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 خوانندگان با سخنی

 و سیاسی تاریخ ازنظر چه و اسمی ساخت و فرم ازنظر چه قاال سایین شهرستان

 هرچند. هست جنوبی آزربایجان منطقه در ترکان تاریخی شهرهای ازجمله دوموگرافیک

 اما رسدمی اوغوز ترکان از افشار طایفه به قاال سایین شهرستان در ساکن مردمان تبار که

 قاال سایین مردم گویش ترکی هایلهجه بندیتقسیم در شهیر رکولوژتو هیئت جواد دکتر

 .است آورده مستقل گویشی عنوانبه را

 تورک ملت ملی منافع راستای در همواره شهر این مردمان نیز آزربایجان معاصر تاریخ در

 یفاصله در آزربایجان خودمختار حکومت در که ایگونهبه. اندکرده فشانیجان آزربایجان

 دولت رئیس وریپیشه جعفر سید پذیرای گرمی به شهر این مردم 4251-52 هایسال

 با را همکاری بیشترین حکومت اعمالی تغییرات راستای در و شده خودمختار حکومت

 و حاضرشده عرصه در ارضی اصالحات دستور دنبال به مردمان این. دادند انجام تبریز

 جنوبی آزربایجان به پهلوی حکومت ارتش حمله در. گرفتند هاخان از را سرکشی فرصت

 جنگ این در که شهری آخرین شدمی انجام آمریکا مستشاری و هوایی هایحمایت با که

 برخی حمایت با مهاجم سربازان. بود قاال سایین درآمد پهلوی ارتش تصرف به نابرابر

 در را بایجانیآزر خواهترقی و پرستوطن نیروهای سنگر آخرین شده خلع هایخان

 سربازان شدهنقل هایروایت به بنا. شکستند هم در قاال سایین سعیدآباد روستای هایتپه
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 ریختند درهم را قاال سایین شهر مرکز در آزربایجان دموکرات فرقه مقر ،شکست ازاینپس

 .بردند غارت به را شهر این سرپوشیده بازار و

 شهرهای زمره در اکنون ترک سردمداران خیبر انگاریساده هاسال سایه در شهر این

 اهداف گرفتن نظر در با. آیدمی حساببه کردنشین شهرهای با جنوبی آزربایجان مرزی

 به وابسته) پژاک همچون تروریستی هایگروه سواریموج و کردها پان طلبانهتوسعه

 حساببه جنوبی آزربایجان قلب مرزی، نقاط تمامی همچون نیز قاال سایین.( ک.ک.پ

 کرد طلبانتوسعه میدانی و ایرسانه اقدامات و تحرکات که اندازه همان روازاین. آیدمی

 فعاالن سایر و قاال سایین شهرستان ساکنین سازیآگاه برای باید شودمی گرفته نظر زیر

 .گردد تدوین نیز سازیآگاه و رسانیاطالع هایبرنامه آزربایجان ملی

 تاریخ از ایگوشه ،شدهتهیه قاال سایین ملی حرکت فعاالن همکاری با که نامهویژه این در

 همچنین. است شدهبیان شهر این روستاهای برخی در کردها گزیدن سکنی و جایگیری

 قاجار محروسه ممالک به عبیداله شیخ حمله پدیده این میدانی بررسی کنار در

 دورانی در که است ذکر به الزم. است قرارگرفته برسی مورد نیز مراغه شهر الخصوصعلی

 همچون بلکه مرزی شهر یک نه جغرافیایی جایگاه ازنظر قاال سایین شهر دور چنداننه

 توجهیبی درنتیجه اما ؛بود قرارگرفته نشینترک شهرهای بین در مراغه کنونی شهر

 اشغال به جنوبی آزربایجان هایخاک رفتهرفته همسایگان طلبیفرصت و هاخودی

 .رسید آن امروزی حالت به مرزها و درآمد یگانگانب
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 قاال سایین شهرستان روستاهایاز  برخی در کردها جایگیری به نگاهی

 قااللی سایین دومان قااللی، سایین سهند

 

 غارت و تعرض از هستند اکراد میزبان که آزربایجان مناطق سایر مانند قاال سایین منطقه

. است بوده یاغی کردهای تجاوز مورد حاضر عصر در و نبوده ناما در کردها چپاولگری و

 مقدس خاک و روستاها قرارگرفته تجاوز مورد مردم این مال و جان اینکه بر عالوه همیشه

 در. است قرارگرفته خواهزیاده اکراد تعرض مورد و نمانده مصون تجاوز این از نیز آن

 نشینترک شهرهای ترینمهم از یکی ققیزسا شهر( افشاریه دوره) دور چنداننه روزگاری

 به امروزه ولی رساندمی یاری و فرستادمی نیرو افشار شاه به رساندنیاری برای که بود

 کندی بیگ شهرهای در یا و ؛است شدهتبدیل کردستان شهرهای ترینمهم از یکی

 اکراد هایخواهیادهزی و تروریسم. است بوده گونهاین به نیز( مهاباد) ساووجبالغ و( بوکان)

 از سوءاستفاده با است درصدد بلکه است نشده قانع شهرها این کردن کردنشین به تنهانه

 آزربایجان مقدس خاک از دیگری شهرهای بار این آزربایجان مردم سادگی و نوازیمهمان

 نآزربایجا شهرهای در هاآن اسکان و اکراد دادن مهاجرت با و داده قرار تعرض مورد را
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 را هاآن مناسب فرصت و حساس مقاطع در اینکه تا کرده جمعیتی ترکیب تغییر به اقدام

 .نماید خود خاک ضمیمه

 درست و داشته تدریجی شکلیک قاال سایین روستاهای در جمعیتی ترکیب تغییر اما

 نفع به جمعیتی ترکیب تغییر این سابقه ولی است جریان در هم حاضر حال در که است

 هاترک خود را جمعیتی ترکیب تغییر زمینه. رسدمی آن از قبل و افشاریه دوره هب اکراد

 نادرشاه امپراتوری خاک به هاافغان تعرض از جلوگیری برای هاآن. کردند حاضر

 حوالی در امپراتوری شرق شمال در و کوچانیده را منطقه مردم از زیادی هایخانواده

 .دنددا جای خراسان و کابل نادری، کالت

 تاریخ ازجمله است گردیده ذکر افشاریه دوره تاریخی هایکتاب در کراتبه چنانچه

 رفتند خراسان به و شده کوچانیده منطقه خانوارهای از نفر هزار چند نادری جهانگشای

 این شاهد و گردید اشغال اکراد توسط بود مانده خالی هامدت تا که هاآن خالی جای که

 ،هاکوه ،روستاها این هایمنطقه حتی که شود مذکورمی روستاهای یترک اسامی هم ماجرا

 میهمانان و دارند ترکی اسامی هم هنوز روستاها این هایتپه و هادره هارودخانه ،هاچشمه

 از نادری جهانگشای تاریخ کتاب در. برندمی نام هاآن ترکی اسامی با را هاآن نیز ناخوانده

 به سخن خراسان به مرحله یک در ماراغا و قاال سایین مردم از خانوار هزار سه دادن کوچ

 از دیگر خانوار هزار شش شدن کوچانده از نیز دیگری مرحله در و است شده آورده میان

 از خالی به ترک شاه و فاتح این اعمال نتیجه که ؛است یادشده خراسان به باز منطقه مردم

 مقدس خاک اشغال آن بعدی نتایج که شد منجر پادشاه این مادری سرزمین شدن سکنه

 .باشدمی اکراد توسط آزربایجان

 در امور زمامداری قاجاریه دوره اواخر تا بعدی مراحل در که منطقه افشار ترک مالکان

 و بیشتر را روستاهایشان کشاورزی اینکه برای داشتند عهده به را منطقه روستاهای تمامی

 در را هاآن و کردند کردها از نوازیمیهمان و دادن جایبه اقدام دهند افزایش را رعیتشان
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 هاآن فرزندان و خود قاتل رعایا همین روزی اینکه از فارغ دادند جای خود روستاهای

 ارباب دست از را امور زمام و رسید خواهد پایان به رعیتیارباب دوره روزی و بود خواهند

 که افشار مالکان این از یکی فرزند آبادزهتا قره روستای در چنانچه مثالً گرفت خواهند

 و پدر روزی اگر و بردمی سر به معیشتی وضعیت ترینفجیع در است زنده هم هنوز

 این فرد ترین ترحم الیق به فرزندشان اکنون شدندمی محسوب روستا ارباب پدرانشان

 ترکیب رتغیی باعث منطقه به افشار شاه نادانسته خیانت و است گشته تبدیل روستا

 مظلومیت از بیشتری شواهد بیشتر کاوش و بررسی که شده اکراد نفع به منطقه جمعیتی

 .ساخت خواهد روشن ما برای را جمعیتی ترکیب فجیع تغییر و هاترک

 به ترک از قاال سایین روستاهای برخی جمعیتی ترکیب تغییر در که دیگری مهم دالیل از

 منطقه از اسرائیل تشکیل از بعد ترک هاییهودی رتمهاج کرد اشاره آن به توانمی کرد

 را همگی که بوکان هاینزدیکی تا جیغاتی رودخانه حاشیه روستاهای تمامی. است

 حتی و اسرائیل تشکیل از بعد که دادندمی تشکیل نشینترک هاییهودی یا مسلمانان

 مالکان که دادند یدهرستازه اکراد به را خود جای و نموده مهاجرت منطقه از آن از قبل

 هاترک جایبه منطقه به اکراد آوردن به اقدام رعیت و کشاورز تأمین برای روستاها این

 روستاها این همه اسامی بااینکه کهنحویبه شدند جمعیتی ترکیب تغییر باعث و نموده

 و دکر مشاهده روستاها این در توانمی را ترکی خانواده کمتر امروزه اما باشدمی ترکی

 اجداد و نسب و اصل از کنندمی صحبت کردی زبان به امروزه که هاخانواده این از بسیاری

 .است بوده ترک ما مادربزرگ یا پدربزرگ مثالً که گویندمی سخن خود ترک

 که کنیماشاره قاال سایین شهر هاییهودی گورستان به تا است کافی مطلب این تائید در

 توانمی که است بوده قاال سایین فعلی نور پیام دانشگاه یا و یفعل دانشجویی پارک مابین

 از کمتر نیز شهر در تعدادشان و نبوده شهر مسلمانان گورستان از ترکوچک و کمتر گفت

 روستاهای در .هستند موجود منطقه در هنوز مذکور هایگورستان است نبوده مسلمانان
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 مردگان دفن به اقدام یهودیان تدفین روش به قدیمی هایگورستان نیز ذکرشده مناطق

 اسرائیل به مهاجرت به اقدام یهودی روستاهای اهالی همراه به همگی اما ؛اندنموده خود

 و هادارایی امالک تعویض به اقدام منطقه از مهاجرت از قبل ساالنکهن گفته به نموده

 و قدیمی تاریخی ءشی هرچه و کرده منطقه در قدیمی و تاریخی اشیای با خود احشام

 خود نیز این که ؛بردند خود با مهاجرت هنگام و خریده منطقه مردم از را بود عتیقه

 .است بوده زیاد یباسابقه و قدیمی شهر این تاریخی هویت بر دیگری یضربه

 گلین ماجرای به معروف ماجرای شود اشاره آن به است الزم اینجا در که دیگری ماجرای

 منطقه در ملعون سیمیتقوی و هاارمنی جنایات با زمانهم پیش صدسال حدود بوغدو

 هنوز نادرشاه توسط منطقه بومی مردم دادن مهاجرت رغمعلی دوره آن تا. است بوده

 روستاهای در کرد مهاجر هایخانواده تعداد و بودند هاترک روستاها این غالب جمعیت

 قورخان، روستاهای حوالی در که بوغدو گلین ماجرای در. بود شمارانگشت ذکرشده

 به اقدام یاغی و مسلح اکراد افتاد اتفاق ...و بالغ گوزل باغ، بیگتلوی، قشالق، قامیشلی،

 ماجرا این در. نمودند کشتار و غارت را روستاها این مردم و نمودند روستاها این به یورش

 دست به ناموسشان آنکه برای ترک هایعروس و زنان دختران، پیداست آن نام از چنانچه

 هایورش این از یکی در و انداختندمی جیغاتی یرودخانه آب به را خود نیفتد یاغی اکراد

 مهلکه از را خود عروس بود نتوانسته اینکه برای مردی بود شده روستاها این از یکی به که

 کندمی خفه را خود عروس نیافتد کوردالن این دست به ناموسش اینکه برای و دهد نجات

 ثبت منطقه مردم اذهان در بوغدو گلین ماجرای نام به جنایات این بعد به تاریخ این از و

 .شودمی

 منطقه هایترک مهاجرت از بعد) منطقه روستاهای سویبه اکراد مهاجرت سیر افزایش با

 بودند شده جمعیتکم روستاها بود سال چند حدود در که نادرشاه به رساندنیاری برای

 اکثر در قاجاریه عهد اواخر حدود در( بودند کرده حفظ را خود جمعیتی کیبتر ولی
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. شدمی عوض روزروزبه جمعیتی ترکیب قاال سایین غربی جنوب و جنوب روستاهای

 با بود سکنه از خالی تقریباً پیش سال نود حدود در لو خواجه روستای مثالً که ایگونهبه

 دوباره بودند کرد که محمد شاه و محمد بیگ ،دشیرمحم هاینام به برادر سه مهاجرت

 کردنشین منطقه از که برادر سه این. گردید دیگر گویشی با بار این ولی جمعیت صاحب

 یک به سال نود از بعد را روستا این اکنون بودند کرده مهاجرت لو خواجه به سوریه

 دوران در جمعیتی بترکی تغییر این کهنحویبه اندکرده تبدیل کرد سیصدنفری روستای

 درگیری شاهد و داده نشان را خود زشت نمود عراق و ممالک محروسه قاجار جنگ

 که است توجهجالب. بودیم منطقه تورک بومی اهالی با روستا این در کرد هایتروریست

 .باشدمی محمدی مردم اکثر فامیلی مذبور روستای در

 همین به نیز قاال سایین غربی جنوب متریکیلو 25 حدود در آبادعلی روستای مثالً یا و

 اکراد و شد روبرو واردهاتازه مهاجرت با بود زبانترک خانواده چند فقط صاحب که نحو

 منطقه نحوی به اینکه ترجالب و شدند سرازیر روستا این به...و دیواندره و سنندج

 روستا این در و کوچیده لرستان از نیز لر یخانواده از زیادی تعداد که بود شده مهاجرپذیر

 لرهای این زبان ولی. شناسندمی لرها خانواده نام به را هاآن هم اکنون که شدند ساکن

 حرف کردی زبان به اکنون و شدهعوض روستا این قبلی هایترک مانند نیز واردتازه

 .زنندمی

 منطقه در تقریباً که است نوظهوری روستای اصالً که صفاخانه روستای مثالً یا و

 قاجاریه یدوره در ولی نداشته وجود اصالً شودمی محسوب کردنشین روستای ترینبزرگ

 از کنندمی محسوب نیز سید را خود هاآن همگی که اکراد این شاهناصرالدین نامه با

 این واگذاری سند و نامه البته که اندشده دادهجای منطقه در و کوچانده سلیمانیه حوالی

 اوقاف و بنیاد اداره توسط نامه این اکتشاف از بعد که است موجود هم هنوز کرادا به روستا
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 از که شد داده هشدار روستا این هایزمین مورد در روستا این مردم به خیریه امور و

 .کنند اجتناب وقفی هایزمین این خریدوفروش

 نیز است شدهیلتبد خود اطراف روستاهای کرد تروریسم مرکزیت به اکنون که روستا این

 شاهد همیشه ما ولی .است منطقه در حضور برای عقلی و قانونی وجاهت فاقد خود

 را خود که حسینی خالد سید مثالً. هستیم روستا این در کرد پان هایتروریست پرورش

 به اقدام بار چندین بود مشغول نیز دولتی ارگان یک در و کندمی معرفی کومله باافتخار

 به اکنون روستا این مردم از نبوی عثمان سید یا و نموده منطقه منیتا علیه تهدید

 مناسب فرصت در و آینده در تا است شدهتبدیل تروریست و یاغی کردهای سردسته

 صفاخانه روستای نزدیکی در مثالً یا و ؛نماید منطقه مردم به دوباره حمله به اقدام دیگری

 در که نیست سال 25 از بیش روستا این مردم که دارد وجود آبادتازه قره دیگری روستای

 در که شودمی استفاده قره کلمه از روستا این نام در چنانچه. اندشده ساکن روستا این

 شخصی معنی به قره اینجا در ولی دارد اشاره سیاه رنگ به قره اینکه بر عالوه ترکی زبان

 زمین فاقد ولی بوده روستا در که کسانی به روستاها در و باشدمی زمین فاقد که است

 خدماتی کارهای یا و کنندمی کار دیگران کشاورزی هایزمین در اکثراً و هستند زراعی

 .شودمی اطالق قره دهندمی انجام روستا در دیگر

 پیش سال 25 تا دارد قرار کردستان استان با مرز وهم ساروق رود شمال در که روستا این

 هایزمین دادن قرار و دیواندره ساققیز، حوالی از کردها اجرتمه با ولی بود سکنه فاقد

 یا و خود مهاجرت نیز آن اهالی اکثر که درآمد امروزی شکل به جمعیتکم روستای این

 حدود در که دارندمی عنوان شده هاآن با که هاییمصاحبه در و دارند یاد به را پدرانشان

 سنندج و دیواندره ساققیز، حوالی از عمدتاً و اندکوچیده روستا این به پیش سال 25

 .اندکوچیده
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 اکراد نفع به بازهم بار این جمعیتی ترکیب تغییر به منجر که ایعمده بسیار مسائل از

 شدند تبدیل شهر آرامش برای جدی تهدید به مظلوم و ساده ظاهربه کردهای و گردید

 پان تروریستی هایگروهک ایجاد به منجر که باشدمی 25 انقالب از بعد آمدهپیش مسائل

 اقدام شدند تشکیل کردستان در که کرد پان ایدئولوژیک هایگروه .شد منطقه در کردی

 با هاگروهک این مسلح افراد .نمودند هاترک با مرزهم مناطق در وحشت و رعب ایجاد به

 و خانه تا دکردن مجبور را هاآن و تاختند منطقه بومی ترک مردم به تمام قلب قساوت

 و زمین آوردن دست به طمع با نیز روستا در ساکن کردهای. نمایند ترک را خود کاشانه

 هاترک اذیت و آزار به اقدام و شده همدست هاگروهک با هاترک این دارایی و امالک

 .وادارند اجباری مهاجرت به را هاآن تا نمودند

 اکراد افتاد اتفاق آباد مستان و بادآخاتون روستای در که فجیع اقدامات از یکی در

 اجدادی و آبا روستای از را هاآن منطقه هایترک خانه غارت با نشناسنمک و طلبفرصت

 بودند میهمان کردهای لوحساده میزبان خودشان و پدرانشان که هاییترک. راندند خود

 خواهند کور را خانهصاحب چشم تنهانه شود زور صاحب مهمان این اگر که دانستندنمی

 .کرد خواهند تجاوز هم هاآن نوامیس به بلکه کرد

 -پنجاه به روستا این در ترک و کرد تعداد انقالب از قبل تا که کورپو قیز روستای در یا و

 25 اخراج به اقدام میهمان درصد 25 باز انقالب از بعد هایسال در بود رسیده پنجاه

 هایزمین به برگشت جرات نیز جنگ از بعد سال شش پنج تا حتی که کرد میزبان درصد

 کرد روستاییان از هرکدام مهاجرتشان از بعد چراکه نداشتند را خود باغات و کشاورزی

 هایخانواده .بودند کرده قسمت خود بین و کرده تصاحب را هاآن هایزمین از قسمتی

 کردن فروکش از بعد و نکرده پیدا را روستا به برگشت توان هرگز هاسال آن در مهاجر

سر  به توانندمی فقط نسبی، آرامشی بازگشت و ممالک محروسه قاجار داخلی هایالتهاب
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 شهر در سکونتشان محل و بازگردند شهر به و کارکرده رفته خود کشاورزی هایزمین

 .باشدمی قاال سایین

 به هرگز شدهندهرا هایترک کورپو قیز روستای روبروی در رودخانه دیگر طرفآن در یا و

 غیب روستاهای از شدهرانده ترک هایخانواده و برگردند نتوانستند نیز خود هایزمین سر

 نصیر ترک روستای یا و قوشاچای به مهاجرت به مجبور( عقربلو) کندی دونقوز و علی

 .بودند شده پروریدام به مشغول آنجا در و ؛بودند شده قوشاچای نزدیک کندی

 سایین جنوب کیلومتری 25 در سانجود و کیلومتری 12 در بالغ گوزل ستایرو مثالً یا و

 زندگی هم کنار در دوستی با الظاهرعلی کرد و ترک هایخانواده 25 انقالب تا که قاال

 دولت ضعف کرد، تروریستی هایگروهک تشکیل و انقالب وقوع محضبه کردندمی

 را صمیمیت و دوستی بارهیکبه ستارو این ساکن کردهای تحمیلی جنگ وقوع و مرکزی

 که رساندند حدی به اموالشان و امالک تصاحب برای را هاترک اذیت و آزار و گذاشته کنار

 در که هاییخانواده از قلیلی تعداد و کردند مهاجرت به مجبور را ترک هایخانواده همگی

 به مجبور آینده در و ودندب شده فامیل اکراد با که بودند کسانی از ماندند باقی روستا آن

 .گردیدند استحاله و شده خود ترکی زبان و هویت کتمان

 هایخانواده نبودند کم قاال سایین جنوب کیلومتری 52 در آغاجاری روستای در یا و

 کنند فرار شهر به تروریسم هوادار و یاغی کردهای دست از بودند نتوانسته که ترکی

 همین اینکه بارترتأسف و شدند کشته روستا وسط در همسایه میهمانان همین توسط

 باشند گرفته شدیدتری زهرچشم آنکه برای هاآن کشتن از بعد همسایه کردهای

 کوبیپای هاآن شده سوخته اجساد کنار در و زدند آتش روستا وسط در را هاآن هایجنازه

 .دادند نشان علنی و واضح کامالً صورتبه را خود قلب قساوت و کرده شادمانی و
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 مذبور روستاهای از اواخر این در هاترک شدن رانده اثبات برای که دیگری دالیل از

 زبان منطقه روستاهای هایسالمیان حتی و هاپیرزن پیرمردها همه اینکه آورد توانمی

 علت به که کنند تکلم ترکی زبان به توانندمی راحتیبه و دانندمی خوبیبه را ترکی

 روستاهای در چون وباشد می ترک هایخانواده با خود روستاهای در افراد این نشینیهم

 بودند ترکی زبان یادگیری به مجبور کردها بودند اکثریت در هاترک اواخر تا منطقه این

 به قادر جوان کردهای ترک هایخانواده از منطقه روستاهای کامل شدن خالی با ولی

 .نیستند ترکی زبان به تکلم

 بوده ترکی هاینام دارای که هستند مناطقی از شودمی آورده زیر در که مناطقی امیاس

 اسامی با را هاآن نیز غاصب واردهایتازه مناطق این جمعیتی ترکیب تغییر از بعد که

 :برندمی نام شانترکی

 به آن اطراف روستاهای اکنون که بوکان و قاال سایین مابین تاش، فرهاد تاریخی دخمه

 .دارد فاصله تاش فرهاد با کیلومتر 2 که کند بیبی دخمه یا و ؛کنندمی تکلم کردی زبان

 تورکه قبر، قیزیل آغیل، داش ائیوان، آغجا تپه، آغ مانند روستاهایی اسامی همچنین و

 ... و کندی بیگ ساققیز، کند، اورتا قازانلی، ساریجا، دره، تورکه شاه،

 بوکان و ساققیز با( دژشاهین) قاال سایین مابین یمنطقه رد که معروف و بلند کوه دو نام

 به تورکی زبان در) بایان و آیان هاینام دارای دارد، قرار قاال سایین جغرافیایی محدوده در

 تلفظ با را مجاور هایکوه و کوه دو اسامی مهاجر کردهای. باشدمی (داماد و عروس معنی

 صورت در یا و خبرندبی بودن تورکی از آنکهالح خوانندمی آن تورکی صحیح کامالً

 در. دانندمی کوردی اسامی را هاآن خاصی عناد و جهالت با نیز هاآن بودن تورکی دانستن

 ،هارودخانه روستاها، تمامی چراکه کشمنمی درازا به را سخن (اسامی شمردن) موارد این

 بوده هاتورک دائمی سکونت ینشانه و داشته تورکی اسامی منطقه در غیره و هاتپه ،هاکوه
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 و مهاجر اکراد به را خود جای شد شمرده باال در که دالیلی علت به اخیر هایسال در که

 کرد تروریسم که باشدمی سال صدیک به نزدیک حدود در بااینکه. است داده واردتازه

 جمعیت نتوانسته هنوز باشدمی (دژشاهین) قاال سایین منطقه در اکراد دادن نفوذ درصدد

 از درصد سی حدود در شاید بااینکه و برساند شهرستان جمعیت از درصد بیست به را خود

 شهرستان جمعیت از درصد بیست به جمعیتی ازلحاظ کرده تصاحب را منطقه هایزمین

 .رسندنمی

 لکهب داشت جریان قاال سایین روستاهای در تنهانه گردید ذکر باال در که تلخی حوادث

 سایین شهر. گرفتمی قرار تعرض مورد روزههمه 25 انقالب از بعد نیز قاال سایین شهر

 بود یکدست و نداشت خود در را کردی خانواده هیچ انقالب از بعد سال چند تا که قاال

 نیز زیادی تعداد که بود مواجه جیغاتی رودخانه سویآن از تیراندازی و خمپاره با روزههمه

 اتفاق دژشاهین قیام میدان در دیگری تلخ حادثه یک در یا. نموده شهید را رشه مردم از

 شهر درمانگاه به هنگامشب که را هوالسو اهالی از نفر 5 به نزدیک کرد هایتروریست افتاد

 در صبح شهر اهالی و بریدند را هاآن سر و کشته را بودند آمده قیام میدان نزدیکی در

 کنار در بریده را هاآن سر که بودند خود هایوخویشقوم هایجنازه شاهد قیام میدان

 شاه تورکه روستای در که دیگری شدهسازماندهی جنایت در بودند گذاشته هایشانجنازه

 قرار روستا این کنار در که پایگاهی افتاد اتفاق قاال سایین غربی جنوب کیلومتری 25 در

 و گرفت قرار شدهسازماندهی هایتروریست هجوم مورد داشت نیز نفر صد نزدیک و داشت

 نجات برای شب تاریکی از که نفر دو غیرازبه که شد کشیده آتش به و کرد سقوط پایگاه

 .عزیزان این داغدار هایشانخانواده و شدند شهید همگی بقیه بودند کرده استفاده خود

 چندین و شده هاهخان وارد روشن روز در کرد پان هایگروه هوالسو روستای در یا و

 هولناک جنایتی. کردند شهید را هاخانواده اهالی همگی و نموده عامقتل کلیبه را خانواده

 ما مردم متأسفانه صد و متأسفانه ولی. گذاشت نمایش به روز آن در را اکراد توحش که
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 همچنین. هستند تفاوتبی خود تاریخ به نسبت و کرده فراموش را هولناک جنایات این

 بار چندین باشدمی جیغاتی رودخانه کنار در که نیز میاندوآب جاده در پارا روستای

 شهید چندین تقدیم با روستا این گناهبی مردم و گرفت قرار اکراد وحشیانه موردتهاجم

 .کردند دریافت خود همسایگان از را همسایگی جایزه روزها آن تلخ خاطرات و بزرگوار

 در راحتیبه نیز مردم و نیافت انعکاس اینشریه هیچ در سفانهمتأ که دیگر جنایت یک در

 هجوم مورد شبانه بالتا الی غیرتمند و مقاوم روستای هستند آن کردن فراموش حال

 و کندی کرد همسایه روستاهای سوی از که شبانه تجاوز این. گرفت قرار یاغی کردهای

 نفر وپنجبیست هولناک جنایت این در که گرفت قرار تروریستی هایگروه همکاری با منبر

 و رانده خود روستای از را کرد متجاوزین ولی شدند شهید کوچک روستای این اهالی از

 .دادند نجات را خود خاک و ناموس

 مانند بود نخواهد کم ببریم نام خود شرمبی هایهمسایه جنایات گونهازاین بخواهیم اگر و

 و افتاد اتفاق محمودآباد شهر یا و قوزلوجه هوالسو، پارا، روستاهای در که هاییجنایت

 و هاگرییاغی این تبعات از و ؛نمودند تجربه را آن تلخ تبعات که بودند گناهبی مردم

 که دارد وجود شهید 255 قاال سایین شهرستان در که باشدمی هایمانهمسایه شرمیبی

 جنایت که اندرسیده شهادت به مظلوم ظاهربه هایهمسایه همین توسط قاطع اکثریت

 قطع وقتهیچ که نیست ها شمذینانی و سمیتقوها از کمتر خطرناک هایهمسایه این

 و هستیم مختلف هایروش مختلف اشکال با دیگری جنایات شاهد دو یافته ادامه نشده

 .بود خواهیم

 ینا جنایت و ترس و ارعاب و ترور و اسلحه توسط است نتوانسته که کردی تروریسم

 فرهنگی جنبه بیشتر که دیگری هایفعالیت با اکنون کنند تصاحب را آزربایجان شهرهای

 را منطقه مردم ارعاب و ترساندن مواردی در و فریب ،نماییمظلوم در سعی دارد سیاسی و

 .دارند
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 و گذاشته کنار تقریباً را اسلحه تمام زیرکی با اخیر هایسال در کردی تروریسم حرکت

 قاال سایین خصوصاً و غربی آزربایجان در که کرده اتخاذ خود برای را دیگری راهکارهای

 :نمود مشاهده توانمی زیر هایصورت به را آن عینی نماد (دژشاهین)

 محسوب هاآن اصلی اقدامات از و شودمی توصیه کردها به همواره که اقداماتی از یکی

 مدیریت در نفوذ مثالً. باشدمی منطقه اییاجر و دولتی مناصب در اکراد دادن نفوذ شودمی

 متمادی سال چندین قاال سایین شهر در که کشور و استان صادرات و تجارت هایبانک

 تبعبه که شوندمی انتخاب بوکان کردهای از همگی تجارت هایبانک روسای که باشدمی

 کردی پان کراتتف همگی که روسایی همین توسط بانکی تسهیالت و هاوام تمامی نیز آن

 هابانک این در را اندوخته و سپرده کمترین که شودمی داده کرد مشتریان به فقط دارند

 تفکرات قدریبه اینکه قاال سایین مرکزی شعبه تجارت بانک رئیس مورد در) دارند

 جلو و روپیاده اکراد به فقط تسهیالت پرداخت بر عالوه که دارد کردی پان و شوونیستی

 پایگاه به تبدیل باشدمی اردبیلی مقدس چهارراه به که را مرکزی شعبه ارتتج بانک

 بانک مقابل در آمده اطراف روستاهای از هافروشدست این. است کرد هایفروشدست

 خریدوفروش امام خیابان حتی و چهارراه اطراف دارهایمغازه از بیشتر و تجارت

 را قاال سایین کشاورزی جهاد هایاستخدام مامیت اخیر هایسال در مثالً یا و ؛(نمایندمی

 شوندمی جذب مهاباد و بوکان شهر از کردی پان تفکرات با که دهندمی تشکیل کردهایی

 همگی اخیر سال ده در شوندمی کشاورزی جهاد جذب که سازندگی سربازهای حتی که

 شهر خود در شاورزیک هاییآموختهدانش نیستند کم کهدرحالی باشندمی بوکان اکراد از

 کردی پان تفکرات همگی اندشده کشاورزی جهاد جذب که افرادی همین که قاال سایین

 منطقه در کرد تروریسم به خدمت راستای در نیز هاآن اقدامات تمامی و داشته را

 معروف یوسف) باشدمی مهابادی کرد یک که شهرستان دام امور مسئول مثالً. باشدمی

 منطقه، اکراد به فقط و فقط کشاورزی بانکی تسهیالت دادن سوق بر عالوه( دهکردی زاده
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 در را هاآن تمامی و آورده قاال سایین منطقه به را مهاباد و بوکان شهرهای زنبوردارهای

 کردن محدود بر عالوه. است داده قاالجا سایین زنبورداری مستعد مناطق و مراتع ییالقات،

 قرار غیربومی اکراد اختیار در نیز را امکانات تمامی قاال ینسای خود زنبوردارهای مناطق

 نیز مرغداری و گاوداری و گوسفندداری مانند دام امور هایبخش سایر در یا و ؛دهندمی

 .باشدمی بارترتأسف یا و منوال همین به وضع

 ادهد وام راحتیبه و بود زیاد بسیار شهرستان کشاورزی هایوام که اخیر سال چند در 

 وی به قاال سایین کشاورزی جهاد وبودجهبرنامه مسئولیت که بوکانی اکراد از یکی شدمی

 سود به را کشاورزی جهاد هایوام اکثریت منطقه اکراد با وپاختساخت با بود واگذارشده

 روستای در خانواده یک فرد این هاوپاختساخت این از یکی در مثالً که دادمی سوق اکراد

 رضا که بود شدهپرداخت شیری گاو وام بار دو از بیش خانواده افراد از هرکدام برای تپه آغ

 از شدهگرفته هایوام با بوکانی کرد همین همکاری با بود خانواده این بزرگ پسر آرزو

 برای ملکی معامالت بنگاه ایجاد و مسکونی زمین خریدوفروش به اقدام کشاورزی جهاد

 .دارد ادامه همچنان که نمودمی قاال سایین شهر در ییروستا اکراد دادن اسکان

 بوکانی کرد که دیگری کارمند قاال سایین کشاورزی جهاد وخاکآب بخش در یا و

 آبیاری برای که کشاورزی هایوام تمامی دادن سوق با اخیر سال دو یکی در باشدمی

 تمامی جیغاتی ودخانهر سویآن روستاهای اکراد نفع به (ایقطره و بارانی) فشارتحت

 به تبدیل ... و قازانلو ،آبادحاجی کسن، داش و آبادخاتون تپه، آغ روستاهای دیم هایزمین

 به آن شدن وارد کمتر و جیغاتی رودخانه آب جریان کاهش بر عالوه که اندنموده آبی

 شینن تورک روستاهای مقابل در کرد روستاهای اقتصادی نابرابری باعث اورمیه دریاچه

 ارخ، نگیئی روستاهای از کدامهیچ در و باشندمی رودخانه سویاین در که است شده

 و تسهیالت از درصد 2 حتی سال پنج-ارهچ در شاید که قوینلو قره و آبادحسین چیچکلو،

 .است نگرفته انجام فشارتحت آبیاری طرح یک حتی
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 :شهرستان در اکراد نفوذ و نفوس دادن نشان

 سایین شهرستان دادن نشان کرد مظلوم، و ساده ظاهربه کردهای همین ماتاقدا دیگر از

 کرد تروریستی هایگروه. باشندمی تروریستی هایگروه هایرسانه حمایت سایه در قاال

 و صوتی هایرسانه در متعدد تلویزیونی هایکانال صاحب خارجی هایحمایت سایه در که

 شهرهای فهرست در را جنوبی آزربایجان شهرهای نام بارها و بارها اندشده تصویری

 همراه شهرها این هایجاده و هاخیابان و مناظر دادن نشان با و کنندمی اعالم کردستان

 شهرها این دادن نشان کردنشین در سعی احمقانه هایژست با کردی موسیقی پخش با

 در مستقر تروریستی هایرسانه همین توسط بار چندین نیز قاال سایین شهر که کنندمی

 فعالیت هاآن در کردی پان تفکر با افرادی که قانونی هایشبکه بعضی یا و کشور از خارج

 .است شدهتبلیغ شهرکرد یک عنوانبه دارند

 کارهاراه ترینکوچک از حتی اندشده شدید نژادپرستانه تفکرات صاحب همگی که اکرادی

 بلند صدای با و ماشین با دادن ویراژ با مثالً ندکنمی استفاده شهر دادن نشان کرد برای

 یا و ؛نیست شهر در حضورشان دادن نشان جز نیتی که شهر سطح در کردی موسیقی

 هایسال در ولی دادمی نشان بیشتر را خود زشت نمود قبل هایسال در که ایمسئله

 هاموسیقی از تفادهاس است شده رنگکم بسیار شهرمان آگاه افراد هایتالش سایه در اخیر

 ناآگاهی و سادگی سایه در که بود شادی مراسمات و هاعروسی در کردی هایرقص و

 عروسی مراسمات بیشتر شدمی باعث موسیقی هایگروه در اکراد نفوذ و خودمان مردم

 و فرهنگ به ندادن اهمیت همین که باشد داشته را اکراد هایعروسی بوی و رنگ

 در را اکراد عروسی مراسمات در کردی هایموسیقی از استفاده و یآزربایجان موسیقی

 سال چند در که نیز دیگر موذیانه اقدام یک در .کندمی ترگستاخ قاال سایین تصاحب طمع

 اقدامات و قاال سایین در آزربایجان ملی حرکت فعالین زیاد بسیار هشدارهای علیرغم اخیر

 دارد ادامه همچنان رانندگی و راهنمایی و اریشهرد شهر، شورای از اعم شهری مسئولین
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 از قاال سایین شهر در سقزی و بوکانی گرددوره بارتره و میوه فروشندگان کردن استفاده

 فقط را هاآن که هاییفروشمیوه همین .باشدمی کردی لهجه به بلند صدای با بلندگوها

 تروریستی هایگروه در ویتعض سابقه همگی کنیممی فرض ساده گرددوره هایفروشنده

 سایین هاخیابان و کوچه از که است شدهمشاهده بارها و بارها و داشته را تروریسم کردی

 این که است این شود پرداخته موضوع این به شد باعث آنچه اما ؛کنندمی برداریفیلم قاال

 هر شودمی عثبا اینکه بر عالوه اندگرفتهپیش در کردها پان که تبلیغاتی جدید شیوه

 ترجری باعث کند فرض کردنشین شهر یک را شهر این قاال سایین شهر به واردیتازه

 سایین شهر بگویند اینکه و شهرمان مردم انکار برای کردها پان افکار تقویت و اکراد شدن

 دیگری ضربه ترینبزرگ و شودمی اندکرده کرد کردنشین شهرهای سایر مانند نیز را قاال

 تغییر کندمی وارد قاال سایین یآزربایجان فرهنگی تاریخی شهر به بلندگوها این هک نیز

 هویت برای خطرناکی و سنگین بسیار تبعات که شودمی اکراد نفع به ایمحاوره زبان

 و بگیرد قرار موردتردید شهرمان ترکی ایمحاوره زبان وقتی چراکه داشت خواهد شهرمان

 خطر .کند تغییر یا و قرارگرفته تغییر مورد تواندمی نیز آن انیآزربایج هویت کند تغییر یا

 بسته هایذهنیت تقویت شهرمان، در اکراد بیشتر حضور زمینهپیش ایمحاوره زبان تغییر

 و تحرکات به نسبت شهر مردم تفاوتیبی همچنین و قاال سایین بر غلبه برای کردها پان

 تبعات که شد خواهد شهرمان در منفی بسیار ردیگ تغییرات بسیاری و اکراد هایتوطئه

 پیشبه اکراد بیشتر هجوم و هویتیبی سویبه را شهرمان آینده و بوده خطرناک بسیار آن

 .برد خواهد

 به فقط. بود خواهد زیاد بسیار بیاوریم مقاله این در را دستازاین اقداماتی بخواهیم اگر و

 نیتی و قصد و بوده کردی پان تفکرات دارای کردها همگی که پردازیممی نکته این ذکر

 یا و سوادبی گرددوره کرد همان. ندارند قاال سایین استراتژیک و زیبا شهر بر چیرگی جز

 شهرهای بر روزی که کنندمی تقویت خود فکر در را نیت این آن دانشگاهی کردهتحصیل
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 و کنند مار و تار را آن ساکنان تمامی و کرده غلبه جنوبی آزربایجان غرب نشین تورک

 از جلوگیری و همبستگی حفظ موقعیت، ک در هوشیاری، رودمی انتظار ما مردم از آنچه

 روند با منطقه آینده وضعیت بهتر درک برای .باشدمی خیالیخوش از پرهیز و اکراد نفوذ

 در ساکن کردهای .بیندازیم سوریه و عراق چندساله وضعیت به نگاهی است بهتر فعلی

 خود کشور مردم علیه ایمنطقه فرا کشورهای تسلیح و تجهیز و تحریک به کشور این

 تروریستی و گریوحشی اسرائیل اطالعاتی هایسرویس گفته به بنا زدند، اسلحه به دست

 تروریستی هایگروه دیگر و النصره و داعش از کمتر کشورها این در کردی هایگروه بودن

 هایگروه سایر از بیشتر خود مخفی و مخوف هایزندان در یکرد هایگروه و است نبوده

 شهر عراق کشور در. اندنموده شهرها مردم اعدام و سربریدن و قتل به دست تروریستی

 از بعد بود، کرد ناچیزی درصد و عرب درصد 55 و ترکمن قاطع اکثریت دارای که کرکوک

 تسلیح و خود اعضای خوانفرا با کردی هایگروه مرکزی حکومت ضعف و صدام سقوط

 نمودند، کرکوک شهر به یورش و گسترده بسیار مهاجرت به شروع بارهیکبه هاآن

 زندگی چادرها در جمعیدسته صورتبه مهاجران درصد 05 از بیش که ایگونهبه

 مردم سرنوشت و برده اسلحه به دست کرکوک شهر در مهاجرت، از بعد که کردندمی

 و کرکوک شهر کهازآنجایی و گرفتند دست در اسلحه زوربه را همنطق بومی و مظلوم

 هاییورش آن از حاصل درآمدهای از استفاده با بود نفت غنی هایچاه دارای آن حوالی

 بلکه شدند، صاحب را کردنشین شهرهای تنهانه نیز سوریه کشور در. دادند ترتیب را بعدی

 این مردم کشتار به دست و کرده درازیتدس نیز اطراف شهرهای و روستاها مناطق، به

 خودشان خیال به تا کردند بیرون خود شهرهای و هازادگاه از را همه و زده مناطق

 .بسازند تریبزرگ جعلی کردستان

 صورت در گردیده مشاهده همسایه کشورهای در کردها از که تجارب بعدازاین مطمئناً و 

 آزربایجان روستاهای و شهرها در را خود گریوحشی تجارب تهران مرکزی دولت ضعف
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 مردم آگاهی عدم صورت در) را ناخوشایندی بسیار آینده که کرد خواهند پیاده جنوبی

 سرزمین حفظ در را ما تواندمی که حل چندراه مقاله پایان در. نمود تصور توانمی( منطقه

 ذکر گذارد باقی دستشان در را مانتاریخی دشمنان نیت و کند یاری مادریمان مقدس

 ؛شودمی

 :کردها با مقابله در حل چندراه

 آن تبعبه که خویش آزربایجانی تورکی هویت بیشتر هرچه شناخت جهت در تالش - 4

 اهالی میان در کردی بدوی و ضعیف بسیار فرهنگ فرهنگی نفوذ از جلوگیری باعث

 .بود خواهد شهرمان

 چراکه اکراد به ساختمان و باغ و ملک یا و زمین خریدوفروش اجاره، هرگونه از پرهیز - 5

 اگر و بود نخواهد تملک به قادر کردی نشود فروخته ما توسط اینجا در ملکی که زمانی تا

 داشت نخواهند اینجا در جایگاهی باشند نداشته قاال سایین در ملکی

 بازاری، گر،کار کارمند، نظامی، از اعم جامعه اقشار تمامی و آشنایان و دوستان توجیه - 2

 به( (کردها خطر)) موضوع تبدیل و فاجعه عمق درک برای...  و عادی مردم ورزشکار،

 به نسبت ما مردم اگر کهچون مردم آگاهی سطح بردن باال جهت افراد، روزمره گفتمان

 (گوجو سئل گوجو ائل) کرد خواهند خفه را فتنه این شوند آگاه کردها فتنه

 و موصالنلو زاخورانلو، چهاردولی، ،هاترک از اعم قاال ایینس شهر مردم همه توجیه - 1

 ... گراییطایفه نوع هر از پرهیز و اکراد هایتوطئه برابر در هوشیاری برای همه و همه

 و ضرر و بود خواهد مانهمه متوجه آن ضربه بیافتد طلبفرصت دست فرصت اگر چراکه

. شناخت نخواهد موصالنلو و ورانلوزاخ و چهاردولی ترک، آن خطرناک عواقب و زیان

 متوجه متجاوز همسایگان این ضربات آن از قبل حتی و 25 انقالب اوایل در که همچنان

 .است شده شهرستان طوایف همه
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 را شهرها سایر به مهاجرت قصد که کسانی توجیه و شهرها سایر به مهاجرت عدم - 2

 شودمی بیشتر کرد مهاجران نفع به جمعیتی ترکیب درصد مردم مهاجرت با چراکه .دارند

 سایر یا و تهران به گذشته هایسال در که فامیل و آشنایان توجیه امکان صورت در و

 قاال سایین نجیب و وهواآب خوش زیبا، شهر به بازگشت جهت اندکرده مهاجرت شهرها

 یجادا و گذاریسرمایه برای مسئوالن از جدی هایگیری پی و مکرر هایدرخواست - 6

 .شهرها سایر به مهاجرت از جلوگیری جهت شهر در اشتغال

 توجیه و اکراد با فامیلی یا و عاطفی و دوستانه رابطه برقراری هرگونه از پرهیز - 5

 .زمینه این در آشنایان و هاخانواده

 فروشاندست و گردان دوره بخصوص اکراد با اقتصادی ارتباط و معامله هرگونه عدم - 8

 جیب به مستقیماً را معامالتمان سود نمایندمی صلب ما جوانان از را شغلی هایفرصت که

 ،مانتاریخی شهرهای آینده برای هاپول و سود همان با نیز هاآن تا ریزندمی هاتروریست

 .بکشند شوم هاینقشه فرزندانمان و خودمان

 جهت مربوطه مسئوالن به اعتراض اعالم منظوربه بازاریان مختلف هایاتحادیه توجیه - 0

 اقتصاد، به را ناپذیریجبران ضربان که مهاجر گردان دوره و فروشاندست آوریجمع

 .آورندمی وارد شهرمان مدنیت و فرهنگ

 بوکان یا و مهاباد بانه، هایبازارچه از خرید و مسافرت هرگونه از پرهیز - 45

 رقص و موسیقی از استفاده و یآزربایجان مظلوم و غنی فرهنگ به نهادن ارزش - 44

 کردن برجسته و بیگانگان رقص و موسیقی جایبه هاعروسی و مراسمات در یآزربایجان

 تورکی نمادهای و مراسمات
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 هرگونه از جلوگیری برای مجلس و شوراها انتخابات در هوشیارانه و فعاالنه شرکت - 45

 و اکثریت برابر در ناچیز اقلیت واهیخزیاده از ممانعت و هافرصت این از اکراد سوءاستفاده

 زیادشدن از ممانعت جهت ازخودگذشتگی و همرنگی و ائتالف برای کاندیداها توجیه

 شود انتخابات در کردها پیروزی و ما آرای شکستن باعث تواندمی که کاندیداها

 گول که شودمی خواسته دارند بهتری مدیریتی و مالی توانایی که کسانیهمه از - 42

 .دهند افزایش را فرزندانشان تعداد و نخورند را بهتر زندگی کمتر فرزند شعار

 و انقالب دوره اوایل تاریخ مخصوصاً و منطقه اخیر تاریخ موشکافانه بررسی و مطالعه - 41

 صورت در مسائل این دوباره وقوع امکان و اکراد هایگریوحشی جنایات کردن گوشزد

 ناسپاس قوم این برای فرصت ادایج و مرکزی دولت شدن ضعیف

 فراهم شهرمان در را اکراد زیست امکان که احمقانه هایدلسوزی هرگونه از پرهیز - 42

 .کندمی

 در زبان این از استفاده عدم و کردی زبان به کردن صحبت هرگونه از پرهیز - 46

 ما نوشتسر بر شدن متولی و چیرگی برای کردها کردن گستاخ باعث که روزمره محاورات

 بسیار تأثیر دادن جلوه اهمیتکم علیرغم و بوده مهم بسیار مسئله این که ؛است کرده

 خوبیبه را ترکی زبان همگی بااینکه کردها که داشت خواهد شهرمان آینده در شگرفی

 به را مردم که دارند اصرار تمام زیرکی با و خود دادن جلوه مظلوم و ساده با ولی دانندمی

 کنند وادار کردی بانز به صحبت

 در کردی تروریست هایگروه این: که است این شودمی خاطرنشان پایان در آنچه

 این از سربلند مجدداً قاال سایین شریف مردم و خوردهشکست قاال سایین شهرستان

 را شهر این دشمنان پوزه ترمحکم و ترجسورانه بسیار بار این و آمد خواهند بیرون وضعیت

 هایهزینه که است این طلب هویت دوستان فعالیت از غرض فقط مالید، واهندخ خاک به
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 کمتری هزینه آینده در قاال سایین مردم و آمده پایین مهاجر هایتروریست این اخراج

 مدیریت و رعایت و مردم هوشیاری صورت در که بپردازند انسانی و معنوی مادی، ازلحاظ

 ماندیدهداغ خواهران و مادران اشک شاهد کمتر و تهیافکاهش آن هایهزینه حتماً امر،

 .بود خواهیم
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 قاجار دورۀ در کُرد عبیداهلل شیخ یورش در مراغه خونین واقعۀ

 (گلستان کاخ موزه فردمنحصربه نسخه معرفی)

 

 که هاییانگیزه بررسی و تاریخی هایواقعیت به بردن پی و تاریخ در تحقیق: درآمد

 اسناد به دسترسی بدون است، آورده پدید را تاریخ کنندۀدگرگون و بزرگ رویدادهای

 خوبیبه ما زمان در تاریخی اسناد اهمیت و ارزش ،روازاین باشد؛می ناممکن تاریخی معتبر

 اگر تاریخ. است گردیده استوار پایه این بر اندیشژرف پژوهشگران کار شیوۀ و شده دانسته

 شایعات پوسیدۀ ریسمان با مندرجاتش تاروپود و نشود تنظیم اصیل و ارزنده اسناد پایۀ بر

 شایعه یک ارزش تنها بلکه نیست؛ استناد شایان و اعتماد درخور گردد، تنیده هم به

 رغمبه که کشورمان معاصر نگارانتاریخ برخی ناتوانی هایعلت از یکی شاید. دارد نویسی

 رویدادهای و تاریخ جامع وقایع گارشن و ثبت درزمینۀ نیک، هایهدف و هاکوشش بعضی

 ناکام گذشته قرن یک در ایران ملّت اقتصادی و اجتماعی سیاسی، حیات سازسرنوشت

 نگارش گمانبی. است بوده معتبر مدارک و سندها انبوهۀ به نداشتن دسترسی اند،مانده

 وسیع و دقیق گیریبهره بدون ملت یک اجتماعی-سیاسی حیات از دوره هر عمومی تاریخ

 و نگارتاریخ دسترس در سهولت و سادگیبه معموالً که مدارکی و اسناد از دغدغهبی و
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 از ماندن بهرهبی مسلماً. ناتمام و نارسا ناقص، است کاری گیرند،نمی قرار شناستاریخ

 و هابرداشت گرفتار را تاریخ پژوهشگر و نویسنده زمینه، هر در متنوع مدارک و اسناد

 و تاریخ ادراک. اندازد فاحش خطاهای به را او که بساچه و کندمی آمیز اشتباه هایتلقی

 به کنونی، رویدادهای شناخت گذشته وقایع دربارۀ داوری برای تاریخی هایواقعیت درک

 یاری آینده خطوط ترسیم در را ملّت و بخشدمی توان جوان نسل به خاصه و مردم

 و وقایع از جوانان، ویژهبه کشورمان، مردم از وسیعی هایالیه ماندن اطالعبی. دهدمی

 و عام طوربه را ایران تاریخ تدوین تاریخی، آموزعبرت هرحالبه و کوچک و بزرگ حوادث

 تدوین جهت در. است داده جلوه مبرم ضرورت یک عنوانبه خاص طوربه را معاصر تاریخ

 سود امکان ها،کتابخانه در موجود تحقیقی وسایل و کتب از گیریبهره ضمن معاصر، تاریخ

 امروزه که منبع دو این. است موجود محقق هر برای دسترسقابل و مهم منبع دو از بردن

 اندعبارت گیرد،می قرار اسناد و مورداستفاده پژوهش و تدوین جهان کشورهای بیشتر در

 بر ناظر و شاهد خود که سالکهن افراد شفاهیات دیگری و مکتوب تاریخی اسناد از

 مدارک و اسناد تنظیم و بازخوانی و بازیابی اوّل، مورد در. اندبوده تاریخی رویدادهای

 امان در باعث کار، وسیع دامنۀ و سنگینی و هادشواری رغمبه آرشیوها، در موجود تاریخی

 چون فصلی هیچ ایران تاریخ در. شودمی تردیدها و خطاها از پژوهشگران ماندن مصون و

 شورش سخن، این مصادیق از یکی نیست؛ اغراض و شبهات با آلوده قاجاریه تاریخ فصل

 معاصر رویدادهای و وقایع از هرچند که باشدمی آذربایجان صفحات در کرد عبیداله شیخ

 و صحیح پرداخت عدم و معتبر هایگزارش و اسناد نبودِ امّا باشد،می کشورمان تاریخی

 صورت کارهای مجموعه به غیرعلمی و روایی شکل بیشتر واقعه، این به مستند و معتبر

 دربارۀ مستند و معتبر هاییادداشت و کتاب فقدان به عنایت با هرحالبه. بود داده گرفته

 تواندمی کتاب این در شدهارائه سندهای اجتماعی، و تاریخی سیاسی، مهم رویداد این

 اسناد بارز ویژگی. باشد زمان نآ ایران اجتماعی و سیاسی مسائل از بسیاری روشنگر

 بودن «محرمانه» گاهی و هاآن همۀ بودن «رسمی و دولتی» حاضر کتاب در شدهگردآوری
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 در موجود هایرقم و هافرمان از ایمجموعه که حاضر خطی نسخه. هاستآن از برخی

 به طمربو گزارش و فرمان انبوهی تعداد حاوی باشد،می 051 شمارۀ به گلستان کاخ موزۀ

 ولیعهدی و شاهناصرالدین پادشاهی دوران از قمری هجری 4508-4505 هایسال

 گویاترین و تریناصیل و ترینارزنده حاوی کتاب این. باشدمی تبریز در میرزا مظفرالدین

 را عبیداهلل شیخ شورش پیشرفت و پیدایش چگونگی که باشدمی واقعه این تاریخی اسناد

 و نابسامانی و سازدمی آشکار را آن پوشیدۀ و شگفت رازهای و کندمی روشن خوبیبه

 دورنمای و گویدبازمی را ناصری دوران اجتماعی و نظامی اداری، سیاسی، اوضاع آشفتگی

 ما برای دستچیره نقاشی همچون سیاه و پریشان روزگار آن در را قاجار دربار و ایران

 رنگارنگ هاینقش و گوناگون هایانگیزه ،هاگزارش و اسناد این سایۀ در. داردمی مصور

 در اند،آورده پدید را تلخ واقعۀ این و داده هم دستبهدست که را اجتماعی و سیاسی

 نویسندگان که اینجاست از اسناد این بیشتر اهمیت. کندمی ترسیم ما برای روشنی کمال

 به که بودند ربارد نزدیکان از و دولتی رجال از همگی اسناد این دهندگان گزارش و

 نظر و دقت با همه هانوشته این. اندداشته شامل اطالع و کامل علم کشور رویدادهای

 دارد دربر مذکور حوادث دربارۀ را اطالعات ترینمطمئن و تریندقیق و شدهتنظیم خاصی

 گامی حاضر مجموعۀ است امید. باشندمی قاجار تاریخ در اسناد معتبرترین تردیدبی و

 همتی توانندمی که نگارانیتاریخ و پژوهشگران به ناچیز خدمتی جهت در باشد ککوچ

 شیخ .کنند تدوین را ایران معاصر تاریخ از صحیحی و مستقل تاریخ و داده خرج به بلند

 مرشدین از دو هر پسر و پدر که است طه شیخ پسر عبیداهلل شیخ بود؟ که عبیداهلل

 اکراد قاجار، دورۀ در. اندداشته عجیبی نفوذ کُرد قبایل میان در و بوده نقشبندیه دراویش

 را وی اوامر و دانسته خداوند جانب از ملهم را عبیداهلل شیخ عثمانی، و ایران کشور دو

 زیارت به دور مسافات از پیاده پای زیادی عدّۀ سالههمه و کردندمی اجرا وچراچون بدون

 و موردتوجه عدیده جهات به طه شیخ ار،قاج محمدشاه سلطنت عصر در. رفتندمی وی

 تحف و هدایا هرساله بود، طه شیخ ارادتمندان از که محمدشاه. گردید ایران شاه عنایت
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 را قریه چندین وی خانقاه مخارج تأمین برای همچنین و فرستادمی خدمتش به بسیاری

 را قضیه ظاهر ورخینم اگرچه(. 250 ص افشار، تاریخ افشار،) بود داده او به تیول عنوانبه

 جلب انعامات این از شاه منظور باطن، در ولی دانند،می قاجار شاه منشانۀصوفی تمایالت

 هاعثمانی مقابل در اکراد تدافعی نیروی از استفاده امکان و وی اتباع و طه شیخ رضامندی

 باوجود و دداشتن سوء نظر موقع آن در ایران غربی مناطق به نسبت هاعثمانی که زیرا بود؛

 ایران خاک جزو همیشه که شهرزور و سلیمانیه مهم شهر دو گذشته سال چند در کهاین

 به طمع چشم همیشه آنان ،حالبااین. بود گردیده واگذار هاعثمانی به شد،می محسوب

 اختالف بروز صورت در توانستندمی منطقه آن اکراد. بودند دوخته ایران مغرب هایقسمت

 سال به نهری، طه شیخ بن عبیداهلل شیخ. نمایند مقاومت عثمانی روهاینی مقابل در

 خلفای سلک در پدر مانند و کرد رشد جاهمان و شد متولّد «نهری» در ق .هـ 4515

 نوچه به موسوم ایقریه و عثمانی و ایران سرمدی خاک در عبیداهلل شیخ. درآمد نقشبندیه

 هر خاک به و شدمی تقویت عثمانی و ایران تدول دو هر طرف از و داشت سکونت نهری یا

 نفع به مذهب، نام به روس و عثمانی بین هایجنگ در وی. نمودمی وآمدرفت کشور دو

 را هاروس بایزید، در کُرد، شیوخ دیگر و پسرانش کمک به و شد جنگ وارد هاعثمانی

 دولت که بود جنگ همین در و داشت مقامی هاعثمانی نزد در جهتازاین داد؛ شکست

 همین وجود. نمود توزیع وی اتباع بین اسلحه مقداری هاروس با مقابله جهت عثمانی

 و کرد تاریخ ،زاده صفی) گردید شیخ طغیان و سرکشی هایعلّت از یکی نیز هااسلحه

 خیال حتی و ریاست سودای و داشت پرشوروشری سر وی ازآنجاکه(. 265 ص کردستان،

 موجبات نظامی، امکانات و تسلیحات مقداری وجود پروراند،می رس در ایران بر سلطنت

 مهارت و اسلحه مقدار با شد آن بر لذا نمود؛می تسریع و تسهیل را وی طغیان

 همراهی با جهت همین به. درآورد لوا یک تحت و ساخته متّحد را کُردها ،آمدهدستبه

 در بود، مکری ساوجبالغ رؤسای زا که منگور آقای حمزه پشتیبانی به و عبدالقادر پسرش

 مقام در عبیداهلل شیخ ظهور کُرد ناسیونالیسم ظهور .زد قیام به دست ق .هـ 4505 سال
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 البته. است گراییملی عرصۀ در کُردها بیشتر آگاهی دهندۀنشان برجسته، شخصیتی

 یحصر اظهارات امّا بود؛ موجود کُردها میان در اجتماعی همبستگی احساس نیز بیشتر

 از را وی حکومت کند، تأسیس مستقل کردستانی دارد نظر در گفتمی که عبیداهلل شیخ

 دهۀ تا 4855 دهۀ از که بوتان بیگ امیربدرخان چون کسانی یعنی وی اسالف حکومت

 عراق شرق شمال و ترکیه شرق جنوب در وسعت همان به کم و بیش مناطقی بر 4815

 متمایز گرفت، قرار شیخ حکم زیر مناطق جزو بعدها نواحی همین و راندمی فرمان

 طریقت رهبری مقام در وی وظایف بر که است عنوانی این و بود «شیخ» عبیداهلل،. کردمی

 فرمان تحت که هم مناطقی در حتی شیخی، مقام در عبیداهلل. کندمی داللت نقشبندی

 وی به شیخ یک مقام در عبیداهلل موقع و وضع. کردمی نفوذ اعمال بودند، قبایل رؤسای

 در را مسیحایی مواعید و رموز و مظاهر از سرشار مذهبی الفاظ و عبارات دادمی امکان

 مستقل کردستانی کردن تأسیس قیام، از وی هدف و قصد مهمترین. بگنجاند ملی مقاصد

 در انگلیس، کنسول نایب کلیتن، به را نامه این 4885 ژوئیه در عبیداهلل شیخ. بود

 رسومشان و قوانین و دارد فرق مذهبشان. جدا است ملّتی کرد مردم: »نوشت قلعهباش

 حکّام و رؤسا... اندشهره فساد و گریموذی به هاملت همه میان در[ ملت این... ] است جدا

 همه( مسیحیان) کردستان ساکنان چه و ایرانی اتباع چه و عثمانی اتباع چه کردستان،

 و ببرند پیش از شیوه این به را کار توانندنمی دیگر حکومت دو ینا کهاین بر اندالرأیمتفق

 تفحص ما احوال در و دریابند را وضع این اروپایی هایدولت که کرد کاری باید لزوماً

 کردستان تمام صورت این غیر در... باشد خودمان دست در امورمان خواهیممی ما... کنند

 و اعمال سوء این با نیستند قادر دیگر مردم زیرا گرفت؛ خواهد دست به را خود امور خود

...« سرکنند کشندمی نیت سوء با حکومت دو این از که متداومی بیداد و ستم

 که عبیداهلل شیخ خود سخنان از گذشته(. 65-62 ص کردستان، و کردها سفراستیان،)

 که بود باور این بر نیز منطقه در بریتانیا کنسول کرد،می بیان استقالل به را وی آرزوی

 جامعی نقشۀ خود رهبری به مستقل کشوری در کردان همۀ متحدکردن برای» وی
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 کردان میان در رهبری از جدیدی نوع ظهور را عبیداهلل شیخ ظهور برخی. «داشت

 تا که دانندمی کردستان دنیوی -دینی رهبر ترینبزرگ شاید و نخستین را او و دانندمی

 شیخیت همین(. 552-542 ص کرد، ملی جنبش جویده،) است آمده وجود به امروز به

 که بود مقدس فرد یک مقام در شیخ نقش. بخشیدمی وی به زیادی نفوذ و حیثیت که بود

 طعمۀ که عبیداهلل شیخ متعصب مریدان از بسیاری. کند اقتدار کسب دادمی امکان وی به

 که دیدندمی ایدهنده نجات و موعود مهدی چشم به را او بودند، شده او فریبیعوام

 و سرسپردگی چنین! آورد ارمغان به آنان برای را مرفهی زندگی و داد و عدل بایستمی

 اقتصادی مشقّات و قحطی و اجتماعی هایآشفتگی و ادبار مواقع در داشتیچشم و اخالص

 که بودند باور این بر مردم عبیداهلل شیخ گرفتن قدرت .گرفتمی اوج و نمودمی رخ بیشتر

 دوام نیز مرگ از پس کرامت این و کند معجزه تواندمی «کرامت» موهبت طریق از شیخ

 نسب که عبیداهلل شیخ و شدمی منتهی شیوخ بقاع پرستش به اعتقاد این. کرد خواهد پیدا

 و بود مندبهره امتیاز این از داشت سیزدهم، سدۀ معروف قدیس گیالنی، عبدالقادر شیخ از

 از دفاع با توانستمی او خاندان یا شیخ. ببرد را استفاده بهترین موقعیت این از توانست

 از یکی تنها این و برسد؛ قدرت به دهقانان، نظیر دیده،ستم و شده استثمار گروه یا طبقه

 بسیاری که کرد کسب زیادی قدرت رو این از عبیداهلل شیخ. بود قدرت به رسیدن هایراه

 به و بودند وی پیرو مریدی، مقام در خواه زناشویی، واسطۀ به خواه قبایل، رؤسای قدرت از

 «شیخ حضرت» لفظ به وی به عصر قبایل رؤسای بزرگترین از بعضی. کردندمی خدمت او

 خود اقتدار بر متنفذ هایخانواده دختران با ازدواج واسطۀ به شیخ. کردندمی خطاب

 رؤسای دختران با او فرزندان یا شیخ زدواجا. نمودمی تحکیم را خود موقعیت و افزودمی

 یک برای ثروت کسب. باشد زیادی ثروت دارای شیخ که گرفتمی صورتی زمانی قبایل،

 مواقع در و باشد نوازمهمان و بخشنده رفتمی انتظار شیخ از زیرا داشت؛ ضرورت شیخ

 امالکش و ثروت با پیروانش تعداد و شیخ بین. کرد اتکا او به توانمی بقا برای اضطراری

 در بیشتری مریدان درصد همان به بیشتر، ثروت هرچه. داشت وجود مستقیم ایرابطه
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 توسط مستقلنیمه هایامیرنشین نابودی و سرکوب. گرفتمی قرار او حوش و حول

 برای را راه دوم، محمود سلطنت عهد در ویژه به ارضی، قانون تصویب از پس عثمانی

 امرا قدرت رفتن میان از. کرد هموار کُرد مردم ملی رهبر عنوان به عبیداهلل شیخ ظهور

 رؤسای. شدمی منتهی نیز مرج و هرج به گاه که شد افزونی روز آشفتگی به منتج

 دنبال را دیرینه هایکینه بودند، یافته رهایی امرا حکم قید از تازه که قبایل پایخرده

 و اروپایی هایسرزمین و غربی آناتولی در که بزرگی مشکالت با که عثمانی دولت و کردند

 ترتیب این به. نبود مرکزی حکومت قدرت اعمال به قادر عمالً بود، درگیر آنها با عربی

 شخصی وجود عدم. بود مساعد کامالً شیوخ به قدرت انتقال برای مذهبی و سیاسی اوضاع

 برای را زمینه که بود عاملی کُردان میان در نفوذ با حال عین در و قدرتمند و روحانی غیر

 شاید(. 545 ص کرد، ملی جنبش جویده،) کرد فراهم عبیداهلل شیخ رسیدن قدرت به

 انحالل از پس عبیداهلل شیخ طلبانۀاستقالل جنبش گرفتن قدرت باعث آنچه گفت بتوان

 مفراه را او نمو و رشد امکان که بود مذهبی «طریقت» ایتوده جاذبه گردید، هاامیرنشین

 هایجنگ پرآشوب، و ناآرام اوضاع این در(. 550-558 ص دولت، و شیخ بروئینسن،) آورد

 و مشقات انواع و شد قحطی و خرابیخانه به منجر که عثمانی و روس. م 4885-4888

 تا گردید سبب شدند، مواجه فراوانی هایسختی و مصائب با مردم و آورد بار به را بیماری

 استقالل اعالم در او شد موجب که چیزی. کند اعالم را خود ملی برنامۀ عبیداهلل شیخ

 عثمانی و روس هایجنگ پایان در م، 4858 ژانویه 42 در که بود برلن معاهدۀ کند شتاب

 را، اصالحاتی» کندمی تعهد عالی باب که گفتمی معاهده این 64 مادۀ. رسید امضاء به

 را مردم این ایمنی و مصونیت و آورد عمل به نشینارمنی والیات در محل، مقتضیات بنابر

 ص خاورمیانه، در دیپلماسی هورووتیس،) «کندمی تضمین کردها و هاچرکسی قبال در

 نظر به. کنند نظارت اصالحات این انجام بر اروپایی هایقدرت بود مقرّر( 480-404

 که باشد بوده موجباتی ترینمهم از یکی کردستان در ارامنه استیالی از ترس رسدمی

 شایعه شرقی آناتولی در. برانگیخت کردها کردن متحد در کوشش به را عبیداهلل شیخ
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 شامل یا منطقه همان در کشور این شود، تأسیس ارمنی کشوری هرگاه که بود چنین

 شیخ. گردیدمی تأسیس آن در باید کُرد کشوری که بود خواهد ایمنطقه همان از بخشی

 هاارمنی یعنی شنوم؟ می چه: »گفت یافت، اطالع 64 مادۀ ونمضم از چون عبیداهلل

 و برافرازند را انگلیسی پرچم هانستوری و کنند تأسیس وان در مستقلی کشور خواهندمی

 که این ولو دهم،نمی اجازه را چیزی چنین هرگز من! کنند اعالم انگلیس اتباع را خود

 این از(. 51-52 ص پیران، سعید شیخ مقیا اولسن،!« )کنم مسلح را زنان باشم ناگزیر

 اصالحاتی قبال در که این به شد مصمم وقت هر از بیش ظاهراً عبیداهلل شیخ بعد به لحظه

. برآید کُرد کشوری تأسیس درصدد و کند مقاومت شود، کشوری تأسیس به منجر که

 میان در که ازیر بود؛ هم جدی ظاهراً کرد، خواهد مسلح را زنان که باره این در اشگفته

 بر بود بنا که کردستان به بریتانیا هایکنسول ورود. بود سابقهبی زنان کردن مسلح کُردان

 نظارت اصالحات انجام بر. م 4858 ژوئن چهارم «تدافعی اتحاد کنوانسیون» مقررات طبق

 معاصران. نبود جابی ترس این و کرد تشدید داشتند جریان این از کردها که بیمی کنند،

 الحمایگیتحت دوران سرآغاز» جریان این که بودند معتقد ها،خودکنسول واقع در و

 به» ترکیه شرق ستم و فشار تحت مسیحیان برای هاکنسول. «بود صغیرخواهد آسیای

 جوزف،) «بخشیدندمی گرمیدل عدالت طلب در آنها به و بودند امید مشعل مثابۀ

 که اصالحاتی از جلوگیری برای عبیداهلل شیخ(. 451 ص همسایگانشان، و هانستوری

 یک به دست آورد،می ارمغان به نستوریان و ارامنه برای از استقالل شاید و بیشتر قدرت

 گردید «کُرد مردم اتفاق مجمع» ایجاد به منتهی که زد، شده حساب و پیچیده استراتژی

 این موفقیت اتموجب و علل از یکی گمانبی. بود اتحادیه نخستین خود نوع در که

 از به منجر که اصالحاتی برابر در مقاومتش علت به که بود این عمرکوتاه و تازه «مجمع»

. بود دولت آن حمایت مورد گردید،می عثمانی جانب از بیشتری هایسرزمین دادن دست

 اقتدار متداوم و مستمر رفتن تحلیل به منتهی نوزدهم سدۀ تمام طول در قبلی اصالحات

 نشان قبرس کنوانسیون و برلن معاهدۀ کهوچنان بود، شده بالکان مستملکات در عثمانی
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 هدف که داشتند کامل یقین هاارمنی. بود آمده پیش جریانی چنین نیز مصر در داد،می

 کُرد، مسئلۀ یعنی تازه، ایمسئله کردن باعنوان که است این «کُرد مردم اتفاق مجمع»

 دولت علیه. م 4850 سال در که شورش حتی. یندازندب نمود از را ارمنستان مسئلۀ

 نگردید؛ عبیداهلل شیخ هایفعالیت از عثمانی دولت حمایت ادامۀ از مانع درگرفت، عثمانی

 نقش هاروس علیه عثمانی اخیر «جهاد» در او نیروهای و عبیداهلل شیخ هرحال، به چه،

 دولت که را تجهیزاتی دیگر و ینیمارت هایتفنگ هنوز شیخ نیروهای. نداشتند ناچیز و کم

 که کردندمی فکر هاعثمانی. داشتند اختیار در بود، داده آنها به مزبور جهاد برای عثمانی

 سال در ایران به شیخ حملۀ. کرد را استفاده کمال کُردها از توانمی نیز دیگر باریک

. آورد یورش یرانا به خود، حکم قلمرو دادن گسترش منظور به عبیداهلل شیخ. م 4885

 عبیداهلل، شیخ ماجراجویی روحیۀ عثمانی، دولت تحریکات شد، گفته طور همان

 از بیش را او مکری، قبایل رؤسای با او بدرفتاری و مهاباد حاکم کفایتیبی الخصوصعلی

 با خود سکونت محل در او. ساخت مصمم افکارش به پوشاندن عمل جامۀ برای پیش

 منطقۀ ناراضیان سردستۀ جملۀ از که -منگور بزرگ ایل رؤسای از یکی -منگور آقا حمزه

 سواران ترکیه کردستان بر که شدند راسخ عزم این بر و کرد گووگفت و دیدار بود، مکری

 ایران خاک وارد را آنها ارومیه غربی جنوب طرف از و آوریجمع را پراکنده و جنگجو

 که را مسلح نیروی این از بخشی. گردید ریآوجمع سوارکار نفر هزار 55 تقریباً. کنند

 قرار عبدالقادر، شیخ یعنی عبیداهلل، شیخ فرزند بزرگترین اختیار در بودند، شده متمرکز

 با شیخ عظیم سپاه که کردند شایع چنین آذربایجان و ایران کردستان منطقۀ در و دادند

 شیخ جسارت شد، گفته که طور همان. آیدمی مهاباد سوی به کُرد جنگندۀ نفر صدهزار

 ایران کردستان و آذربایجان خاک تصرف برای او خام خیال و ایرانی اتباع به عبیداهلل

 به شاه ناصرالدین خوشبختانه که بود شده طراحی ایران دشمنان طرف از که بود ایتوطئه

 متأسفانه ولی گردید؛ آگاه موقع به عبیداهلل شیخ شیطانی نیّات از خود برادر وسیلۀ

 را آن مقدمات حتی و نداشت شیخ احتمالی حملۀ از پیشگیری برای آمادگی کوچکترین
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 زیاد را آن امر، آغاز در و سازد فراهم شیخ گرفتاری و سرکوبی موجبات تا نکرد فراهم هم

 و کشف اظهار و دانستمی العادهخارق انسانی را خود که شیخ بنابراین. گرفتنمی جدی

 پیر و بچه و زن از را شیعه امّت باالخص گناه،بی مسلمانان میدان، تازِیکّه نمود،می کرامات

 وجود حاکمیتی کشور این در گویا. کشید خون و خاک به ارومیه و میاندوآب در علیل، و

 مملکتی ارشد مقامات که بود حالتی در این و بنماید وقوع از قبل را واقعه عالج که نداشت

 اتفاق نباید که آنچه تأسف کمال با و داشتند قبلی آگاهی دمتمرّ شیخ این پلید نیّات از

 با امروز مهاباد و روز آن مکری ساوجبالغ حکومت ق .هـ 4505 سال در. افتاد بیفتد،

 کیسۀ پرکردن جهت وی. بود باشیکشیکچی میرزا احمد شاهزاده نام به کفایتیبی شخص

 ناراضی را آنها و جریمه را اکراد سایرؤ ایبهانه به روز هر منال و مال آوریجمع و خود

 از تومان پانصد و هزار کرده، متهم را عشایر سران از یکی بیگاهللفضل چنانچه. نمودمی

 از پس کرده، محبوس را عشایر سران از دیگر یکی قادرآقا پسر میناآقا و گرفت جریمه وی

 عثمانی خاک از که نیز مرکور ایل رئیس آقاحمزه. نمود مرخص تومان پانصد گرفتن

 قرار حاکم محبت و مهر مورد کهاین جای به برد،می سر به ساوجبالغ در و بود گریخته

 و غضب مورد نماید، مطلوب استفادۀ هاعثمانی سوی از وی رضایت عدم از و گیرد

 حاکم از زادگانبیگ و سرحدی عشایر رؤسای کهآن خالصه. داد قرار خود مهریبی

 تالفی را وی تعدیات و مظالم که بودند فرصت منتظر و داشتند ونیپرخ دل ساوجبالغ

 امامقلی شاهزاده وی طرف از. بود الدولهاقبال عهدۀ بر ارومیه حکومت موقع این در. نمایند

 و عشایر سران بین التیام و ساوجبالغ وضع به رسیدگی جهت میرزا قاسمملک پسر میرزا

 وی هایکوشش متأسفانه ولی نمود؛ حرکت الغساوجب شهر حاکم میرزا احمد شاهزاده

 بیاورد، آشتی و رأفت سر آقا حمزه با را شهر حاکم که نمود سعی چه هر و نشد واقع مثمر

 در مذاکره جهت آقا حمزه که روزی. ماند نتیجهبی وی وساطت و نگردید کار این به موفق

 مالیاتی مأمور با و بود آمده مکری ساوجبالغ دارالحکومه به خود مالیاتی بدهی مورد

: گفت آقاحمزه به گردیده، اطاق وارد دست به زنجیری فرّاشباشی بود، مذاکره مشغول
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 دستگیری فرّاشباشی منظور. کند زیارت را زنجیر این آقاحمزه فرمایدمی واال حضرت

 آقا حمزه غضب و خشم موجب فرّاشباشی سخن این. بود وی زنجیر و بند و آقاحمزه

 حالبی حاکم. نمود فرار دارالحکمه از درآورده، پا از خنجری با را در دم قراول ،گردیده

 تا باشد داشته آماده آنجا در تفنگچی نفر چند که بود نکرده را کار این فکر اقالً ساوجبالغ

 بود، افتاده پا و دست به که ساوجبالغ حاکم. نمایند دستگیر را او گردیده، وی فرار مانع

 تأدیب و دستگیر را آقاحمزه تا کرد کمک تقاضای داده، گزارش تبریز به را قضیه فوراً

 محمدصادق و سوار بیست با بختیاری خان مهدحسن ،آزربایجان حکومت طرف از. نمایند

 و مکری ساوجبالغ مأمور سوار، هشتاد با چلبیانلو خان رحیم و آجودانباشی خان

 فهمید و رسید( آقا حمزه به) مهاباد به شیکقشون خبر وقتی. گردید آقاحمزه دستگیری

 استمداد عبیداهلل شیخ از و رفت نوچه به فوراً رسید، خواهد دولت قشون زودی به که

 نیک فال به را آن و گردید مسرور آقا حمزه پیوستن خبر شنیدن از عبیداهلل شیخ. نمود

 بهانۀ به ظاهراً را عبدالقادر خود پسر و افتاد خود نقشۀ ساختن عملی فکر به گرفته،

 همراهی به کافی، قوای آوریجمع جهت حقیقت در ولی تیوالت، و امالک به سرکشی

 محرمانۀ دستورات طبق اُشنویه در. نمود اُشنویه و مرکور روانۀ سوار پنجاه و یکصد

 و سوار سیصد با میران ایل رئیس آقامیمند و سوار هشتصد با اهلل،کاف وی، برادر آقا،حمزه

 به شدند،می نفر چهارصد و هزاریک جمعاً که تفنگچی سیصد با او، برادرزادۀ آقا،ولرس

 پنجاه و پانصد و یکهزار حدود در اشنویه در قوایی ترتیب بدین. پیوندندمی عبدالقادر قوای

 از یکی جهاد اعالن انتشار و قوا انسجام .شودمی تشکیل عبیداهلل شیخ پسر ریاست به نفر

 و بود ماماش ایل رئیس تاریخ آن در محمدآقا. باشدمی ماماش ایل ستان،کرد ایاالت

 پرچم زیر را کردستان عشایر و ایالت رؤسای و زادگانبیگ تمام نمودمی کوشش آقاحمزه

 وجه هیچ به او و نگردید کارگر محمدآقا در وی اقدامات و تحریکات ولی گردآورد؛ شیخ

 از که پاپاققره و ماماش هایایل رؤسای. گردد دستهم شیخ با دولت علیه که نشد حاضر

 حاکم از سریعاً شوند،می آگاه ساوجبالغ به حمله برای عبیداهلل شیخ شدن آماده
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 با تا کرده جمع هستند، دولت تابع که را ایالتی سران تمامی که خواهندمی ساوجبالغ

 که او اردانیک عدم و حاکم وحشت ولی شوند؛ آماده مقابله جهت قوایی تشکیل

 سهولت به را شیخ حملۀ جلوی دولت، تابع ایالت کردن مسلح با راحتی به توانستمی

 و شیخ با مدارا به مجبور خود موقعیت حفظ برای ایالت رؤسای تا گردید باعث بگیرد،

 جریان که آقا حمزه( 155 ص زردشت، سرزمین دهقان،) شوند او فرامین به نهادن گردن

 رئیس میمندآقا، تا شد آن بر شد، ذکر او فرار و ساوجبالغ حاکم توسط او دستگیری

 کرده، متّفق خود با بود، او خود برادرزادۀ سوارآقا آنها رئیس که را ایطایفه و پیران طایفۀ

 بود، کرده کسب بزرگی هایتجربه محبوسی ایّام در که آقاحمزه. برآید منازعه مقام به

 شیخ طرف به نظر لهذا است؛ محتاج قوی بسیار نپشتیبا به قیام جهت که دریافت

 تاریخ میرزا، نادر) شد صداهم و دلهم آزربایجان صفحات به حمله در او با نموده، عبیداهلل

 خشونت و قهر با حملۀ علل عمده بتوان شاید امّا(. 151 ص تبریز، دارالسلطنه جغرافی و

 عبیداهلل شیخ( الف: کرد خالصه دمور دو در را ممالک محروسه قاجار به عبیداهلل شیخ

 به. انتقام خیال در و بود خاطر رنجیده ممالک محروسه قاجار دولت از سال هایسال

 و کشیده آتش به مرکور در را او دهات از پارچه چند خان یوسف الدولهشجاع کهاین سبب

 دیگر، طرفی از( ب. بود رسانیده قتل به را آنان مرد و زن از نفر پنج و چهل به نزدیک

 تمامی اندیشیعاقبت بدون باشد، نموده را احتیاط و خزم مراعات کهآن بدون الدولهاقبال

 دولتین سرحد که دیگر جاهای بعضی و مرکور و صمای و بیل دشت و اشنویه محال

 کهاین بدون بود، کرده عبیداهلل شیخ به واگذار تیول طریق به بود، ممالک محروسه قاجار

 قلمرو که الدولهاقبال غلط اقدام این. دارد را عثمانی دولت تبعیت شیخ باشد تهداش نظر در

 دولت نظامی و مالی هایحمایت طرفی از و داده وسعت را شیخ تسلط و اختیار تحت

 و مریدان جلب جهت عبیداهلل شیخ. نمودند کمک نیّاتش و اهداف تحقق در را او عثمانی

 از روحانیت لباس در و شدمی متشبث ایوسیله هر به خویش مقاصد به رسیدن برای

 بین در را خود نفوذ کهاین برای او. کردمی را استفاده حداکثر مردم مذهبی احساسات
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 کشف اظهار دهد، جلوه العادهخارق انسانی را خود و دهد تعمیم خویش ایعشیره مردم

 گذاشته، طه شیخ فنمد در را شخصی گاهی. بافتمی دروغ هایخواب و کرده کرامات

 تحریک برای و کردمی جواب و سؤال و آمده پدید پدر مرقد برابر در سفید لباس با خود

 در و نمایی جمع را عشایر و کرده خروج باید گویدمی طه شیخ: »گفتمی الناسعوام

 بن و بیخ از را( شیعیان) رافضی ریشۀ و شده تخت و تاج صاحب ممالک محروسه قاجار

 برای گاه آن و ؛!«نمایی جاری را رسول و خدا حکم و دهی رواج را حق طریق و یبرانداز

 که ساخت منتشر بالد سراسر در و نوشته شرح این بر جهادی اعالم عشایر سایر تحریک

 نوید و نموده مباح شما بر ایشان مال و خون و رافضی نهب و قتل بر شفاهاً ماضی شیخ»

 دیگر از بسیاری و کُرد ماجراجویان آگهی این انتشار زا پس!«. است داده بهشت و حکومت

 او قوای و ملحق شیخ اردوی به گورک زرزا، منگور، کُردباشی، قبایل چون هم کُرد قبایل

 حاکم از که کُرد قبایل رؤسای و سرحدی عشایر رؤسای ساوجبالغ به حمله .نهاد فزونی به

 تالفی را او تعدّیات و مظالم تا بودند فرصت منتظر و داشتند پرخونی دل ساوجبالغ

ممالک  خاک به عبیداهلل شیخ پسر عبدالقادر شیخ نیروهای ورود از اطالع با نمایند،

 عبدالقادر شیخ. نمودند یاری ساوجبالغ به حمله در را او و پیوستند او به محروسه قاجار

 شیخ رمتفک مغز که آقا حمزه با نوچه محال از نداشت، بیشتر سال سه و بیست که

 از طایفه دوازده ده و زرزا امیرخان و خان ابراهیم و خان عبداهلل و شدمی شمرده عبیداهلل

 چهار سه اشنویه در. گردید ممالک محروسه قاجار وارد برداشته، را عثمانی طوایف ایالت

 پسران و پیران و ماماش و مرکاورد و زرزا هایپیاده و سواره پیوستن از پس زده، اردو روز

 پنج و بیست به عبدالقادر شیخ سؤال پنجم روز در پاپاق،قره سوارۀ پیوستن و آقامزهح

 شیخ قوای حرکت خبر. نمود حرکت ساوجبالغ سمت به اشنویه از اکراد از نفر هزار

 آمدن خبر از ساوجبالغ حاکم شاهزاده نوّاب. گردید وحشت مایۀ ساوجبالغ در عبدالقادر

 نزاع آنها با کهاین قدرت وجه هیچ به که زیرا گردد؛می مضطرب و متوحش خیلی اکراد

 سوار و سرباز قبیل از جنگ اسباب نداشت، وجود نماید، ایستادگی آنها مقابل در یا و کند
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 میرزا مظفرالدین کارگزاران به را مراتب شهر حاکم ناچار. نبود موجود تفنگ و توپ و

 بین در تلگراف متن خبر وقتی. کندمی کمک درخواست و دهدمی اطالع تبریز در ولیعهد

 آنان وحشت به پس. ندارد تدافعی ابزار و نیرو هیچ شهر که دانستند مردم پیچید، مردم

 از بیچاره رعیت. شد خواهند عام و قتل اکراد دست به قطعاً دانستند که چرا شد؛ افزوده

 عیال دست ده،پوشی چشم بود، صحرا در همه که شانساله یک زحمت حاصل از جان بیم

 و توان که شهر حاکم. کردندمی فرار جایی به جایی از ثمربی و سرگردان گرفته، را خود

. کرد فرار تبریز سوی به نموده، رها را ساوجبالغ شهر نداشت، را مقابله جهت الزم آمادگی

 و صلوات با بازار کسبۀ و شهر اهل و بودند برداشته علم و طبل که درحالتی اکراد قشون

 سان بدین و نمودند استقبال را عبدالقادر شیخ جلی ذکر با و زناندایره دراویش و تکبیر

 چادر شهر بیرون در نمانده، شهر در شیخ امّا افتاد؛ عبدالقادر شیخ قوای دست به شهر

 تکمیل و مقدماتی کارهای انجام و ساوجبالغ در استقرار از پس عبیداهلل شیخ پسر. زندمی

 چند ساکنین کهاین بهانۀ به و افتاد مراغه به حمله فکر به خود، ماندهیفر تحت قوای

 در را خود قشون هستند، هاعجم آزار مورد مراغه و میاندوآب بین کُردنشین دهات پارچه

 به آنها هایآبادی غارت و شیعیان عام قتل برای باطن در و آنان خالصی جهت ظاهر

 عنوان به سوار نفر دویست با را بیگ میری خود خالوی و داد حرکت میاندوآب سمت

 عام قتل (.155 – 152 ص زردشت، سرزمین دهقان،) نمود میاندوآب روانۀ الجیشمقدمه

 که مراغه حاکم خان علی و بختیار خان حسین محمد چهاردولی، خان سلیم میاندوآب در

 را راه بودند، شده مستقر( امروزی میاندوآب) آبادمرحمت در پیش روز چند خود سواران با

 از نفر چند زده، دشمن بر را خودشان خان محمدحسین و خان سلیم اوّل. بستند اکراد بر

 لشکر دریای ناگهان ولی دادند؛ قرار خود تیرهای هدف را عبدالقادر شیخ خالوی جمله

 در را مقابله قدرت چون مراغه، حاکم خان، علی. شودمی نمایان ساوجبالغ طرف از کُرد

 شدن کشته خبر رسیده، عبدالقادر شیخ چون. کندمی فرار نشسته، عقب بیند،نمی خود

 سواران که بود غروب اوّل. داد را میاندوآب عام قتل و غارت حکم شنید، را خود خالوی



 (سایین قاالنامه )ویژه تورپاق

 

38 
 

 بچۀ به حتی و گردیدند غارت و قتل مشغول فجر طلوع تا و شدند شهر داخل اکراد

 می آب را سنگ دل و کر را فلک گوش شیون و لهولو صدای. »نکردند رحم هم شیرخوار

 هابام باالی و عمارت اطراف در. آمدند امان به جان بیم از تنگ، مردم بر عرصه. کرد

: در) مراغه وقایع واقع بیان منشی،) «کرد پر را آسمان فضای «اماندور الشیخ» صدای

 از بود، آدم از هرچه وآبمیاند به ورود از پس اکراد. (188 ص ،2 دفتر ،(بهارستان میراث

 حتی احدی بر و کشتند نیزه و خنجر یا گلوله ضرب به را همه مرد، و زن از بزرگ، و بچه

 مالی که جعفر سرمالمحمد قبیل از سرها بعضی و نکردند رحم هم شیرخوار طفل بر

 از رنف هفده هاخانه از یکی در. »زدند نیزه سر بر عمامه با دیگر نفر چند با بود، محترمی

 به را تمام بود، بسیار آنجا در رخسار ماه منظر نیکو دختران. رسانیدند قتل به را سادات

 غیره و سرکردگان از سایرین و حاکم خان از غیره و نقد پول از بسیار اموال بردند، اسیری

 در نبودند اسیری قابل اینکه برای و نشده متعرض کار آخر در که را زنان از جمعی بردند،

 از فراغت از پس. آمدندمی بر مواقعه مقام در آنها با مرور و عبور هنگام بودند، گذاشته اآنج

 هرچه و کشتند دیدند، را که هر آورده، دیگر دهات به رو میاندوآب، شهر غارت و قتل

: در) مراغه سفرنامۀ) «نمودند خراب و زده آتش را محالت و دهات تمام و بردند بود، اموال

 سران و شاه دستپاچگی (.125 ص پنجم، دفتر ،(ممالک محروسه قاجار یاسالم میراث

 از که بود تلگرافاتی کنندۀ دریافت ساعت هر شاید و روز هر تبریز تلگرافخانۀ حکومتی

 وضعیت کلّ، در. رسید می آنها غارت و قتل و عبیداهلل شیخ قشون حرکت وضعیت

 جنایات اخبار تا گردید مانع ولیعهد منشی احمد میرزا تبریز در ولی بود؛ خونبار و اسفناک

 به اطراف دهات و مراغه و میاندوآب و مهاباد شهرهای از قربانی صدها که عبیداهلل شیخ

 بشنود، ولیعهد اگر: »بود گفته و برسد میرزا مظفرالدین ولیعهد اطالع به بود، گذاشته جای

 آن عمل اصالح از بعد. ندارد نقلی کُردها خروج این. شودمی تلخ اوقاتش و خوردمی غصه

!«. بدهیم؟ غصه را ایشان چرا حاال. گذشت بود، مطلبی چنین اگر. کنممی عرض وقت

 حدی به شود،می وی حالیبی و سستی و لیاقتیبی بر مزید که ولیعهد خبریبی نتیجۀ
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 یرزام مظفرالدین شاه، ناصرالدین ارومیه، در عبیداهلل شیخ غائلۀ بروز از پس که رسدمی

 این در. نمود احضار تهران به و معزول آزربایجان ایاالت از کفایتیبی جرم به را ولیعهد

. شد توقیف تهران در ولیعهد: »نویسدمی چنین خود سیاسی خاطرات در الدولهامین مورد

 مکدّر و غبارآلود شاه خدمت در را ولیعهد ساحت آزربایجان مهام اختالل و اکراد واقعۀ

 که رفتمی تهران دربار در او دایمی توقیف از سخن همایونی حضور در رّرمک و داشت

 واقف احوال و امور مجاری به تا بود مقیم پایتخت در که دارد آن اقتضای عهدوالیت مقام

 ص دارالسلطنه، جغرافی و تاریخ میرزا، نادر...« )شود عارف رجال و نوکرها عوالم به و

 از وقتی نداشت، خود فرزند از کمی دست وعیاشی دمستیب در که شاه ناصرالدین(. 656

 و لیاقتیبی بر نهادن سرپوش برای گردید، مطلع کردستان و آزربایجان در واقعه اخبار

 و بیاندازد او گردن به را قصورات این همۀ تا گشتمی کسی دنبال خود، هایتوجهیبی

 و دیدمی را شاه اطرافیان و دربار بر حاکم فساد خوبی به که ولیعهد. سازد تبرئه را خود

 شاه به اینامه در خود تبرئۀ در شود، شناخته او اتفاقات این همۀ مقصر که نداشت دوست

 چه ام،کرده حرکت تهران از من که وقتی از: کنید مالحظه انصاف روی از امّا: »...نویسدمی

 حرکت خوب حکّام از یک هر ام؟بوده امیدی و بیم محل چه ام؟داشته کاری در اختیاری

 و بدهم تغییر امتوانسته وقت چه کرده، رفتار بد یک هر. بدهم امنتوانسته جزائی کرده،

 ایدداشته اظهار غیره و محرمانه مقام به فوراً شده گفته حرفی کهآن مجرد به نمایم؟ رفع

 به و خدا به را شما. است شده مدعی آدم فالن طرف گویندمی که نزنید را حرف فالن که

 می مرا آدم حاکم فالن است، این غیر هرگاه دهم،می قسم -فداه روحنا- شاهنشاهی نمک

. «کنید؟نمی انصاف چرا. شود تنبیه او به مبادا که دهیدمی جواب نویسم، می شما به. زند

 مسائل اشکاالت تمامی دارد سعی است، شده اوضاع وخامت و عصبانیت متوجه که ولیعهد

 گفتم وقت هر آنها به: »... نویسدمی شاه به خطاب بیاندازد، دیگران گردن به را آمدهپیش

 داشتند، دولت از شکایتی و شکوه که آن یا ایمکرده را کارها همۀ باشید، آسوده گفتند یا

 اصالً که شاه ناصرالدین. «کردندمی استعفا غالم این گرفت،می سخت که هم قدری
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 خواستنمی یا و توانستنمی نیز طرفی از نداشت، را بیداهللع شیخ با رویارویی آمادگی

 ناصرالدین چون اکراد، شورش اوّل روزهای. است جدی و حادّ آمده مصیبت که کند باور

 واصله اخبار قبال در نبود، مهمات و اسلحه احوال و اوضاع جریان در دقیق طور به شاه

 نقل همه این قابل بَلباس کُردِ» که نویسدمی منصبان صاحب و فرماندهان به خطاب

 که متعدد اخبار وصول امّا!«. اید؟شده مضطرب قدر آن که است شده چه دانم نمی. نیست

 بفهماند شاه به شده طور هر که داردمی آن بر را ولیعهد داشت، فاجعه عظمت از حکایت

 پهلوی تا ردندک تمام را محال که عالم قبلۀ مبارک سر به: »نیست شوخی دیگر بار این که

 صدرالدوله حاجی و بناب قاضی علی آقا حاجی و علما کاغذ. نمودند تمام را دهات بناب

 عالم قبلۀ نمک به امّا باشد، اصلبی بکند خدا. رسید حاال و نوشته است، رسیده تازه که

!«. کنیدنمی باور ایدشنیده دروغ که بس از. هست هم شما جانب به حق. نیست اصلبی

 دستپاچگی با است، دیده جدی را خطر و برده پی مسئله عمق به تازه که شاه لدینناصرا

 شهر به را خود عجله کمال با: اوّالً: که نمود دستورالعمل چنین مشیرالدوله به خطاب

 ایدقیقه گرفته، دست به کشوری و لشگری از را مملکت آن امرور کل زمام و برساند تبریز

 کمال در آزربایجان مملکت امور در را خود: ثانیاً. نکند لتغف مملکت آن امور نظم از

. باالتر بلکه کوچک و بزرگ مقام قائم و نظام امیر محمدخان استقالل مثل بداند، استقالل

 نخورد، باید آب شما صوابدید و صالح بدون و شما مشورت و اطالع بدون ولیعهد: ثالثاً

 به فوراً شما و بکند این غیر اگر. دیگر هایکار به رسد چه تا نگذارد سنگ روی را سنگی

 صریح نمایید، نظر صرف و اغماض و کنید ولیعهد از بخواهید رعایتی و برسانید عرض

. بود خواهد چه است معلوم شما جزای وقت آن و هستید دشمن و بزرگ خائن نویسممی

 اطرافیان. «الغیر است معنی با اسلوب و نظم به دولت عشق. است عقیم پادشاه و دولت

 حاکمه سیستم ضعف و سامانیبی از خوبی به که حکومتی سران کلّ در و درباریان و شاه

 عبیداهلل شیخ مقابل در را خود مدافعۀ و مقابله قوۀ خوبی به و باشندمی مطلع کشور بر

ممالک محروسه  در موجود ارتش که بودند مطلب این بر واقف خوبی به و دانستندمی
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 کهچنان. دادندمی نشان ترس و اضطراب خود از بیشتر دارد، قرار وضعیتی چه در قاجار

 حوادث این کردیم عرض کی: »گویدمی وحشت و سردرگمی نهایت در الممالکمستوفی

 هم ترپیش فردا پس کنیممی فرض است، اصل هااین تمام خوب خیلی است؟ اصلبی

 عدم از گزارشاتی و گذردمی عتسا هر که شاه ناصرالدین. «کرد؟ باید چه آمدند،

 عرایض طرفی از و رسدمی ملبوس و چادر نبود و مهمات و اسلحه وجود عدم و سیورسات

 این کیست شیخ این: »گویدمی قهر و خشم با شنود،می را حکومتی سران کنندۀ ناامید

 است کرده دلکم و دستپاچه قدر این را شماها چرا کُرد تا چهار کند؟می جسارتها طور

 این که است شده خبر چه دانمنمی کنید؟می عرض هاتلگراف و عرایض طورها این که

 کند؟می محاصره شهر است؟ شده گیرمملکت امروز کُرد چند که ایدشده غیرتبی قدر

 از بعد نزنید، آتش را اکراد پدر اگر است قسم مرحوم شاه روح به قسم، خدا به چه؟ یعنی

!«. زد خواهم آتش را شماها همۀ کند، حرکت هازن مثل بکند، نیمعبی عرایض نوع این

 میرزا چون روز آن دولتی مقامات ارشدترین کالم در نیز ناامیدی و وحشت و ترس این

 به تا است آزربایجان سمت به حرکت هنگام به که او. شودمی دیده سپهساالر خان حسین

 کجا را بیچاره من دانیدمی: »نویسدمی ،گیرد دست به را امور کلیۀ شاه ناصرالدین دستور

. اندشده هرزه و افتاده طبیعی نظم آن از اهالی مغشوش و خراب مملکتی فرستید؟ می

 و طرق. است مدید سختی اقالً یا قحطی آثار هم امسال و کشیده قحطی صدمۀ پارسال

 مستولی ردک را مملکت نصف. دارد را اغتشاش نهایت راهها. است خالی امنیت از شوارع

 که آدمی ولیعهد مثل. باشدمی شاهسون ترحم به موقوف مملکت دیگر نصف و است شده

 را هااین همۀ بد، خیل هایاطرافی با است نموده عادت و دارد خودرأیی و خودسری داعیۀ

 هایسالح نبودِ. «روممی حکم اطاعت محض تا گرفته خود چشم به فهمیده و دانسته

 که بودند برخوردار مارتینی اسلحۀ از کرد نیروهای که حالی در ده،استفا قابل و مدرن

 از و طرف یک از هاقورخانه بودن خالی و مهمات نبودِ داشت، دولتیان سالح بر هاییمزیت

 گردید؛می وحشت افزایش و سردرگمی باعث دقیق و درست اطالعات نبودِ دیگر طرفی
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 را عبیداهلل شیخ نفری هزار بیست سپاه و بود مگر بسیار شایعه بازار روزها آن در که چرا

 ارتباطی سیستم نبود. افزایندمی حاکم وحشت بر این که نمودندمی اعالم نفر صدهزاریک

 و اخبار رساندن در چاپارها تأخیر و نظمیبی تلگراف، خطوط بودن قطع کارآمد، و منظم

ممالک  ارتش وضعیت .افزودمی فوق عوامل جمله بر سفر جهت الزم اسب نبود اطالعات،

 به مربوط کتاب این در آمده گزارشات و هانامه از باالیی درصد که آنجا از محروسه قاجار

ممالک محروسه  ارتش وضعیت به مختصر نگاهی دارد جا است، تسلیحاتی و نظامی امور

 رسیبر. باشیم داشته ناصری دوره در آن ساختار و تسلیحات نظامی، نفرات از اعم قاجار

 یاری اکراد با برخورد در نظامی نیروهای روز آن شرایط مورد در را ما قضاوت امر این

 نظام دیرین شیوۀ همان به قاجاریه دورۀ در ممالک محروسه قاجار ارتش. نمود خواهد

 فراهم بومی افواج صورت به داوطلب جوانان و مردان و ایلی و روستایی افراد از محلی

 یا یک محل هر امنیتی نیاز تناسب به شهرها و استان مراکز و تپایتخ در و گردیدمی

 سپاهیان از گروهی السلطنهنایب میرزا عباس زمان در. شدمی نگهداری فوج چند

 چندین و گردیدند آشنا جدید نظام با و دیدند تعلیم فرانسوی افسران نظر زیر آزربایجان

 و قفقاز هایجنگ از پس ولی شدند؛ عزاما اروپا به نظامی آموزش گرفتن فرا برای نیز نفر

 پادشاهی زمان در. نشد دیده یممالک محروسه قاجار سپاهیان از نمایانی کار دیگر هرات

 سازمان از پیروی به جدید نیروی دو محلی، افواج و پیشین نظام جز به شاه ناصرالدین

 اتریشی نظام گریدی و قزاق بریگاد یکی که آمد پدید ممالک محروسه قاجار در اروپایی

ممالک محروسه  قزاقخانۀ امّا شد؛ برچیده شاه ناصرالدین مرگ از پیش اتریشی نظام. بود

 پیوسته شاه مظفرالدین بخصوص ممالک محروسه قاجار حکومت ضعف به توجه با قاجار

 فرمان ممالک محروسه قاجار دولت از دیگر دوران این در و افزود خویش توان بر

 سرانجام. کردمی اطاعت قفقاز ارتش ستاد و روسیه جنگ وزارت از یماًمستق و گرفتنمی

 کار از قزاقخانه فرمانده آخرین استاروسلسکی، احمدشاه، فرمان با شمسی 4500 آبان در

( رضاشاه) سردارسپه دست به نوین ارتش ایجاد با شمسی 4255 در و گردید کنار بر
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 چندان قاجارها حاکمیت دوران در ممالک محروسه قاجار نظام کار. شد برچیده قزاقخانه

 روز آن سامانیبی و آشفتگی بعد به شاه مظفرالدین پادشاهی دورۀ از ولی نداشت؛ سامانی

 زاالتارف کلنل. آمدنمی بر نیز شهرها آرامش و امنیت تأمین عهدۀ از چنانچه گردید؛ افزون

 ارتش دربارۀ تزاری روسیۀ ارتش نۀسالیا کنگرۀ مجمع به خود سرّی گزارش در روسی

 ترکمن به ممالک محروسه قاجار سپاهیان صحرا در: »نویسدمی ممالک محروسه قاجار

 خدمت سالیک از بعد را فوج هر کهاین دلیل و نظمبی بازار به شب هنگام و است شبیه

 که ییچیزها از خودشان هایخانه در رفته که است این یقیناً کنند،می مرخص سالیک

ممالک  منظم سربازان. باشند مندبهره پوشاک و خوب خوراک قبیل از بودند محروم

 در که اتریشی واگنر ژنرال...«. سواره و توپخانه و پیاده از هستند مرکب محروسه قاجار

 خصوص در داد،می آموزش را ممالک محروسه قاجار اتریشی نظام افواج ناصری دوران

 نیست، موجود قشونی حقیقتاً: »نویسدمی ک محروسه قاجارممال ارتش در نابسامانی

 هیچ مهیا، تفنگ و چادر و ملبوس قورخانۀ و نظام پیاده و توپخانه و نظام نظارت و انبارها

 تمام و نیست میان در کلّی به نظم و نظامی تعلیمات و ندارند وجود حقیقتاً هااین از یک

 همایونی حضرتاعلی. دارد رواج نظام در لبتق و دروغ و نظمیبی. است حقیقت برخالف

 و پیاده از قشون کلیۀ تعلیم و نظم ضامن و فرموده مفتخر را غالم این ملوکانه مراحم به

 که نماید را قشون نظم ضمانت قبول تواندمی غالم این چگونه ولی نموده، غیره و توپخانه

 باشد نداشته آنها فتنگر مواجب و جیره و سان در حضور حق و نظارت در شرکت حتی

 و مخزن و ذخیره و خانهزنبورک و قورخانه و افواج و توپخانه و نظامی مدرسۀ به وهمچنین

 تعیین و هاخانهقراول و هاسربازخانه و نظام سرایداران و توپخانه اصطبل و نصرت گارد

 هانیپن در امور این تمام و باشد نداشته رسیدگی و سرکشی حق والیات نظام مأمورین

 بود قشونی ضامن توانمی چگونه نیز و باشد بوده معمول غالم این از جوییمصلحت بدون

 ننموده دریافت جیره هاماه و ندیده مواجب سال تا سال از سربازان و منصبصاحب که

 نوکری و قراولی به و پراکنده جا هزار شهر در توپخانه و نظام پیاده اشخاص تمام و باشند
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 که اشخاصی قلم ارباب بستگان و خدمت از خارج منصبانصاحب و باشند داشته اشتغال

 کهآن حال و نموده دریافت را خود جیرۀ نشده، حاضر خدمت سر وقت هیچ

 به قریب گرسنگی از هستند، نظام ستون و خدمت حاضر همیشه که معلم منصبانصاحب

ممالک محروسه  نظامی ساختار (.21 – 22 ص تاریخ، آیینۀ صفایی،) باشند بوده هالکت

 پیاده. 4: شدند می تقسیم بخش چند به ممالک محروسه قاجار ارتش نیروهای قاجار

 مهمترین نظامپیاده. توپخانه. 2. بودند نظام سواره عمدتاً که ایالتی نیروهای. 5. نظام

 همانند نیز بخش این این، وجود با. بود ممالک محروسه قاجار ارتش در نظامی نیروی

 سربازگیری، در بود، مدیریت سوء و فساد در غرق زمینه هر در نظامی نهادهای سایر

 تجهیزات و تدارکات تأمین و دستمزد و مواجب پرداخت نظامی، آموزش و تعلیمات

 هر نظام این اساس بر. بود موسوم «بنیچه» به نظامپیاده در سربازگیری نظام. نظامی

 نیاز مورد سربازان خود، درآمد برآورد با اسبمتن که بود متعهد طایفه یا بخش روستا،

 و رفتندمی شمار به مشمول بنیچه نظام مطابق که سربازانی. کند تأمین را نظامپیاده

 دریافت «خانواره» به موسوم ساالنه خانوادگی جیرۀ شدمی ثبت نظام خدمت برای نامشان

 و استبدادی هایشیوه رب سربازگیری که نمود اذعان باید تفاصیل، این با. کردندمی

 مردان از توانستندمی سختی به اهالی که مناطقی در دلیل همین به. بود استوار ناعادالنه

 شیوع موجب امر این کنند، نظر صرف سربازی، به آنها گسیل برای خود، جوان

 برای اعزامی مأموران توسط روستاییان جانبۀ همه غارت و استثمار فساد، خواری،رشوه

 خود خام جیرۀ دریافت منتظر توانستمی سرباز هر شد، اشاره کهچنان. شد گیریسرباز

 ایرانی سرباز یک هر برای واقع در. کردنمی صدق حقوقش مورد در امر این لیکن باشد؛

 سر به حقوق بدون خود وظیفۀ نظام خدمت مدّت تمام در که نبود عادی غیر هم چندان

 روزانۀ جیرۀ با صرفاً و حقوق دریافت بدون بتواند ایرانی زسربا که بود غیرممکن قطعاً. ببرد

 از خصوصی مشاغل به داشتند اجازه اوقات گاهی لذا کند؛ اداره را اشزندگی بتواند نان

 بسیاری در دلیل همین به. کردندمی معاش امرار شدن مغازه شاگرد بقالی، کارگری، قبیل
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 امتناع داشتد که مشاغلی ترک از شدندمی ازنی مورد هرمنظور، به سربازان، که موارد از

. کردندمی دریافت بودند طلبکار که را حقوقی از بخشی حداقل کهآن مگر ورزیدند،می

 با افسران از بسیاری ولی زد،می لطمه سرباز نظامی موقعیت به خصوصی مشاغل گرچه

 منظور به که دادندمی اجازه خود فرمان تحت افراد به سربازان دستمزد از درصدی دریافت

 خصوص این در تهران، در بریتانیا کاردار گرین، کانیگهام. کنند کار خود معاش تأمین

 نه دارد، وجود قانون نه. نیست شرایط این از ترکننده دلسرد چیز هیچ: »نویسدمی

 باید کجا به تظلّم و دادخواهی برای که دانندنمی فقرا. ارتش نه و تشکیالت و مدیریت

 رشوه با را خود هایپست که است فاسدی مقامات دست در امور ادارۀ. کنند عرجو

 که است کسانی هایدست در شود داده اختصاص ارتش به باید که هاییهزینه. اندخریده

 دریافت را خود دستمزد سربازان. شودمی میل و حیف برسانند، افراد به را آن باید

 بتوانند که جایی تا را خود معاش لیکن گیرند؛می سختی به را خود جیرۀ حتی کنند،نمی

 مراسم اتمام محض به. کنندمی تأمین غیره و صرافی چارواداری، کارگری، طریق از

 «آوردندمی روی بنّایی یا تراشیسنگ نجاری، مانند دیگری مشاغل به سربازان صبحگاهی

 درون در گیرهمه فساد بر عالوه(. 455 ص ،(ایران معاصر تاریخ مجموعۀ) ایران ارتش)

 ولی بودند، نظامی درجات دارای که افسرانی از زیادی تعداد توسط ارتش بودجۀ ارتش،

 در. شدمی میل و حیف نداشتند، ارتش هایبخش از یک هیچ با ارتباطی کمترین عمالً

 نظامی مراتب فروش. خوردندمی چشم به صرّافان اطبا، کسبه، بازرگانان، هااین میان

 مختلف افراد از حمایت و متوفی افسران فرزندان به درجه اعطای ارشد، فرماندهان طتوس

 تسلیحات .بود آشفته اوضاع این پیدایش عمدۀ مسئول و اصلی عامل ایاالت حکّام توسط

 محدود بسیار آن افتادۀ کار از و کهنه هایسالح علّت به نیز نظامپیاده این کار ایران ارتش

 هفتاد حدود که بود ورندل قدیمی هایتفنگ ایران نظام پیاده زمانیسا سالح. بود شده

 در. بود شده خریداری اتریش در ایران سیاسی نمایندگی توسط سالح این از قبضه هزار

 تفنگ این به دیگر جاهای و تهران پادگان در مستقر سپاهیان شاه ناصرالدین سلطنت طی
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 استفادۀ عدم اثر در نیز موجود هایفنگت تعداد همین. بودند مسلح قدیمی ایساچمه

 به وقتی. نبودند برخوردار الزم کارآیی از و شده زدگیزنگ دچار بد نگهداری و طوالنی

 مهمّات موجود هایسالح از یک هیچ برای که کنیم اضافه را موضوع این فوق مسایل

 پی توانمی نایرا ارتش نیروی واقعی ارزش به صورت آن در نداشت، وجود مناسب و کافی

 و هنگ یک شامل ایران توپخانۀ. نداشت نظامپیاده از بهتر وضعی نیز ایران توپخانۀ. برد

 به توپخانه اوّل دیویزیون دو. داشتند اختیار در آتشبار دو کدام هر که بود دیویزیون چهار

 بودند شده خریداری اتریش از که بودند مجهز یوچاتیوس دوم دست هایتفنگ و هاسالح

 و میلیمتری 85 قبضه هجده میلیمتری، 52 سالح قبضه هفتاد حدود ایران سراسر در که

 افتاده کار از و کهنه توپ تعدادی اینها بر عالوه. داشت وجود میلیمتری 05 قبضه هجده

 وجود نیز داخلی تولید هایسالح و انداز خمپاره گشاد،دهان و کوتاه هایتوپ نوع از

 توپ هر برای که طوری به. نبود مطلوب اصالً ایران توپخانۀ رایب مهمّات وضعیت. داشت

 عنوان به صرفاً هم آن که داشت، وجود آتش مصرف برای گلوله سه تا دو حدود ساالنه

 وی حضور در تهران حومۀ در سال هر بهار در شاه شخص تفریح و سرگرمی وسیلۀ

 از دیگر یکی. شدمی صرف کردند،می آتش به اقدام توپخانه تمرینات برای آتشبارها

 اقدامی هیچ که طوری به. بود آن تعلیمات ناچیز بسیار کیفیت ارتش توپخانۀ هایویژگی

 توپچیان از کثیری بخشی شاید که حدی تا گرفتنمی صورت توپخانه نیروهای آموزش در

 گزارشات و هانامه در تأمّل دیدۀ به وقتی. بودند نکرده شلیک هم تیر یک حتی ایران

 چه در ارتش و نظامی نیروهای که یابیممی در خوبی به کنیم، نگاه کتاب این در موجود

 نشان خود از جنگ یا حرکت برای ایانگیزه آنان اگر و اندداشته قرار بدی بسیار شرایط

 به پا یا و نباشند دشمن با شدن رو در رو به حاضر که اندداشته حق شاید اند،داده نمی

 که است تلخ هایواقعیت این همۀ گویای( میرزا مظفرالدین) ولیعهد نامۀ این .بگذارند فرار

 فوج نه اند؟گذاشته مملکت این در درست چیز یک مگر بگویم؟ چه من: »نویسدمی

-عالم قبلۀ نمک که ماها به بدهد انصاف خداوند است، درست قورخانه نه است، درست
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 اینجا از مبارک پای خاک به طوری بلکه ده،نکر خدمتی هیچ و خوریممی را -فداه روحنا

 در!«. نیست هیچ آنکه حال و داریم درست چیز همه که اندکرده عرض مدت این در

 به توانمی خوبی به گردد،می مخابره تبریز و تهران بین که تلگرافاتی و گزارشات بررسی

 آوریجمع در سعی دستپاچگی با الممالکمستوفی که آنجا. برد پی ایران اسفناک وضعیت

 زود بفرمایید حکم: »نویسدمی دارد، عبیداله شیخ نیروهای با جنگ برای قشون ارسال و

 اندخواسته طهران از که هم توپ و تفنگ. نباشند غیره و ملبوس و چادر بند در و بروند

. «باشند زیاد استعداد مظطرب که است نشده واقع جدال و جنگ که هنوز. شودمی روانه

 و گردیده عام قتل و غارت ساوجبالغ که زندمی زمانی الممالکمستوفی را سخنان این

 باشد، می تبریز تصرف فکر در شیخ و کشته نفر صدها و رفته غارت به مراغه و بناب محال

 قشون اوضاعی در هم آن! است اکراد با مقابله به نیروی اعزام فکر به تازه او کهآن حال

 جوابی ولیعهد میرزا مظفرالدین جواب این و دارد؛ مهمات نه و هجیر نه سالح، نه دولتی

 تفنگ و فشنگبی و چادربی سرباز! آقا جناب: »که است الممالک مستوفی سخن درخور

 سوراخی یک در کدام هر و شده متفرق دهات در و برود که سربازی دارد؟ مصرفی چه

 قدرت در نظامپیاده نیروی کارایی نهایی، تحلیل در!«. خورد؟ می جنگ کار به چه باشند،

 حالی در است، نهفته آن رزمی توان و تحرک سرعت، انظباط، آمادگی، حسب بر آن بسیج

 با عبیداهلل شیخ که زمانی. بود هاویژگی این تمام فاقد کالً ایران نظامپیاده نیروی که

 ماه سه حدود بود، تاز و تاخت مشغول و شده ایران کردستان وارد امرش تحت نیروهای

 شیخ علیه عملیات برای تهران در را نفر هزار بیست توانست ایران حکومت تا کشید طول

 شده پراکنده و کرده را خود کار اکراد که شدند عمل آمادۀ نیروها این زمانی و کند بسیج

 به پایتخت در. بازگشت تهران به دشمن با برخورد و رویارویی بدون اعزامی ارتش. بودند

 سخاوتمندانه ایگونه به شکوهمندانه و بزرگ فتح این از تجلیل و بزرگداشت بتمناس

 کهچنان فتنه این در خارجی هایقدرت نقش !گردید توزیع سپاهیان بین در هاییمدال

 سوی آن. تاخت ایران به خود حکم قلمرو دادن گسترش منظور به عبداهلل شیخ گذشت،
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 از هاعثمانی اگرچه. بودند مذهب شیعی ایرانیان و بود ضعیف ایران. بود کُرد برادران مرز،

 همین بود داشته نظر در شیخ که نیست دور کردند،می حمایت «کُرد مردم اتفاق مجمع»

 و کند عثمانی متوجه را جدید قدرت نیروی کرد، تحکیم ایران در را خود قدرت که

. شد برآب نقش ایران در ایشرؤیاه و هانقشه امّا کند؛ تسهیل را مستقل کردستان تأسیس

 به دست او علیه هاعثمانی نیز آمدن باز در. نمودند وارد او بر را سختی شکست ایرانیان

 که این دوم و اروپا عامۀ افکار فشار زیر نخست: داشت دلیل دو اقدام این شاید. زدند اقدام

 را آنها و باشد داشته ناگواری پیامدهای تواندمی کُرد ناسیونالیسم از حمایت که دریافتند

 کردند اسیر عثمانی نیروهای را عبیداهلل شیخ لذا نماید؛ خارج سلطه و اختیار از سهولت به

 طلبانۀاستقالل جنبش ایران به عبیداهلل شیخ تهاجم. بردند استانبول به 4884 ژوئیه در و

 ناموافق یدۀد به آن بر وقت هایقدرت که کرد بدل المللیبین ایمسئله به را کُردها

. ندادند نشان موافق روی شد، راستا این در که هاییکوشش با نیز بعدها و نگریستندمی

 دست به ترکیه شرق در برلن معاهدۀ موجب به که را هاییسرزمین خواستنمی روسیه

 به کُرد کشوری و بدهد دست از بودند، کُردنشین وسیعاً که آن از مناطقی و بود آورده

 دهۀ در که چرا باشد؛ قفقاز مرزهای جوار در نقشبندی، طریقت از متأثر کشوری ویژه

 بسیار دشواری با و بود کرده پیدا مشکل کافی قدر به شامل شیخ جنبش با خود. م 4825

 که بود مخالف عبیداهلل شیخ جنبش با رو این از کبیر بریتانیای. بود کرده سرکوب را آن

 سیاست جریانی چنین. کند ترنزدیک روسیه به را ایران که آید پیش وضعی خواستنمی

 از که بزرگی قدرت تنها. کردمی پیچیده باختری جنوب آسیای در را وی استعماری

 اتفاق» خواستمی که چرا بود؛ عثمانی امپراطوری کردمی حمایت عبیداهلل شیخ جنبش

 بریتانیا و روسیه ویژه به اروپایی، هایقدرت علیه معنا در و اصالحات قبال در «کُرد مردم

 نمود از را ارامنه طلبانۀاستقالل جنبش کُردها یاری به خواستمی ضمن در. کند استفاده

 سنی مناطق مجدّد تصرّف با که خواستهمی عثمانی دولت نیست دور ضمناً. بیندازد

 پاارو در که را هاییزیان آذربایجان زبان ترک مناطق تصرّف نیز و ایران کردستان مذهب
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 به میاندوآب شهر غارت و قتل خبر چون مراغه در وحشت .سازد جبران بود، شده متحمل

 از روز ده مدّت تا و بسته کمر شهر تاراج عزم به دستهدسته طرف هر از رسید، دیگر دهات

 اکراد قوای. کردند خاکستر مشتی زده، آتش را شهر تمام سپس نکرده، کوتاه دست غارت

 این در عبدالقادر شیخ. پیاده هزار هشت و سوار هزار نه از بود عبارت شهر تصرّف زمان در

 برای رو این از. داشت همراه به دواب جهت الزم علیق نه و کافی آذوقۀ نه لشکرکشی

. بزنند غارت به دست یورش مسیر در تا بود داده خود قوای به را اجازه این آنان تأمین

 پسر دهبکری و گالبی ایل و ماماش و پاپاققره ایل مانند اردو رؤسای از بعضی هرچند

 سرزنش سخت روستاییان اموال غارت و گناهبی نفوس قتل و عمل این از را عبیداهلل شیخ

 افراد لذا شد؛نمی واقع مؤثر زادهشیخ روحیۀ در تذکرات این متأسفانه ولی نمودند،می

 زمان این در که عبیداهلل شیخ خود قوای به پیوستن بهانۀ به ماماش و پاپاققره هایایل

 و گالبی ایالت و رفتند خود دهات به بناب جنگ از پس بود، نموده محاصره را ارومیه

 پس(. 151 ص زردشت، سرزمین دهقان،) پیوستند بناب در دولتی قوای به نیز دهبکری

 قوای قعدهذی چهارم در شهر آن زدن آتش و نمودن ویران و میاندوآب غارت و قتل از

 آفرینوحشت خبر این دیگر، طرف از. درآمدند حرکت به مراغه و بناب سمت به زادهشیخ

 اهالی و کرد پیدا انتشار صفحات آن دهات سایر و بناب و مراغه دهات حوش و حول در

 خصم به را خود ارضای داشته، مقدّم چیزی هر بر را خود عیال و جان حفظ ده، هر

 از وحشتی چنان روددیزج و بناب سراجو، ثالثۀ محالت یاهال. شوندمی فراری واگذاشته،

 پوشیده، خود داروندار از چشم که کردند پیدا اکراد وحشیانۀ و رحمانهبی حرکات آوازۀ

 و تبریز طرف به یا گریخته، هادرّه و هاکوه به اطفال و عیال با گذاشته، خالی را دهات همۀ

 به که بود کرده احاطه واهمه چنان معدودی، جز را مراغه شهر اهالی. کردند فرار هشترود

. نبودند خودداری شرایط و الزم استحکامات خیال به وجه هیچ به و باخته را خود کلّی

 عجزۀ غالب بالجمله،. کردند دفن خاک زیر در و پنهان را احمالشان و اموال همۀ آنان

 و هاخانه و معابر و هاهکوچ آمده، مراغه به میاندوآب اهالی السیفبقیه و دهات اهالی
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 از کلّی به حکومت اوضاع. بودند حیران نان و آببی و پریشان همه پرشده، آنها از مساجد

 خانهدرب در حکومتی نوکر طبقات سایر و دارتفنگ و فرّاش نفر یک. بود شده پاشیده هم

 مردم همۀ هکچنان خود اطفال و عیال بردن در و فرار خیال و فکر در همه. شدنمی پیدا

 ص ،سوم دفتر ،(بهارستان میراث: در) مراغه وقایع واقع بیان منشی،) بودند حال این دچار

 آن زدن آتش و ویران و میاندوآب غارت و قتل از پس بناب قصبۀ به حمله (.102-105

 در حرکت به بناب قصبۀ سوی به مراغه سمت به حرکت مسیر در اکراد قوای شهر

 شده اعزام تبریز از که اعتمادالسلطنه فرماندهی به دولتی اردوی عموق این در. آیندمی

 انسانی که بناب قاضی علی آقا حاجی طرفی از. بود شده متمرکز و مستقر بناب در بود،

 شرایط و استحکامات لوازم در میاندوآب، عام قتل ماجرای شنیدن مجرد به بود، شریف

 سنگر کرده، آوریجمع را مردم آورده، ملع به بسیاری مجاهدات بناب، قصبۀ داری نگاه

 بسیاری مسلح مکمل کلی به بسته، هندسه و حصار موافق محکمی کمال در را بناب دور

 ،(بهارستان میراث: در) مراغه، وقایع واقع بیان منشی،) بازداشت حراست به نظم کمال در

 آنجا غارت و( مروزا ملکان) کندیملک دهستان از عبور از پس اکراد(. 102 ص سوم، دفتر

 حوالی هایباغکوچه به آورده، بناب به رو طرف دو از اکراد جمعیت. رسندمی بناب به

 چند یا دوکوچه جانب، دو از که زمانی از بعد. گذارندمی تیراندازی بنای شده، داخل قصبه

 با ممرد. زنندمی آتش و رسانیده قتل به را هاخانه ساکنین و شوندمی متصرّف را خانه

 همین قاضی علی حاج. گذارندمی گریز به رو شده، دور خود سنگرهای از اظطراب کمال

 دست پنداردمی الحصولغریب را دشمن استیالی و بیندمی سست سخت را کار رشتۀ که

 داخل زده، کمر بر همت دامن اهلل،علی متوکالً کند،برمی حیات از دل و شسته جان از

« !علی یا» آن از پس کرده، جاری زبان بر شهادتین بلند آواز به نخست. شودمی مردم

 شده، صدا هم وی با نیز مردم. نمایدمی تحریض جنگ به را مردم و زندمی فریادها گویان

 تا. آورندمی روی سنگرها جانب به و کرده بلند!« علی یا» مبارک لفظ به را صداها فوراً

 میراث: در) مراغه سفرنامۀ.)ریختندمی یکدیگر بر گلوله طرفین از و برپا جنگ ظهر وقت
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 سخت میاندوآب مردم برعکسِ بناب ساکنین(. 115-118 ص پنجم، دفتر ،(ایران اسالمی

 به اکراد پای که صورتی در دانستندمی میاندوآب وقایع از پس چون نمایند؛می مقاومت

 اکراد با مقابله تجه بزرگ و کوچک از لذا گذاشت؛ نخواهد زنده را کسی شود باز شهر

 هایرهبری و مردم جدّیت و رشادت نتیجه در. شوندمی جنگ درگیر شده، آماده مهاجم

 سان بدین و نشیندمی عقب کندیملک سمت به خورده شکست اکراد قاضی، علی حاج

 دلیل به نه بناب ماندن محفوظ این البته. ماندمی محفوظ اکراد دستبرد از بناب قصبۀ

 گردید باعث اکراد رؤسای بین در اتفاق و اتحاد عدم بلکه توپچیان، و لتیدو قوای حضور

 عامل میاندوآب مردم و شهر غارت و قتل. کند تصرف را بناب نتواند عبدالقادر شیخ که

 موافق جنایات این انجام با که اکراد رؤسای از بودند که چرا شد؛ شیخ اردوی میان تفرقه

 تمامی که دیدندمی آنان و دانستندمی انسانی غیر رفتاری را هاریزیخون این و نبودند

 اردوی شکم کردن سیر برای او که چرا اوست؛ تدابیر و آقاحمزه ناحیۀ از اعمال گونهاین

 دهان کهآن برای دهد، ادامه خود یورش به توانستنمی خرجی و توشهبی که خود

 آزاد را مردم اموال چپاول و تغار و داده عام قتل دستور کند، چرب را خود لشکریان

 سه با را امین محمد خویش داماد و عمو پسر عبیداهلل شیخ! است خطر در ارومیه .نمود

 و نوشته کاغذی یک هر به را ارومیه اکراد رؤسای و داده حرکت نوچه محال از لشکر هزار

 خلیفه که ار خود خلفای از یکی. داده حکومت وعدۀ کدام هر به و داده خبر غیب عالم از

 پنج با پیوسته امین محمد به بود، متهم اکراد و شکاک طایفۀ میان در داشت، نام سعید

 شهر حوالی به اکراد قوای. آیندمی ارومی به برادوست محال طریق از تفنگچی نفر هزار

 حاکم که الدولهاقبال طرف از. زنندمی اردو شهر فرسخی سه آقااسماعیل قلعۀ در رسیده،

 حملۀ از جلوگیری جهت توپ عرّاده یک و سرباز دسته پنج با را خان عبدالعلی بود، هارومی

 قتل و دهات غارت به حین این در اکراد. شوندمی درگیر آنان با شده، خارج شهر از اکراد

 دست نشینمسیحی و نشینشیعه قریۀ چندین ساکنین عام قتل از پس پرداخته، نفوس

 گل بر نهری در جنگی توپ عرّاده، دو الدولهاقبال قشون عبور مهنگا به. زنندمی غارت به
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 آن کردن آزاد در سعی دولتی قوای که حال در شود؛نمی دادن تکان امکان و نشینندمی

 مختصر درگیری یک از پس آمده، محل به شده، مطلع خبر این از اکراد داشتند، توپ دو

 را ها توپ شده، زیاد اکراد جسارت اهتوپ گرفتن از پس. شوندمی متصرف را هاتوپ

 هایسنی از. نمودند استفاده آنها از شهر به حمله و شکستن در و آوردند ارومیه نزدیک

 در بدربو قلعۀ در افشار فوج با الدولهاقبال که دهندمی اطالع عبیداهلل شیخ به ارومیه شهر

 دست به آسانی به شهر یدبیای زودتر اگر. باشدمی لشکر از خالی شهر و است شهر خارج

 چهاردهم در پیاده و سواره عشایره، نفر هزار سه با هم عبیداهلل شیخ. افتاد خواهد شما

 شهر نزدیک به مرکور محال طریق از نموده، حرکت ارومیه سمت به. ق 4505 قعدۀذی

 اهالی. ببندند را شهر آب دهدمی دستور شهر به سریع یافتن دست برای شیخ. رسدمی

 دفاع جهت همگی و بسته را بازارها شهر اطراف به شیخ رسیدن خبر شنیدن از پس رشه

 و ارومی االسالم شیخ آقاالدینجمال میر عنوان به نامه دو شیخ. شوندمی آماده شهر از

 بود اشمحاصره در که شهر سمت به نوشته، مجتهد آقا حسین میرزا نام به دیگری

 این خواندن به شده، جمع مجتهد حسین میرزا خانۀ در بزرگان و کسبه و اعیان. فرستاد

 دفع و عشایر دادخواهی جهت به من: »است چنین نامه آن متن که شدند مشغول نامه

 چیز لشکر سیورسات از غیر به شما از و هستم شما مهمان ارومیه در روز دو و امآمده ظلم

 صاحب هر و خواند خواهم مازن اسالم اهل با ارومیه جامع مسجد در و خواهمنمی دیگری

 کرد اطاعت الدولهاقبال سرکار اگر. رفت خواهم تبریز به گذاشته، خود کار سر در را شغل

 ندهید، راه شهر به را او نکرد تمکین من دستور به اگر و داد خواهم او به بزرگ منصب

 ارومیه لاه به کردید این از غیر اگر و است آسان جانب این برای او رجوع و رفع چون

 به خطی نسخۀ مرعثی، کتابخانۀ اکراد، تاریخ) «رسید میاندوآب اهل به که رسد همان

 شیخ به خطیدست نوشتن و نمایندگانی ارسال با شهر مردم(. 54 ص ،0555 شمارۀ

 به عبیداهلل شیخ هرچند خواهند،می مهلت روز دو شیخ از و کنندمی الوقتدفع در سعی

 به را خود سریعاً گردیده، مطلع جریان از الدولهاقبال بین این در. داد رضایت ساعت دو
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 قرار مناسب جای در را هاتوپ شهر اطراف دیوارهای مرمّت از پس و رساندمی شهر داخل

 دستور شود،می مطلع اکراد فرماندهی مقرّ از که الدولهاقبال. شودمی جنگ آمادۀ داده،

 اکراد. ببندند توپ به بود عبیداهلل شیخ پسر سعید شیخ اقامت محل که را امارتی دهدمی

 کنندمی سعی و شوندمی خارج اقامتی خانۀ از سرعت با گردیده، هراسان هاتوپ انفجاز از

 از که صدیق محمد اسب جلو در توپی گلولۀ که نمایند فرار شده، خود هایاسب سوار که

 به پا کرده وحشت اکراد دیگر و گرددمی مجروح وی پای و منفجر بود اکراد فرماندهان

 ارومیه شهر از فراری اکراد رسیدن و خبر این شنیدن از پس عبیداهلل شیخ. گذارندمی فرار

 و نمایند غارت را اطراف دهات دهدمی دستور آنان شکست تالفی به شده، ناراحت سخت

 شهر نوبج در دلگشا به معروف باغ در و کندمی حرکت شهر سمت به کافی قوای با خود

 باغ طرف از اکراد حملۀ روز آن فردای. سازدمی مستقر را خود فرماندهی مقرّ ارومیه

. گردید شلیک شهر سوی به تیر هزاران و شد آغاز بود، الدولهاقبال خود باغ که دلگشا

 اکراد توپچیان عمل شدّت. کنند شلیک باغ سمت به تا داد دستور توپچیان به الدولهاقبال

 گردید رهسپار سیر قریۀ سمت به عبیداهلل شیخ آن فردای و نمود نشینی عقب به وادار را

. یافت پایان نتیجهبی ارومیه شهر سمت به شیخ نیروهای حملۀ دومین سان بدین و

 توپ عرّاده شش و سوار هزار دو و سرباز فوج شش با ماکو سردار پاشاخان تیمور رسیدن

 آنان به ایحمله در عبیداهلل شیخ هرچند. دیدگر اکراد وحشت باعث ارومیه نزدیک به

 آقااسماعیل قلعۀ به اوّل لذا نگردید؛ حاصل اینتیجه ولی داشت، را آنان عام قتل قصد

 خود مسیر دهات در غارت و قتل گونه هیچ از هزیمت هنگام به آنان. شودمی پناهنده

 ارومیه مردم جسورانۀ و نهدلیرا مقاومت عبیداهلل شیخ فرار و شکست .نمایندنمی مضایقه

 کافی امکانات با خوی سمت از خان تیمورپاشا نیروهای رسیدن اکراد، حملۀ مقابل در

 از جنگی ملزومات ارسال و موقع به تدارکات شهر از دفاع در الدولهاقبال تدبیرات نظامی،

 در هتفرق وقوع سپهساالر، خان حسین میرزا سوی از غیره و چادر و تفنگ گلوله، قبیل

 شیخ تا بودند عواملی همگی آذربایجان، سوزناک سرمای رسیدن فرا اکراد، رؤسای میان
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 شیخ. شود فرار و مخاصمه ترک به مجبور تا وادارند را او امر تحت نیروهای و عبیداهلل

 خان تیمورپاشا افواج با درگیری در و نیافته توفیقی ارومیه شهر به حمله در که عبیداهلل

 به ارومیه اهالی از یکی خان جعفر گردید، نشینیعقب به مجبور و نیاورد مقاومت تاب

 کار آخرین ساعات کرده،می طباخی عبیداهلل شیخ برای مدتی برای و دستگیر اکراد دست

 از او سپاه و دارد را اضطراب کمال عبیداهلل شیخ: »کندمی گزارش چنین را عبیداهلل شیخ

 به شده، مأمور دوم دولت جانب از عسکر طابور ارچه و خورد شکست بناب قصبۀ جانب

 را هاآن اند،آمده دوم دولت جانب از که عشایر رؤسای و عبیداهلل شیخ آمده، نوچه محال

 را عبیداهلل شیخ خواهندمی نشسته، اظهر قریۀ در آمده، پاشا نفر دو و خواهند می

 شیخ نزد در سنگر قریۀ در ناآل رفته کرده، فرار جنگ از دیروز شیخ سپاه و برگردانند

 اکراد، تاریخ) «کرد خواهد فرار شیخ امشب و نماند اکراد نفر پانصد از زیاد عبیداهلل

 مقاومت تاب که عبیداهلل شیخ(. 16 ص ،0555 شمارۀ به خطی نسخۀ مرعثی، کتابخانۀ

 ثمانیع خاک در نوچه دیه خود، دایمی مقرّ طرف به لذا نداشت؛ فرار جز ایچاره نیاورده،

. رودمی نوچه قریۀ به شده، فرار به مجبور پدر همچون نیز او پسر عبدالقادر شیخ. کرد فرار

 آن که قمشساری در برداشته، را خود ایل و رودمی الهیجان به کرده، فرار نیز آقا حمزه

 اکراد رؤسای دیگر و زرزا خان ابراهیم و خان عبداهلل. کندمی اطراق بود، العربشط طرف

 کشته هزار هاده با فتنه این سان بدین و کنندمی فرار ایگوشه به خود طوایف با کدام ره

 قیام عبیداهلل شیخ سرانجام .رسید پایان به شهر و آبادی صدها غارت و قتل و زخمی و

 قدرت مدّتی اندک در رو این از و بود عثمانی دولت ضعف زمان در عبیداهلل شیخ

 بزرگی خطر همزمان و داد توسعه بیشتر هرچه را نفوذش دایرۀ و کرد پیدا ایالعادهفوق

 بر عالوه و کرد استقالل اعالم رسماً زمان این در شیخ. شد عثمانی و ایران دولت دو برای

 شیخ کار چون. کرد خود حکومت ضمیمۀ و درآورد تصرّف ایران خاک از که مناطقی

 خود والیات محافظت برای لذا کرد؛ نگران نیز را روس دولت گرفت، باال گونه این عبیداهلل

 و ایران با خود سرحدّات در و آورد گرد نیرویی عبیداهلل شیخ لشکر تعرض از جلوگیری و
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 حمزه فرماندهی تحت را ترکمان سواران از لشکری نیز ایران دولت. داد جای عثمانی

 قشون سرئی قراگؤزلو، اعتمادالسلطنه خان، قلیمصطفی و الدولهحشمت میرزای

 نیرویی شیخ دفع برای نیز او که کرد تقاضا عثمانی دولت از و آورد فراهم ماکو، آذربایجان

 تعرض مورد طرف سه از عبیداهلل شیخ لشکر کوتاه مدّتی از بعد ترتیب این به. کند حاضر

. برگشت شمذیان به خود تبعۀ با ناچار و نیاورد تاب سختی هایجنگ از پس و گرفت قرار

 پس عبیداهلل شیخ. کرد تسلیم عثمانی دولت به را خود و رفت استامبول به صاًشخ سپس

 جمع قدرتی و قوّه دوباره تا برگشت شمذیان به کرده، فرار استامبول در اقامت مدّتی از

 چنین مطلب، این از یافتن اطالع با عثمانی دولت امّا بپردازد؛ اهدافش تعقیب به و کند

 از و کرد تسلیم را خود ناچار عبیداهلل شیخ. ق.هـ 4252 سال به و نداد شیخ به امکانی

 وسایل و کرد موافقت عثمانی دولت. برود حجاز به دهند اجازه که خواست عثمانی دولت

 و گزید سکونت طائف شهر در رسید، حجاز به آنکه از پس او. آورد فراهم را او حرکت

 .درگذشت همانجا. ق.هـ 4245 سال به عاقبت
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 و مراغه به کُرد عبیداهلل شیخ یورش خونین واقعۀ در وارده خسارات رتصو

 قاجار دورۀ در آزربایجان سرحدات

 یوسف بیگ باباپور
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 نقشبندیه دراویش مرشدین از دو هر پسر، و پدر که است طه شیخ پسر عبیداهلل، شیخ

 .اندداشته عجیبی نفوذ کُرد، قبایل میان در و بوده

 از ملهم را عبیداهلل شیخ عثمانی، و ممالک محروسه قاجار کشور دو اکراد قاجار، دورۀ در

 عدۀ ساله همه و کردندمی اجرا چرا و چون بدون را وی اوامر و دانسته خداوند جانب

 .رفتندمی وی زیارت به دور هایمسافت از پیاده پای زیادی

 شاه عنایت و توجه مورد عدیده جهات به طه شیخ قاجار، محمدشاه سلطنت عصر در

 و هدایا هرساله بود، طه شیخ ارادتمندان از که محمدشاه. گردید ممالک محروسه قاجار

 چندین وی، خانقاه مخارج تأمین برای همچنین و فرستادمی خدمتش به بسیاری تحف

 4.بود داده او به تیول عنوان به را قریه

 منظور باطن، در ولی دانند،می قاجار شاه منشانۀصوفی تمایالت را قضیه ظاهر مورخین،

 تدافعی نیروی از استفاده امکان و وی اتباع و طه شیخ رضامندی جلب انعامات این از شاه

 ممالک محروسه قاجار غربی مناطق به نسبت هاعثمانی زیرا بود؛ هاعثمانی مقابل در اکراد

 سلیمانیه مهم شهر دو گذشته سال چند در اینکه وجود با و داشتند سوء نظر موقع آن در

 هاعثمانی به شد،می محسوب ممالک محروسه قاجار خاک جزو همیشه که شهرزور و

 ممالک محروسه قاجار مغرب هایقسمت به طمع چشم همیشه آنان بود، گردیده واگذار

 نیروهای مقابل در اختالف بروز صورت در توانستندمی منطقه آن اکراد. بودند دوخته

 .نمایند مقاومت عثمانی

 همانجا و شد متولّد «نهری» در ق.هـ 4515 سال به نهری، طه شیخ بن عبیداهلل شیخ

 سرمدی خاک در عبیداهلل شیخ. درآمد نقشبندیه خلفای سلک در پدر مانند و کرد رشد

                                                           
 آزربایجان شاهنشاهی جنبش مرکزی شورای رامیان، محمود کوشش به افشار، تاریخ طه، بن عبیداهلل شمزینی، 1

 .250 ص تابی غربی،
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 از و داشت سکونت نهری یا نوچه به موسوم ایقریه و عثمانی و ممالک محروسه قاجار

 کشور دو هر خاک به و شدمی تقویت عثمانی و ممالک محروسه قاجار دولت دو هر طرف

 هاعثمانی نفع به مذهب، نام به روس و عثمانی بین هایجنگ در وی. نمودمی آمد و رفت

 داد؛ شکست را هاروس بایزید، در کُرد، شیوخ دیگر و پسرانش کمک به و شد جنگ دوار

 جهت عثمانی دولت که بود جنگ همین در و داشت مقامی هاعثمانی نزد در جهت این از

 یکی نیز هااسلحه همین وجود. نمود توزیع وی اتباع بین اسلحه مقداری هاروس با مقابله

 5.گردید شیخ نطغیا و سرکشی هایعلّت از

ممالک  بر سلطنت خیال حتی و ریاست سودای و داشت شری و پُرشور سر وی که آنجا از

 موجبات نظامی، امکانات و تسلیحات مقداری وجود پروراند،می سر در را محروسه قاجار

 دست به مهارت و اسلحه مقدار با شد آن بر لذا نمود؛می تسریع و تسهیل را وی طغیان

 پسرش همراهی با جهت همین به. درآورد لوا یک تحت و ساخته متّحد را اکُرده آمده،

 سال در ـ بود مکری ساوجبالغ رؤسای از که ـ منگور آقای حمزه پشتیبانی به و عبدالقادر

 .زد قیام به دست ق.هـ 4505

 عرصۀ در کُردها بیشتر آگاهی دهندۀنشان برجسته، شخصیتی مقام در عبیداهلل شیخ ظهور

 بود؛ موجود کُردها میان در اجتماعی همبستگی احساس نیز بیشتر البته. است راییگملی

 کند، تأسیس مستقل کردستانی دارد نظر در گفتمی که عبیداهلل شیخ صریح اظهارات امّا

 دهۀ از که بوتان بیگ امیربدرخان چون کسانی یعنی وی اسالف حکومت از را حکومتش

 و ترکیه شرق جنوب در وسعت همان به کم و شبی مناطقی بر 4815 دهۀ تا 4855

 قرار شیخ حکم زیر مناطق جزو بعدها نواحی همین و راندمی فرمان عراق شرق شمال

 .کردمی متمایز گرفت،

                                                           
 265 ص ،4258 کیهان، تهران، کردستان، و کرد تاریخ صدیق، زاده، صفی 2
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 طریقت رهبری مقام در وی وظایف بر که است عنوانی این و بود «شیخ» عبیداهلل،

 فرمان تحت که هم مناطقی در حتی شیخی، مقام در عبیداهلل. کندمی داللت نقشبندی

 وی به شیخ یک مقام در عبیداهلل موقع و وضع. کردمی نفوذ اعمال بودند، قبایل رؤسای

 در را مسیحایی مواعید و رموز و مظاهر از سرشار مذهبی الفاظ و عبارات دادمی امکان

 .بگنجاند ملی مقاصد

 در عبیداهلل شیخ. بود تقلمس کردستانی کردن تأسیس قیام، از وی هدف و قصد ترینمهم

 کرد مردم: »نوشت قلعهباش در انگلیس، کنسول نایب کلیتن، به را نامه این 4885 ژوئیه

 در[ ملت این... ] است جدا رسومشان و قوانین و دارد فرق مذهبشان. جدا است ملّتی

 اعاتب چه کردستان، حکّام و رؤسا... اندشهره فساد و گریموذی به هاملت همۀ میان

 همه ،(مسیحیان) کردستان ساکنان چه و یممالک محروسه قاجار اتباع چه عثمانی،

 و ببرند پیش از شیوه این به را کار توانندنمی دیگر حکومت دو این اینکه بر اندالرأیمتفق

 تفحص ما احوال در و دریابند را وضع این اروپایی هایدولت که کرد کاری باید لزوماً

 کردستان تمام صورت این غیر در... باشد خودمان دست در امورمان واهیمخمی ما... کنند

 و اعمال سوء این با نیستند قادر دیگر مردم زیرا گرفت؛ خواهد دست به را خود امور خود

 2....«سرکنند کشندمی نیت سوء با حکومت دو این از که متداومی بیداد و ستم

 کنسول کرد،می بیان استقالل به را وی یآرزو که عبیداهلل شیخ خود سخنان از گذشته

 کشوری در کردان همۀ متحدکردن برای» وی که بود باور این بر نیز منطقه در بریتانیا

 نوع ظهور را عبیداهلل شیخ ظهور برخی. «داشت جامعی نقشۀ خود رهبری به مستقل

                                                           
 .62 -65 ص ،م 4081 ،لندن کردستان، و کردها آرشاک، سفراستیان، 3



 (سایین قاالنامه )ویژه تورپاق

 

61 
 

 رهبر نتریبزرگ شاید و نخستین را او و دانندمی کردان میان در رهبری از جدیدی

 1.است آمده وجود به امروز به تا که دانندمی کردستان دنیوی -دینی

 یک مقام در شیخ نقش. بخشیدمی وی به زیادی نفوذ و حیثیت که بود شیخیت همین

 شیخ متعصب مریدان از بسیاری. کند اقتدار کسب دادمی امکان وی به مقدس، فرد

 ایدهنده نجات و موعود مهدی چشم به را او بودند، شده اشفریبیعوام طعمۀ که عبیداهلل

 چنین! آورد ارمغان به آنان برای را مرفهی زندگی و داد و عدل بایستمی که دیدندمی

 و قحطی و اجتماعی هایآشفتگی و ادبار مواقع در داشتیچشم و اخالص و سرسپردگی

 .گرفتمی اوج و نمودمی رخ بیشتر اقتصادی مشقّات

 این و کند معجزه تواندمی «کرامت» موهبت طریق از شیخ که بودند باور این بر مردم

 منتهی شیوخ بقاع پرستش به اعتقاد این. کرد خواهد پیدا دوام نیز مرگ از پس کرامت

 سیزدهم، سدۀ معروف قدیس گیالنی، عبدالقادر شیخ از نسب که عبیداهلل شیخ و شدمی

 یا شیخ. ببرد را استفاده بهترین موقعیت این زا توانست و بود مندبهره امتیاز این از داشت

 به دهقانان، نظیر دیده،ستم و شده استثمار گروه یا طبقه از دفاع با توانستمی او خاندان

 .بود قدرت به رسیدن هایراه از یکی تنها این و برسد قدرت

 خواه قبایل، رؤسای قدرت از بسیاری که کرد کسب زیادی قدرت رو این از عبیداهلل شیخ

 بعضی. کردندمی خدمت او به و بودند وی پیرو مریدی، مقام در خواه زناشویی، واسطۀ به

 به شیخ. کردندمی خطاب «شیخ حضرت» لفظ با را وی عصر، قبایل رؤسای ترینبزرگ از

 را خود موقعیت و افزودمی خود اقتدار بر متنفذ هایخانواده دختران با ازدواج واسطۀ

 صورتی زمانی قبایل، رؤسای دختران با او فرزندان یا شیخ ازدواج .نمودمی تحکیم

 داشت؛ ضرورت شیخ یک برای ثروت کسب. باشد زیادی ثروت دارای شیخ که گرفتمی
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 بقا برای اضطراری مواقع در و باشد نوازمهمان و بخشنده رفتمی انتظار شیخ از زیرا

 مستقیم ایرابطه امالکش و ثروت با نشپیروا تعداد و شیخ بین. کرد اتکا او به توانمی

 قرار او حوش و حول در بیشتری مریدان درصد همان به بیشتر، ثروت هرچه. داشت وجود

 .گرفتمی

 ارضی، قانون تصویب از پس عثمانی توسط مستقلنیمه هایامیرنشین نابودی و سرکوب

 ملی رهبر عنوان به عبیداهلل شیخ ظهور برای را راه دوم، محمود سلطنت عهد در ویژه به

 به گاه که شد افزونی روز آشفتگی به منتج امرا قدرت رفتن میان از. کرد هموار کُرد مردم

 رهایی امرا حکم قید از تازه که قبایل پایخرده رؤسای. شدمی منتهی نیز مرج و هرج

 در که گیبزر مشکالت با که عثمانی دولت و کردند دنبال را دیرینه هایکینه بودند، یافته

 قدرت اعمال به قادر عمالً بود، درگیر آنها با عربی و اروپایی هایسرزمین و غربی آناتولی

 شیوخ به قدرت انتقال برای مذهبی و سیاسی اوضاع ترتیب این به. نبود مرکزی حکومت

 در نفوذ با حال عین در و قدرتمند و روحانی غیر شخصی وجود عدم. بود مساعد کامالً

 2.کرد فراهم عبیداهلل شیخ رسیدن قدرت به برای را زمینه که بود عاملی ان،کُرد میان

 از پس عبیداهلل شیخ طلبانۀاستقالل جنبش گرفتن قدرت باعث آنچه گفت بتوان شاید

 را او نمو و رشد امکان که بود مذهبی «طریقت» ایتوده جاذبۀ گردید، هاامیرنشین انحالل

 6.آورد فراهم

 به منجر که عثمانی و روس. م 4888-4885 هایجنگ پرآشوب، و آرامنا اوضاع این در

 و مصائب با مردم و آورد بار به را بیماری و مشقات انواع و شد قحطی و خرابیخانه

 اعالم را خود ملی برنامۀ عبیداهلل شیخ تا گردید سبب شدند، مواجه فراوانی هایسختی

 42 در که بود برلن معاهدۀ کند شتاب استقالل اعالم در او شد موجب که چیزی. کند
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 معاهده این 64 مادۀ. رسید امضاء به عثمانی و روس هایجنگ پایان در م، 4858 ژانویه

 والیات در محل، مقتضیات بنابر را، اصالحاتی» کندمی تعهد عالی باب که گفتمی

 کردها و هاچرکسی قبال در را مردم این ایمنی و مصونیت و آورد عمل به نشینارمنی

 .«کندمی تضمین

 از ترس رسدمی نظر به. کنند نظارت اصالحات این انجام بر اروپایی هایقدرت بود مقرّر

 به را عبیداهلل شیخ که باشد بوده موجباتی ترینمهم از یکی کردستان در ارامنه استیالی

 رگاهه که بود چنین شایعه شرقی آناتولی در. برانگیخت کردها کردن متحد در کوشش

 همان از بخشی شامل یا منطقه همان در کشور این شود، تأسیس ارمنی کشوری

 از چون عبیداهلل شیخ. گردیدمی تأسیس آن در باید کُرد کشوری که بود خواهد ایمنطقه

 کشور خواهندمی هاارمنی یعنی شنوم؟می چه: »گفت یافت، اطالع 64 مادۀ مضمون

 اتباع را خود و برافرازند را انگلیسی پرچم هارینستو و کنند تأسیس وان در مستقلی

 زنان باشم ناگزیر اینکه ولو دهم،نمی اجازه را چیزی چنین هرگز من! کنند اعالم انگلیس

 5.!«کنم مسلّح را

 قبال در اینکه به شد مصمم وقت هر از بیش ظاهراً عبیداهلل شیخ بعد، به لحظه این از

 کُرد کشوری تأسیس درصدد و کند مقاومت شود، کشوری تأسیس به منجر که اصالحاتی

 میان زیرا بود؛ هم جدی ظاهراً کرد، خواهد مسلّح را زنان که باره این در اشگفته. برآید

 بر بود بنا که کردستان به بریتانیا هایکنسول ورود. بود سابقهبی زنان کردن مسلّح کُردان،

 نظارت اصالحات انجام بر. م 4858 وئنژ چهارم «تدافعی اتحاد کنوانسیون» مقررات طبق

 معاصران. نبود جابی ترس این و کرد تشدید داشتند جریان این از کردها که بیمی کنند،

 الحمایگیتحت دوران سرآغاز» جریان این که بودند معتقد ها،خودکنسول واقع در و
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 به یهترک شرق ستم و فشار تحت مسیحیان برای هاکنسول. «بود صغیرخواهد آسیای

 .بخشیدندمی گرمیدل عدالت طلب در آنها به و بودند امید مشعل مثابۀ

 ارامنه برای از استقالل شاید و بیشتر قدرت که اصالحاتی از جلوگیری برای عبیداهلل شیخ

 که زد شده حساب و پیچیده استراتژی یک به دست آورد،می ارمغان به نستوریان و

 .بود اتحادیه نخستین خود نوع در که گردید «کُرد ممرد اتفاق مجمع» ایجاد به منتهی

 به که بود این عمر،کوتاه و تازه «مجمع» این موفقیت موجبات و علل از یکی گمانبی

 از بیشتری هایسرزمین دادن دست از به منجر که اصالحاتی برابر در مقاومتش علت

 .بود دولت آن حمایت مورد گردید،می عثمانی جانب

 اقتدار متداوم و مستمر رفتن تحلیل به منتهی نوزدهم سدۀ تمام در لیقب اصالحات

 نشان قبرس کنوانسیون و برلن معاهدۀ کهچنان و بود شده بالکان مستملکات در عثمانی

 هدف که داشتند کامل یقین هاارمنی. بود آمده پیش جریانی چنین نیز مصر در داد،می

 کُرد، مسئلۀ یعنی تازه، ایمسئله کردن عنوانبا که است این «کُرد مردم اتفاق مجمع»

 دولت ضد. م 4850 سال در که شورشی حتی. بیندازند نمود از را ارمنستان مسئلۀ

 نگردید؛ عبیداهلل شیخ هایفعالیت از عثمانی دولت حمایت ادامۀ از مانع درگرفت، عثمانی

 نقش هاروس ضد نیعثما اخیر «جهاد» در او نیروهای و عبیداهلل شیخ هرحال، به چه،

 دولت که را تجهیزاتی دیگر و مارتینی هایتفنگ هنوز شیخ نیروهای. نداشتند ناچیزی

 که کردندمی فکر هاعثمانی. داشتند اختیار در بود، داده آنها به مزبور جهاد برای عثمانی

 .کرد را استفاده کمال کُردها از توانمی نیز دیگر باریک

 سه قاجارممالک محرو به شیخ حملۀ

ممالک  به خود، حکم قلمرو دادن گسترش منظور به عبیداهلل شیخ. م 4885 سال در

 روحیۀ عثمانی، دولت تحریکات شد، گفته که طور همان. آورد یورش محروسه قاجار



 (سایین قاالنامه )ویژه تورپاق

 

64 
 

 رؤسای با او بدرفتاری و مهاباد حاکم کفایتیبی الخصوصعلی عبیداهلل، شیخ ماجراجویی

 در او. ساخت مصمّم افکارش به پوشاندن عمل جامۀ برای پیش زا بیش را او مکری، قبایل

 از که ـ منگور بزرگ ایل رؤسای از یکی ـ منگور آقا حمزه با خود سکونت محل

 شدند راسخ عزم این بر و کرد گووگفت و دیدار ـ بود مکری منطقۀ ناراضیان گانسردسته

 غربی جنوب طرف از و آوریعجم را پراکنده و جنگجو سواران ترکیه، کردستان بر که

 .کنند ممالک محروسه قاجار خاک وارد را آنها ارومیه

 متمرکز که را مسلّح نیروهای این از بخشی. گردید آوریجمع سوارکار نفر هزار 55 تقریباً

 و دادند قرار عبدالقادر، شیخ یعنی عبیداهلل، شیخ فرزند ترینبزرگ اختیار در بودند، شده

 عظیم سپاه که کردند شایع چنین آزربایجان و ممالک محروسه قاجار انکردست منطقۀ در

 .آیدمی مهاباد سوی به کُرد جنگندۀ نفر صدهزار با شیخ

 برای او خام خیال و یممالک محروسه قاجار اتباع به عبیداهلل شیخ جسارت که گفتیم

 طرف از که بود ایتوطئه ،ممالک محروسه قاجار کردستان و آزربایجان خاک تصرف

 وسیلۀ به شاه ناصرالدین خوشبختانه که بود شده طراحی ممالک محروسه قاجار دشمنان

 ترینکوچک متأسفانه ولی گردید؛ آگاه موقع به عبیداهلل شیخ شیطانی نیّات از خود برادر

 فراهم هم را آن مقدمات حتی و نداشت شیخ احتمالی حملۀ از پیشگیری برای آمادگی

 جدی زیاد را آن امر، آغاز در و سازد فراهم را شیخ گرفتاری و کوبیسر موجبات تا نکرد

 کرامات و کشف اظهار و دانستمی العادهخارق انسانی را خود که شیخ بنابراین ؛گرفتنمی

 و پیر و بچه و زن از را شیعه امّت باالخص گناه،بی مسلمانان میدان، تازِیکّه نمود،می

 وجود حاکمیتی کشور این در گویا. کشید خون و خاک به ارومیه و میاندوآب در علیل،

 مملکتی ارشد مقامات که بود حالتی در این و بنماید وقوع از قبل را واقعه عالج که نداشت

 بیفتد، اتفاق نباید آنچه تأسف کمال با و داشتند قبلی آگاهی متمرّد شیخ این پلید نیّات از

 .افتاد
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 کفایتیبی شخص با امروز مهاباد و روز آن مکری ساوجبالغ حکومت ق.هـ 4505 سال در

 آوریجمع و خود کیسۀ پرکردن جهت وی. بود باشیکشیکچی میرزا احمد شاهزاده نام به

 چنانچه. نمودمی ناراضی را آنها و جریمه را اکراد رؤسای ایبهانه به روز هر منال، و مال

 گرفت جریمه وی از تومان پانصد و رهزا کرده، متهم را عشایر سران از یکی بیگ،اهللفضل

 پانصد گرفتن از پس کرده، محبوس را عشایر سران از دیگر یکی قادرآقا پسر میناآقا و

 در و بود گریخته عثمانی خاک از که نیز ایل رئیس آقا،حمزه. نمود مرخص تومان

 عدم از و گیرد قرار حاکم محبت و مهر مورد اینکه جای به برد،می سر به ساوجبالغ

. گرفت قرار او مهریبی و غضب مورد نماید، مطلوب استفادۀ هاعثمانی سوی از وی رضایت

 داشتند پرخونی دل ساوجبالغ، حاکم از زادگانبیگ و سرحدی عشایر رؤسای آنکه خالصه

 .نمایند تالفی را وی تعدیات و مظالم که بودند فرصت منتظر و

 پسر میرزا امامقلی شاهزاده. بود الدولهاقبال عهدۀ بر ارومیه حکومت زمان این در

 و عشایر سران بین التیام و ساوجبالغ وضع به رسیدگی جهت او طرف از میرزا قاسمملک

 وی هایکوشش متأسفانه ولی نمود؛ حرکت ساوجبالغ شهر حاکم میرزا احمد شاهزاده

 بیاورد، آشتی و رأفت سر آقا حمزه با را شهر حاکم که نمود سعی چه هر و نشد واقع مثمر

 در مذاکره جهت آقا حمزه که روزی. ماند نتیجهبی وی وساطت و نگردید کار این به موفق

 مالیاتی مأمور با و بود آمده مکری ساوجبالغ دارالحکومه به خود مالیاتی بدهی مورد

: گفت آقاحمزه به گردیده، اطاق وارد دست به زنجیری فرّاشباشی بود، مذاکره مشغول

 دستگیری فرّاشباشی منظور. کند زیارت را زنجیر این آقاحمزه فرمایدمی االو حضرت

 آقا حمزه غضب و خشم موجب فرّاشباشی سخن این. بود وی زنجیر و بند و آقاحمزه

 .نمود فرار دارالحکمه از درآورده، پا از خنجری با را در دم قراول گردیده،

 آنجا در تفنگچی نفر چند که بود نکرده ار کار این فکر کمدست ساوجبالغ حالبی حاکم

 به که ساوجبالغ حاکم. نمایند دستگیر را او گردیده، وی فرار مانع تا باشد داشته آماده



 (سایین قاالنامه )ویژه تورپاق

 

66 
 

 را آقاحمزه تا کرد کمک تقاضای داده، گزارش تبریز به را قضیه فوراً بود، افتاده پا و دست

 بیست با بختیاری خان حسنمهد ،آزربایجان حکومت طرف از. نمایند تأدیب و دستگیر

 مأمور سوار، هشتاد با چلبیانلو خان رحیم و آجودانباشی خان محمدصادق و سوار

 حمزه به) مهاباد به کشیقشون خبر وقتی. گردید آقاحمزه دستگیری و مکری ساوجبالغ

 شیخ از و رفت نوچه به فوراً رسید، خواهد دولت قشون زودی به که فهمید و رسید( آقا

 .نمود استمداد هللعبیدا

 گرفته، نیک فال به را آن و گردید مسرور آقا حمزه پیوستن خبر شنیدن از عبیداهلل شیخ

 به سرکشی بهانۀ به ظاهراً را عبدالقادر خود پسر و افتاد خود نقشۀ ساختن عملی فکر به

 پنجاه و یکصد همراهی به کافی، قوای آوریجمع جهت حقیقت در ولی تیوالت، و امالک

 وی، برادر آقا،حمزه محرمانۀ دستورات طبق اُشنویه در. نمود اُشنویه و مرکور روانۀ وارس

 برادرزادۀ آقا،رسول و سوار سیصد با میران ایل رئیس آقامیمند و سوار هشتصد با اهلل،کاف

 عبدالقادر قوای به شدند،می نفر چهارصد و هزاریک جمعاً که تفنگچی سیصد با او،

 ریاست به نفر پنجاه و پانصد و یکهزار حدود در اشنویه در قوایی ترتیب بدین .پیوندندمی

 .شودمی تشکیل عبیداهلل شیخ پسر

 و بود ماماش ایل رئیس تاریخ، آن در محمدآقا. است ماماش ایل کردستان، ایاالت از یکی

 پرچم رزی را کردستان عشایر و ایالت رؤسای و زادگانبیگ تمام نمودمی کوشش آقاحمزه

 وجه هیچ به او و نگردید کارگر محمدآقا در وی اقدامات و تحریکات ولی گردآورد؛ شیخ

 .گردد دستهم شیخ با دولت ضد که نشد حاضر

 به حمله برای عبیداهلل شیخ شدن آماده از که پاپاققره و ماماش هایایل رؤسای

 را ایالتی سران تمامی که خواهندمی ساوجبالغ حاکم از سریعاً شوند،می آگاه ساوجبالغ

 ولی شوند؛ آماده مقابله جهت قوایی تشکیل با تا کرده جمع هستند، دولت تابع که

 دولت، تابع ایالت کردن مسلح با راحتی به توانستمی که او کاردانی عدم و حاکم وحشت
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 موقعیت حفظ برای ایالت رؤسای تا گردید باعث بگیرد، سهولت به را شیخ حملۀ جلوی

 8.شوند او فرامین به نهادن گردن و شیخ با مدارا به مجبور خود

 شد آن بر ـ شد ذکر او فرار و ساوجبالغ حاکم توسط اشدستگیری جریان که ـ آقا حمزه

 بود، او خود برادرزادۀ سوارآقا آنها رئیس که را ایطایفه و پیران طایفۀ رئیس میمندآقا، تا

 بزرگی هایتجربه محبوسی ایّام در که آقاحمزه. آیدبر منازعه مقام به کرده، متّفق خود با

 به نظر لهذا است؛ محتاج قوی بسیار پشتیبان به قیام جهت که دریافت بود، کرده کسب

 0.شد صداهم و دلهم آزربایجان صفحات به حمله در او با نموده، عبیداهلل شیخ طرف

 ممالک محروسه قاجار به اهللعبید شیخ خشونت و قهر با حملۀ علل عمده بتوان شاید امّا

 :کرد خالصه مورد دو در را

 سبب به زیرا خاطر، رنجیده ممالک محروسه قاجار دولت از هاسال عبیداهلل شیخ ـ الف

 به مرکور در را او دهات از پارچه چند خان یوسف الدولهشجاع انتقام خیال در و بود اینکه

 .بود رسانیده قتل به را آنان مرد و زن از نفر پنج و چهل به نزدیک و کشیده آتش

 بدون باشد، نموده را احتیاط و خزم مراعات آنکه بدون الدولهاقبال دیگر، طرفی از( ب

 دیگر جاهای بعضی و مرکور و صمای و بیل دشت و اشنویه محال تمامی اندیشیعاقبت

 کرده داهللعبی شیخ به واگذار تیول طریق به بود، ممالک محروسه قاجار دولتین سرحد که

 غلط اقدام این. دارد را عثمانی دولت تبعیت شیخ باشد داشته نظر در اینکه بدون بود،

 هایحمایت طرفی از و داده وسعت را شیخ تسلط و اختیار تحت قلمرو که الدولهاقبال

 .نمودند کمک نیّاتش و اهداف تحقق در را او عثمانی دولت نظامی و مالی

                                                           
 .155 ص ،4218 سینا، ابن تهران، زردشت، سرزمین علی، دهقان، 8
 .151 ص ،4252 ستوده، تبریز، مجد، طباطبایی غالمرضا تصحیح تبریز، دارالسلطنۀ جغرافی و تاریخ میرزا، نادر 9
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 بهره ایوسیله هر از خویش، مقاصد به رسیدن برای و یدانمر جلب جهت عبیداهلل شیخ

 برای او. کردمی را استفاده حداکثر مردم مذهبی احساسات از روحانیت، لباس در و بردمی

 العادهخارق انسانی را خود و دهد تعمیم اشایعشیره مردم بین در را خود نفوذ اینکه

 در را شخصی گاهی. بافتمی دروغ یهاخواب کرده، کرامات کشف اظهار دهد، جلوه

 جواب و سؤال و آمده پدید پدر مرقد برابر در سفید لباس با خود گذاشته، طه شیخ مدفن

 را عشایر کرده، خروج باید گویدمی طه شیخ: »گفتمی الناسعوام تحریک برای و کردمی

( شیعیان) ضیراف ریشۀ و شده تخت و تاج صاحب ممالک محروسه قاجار در و نمایی جمع

 و ؛!«نمایی جاری را رسول و خدا حکم و دهی رواج را حق طریق و براندازی بن و بیخ از را

 منتشر بالد سراسر در و نوشته شرح این بر جهادی اعالم عشایر، سایر تحریک برای گاه آن

 مباح شما بر ایشان مال و خون و رافضی نهب و قتل بر شفاهاً ماضی شیخ» که ساخت

 و کُرد ماجراجویان آگهی، این انتشار از پس!«. است داده بهشت و حکومت نوید و نموده

 شیخ اردوی به گورک زرزا، منگور، کُردباشی، قبایل چون هم کُرد قبایل دیگر از بسیاری

 .نهاد فزونی به او قوای و ملحق

 و داشتند پرخونی دل ساوجبالغ حاکم از که کُرد قبایل رؤسای و سرحدی عشایر رؤسای

 شیخ نیروهای ورود از اطالع با نمایند، تالفی را او تعدّیات و مظالم تا بودند فرصت منتظر

 در را او و پیوستند او به ،ممالک محروسه قاجار خاک به عبیداهلل شیخ پسر عبدالقادر،

 .نمودند یاری ساوجبالغ به حمله

 مغز که ـ آقا حمزه با نوچه محال از ـ نداشت بیشتر سال سه و بیست که ـ عبدالقادر شیخ

 ده و زرزا امیرخان و خان ابراهیم و خان عبداهلل و ـ شدمی شمرده عبیداهلل شیخ متفکر

 در. گردید ممالک محروسه قاجار وارد برداشته، را عثمانی طوایف ایالت از طایفه دوازده

 ماماش و ردمرکاو و زرزا هایپیاده و سواره پیوستن از پس زده، اردو روز چهار سه اشنویه

 به عبدالقادر شیخ سؤال پنجم روز در پاپاق،قره سوارۀ پیوستن و آقاحمزه پسران و پیران و
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 حرکت خبر. نمود حرکت ساوجبالغ سمت به اشنویه از اکراد از نفر هزار پنج و بیست

 .گردید وحشت مایۀ ساوجبالغ، در عبدالقادر شیخ قوای

 گردد؛می مضطرب و متوحش خیلی اکراد مدنآ خبر از ساوجبالغ حاکم شاهزاده نوّاب

 وجود نماید، ایستادگی آنها مقابل در یا کند نزاع آنها با اینکه قدرت وجه هیچ به زیرا

 شهر حاکم ناچار. نبود موجود تفنگ و توپ و سوار و سرباز قبیل از جنگ اسباب نداشت،

 کمک درخواست و دهدمی عاطال تبریز در ولیعهد میرزا مظفرالدین کارگزاران به را مراتب

 .کندمی

 ابزار و نیرو هیچ شهر که دانستند مردم پیچید، مردم بین در تلگراف متن خبر وقتی

 و قتل اکراد دست به قطعاً دانستند که چرا شد؛ افزوده آنان وحشت به پس. ندارد تدافعی

 در ههم که شانساله یک زحمت حاصل از جان بیم از بیچاره رعیت. شد خواهند عام

 جایی به جایی از ثمربی و سرگردان گرفته، را خود عیال دست پوشیده، چشم بود، صحرا

 ساوجبالغ شهر نداشت، را مقابله جهت الزم آمادگی و توان که شهر حاکم. کردندمی فرار

 .کرد فرار تبریز سوی به نموده، رها را

 و صلوات با بازار کسبۀ و شهر اهل و بودند برداشته علم و طبل که حالتی در اکراد قشون

 سان بدین و نمودند استقبال را عبدالقادر شیخ جلی ذکر با و زناندایره دراویش و تکبیر

 چادر شهر بیرون در نمانده، شهر در شیخ امّا افتاد؛ عبدالقادر شیخ قوای دست به شهر

 تکمیل و ماتیمقد کارهای انجام و ساوجبالغ در استقرار از پس عبیداهلل شیخ پسر. زندمی

 چند ساکنین کهاین بهانۀ به و افتاد مراغه به حمله فکر به خود، فرماندهی تحت قوای

 در را خود قشون هستند، هاعجم آزار مورد مراغه و میاندوآب بین کُردنشین دهات پارچه

 به آنها هایآبادی غارت و شیعیان عام قتل برای باطن در و آنان خالصی جهت ظاهر
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 عنوان به سوار نفر دویست با را بیگ میری خود خالوی و داد حرکت وآبمیاند سمت

 45.نمود میاندوآب روانۀ الجیشمقدمه

 سواران با که مراغه حاکم خان علی و بختیار خان حسین محمد چهاردولی، خان سلیم

 اکراد بر را راه بودند، شده مستقر( امروزی میاندوآب) آبادمرحمت در پیش روز چند خود

 جمله از نفر چند زده، دشمن بر را خودشان خان محمدحسین و خان سلیم اوّل. ندبست

 از کُرد لشکر دریای ناگهان ولی دادند؛ قرار خود تیرهای هدف را عبدالقادر شیخ خالوی

 خود در را مقابله قدرت چون مراغه، حاکم خان، علی. شودمی نمایان ساوجبالغ طرف

 .کندمی فرار نشسته، عقب بیند،نمی

 عام قتل و غارت حکم شنید، را خود خالوی شدن کشته خبر رسیده، عبدالقادر شیخ چون

 مشغول فجر طلوع تا و شدند شهر داخل اکراد سواران که بود غروب اوّل. داد را میاندوآب

 شیون و ولوله صدای. »نکردند رحم هم شیرخوار بچۀ به حتی و گردیدند غارت و قتل

 امان به جان بیم از تنگ، مردم بر عرصه. کرد می آب را نگس دل و کر را فلک گوش

 44.«کرد پر را آسمان فضای «اماندور الشیخ» صدای هابام باالی و عمارت اطراف در. آمدند

 به را همه مرد، و زن و بزرگ و بچه از بود، آدم از هرچه میاندوآب به ورود از پس اکراد

 و نکردند رحم هم شیرخوار طفل بر حتی دیاح بر و کشتند نیزه و خنجر یا گلوله ضرب

 عمامه با دیگر نفر چند با بود، محترمی مالّی که جعفر سرمالمحمد قبیل از سرها بعضی

 .زدند نیزه سر بر

 رخسار ماه منظر نیکو دختران. رسانیدند قتل به را سادات از نفر هفده ها،خانه از یکی در»

 و حاکم خان از غیره و نقد پول از بسیار اموال ردند،ب اسیری به را تمام بود، بسیار آنجا در

                                                           
 .152 -155 ص زردشت، سرزمین دهقان، 10
 .188 ص ،4205 مجلس، کتابخانه تهران، ،2 دفتر بهارستان، میراث «مراغه وقایع واقع بیان» اکبر،علی منشی، 11
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 برای و نشده متعرض کار آخر در که را زنان از جمعی بردند، غیره و سرکردگان از سایرین

 مواقعه مقام در آنها با مرور و عبور هنگام بودند، گذاشته آنجا در نبودند اسیری قابل اینکه

 .آمدندمی بر

 دیدند، را که هر آورده، دیگر دهات به رو میاندوآب، شهر غارت و قتل از فراغت از پس

 45.«نمودند خراب و زده آتش را محالت و دهات تمام و بردند بود، اموال هرچه و کشتند

 وضعیت از که بود تلگرافاتی کنندۀ دریافت ساعت، هر شاید و روز هر تبریز تلگرافخانۀ

 و اسفناک وضعیت کل، در. سیدرمی آنها غارت و قتل و عبیداهلل شیخ قشون حرکت

 شیخ جنایات اخبار تا گردید مانع ولیعهد منشی احمد میرزا تبریز در ولی بود؛ خونبار

 جای به اطراف دهات و مراغه میاندوآب، مهاباد، شهرهای از قربانی صدها که عبیداهلل

 غصه بشنود، ولیعهد اگر: »بود گفته و برسد میرزا مظفرالدین ولیعهد اطالع به بود، گذاشته

 وقت آن عمل اصالح از بعد. ندارد نقلی کُردها خروج این. شودمی تلخ اوقاتش و خوردمی

 !«.بدهیم؟ غصه را ایشان چرا حاال. گذشت بود، مطلبی چنین اگر. کنممی عرض

 از پس که رسدمی حدی به شود،می وی لیاقتیبی بر مزید که ولیعهد خبریبی نتیجۀ

 جرم به را ولیعهد میرزا مظفرالدین شاه، ناصرالدین ارومیه، در یداهللعب شیخ غائلۀ بروز

 در الدولهامین مورد این در. نمود احضار تهران به و معزول آزربایجان ایاالت از کفایتیبی

 و اکراد واقعۀ. شد توقیف تهران در ولیعهد: »نویسدمی چنین خود سیاسی خاطرات

 در مکرّر و داشت مکدّر و غبارآلود شاه خدمت در را هدولیع ساحت آزربایجان مهام اختالل

 عهدوالیت مقام که رفتمی تهران دربار در او دایمی توقیف از سخن همایونی حضور

                                                           
 قم، ،2 دفتر ،ممالک محروسه قاجار اسالمی میراث در مراغی، طیار تصحیح به ناشناخته، مؤلفی از مراغه، سفرنامۀ 12

 .125 ص ،4282
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 عوالم به و واقف احوال و امور مجاری به تا بود مقیم پایتخت در که دارد آن اقتضای

 42....«شود عارف رجال و نوکرها

 اخبار از وقتی نداشت، خود فرزند از کمی دست عیاشی و ستیبدم در که شاه ناصرالدین

 و لیاقتیبی بر نهادن سرپوش برای گردید، مطلع کردستان و آزربایجان در واقعه

 و بیندازد او گردن به را قصورات این همۀ تا گشتمی کسی دنبال خود، هایتوجهیبی

 و دیدمی را شاه اطرافیان و باردر بر حاکم فساد خوبی به که ولیعهد. سازد تبرئه را خود

 شاه به اینامه در خود تبرئۀ در شود، شناخته او اتفاقات این همۀ مقصر که نداشت دوست

 چه ام،کرده حرکت تهران از من که وقتی از: کنید مالحظه انصاف روی از امّا: »...نویسدمی

 حرکت خوب حکّام از یک هر ام؟بوده امیدی و بیم محل چه ام؟داشته کاری در اختیاری

 و بدهم تغییر امتوانسته وقت چه کرده، رفتار بد یک هر. بدهم امنتوانسته جزائی کرده،

 ایدداشته اظهار غیره و محرمانه مقام به فوراً شده گفته حرفی آنکه مجرد به نمایم؟ رفع

 به و اخد به را شما. است شده مدعی آدم فالن طرف گویندمی که نزنید را حرف فالن که

 مرا آدم حاکم فالن است، این غیر هرگاه دهم،می قسم -فداه روحنا - شاهنشاهی نمک

 انصاف چرا. شود تنبیه او به مبادا که دهیدمی جواب نویسم،می شما به. زندمی

 .«کنید؟نمی

 مسائل اشکاالت تمامی دارد سعی است، شده اوضاع وخامت و عصبانیت متوجه که ولیعهد

 گفتم وقت هر آنها به: »... نویسدمی شاه به خطاب بیندازد، دیگران گردن به را آمدهپیش

 داشتند، دولت از شکایتی و شکوه که آن یا ایمکرده را کارها همۀ باشید، آسوده گفتند یا

 .«کردندمی استعفا غالم این گرفت،می سخت که هم قدری

                                                           
 .656 ص رالسلطنه،دا جغرافی و تاریخ میرزا، نادر 13
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 نیز طرفی از نداشت، را اهللعبید شیخ با رویارویی آمادگی اصالً که شاه ناصرالدین

 اوّل روزهای. است جدی و حادّ آمده مصیبت که کند باور خواستنمی یا توانستنمی

 مهمات و اسلحه احوال و اوضاع جریان در دقیق طور به شاه ناصرالدین چون اکراد، شورش

 کُردِ» که نویسدمی منصبان صاحب و فرماندهان به خطاب واصله اخبار قبال در نبود،

 !«.اید؟شده مضطرب قدر آن که است شده چه دانم نمی. نیست نقل همه این قابل بَلباس

 هر که داردمی آن بر را ولیعهد داشت، فاجعه عظمت از حکایت که متعدد اخبار وصول امّا

 که عالم قبلۀ مبارک سر به: »نیست شوخی دیگر بار این که بفهماند شاه به شده طور

 علی آقا حاجی و علما کاغذ. نمودند تمام را دهات بناب پهلوی تا کردند تمام را محال

 بکند خدا. رسید حاال و نوشته است، رسیده تازه که صدرالدوله حاجی و بناب قاضی

 که بس از. هست هم شما جانب به حق. نیست اصلبی عالم قبلۀ نمک به امّا باشد، اصلبی

 !«.کنیدنمی باور ایدشنیده دروغ

 دستپاچگی با است، دیده جدی را خطر و برده پی مسئله عمق به تازه که شاه ناصرالدین

 :نمود دستورالعمل چنین مشیرالدوله به خطاب

 و لشگری از را مملکت آن امرور کل زمام و برساند تبریز شهر به را خود عجله کمال با: اوّالً

 .نکند غفلت مملکت آن امور نظم از ایدقیقه گرفته، دست به کشوری

 محمدخان استقالل مثل بداند، استقالل کمال در آزربایجان مملکت امور در را خود: ثانیاً

 .باالتر بلکه کوچک و بزرگ مقام قائم و نظام امیر

 نخورد، باید آب شما صوابدید و صالح بدون و شما مشورت و اطالع بدون ولیعهد: ثالثاً

 به فوراً شما و بکند این غیر اگر. دیگر کارهای به رسد چه تا نگذارد سنگ روی را سنگی

 صریح نمایید، نظر صرف و اغماض و کنید ولیعهد از بخواهید رعایتی و برسانید عرض
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. بود خواهد چه است معلوم شما جزای وقت آن و هستید دشمن و بزرگ خائن نویسممی

 .«الغیر است معنی با اسلوب و نظم به دولت عشق. است عقیم پادشاه و دولت

 ضعف و سامانیبی از خوبی به که حکومتی سران کل در و درباریان و شاه یاناطراف

 عبیداهلل شیخ مقابل در را خود مدافعۀ و مقابله قوۀ بودند، مطلع کشور بر حاکمه سیستم

 چه در ممالک محروسه قاجار در موجود ارتش که بودند مطلب این بر واقف و دانستندمی

 کهچنان. دادندمی نشان ترس و اضطراب ودخ از بیشتر دارد، قرار وضعیتی

 حوادث این کردیم عرض کی: »گویدمی وحشت و سردرگمی نهایت در الممالکمستوفی

 هم ترپیش فردا پس کنیممی فرض است، اصل هااین تمام خوب خیلی است؟ اصلبی

 .«کرد؟ باید چه آمدند،

 به ملبوس و چادر مهمات، اسلحه، سیورسات، عدم از گزارشاتی گذرد،می که ساعت هر

 با و شنودمی را حکومتی سران کنندۀ ناامید عرایض وی طرفی از رسد؛می شاه ناصرالدین

 چرا کُرد تا چهار کند؟می هاجسارت طور این کیست شیخ این: »گویدمی قهر و خشم

 عرض هاتلگراف و عرایض طورها این که است کرده دلکم و دستپاچه قدر این را شماها

 امروز کُرد چند که ایدشده غیرتبی قدر این که است شده خبر چه دانمنمی کنید؟می

 مرحوم شاه روح به قسم، خدا به چه؟ یعنی کند؟می محاصره شهر است؟ شده گیرمملکت

 هازن مثل بکند، معنیبی عرایض نوع این از بعد نزنید، آتش را اکراد پدر اگر است قسم

 !«.زد خواهم آتش ار شماها همۀ کند، حرکت

 میرزا چون روز آن دولتی مقامات ارشدترین کالم در نیز ناامیدی و وحشت و ترس این

 به تا است آزربایجان سمت به حرکت هنگام به که او. شودمی دیده سپهساالر خان حسین

 :نویسدمی گیرد، دست به را امور کلیۀ شاه ناصرالدین دستور
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 نظم آن از اهالی مغشوش و خراب مملکتی فرستید؟ یم کجا را بیچاره من دانیدمی»

 اقالً یا قحطی آثار هم امسال و کشیده قحطی صدمۀ پارسال. اندشده هرزه و افتاده طبیعی

 نصف. دارد را اغتشاش نهایت هاراه. است خالی امنیت از شوارع و طرق. است مدید سختی

 شاهسون ترحّم به فموقو مملکت دیگر نصف و است شده مستولی کرد را مملکت

 با است نموده عادت و دارد خودرأیی و خودسری داعیۀ که آدمی ولیعهد مثل. باشدمی

 اطاعت محض تا گرفته خود چشم به فهمیده و دانسته را هااین همۀ بد، خیل هایاطرافی

 .«روممی حکم

 رتینیما اسلحۀ از کرد نیروهای که حالی در استفاده، قابل و مدرن هایسالح نبودِ

 بودن خالی و مهمات نبودِ داشت، دولتیان سالح بر هاییمزیت که بودند برخوردار

 و سردرگمی باعث دقیق و درست اطالعات نبودِ دیگر طرفی از و طرف یک از هاقورخانه

 بیست سپاه و بود گرم بسیار شایعه بازار روزها آن در که چرا گردید؛می وحشت افزایش

 حاکم وحشت بر این که نمودندمی اعالم نفر صدهزاریک را عبیداهلل شیخ نفری هزار

 و نظمیبی تلگراف، خطوط بودن قطع کارآمد، و منظم ارتباطی سیستم نبود. افزایندمی

 فوق عوامل جمله بر سفر جهت الزم اسب نبود اطالعات، و اخبار رساندن در چاپارها تأخیر

 .افزودمی

 به را کُردها طلبانۀاستقالل جنبش ،وسه قاجارممالک محر به عبیداهلل شیخ تهاجم

 و نگریستندمی ناموافق دیدۀ به آن بر وقت هایقدرت که کرد بدل المللیبین ایمسئله

 روسیه. ندادند نشان موافق روی شد، راستا این در که هاییکوشش با نیز بعدها

 بود آورده دست به ترکیه شرق در برلن معاهدۀ موجب به که را هاییسرزمین خواستنمی

 کشوری ویژه به کُرد کشوری و بدهد دست از بودند، کُردنشین وسیعاً که آن از مناطقی و

 با خود. م 4825 دهۀ در که چرا باشد؛ قفقاز مرزهای جوار در نقشبندی، طریقت از متأثر
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 سرکوب را آن بسیار دشواری با و بود کرده پیدا مشکل کافی قدر به شامل شیخ جنبش

 .بود هکرد

 آید پیش وضعی خواستنمی که زیرا بود، مخالف عبیداهلل شیخ جنبش با کبیر بریتانیای

 استعماری سیاست جریانی چنین. کند ترنزدیک روسیه به را ممالک محروسه قاجار که

 شیخ جنبش از که بزرگی قدرت تنها. کردمی پیچیده باختری جنوب آسیای در را وی

 در «کُرد مردم اتفاق» خواستمی که چرا بود؛ عثمانی مپراطوریا کردمی حمایت عبیداهلل

 در. کند استفاده بریتانیا و روسیه ویژه به اروپایی، هایقدرت ضد معنا در و اصالحات قبال

 ضمناً. بیندازد نمود از را ارامنه طلبانۀاستقالل جنبش کُردها یاری به خواستمی ضمن

ممالک  کردستان مذهب سنّی مناطق مجدّد تصرّف اب خواستهمی عثمانی دولت نیست دور

 متحمّل اروپا در که را هاییزیان آزربایجان زبان ترک مناطق تصرّف نیز و محروسه قاجار

 .سازد جبران بود، شده

 به دستهدسته طرف هر از رسید، دیگر دهات به میاندوآب شهر غارت و قتل خبر چون

 را شهر تمام سپس نکرده، کوتاه دست غارت از روز ده مدّت تا و بسته کمر شهر تاراج عزم

 .کردند خاکستر مشتی زده، آتش

 شیخ. پیاده هزار هشت و سوار هزار نه از بود عبارت شهر تصرّف زمان در اکراد قوای

 رو این از نداشت؛ همراه دواب جهت الزم علیق و کافی آذوقۀ لشکرکشی این در عبدالقادر

 غارت به دست یورش مسیر در تا بود داده خود قوای به را اجازه این آنان تأمین برای

 دهبکری و گالبی ایل و ماماش و پاپاققره ایل مانند اردو رؤسای از بعضی هرچند. بزنند

 سخت روستاییان اموال غارت و گناهبی نفوس قتل و عمل این از را عبیداهلل شیخ پسر

 لذا شد؛نمی واقع مؤثر زادهشیخ وحیۀر در تذکرات این متأسفانه ولی نمودند،می سرزنش

 این در که عبیداهلل شیخ خود قوای به پیوستن بهانۀ به ماماش و پاپاققره هایایل افراد
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 گالبی ایالت و رفتند خود دهات به بناب جنگ از پس بود، نموده محاصره را ارومیه زمان

 41.پیوستند بناب در دولتی قوای به نیز دهبکری و

 قعدهذی چهارم در شهر آن زدن آتش و نمودن ویران و میاندوآب غارت و قتل از پس

 خبر این دیگر، طرف از. درآمدند حرکت به مراغه و بناب سمت به زادهشیخ قوای

 پیدا انتشار صفحات آن دهات سایر و بناب و مراغه دهات حوش و حول در آفرینوحشت

 به را خود ارضای داشته، مقدّم چیزی هر بر را خود عیال و جان حفظ ده، هر اهالی و کرد

 چنان روددیزج و بناب سراجو، ثالثۀ محالت اهالی. شوندمی فراری واگذاشته، خصم

 خود داروندار از چشم که کردند پیدا اکراد وحشیانۀ و رحمانهبی حرکات آوازۀ از وحشتی

 به یا گریخته هادرّه و هاکوه به اطفال و عیال با گذاشته، خالی را دهات همۀ پوشیده،

 .کردند فرار هشترود و تبریز طرف

 باخته، را خود کلّی به که بود کرده احاطه واهمه چنان معدودی، جز را مراغه شهر اهالی

 را احمالشان و اموال همۀ آنان. نبودند خودداری شرایط و الزم استحکامات خیال به هرگز

 اهالی السیفبقیه و دهات اهالی ۀعجز غالب بالجمله،. کردند دفن خاک زیر در و پنهان

 و پریشان همه پرشده، آنها از مساجد و هاخانه و معابر و هاکوچه آمده، مراغه به میاندوآب

 و فرّاش نفر یک. بود شده پاشیده هم از کلّی به حکومت اوضاع. بودند حیران نان و آببی

 و فرار خیال و فکر در مهه. شدنمی پیدا خانه در حکومتی نوکر طبقات سایر و دارتفنگ

 42.بودند حال این دچار مردم همۀ کهچنان خود اطفال و عیال بردن در

 به حرکت مسیر در اکراد قوای شهر آن زدن آتش و ویران و میاندوآب غارت و قتل از پس

 به دولتی اردوی موقع این در. آیندمی در حرکت به بناب قصبۀ سوی به مراغه سمت

                                                           
 .151 ص زردشت، سرزمین دهقان، 14
 .102 -105 ص ،(2 بهارستان میراث) «مراغه وقایع واقع بیان» منشی، 15
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 از. بود شده متمرکز و مستقر بناب در بود، شده اعزام تبریز از که سلطنهاعتمادال فرماندهی

 عام قتل ماجرای شنیدن مجرد به بود، شریف انسانی که بناب قاضی علی آقا حاجی طرفی

 عمل به بسیاری مجاهدات بناب، قصبۀ دارینگاه شرایط و استحکامات لوازم در میاندوآب،

 و حصار موافق محکمی کمال در را بناب دور نگرس کرده، آوریجمع را مردم آورده،

 46.بازداشت حراست به نظم کمال در بسیاری مسلّح مکمّل کلی به بسته، هندسه

. رسندمی بناب به آنجا غارت و( امروز ملکان) کندیملک دهستان از عبور از پس اکراد

 شده، داخل هقصب حوالی هایباغکوچه به آورده، بناب به رو طرف دو از اکراد جمعیت

 متصرّف را خانه چند یا دوکوچه جانب، دو از که زمانی از بعد. گذارندمی تیراندازی بنای

 از اظطراب کمال با مردم. زنندمی آتش و رسانیده قتل به را هاخانه ساکنین و شوندمی

 را کار رشتۀ که همین قاضی علی حاج. گذارندمی گریز به رو شده، دور خود سنگرهای

 شسته جان از دست پندارد،می الحصولغریب را دشمن استیالی و بیندمی سست سخت

. شودمی مردم داخل زده، کمر بر همت دامن اهلل،علی متوکالً کند،برمی حیات از دل و

 فریادها گویان« !علی یا» آن از پس کرده، جاری زبان بر شهادتین بلند آواز به نخست

 را صداها فوراً شده، صدا هم وی با نیز مردم. نمایدمی تحریض جنگ به را مردم و زندمی

 جنگ ظهر وقت تا. آورندمی روی سنگرها جانب به و کرده بلند!« علی یا» مبارک لفظ به

 45.ریختندمی یکدیگر بر گلوله طرفین از و برپا

 وقایع از پس چون نمایند؛می مقاومت سخت میاندوآب مردم برعکسِ بناب ساکنین

 نخواهد زنده را کسی شود، باز شهر به اکراد پای که صورتی در دانستندمی میاندوآب

 جنگ درگیر شده، آماده مهاجم اکراد با مقابله جهت بزرگ و کوچک از لذا گذاشت؛

 شکست اکراد قاضی، علی حاج هایرهبری و مردم جدّیت و رشادت نتیجه در. شوندمی

                                                           
 .102 ص ،(2 بهارستان میراث) «مراغه وقایع واقع بیان» منشی، 16
 .118 -115 ص مراغه، سفرنامۀ 17
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 اکراد دستبرد از بناب قصبۀ سان نبدی و نشیندمی عقب کندیملک سمت به خورده،

 توپچیان، و دولتی قوای حضور دلیل به نه بناب ماندن محفوظ این البته. ماندمی محفوظ

 تصرف را بناب نتواند عبدالقادر شیخ گردید باعث اکراد رؤسای بین اتفاق و اتحاد عدم بلکه

 .کند

 رؤسای برخی زیرا شد، یخش اردوی میان تفرقه عامل میاندوآب، مردم و شهر غارت و قتل

 انسانی غیر رفتاری را هاریزیخون این و نبودند موافق جنایات این انجام با اکراد

 اوست؛ تدابیر و آقاحمزه ناحیۀ از اعمال گونهاین تمامی که دیدندمی آنان و دانستندمی

 ورشی به توانستنمی خرجی و توشهبی که خود اردوی شکم کردن سیر برای او که چرا

 غارت و داده عام قتل دستور کند، چرب را خود لشکریان دهان آنکه برای دهد، ادامه خود

 .نمود آزاد را مردم اموال چپاول و

 نوچه محال از لشکر هزار سه با را امین محمد خویش، داماد و عمو پسر عبیداهلل شیخ

 به داده، خبر غیب معال از و نوشته کاغذی یک هر به را ارومیه اکراد رؤسای داده، حرکت

 میان در داشت، نام سعید خلیفه که را خود خلفای از یکی. داده حکومت وعدۀ کدام هر

 طریق از تفنگچی نفر هزار پنج با پیوسته امین محمد به بود، متهم اکراد و شکاک طایفۀ

 .آیندمی ارومی به برادوست محال

 از. زنندمی اردو شهر فرسخی سه اآقاسماعیل قلعۀ در رسیده، شهر حوالی به اکراد قوای

 عرّاده یک و سرباز دسته پنج با را خان عبدالعلی بود، ارومیه حاکم که الدولهاقبال طرف

 در اکراد. شوندمی درگیر آنان با شده، خارج شهر از اکراد حملۀ از جلوگیری جهت توپ

 قریۀ چندین ساکنین عام قتل از پس پرداخته، نفوس قتل و دهات غارت به حین این

 دو الدولهاقبال قشون عبور هنگام. زنندمی غارت به دست نشینمسیحی و نشینشیعه

 که حالی در شود؛نمی دادن تکان امکان و نشینندمی گل بر نهری در جنگی توپ عرّاده،

 محل به شده، مطلع خبر این از اکراد داشتند، توپ دو آن کردن آزاد در سعی دولتی قوای
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 هاتوپ گرفتن از پس. شوندمی متصرف را هاتوپ مختصر، درگیری یک از پس و آمدند

 از شهر به حمله و شکستن در و آوردند ارومیه نزدیک را ها توپ شده، زیاد اکراد جسارت

 که دهندمی اطالع عبیداهلل شیخ به ارومیه شهر هایسنّی از. نمودند استفاده آنها

 اگر است؛ لشکر از خالی شهر و است شهر خارج در بدربو قلعۀ در افشار فوج با الدولهاقبال

 نفر هزار سه با هم عبیداهلل شیخ. افتاد خواهد شما دست به آسانی به شهر بیایید، زودتر

 از نموده، حرکت ارومیه سمت به. ق 4505 قعدۀذی چهاردهم در پیاده و سواره عشایره،

 .رسدمی شهر نزدیک به مرکور، محال طریق

 پس شهر اهالی. ببندند را شهر آب دهدمی دستور شهر، به سریع یافتن دست برای شیخ

 شهر از دفاع جهت همگی و بسته را بازارها شهر اطراف به شیخ رسیدن خبر شنیدن از

 به دیگری و ارومی االسالم شیخ آقاالدینجمال میر عنوان به نامه دو شیخ. شوندمی آماده

 اعیان. فرستاد ـ بود اشمحاصره در که ـ شهر سمت به ه،نوشت مجتهد آقا حسین میرزا نام

 مشغول نامه این خواندن به شده، جمع مجتهد حسین میرزا خانۀ در بزرگان و کسبه و

 و امآمده ظلم دفع و عشایر دادخواهی جهت به من: »است چنین نامه آن متن که شدند

 دیگری چیز لشکر ورساتسی از غیر به شما از و هستم شما مهمان ارومیه در روز دو

 را شغل صاحب هر و خواند خواهم نماز اسالم اهل با ارومیه جامع مسجد در و خواهمنمی

 منصب کرد، اطاعت الدولهاقبال سرکار اگر. رفت خواهم تبریز به گذاشته، خود کار سر در

 رفع چون ندهید، راه شهر به را او نکرد، تمکین من دستور به اگر و داد خواهم او به بزرگ

 رسد همان ارومیه اهل به کردید، این از غیر اگر و است آسان جانب این برای او رجوع و

 48.«رسید میاندوآب اهل به که

 کنندمی الوقتدفع در سعی شیخ به خطیدست نوشتن و نمایندگانی ارسال با شهر مردم

 این در. داد ایترض ساعت دو به عبیداهلل شیخ هرچند خواهند،می مهلت روز دو شیخ از و
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 از پس و رساندمی شهر داخل به را خود سریعاً گردیده، مطلع جریان از الدولهاقبال بین

 .شودمی جنگ آمادۀ داده، قرار مناسب جای در را هاتوپ شهر اطراف دیوارهای مرمّت

 محل که را امارتی دهدمی دستور شود،می مطلع اکراد فرماندهی مقرّ از که الدولهاقبال

 هراسان هاتوپ انفجاز از اکراد. ببندند توپ به بود عبیداهلل شیخ پسر سعید شیخ اقامت

 خود هایاسب سوار که کنندمی سعی و شوندمی خارج اقامتی خانۀ از سرعت با گردیده،

 بود اکراد فرماندهان از که صدیق محمد اسب جلو در توپی گلولۀ که نمایند فرار شده،

 .گذارندمی فرار به پا کرده وحشت اکراد دیگر و گرددمی وحمجر وی پای و منفجر

 ناراحت سخت ارومیه شهر از فراری اکراد رسیدن و خبر این شنیدن از پس عبیداهلل شیخ

 قوای با خود و نمایند غارت را اطراف دهات دهدمی دستور آنان شکست تالفی به شده،

 مقرّ ارومیه شهر جنوب در دلگشا به معروف باغ در و کندمی حرکت شهر سمت به کافی

 .سازدمی مستقر را خود فرماندهی

 و شد آغاز بود، الدولهاقبال خود باغ که دلگشا باغ طرف از اکراد حملۀ روز آن فردای

 باغ سمت به تا داد دستور توپچیان به الدولهاقبال. گردید شلیک شهر سوی به تیر هزاران

 شیخ روز، آن فردای و نمود نشینیعقب به وادار را داکرا توپچیان عمل شدّت. کنند شلیک

 به شیخ نیروهای حملۀ دومین سان بدین و گردید رهسپار سیر قریۀ سمت به عبیداهلل

 .یافت پایان نتیجهبی ارومیه، شهر سمت

 توپ عرّاده شش و سوار هزار دو و سرباز فوج شش با ماکو سردار پاشاخان تیمور رسیدن

 قتل قصد آنان به ایحمله در عبیداهلل شیخ. گردید اکراد وحشت باعث ارومیه، نزدیک به

 پناهنده آقااسماعیل قلعۀ به اوّل لذا نگردید؛ حاصل اینتیجه ولی داشت، را آنان عام

 مضایقه خود مسیر دهات در غارت و قتل گونه هیچ از هزیمت، هنگام به آنان. شودمی

 .نمایندنمی
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 عبیداهلل شیخ فرار و شکست

 سمت از خان تیمورپاشا نیروهای رسیدن اکراد، حملۀ مقابل ارومیه مردم دلیرانۀ مقاومت

 و موقع به تدارکات شهر، از دفاع در الدولهاقبال تدبیرات نظامی، کافی امکانات با خوی

 خان حسین میرزا سوی از غیره و چادر تفنگ، گلوله، قبیل از جنگی ملزومات ارسال

 همگی ،آزربایجان سوزناک سرمای رسیدن فرا اکراد، رؤسای میان هتفرق وقوع سپهساالر،

 مخاصمه ترک به مجبور تا وادارند را او امر تحت نیروهای و عبیداهلل شیخ تا بودند عواملی

 .شود فرار و

 خان تیمورپاشا افواج با درگیری در نیافته، توفیقی ارومیه شهر به حمله در عبیداهلل شیخ

 به که ارومیه اهالی از یکی خان، جعفر. گردید نشینیعقب به مجبور و نیاورد مقاومت تاب

 کار آخرین ساعات کرده،می طباخی عبیداهلل شیخ برای مدتی برای و دستگیر اکراد دست

 از او سپاه و دارد را اضطراب کمال عبیداهلل شیخ: »کندمی گزارش چنین را عبیداهلل شیخ

 به شده، مأمور دوم دولت جانب از عسکر طابور چهار و خورد شکست بناب قصبۀ جانب

 را هاآن اند،آمده دوم دولت جانب از که عشایر رؤسای و عبیداهلل شیخ آمده، نوچه محال

 را عبیداهلل شیخ خواهندمی نشسته، اظهر قریۀ در آمده، پاشا نفر دو و خواهند می

 شیخ نزد در سنگر قریۀ رد اآلن رفته کرده، فرار جنگ از دیروز شیخ سپاه و برگردانند

 40.«کرد خواهد فرار شیخ امشب و نماند اکراد نفر پانصد از زیاد عبیداهلل

 دایمی مقرّ طرف به لذا نداشت؛ فرار جز ایچاره نیاورده، مقاومت تاب که عبیداهلل شیخ

 مجبور پدر همچون نیز او پسر عبدالقادر شیخ. کرد فرار عثمانی خاک در نوچه دیه خود،

 خود ایل و رودمی الهیجان به کرده، فرار نیز آقا حمزه. رودمی نوچه قریۀ به شده، ارفر به

 و خان عبداهلل. کندمی اطراق بود، العربشط طرف آن که قمشساری در برداشته، را
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 و کنندمی فرار ایگوشه به خود طوایف با کدام هر اکراد رؤسای دیگر و زرزا خان ابراهیم

 به شهر و آبادی صدها غارت و قتل و زخمی و کشته هزار هاده با هفتن این سان بدین

 .رسید پایان

 قدرت مدّتی، اندک در رو این از و بود عثمانی دولت ضعف زمان در عبیداهلل شیخ قیام

 بزرگی خطر همزمان داد؛ توسعه بیشتر هرچه را نفوذش دایرۀ و کرد پیدا ایالعادهفوق

 اعالم رسماً زمان این در شیخ. شد عثمانی و قاجارممالک محروسه  دولت دو برای

 و درآورد تصرّف ممالک محروسه قاجار خاک از که مناطقی بر عالوه و کرد استقالل

 .کرد خود حکومت ضمیمۀ

 برای لذا کرد؛ نگران نیز را روس دولت گرفت، باال گونه این عبیداهلل شیخ کار چون

 در و آورد گرد نیرویی عبیداهلل شیخ شکرل تعرض از جلوگیری و خود والیات محافظت

 ممالک محروسه قاجار دولت. داد جای عثمانی و ممالک محروسه قاجار با خود سرحدّات

 و الدولهحشمت میرزای حمزه فرماندهی تحت را ترکمان سواران از لشکری نیز

 از و ردآو فراهم ماکو، آزربایجان قشون رئیس قراگوزلو، اعتمادالسلطنه خان، قلیمصطفی

 از بعد ترتیب این به. کند حاضر نیرویی شیخ، دفع برای نیز او که کرد تقاضا عثمانی دولت

 هایجنگ از پس و گرفت قرار تعرض مورد طرف سه از عبیداهلل شیخ لشکر کوتاه، مدّتی

 استامبول به شخصاً سپس. برگشت شمذیان به خود تبعۀ با ناچار و نیاورد تاب سختی

 .کرد تسلیم عثمانی دولت به را خود و رفت

 دوباره تا برگشت شمذیان به کرده، فرار استامبول در اقامت مدّتی از پس عبیداهلل شیخ

 این از یافتن اطالع با عثمانی دولت امّا بپردازد؛ اهدافش تعقیب به و کند جمع قدرتی

 را ودخ ناچار عبیداهلل شیخ. ق.هـ 4252 سال به و نداد شیخ به امکانی چنین مطلب،

 عثمانی دولت. برود حجاز به دهند اجازه که خواست عثمانی دولت از و کرد تسلیم
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 شهر در رسید، حجاز به آنکه از پس او. آورد فراهم را او حرکت وسایل و کرد موافقت

 .درگذشت همانجا. ق.هـ 4245 سال به عاقبت و گزید سکونت طائف

 :حاضر نسخۀ مشخصات

 صورت شود،می نگهداری 425 شمارۀ به خارجه، امور رتوزا در که ذیل خطی نسخۀ در

 موارد شده، گزارش خوبی به مراغه باالخص ،آزربایجان محال در حمله این خسارت دقیق

 برگۀ در نسخه، این معرفی از بیانی خانبابا گزارش در. کندمی مشخص را وارده خسارت

 السنه هذه در که محاالت و مراغه والیت غارت و خسارت صورت دفتر: »است آمده الحاقی

 الحرام محرم شهر 52 تاریخ در. آمده وارد عبیداهلل شیخ تاز و تاخت واسطۀ به ئیل اوی

4508. 

 55 برگ از) برگ 50 دارای سانتیمتر، 55×45 قطع به ای، قهوه تیماج جلد: مشخصات

 شده، نوشته سیاق با اعداد و ارقام و شکسته خط بالغ، خان کاغذ ،(است مانده سفید

 .«مشکی مرکب

 هذه در که محاالت و مراغه والیت غارت و خسارت صورت: »شود می شروع چنین دفتر

 ...«.آمده وارد عبیداهلل شیخ تاز و تاخت واسطۀ به ئیل لوی السنه

 قلمداد موافق مشخصه خسارت و مقتولین(: »56 برگ) یابدمی خاتمه مطلب این به نسخه

 نصف به قریب که اندداده صورت التزام طور به که است مفصله قرار رعایای و امالک

 جانب از رعایت کمال که صورتی در رعیت ولی... اندنیاورده قلم به احتیاطاً را خسارت

 تاریخ به برسد، اولیه حالت به سال بیست از بعد یحتمل بشود، آنها به مباشرین و ارباب

 [«.45]08 الحرام محرم شهر 55
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 نسخه این به دستیابی راستای در که بزرگواری دوستان از دانممی فرض خود بر آخر در

 نظر دکتر آقای جناب ارجمند، سرور از. نمایم سپاسگزاری و تشکر فرمودند، یاری را بنده

 حقیر بندۀ به را مزبور نسخۀ از تصویری که نیکبخت آقای جناب فاضل، دوست و آهاری

 45 شماره بهارستان پیام/  .دده فیقتو خدایشان کنم؛می تشکر فرمودند، مرحمت


