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 آيا از تاريخمان عبرت مي گيريم؟
و  جنايات ارامنـه، اسـماعيل سـيميتقو       و تهاجمات تاريخ« در مورد » امين الشرع خويي  «ناب  نوشته هاي ج  

ورت جسته و گريخته در سايتهاي مختلف قابـل دسـترس اسـت،        هر چند بص   »سردار ماكو در آذربايجان   
بـسيار ضـروري مـي    )  صـفحه 75(اما تنظيم و ارائه آن بصورت يك مجموعه واحد و بشكل پي دي اف   

،  نوشـته شـده    ) بعضا غيرموافق با عرف كنوني     و(اب چنان صريح و جاذب و البته بعضا بي پرده           نمود، كت 
كه بارها و بارها ارزش خواندن را دارد، خواندن آن ما را به عمق فاجعه در ابتداي قـرن گذشـته و بـسيار                  

، پژاك و   .د.ي.پ. ك.ك.بيشتر از آن نسبت به حوادث اخير خاورميانه و اخبار گروههاي ترور مثل پ             
حزب دمكرات كردستان و كومله تحت حمايت غرب و بسياري از كشورهاي منطقه، مطلع مـي سـازد،                  

 خود شاهد حوادث بوده لذا سندي بسيار ارزشـمند در تـاريخ آذربايجـان              مطالب،به علت اينكه نويسنده     
 اسـامي اصـلي     كتاب بجز ارزش سندي آن در مورد حوادث تاريخي آذربايجان، در شناساندن           . مي باشد 

شهرها و مناطق اين خطه نيز قابل استناد مي باشد، در عين حال حاوي نكات مهمي در ارتباط بـا عناصـر                      
 .فرهنگي موجود در بين ما،  با بار منفي و تاثيرات مخاطره آميزي است كه تعدادي را ذكر مي كنم

قـرن پـيش و قبـل از سـركار          اسامي تاريخي تعدادي از شهرها بويژه در آذربايجان غربي، كـه يـك              --1
بـا نـام   (داش  داش ويـا صـاري     نـام سـاري   : آمدن حاكميت فارس، مرسوم بوده در كتاب ذكر شده است           

، سـلماس، چايپـارا،     )با نـام جعلـي كنـوني مهابـاد        (، ساوجبالغ ويا سويوق بوالق      )جعلي كنوني سردشت  
لدران محالي كوچك در جنب آواجيق      از متن پيداست كه چا    ... (، آواجيق، چالدران و   )قراعيني(قرئيني  

 .)بوده در حاليكه به داليلي مغرضانه اكنون به كل محال قرئيني نام چالدران داده شده است
جناب امين الشرع، ضمن اشاره به نجات مردم آذربايجان توسط عساكر عثماني يعني اردوي تركـان،                -2

دم كـه نمـي تواننـد بدرسـتي دوسـت و      از دست قدّاران ارمني و نصاري، به خـصوصيات عـده اي از مـر          
دشمن خود را تشخيص دهند و ندانسته آب به آسياب دشمن مي ريزند اشاره مي كند، بـه عنـوان مثـال،                  

خالصه كالم اردوي تركان به فاصله چند روز از وان حركت كرده و با اسـتعداد و مهمـات        : 27صفحه  «
 . پيچ و تاب و قلق و اضطراب برهانيدندتوپخانه وارد خوي گرديد و دل اهالي را از  لشكري و

هاي ارامنه و نصاري دامن محبـت و دوسـتي تركـان را محكـم               باري اهالي مملكت ما هم از ترس گلوله       
گرفته و از نام و نژاد قديمي خود يادها كرده و افسانه ها مي خواندند و اثبات مي كردند كه ما نيز قديما                       

لـيكن بعـد از رفـتن       .  از خاك پاك تركستان قديم بوده و هستيم        تركان بوده و  } اولوس{از ايل و الوس   
 ».عثمانلوها آنوقت ورق برگرديده و چه شكايت ها كه اظهار كرده و چه نفـاق هـا كـه بـه قالـب نزدنـد                        

مطالب كتاب بدرستي نشان ميدهد فارغ از تفاوتهاي مذهبي بين توركان، در حوادث ناگوار و روزهـاي                 
 .ف توركان يار هم هستند و انتظار از ديگران مثل فارس و كرد بيهوده استسياه، فقط گروههاي مختل
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مطالب كتاب بخوبي نشان مي دهد كه در آن دوران، توركان به يك بي ارادگي و انفعـال غيـر قابـل                      -3
باوري دچار شده بودند، آنها قدرت تشكل را بكل از دست داده بودند و حتي در مقابل گروههاي بسيار             

 .گردد مي دادند، داليلي چند در اين مورد اشاره  نيز عجز و ضعف نشان ميكوچك دشمن
توركان در آن زمان حكومت مركزي را يك حكومت تورك مي دانستند، به اين سبب انتظار داشـتند                  -

مركز از مردم دفاع كنند، ولي اين را فراموش مي كردند كـه ايـن تـشكيالتهاي مردمـي اسـت كـه پايـه                         
 .دهد و متاسفان اين باور اشتباه هنوز هم در بين مردم ما وجود دارددولت را تشكيل مي

ممكن است يكي بگويد علت عجز و ضعف مـردم اينـست كـه غربيهـا و روسـها فقـط از ارمنـي هـا و                           -
چنـين  . گروههاي غارتگر سيميتقو حمايت مي كردند به اين سـبب مـردم نمـي توانـستند متـشكل شـوند                   

ال مخاطره آميزترين دليل مي باشد، زيرا در  همان زمان  سـردار مـاكو را      حرفي اشتباه ترين و در عين ح      
داشتيم كه قدرت قابل توجهي در منطقه ايجاد كرده بود، آنها نه ارمني بودنـد و نـه كـرد بودنـد بلكـه از          
توركان ماكو بودند، و متاسفانه هيچگونه حس ملي گرايي نداشتند، همين مورد نشان مي دهد اگر مردم                 

 .ي كافي داشته باشند در سخترين شرايط نيز مي توانند متشكل شوندآگاه
حوادث اتفاق افتاده در خوي و سلماس و اورميه نشان مي دهد ايجاد تشكل هميـشه مثمرثمـر بـوده و         -4

سبب كاهش قابل مالحظه تلفات مالي و جاني در حوادث ناگوار و بحراني مـي گـردد، چنانچـه تـشكل              
 حمالت زيادي از طرف ارامنه و كردهاي شكاك وابسته به سـيميتقو دفـع               مختصر مردم خوي سبب شد    

گردد و تلفات جاني در حد ده بيست نفر باشـد، در حاليكـه عـدم وجـود تـشكل مناسـب در سـلماس و                          
اورميه موجب گرديد در هر دفعه اشغال شهر توسط ارامنه و كردها هزاران نفر به قتل برسـند چنانچـه در        

 ارامنه در يك شب نزديك به ده هزار نفر به قتل رسيدند مطمئنـا در اطـراف اورميـه            اشغال اورميه توسط  
 جنـاب امـين الـشرع چنـين مـي      14چنانچـه در صـفحه      . در روستاها تلفات بسيار بيشتر از اينها بوده است        

 ).تحقيقا از اهل اورميه مندرجا از اول فتنه تا آخرش سي چهل هزار نفوس اسالم را تلف كردند(نويسد 
متاسـفانه ايـن ضـعف االن نيـز وجـود دارد،         در آن زمان اتحاد در بين توركان بـسيار ضـعيف بـوده و             -5

چنانچه در خود كتاب نيز قابل مالحظه است، بداليلي كه ناشي از ناآگاهي است، تفاوتهـاي مـذهبي در                   
 مثـل   در بحبوجـه جنـگ يـك عـالم روشـنفكري     39بين توركان بزرگنمايي مي شود چنانچه در صفحه    

جناب امين الشرع نيز تماما فكر و ذكرش در اختالفات مذهبي مي باشد و اين بزرگترين نقطه ضعف مـا                    
توركان آذربايجان مي باشد، ما بايد ياد بگيريم كه اتحاد ملـي بـين گروههـاي مختلـف توركـان جهـت              

ه اروپاييـان عليـرغم     پيشرفت و امنيت و رفاهمان را، نبايد قرباني هيچ عنصر ديگري بكينم، همانگونـه كـ               
داشتن اختالفات زياد مذهبي با همديگر متحد مي گردند ويا كردها و يـا فارسـها علـي رغـم اختالفـات                      
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مذهبي و زباني، اتحادي بين خود ايجاد مي كنند ما نبايد مـسائل مـذهبي، و حتـي مـسائل فرهنگـي بـين                        
 .شهري را بهانه اي براي عدم ايجاد تشكل و اتحاد قرار دهيم

كي از بزرگترين مشكالت ما توركان آذربايجان اعتقاد خرافي به مـذهبمان بـويژه مراسـم عـزاداري                  ي-6
مي باشد و متاسفانه در اين زمين با تاثير گرفتن از  شعوبيه دچار انحـراف گرديـده ايـم، چنانچـه جنـاب                        

حـضرت   : 39صـفحه   «: امين الشرع هر چند با ديد انتقادي به متن يك سخنراني چنـين اشـاره مـي كنـد                    
 خود هيكل مقدس و هيكـل شـفاعتي بـود كـه وي را در كـربال شـهيد                    - سالم اهللا عليه   -حسين ابن علي    

نمودند و او محتاج به گريستن ماها و شماها نبوده و نيست ديگر بعد از هزار و سيصد سال گريستن شـما                     
اورميـه و سـلماس اسـير    بر آن حضرت لزومي ندارد شما بايد امروزه به خـواهران اسـالمي خـود كـه در                  

عليه - اند گريه بنمائيد كه بلكه آنها را از قيد اسارت كفار برهانيد نه بر حسين ابن علي             دست اجانب شده  
عليـه  - كه خداونـد وي را هيكـل قـدس آفريـده بـود از هياكـل قدسـيه شـفاعت امـت محمـدي           -السالم
به امام حسين گريه كرديد چـه حاصـلي         ] آفتابه[و ميرزا جعفر كه گفت گيرم شما يك لولحين          ... السالم
 ». به حال شما خواهد داد ايو فائده

: در كتاب جمالتي مبني بر كوچك شمردن و تحقير جنس مونث يعنـي زنـان ديـده مـي شـود، مثـل                      -7
اين گونه افكار باقي مانده از افكار سنتي اسـت كـه شـايد آن موقـع                 » ... ،  زن فطرتان نابكار   : 32صفحه  «

 .ي در دنياي معاصر كنوني جايي ندارد و بايد از ذكر چنين جمالتي پرهيز شودمرسوم بوده ول
چنانچه االن نيز مرسوم است در آذربايجان اهالي اين شهر، شهر ديگـر را قبـول ندارنـد و از آنهـا بـد                        -8

راد و  گويند و اهالي شهر ديگر نيز بقيه را قبول ندارند، اينگونه برخوردها نـشانه ناآگـاهي اينگونـه افـ                     مي
در دنياي كنـوني و بـويژه بـا توجـه بـه ارتباطـات و              . تاثير دشمن در تفرقه افكني بين ما توركان مي باشد         

مهاجرتهاي وسيع و بده بستانهاي خانوادگي صحبت از چنين چيـزي، نـشانه حماقـت و ناآگـاهي چنـين                    
 هرچند منظور نويـسنده     متاسفانه در اين كتاب نيز گاهگاهي چنين جمالتي ديده مي شود          . افراد مي باشد  

 مردم«: گروهي خاص وابسته به خان ماكو بوده است ولي جمله مي تواند شبهه ايجاد كند به عنوان مثال                   
جـا دارد در زمـان      . »} است  در ماكو  مراد اطرافيان اقبال السلطنه   با توجه به جمالت ماقبل،      {نانجيب ماكو 

 .يقتر بكار ببريم و از ايجاد شبهه جلوگيري كنيمحاضر در نوشته هايمان چنين مسائلي را با جمالت دق
 و سايتهاي اينترنتي ديگر كه دفاع از حق و حقوق مردم آذربايجـان را سـرلوحه        Azoh.netبا تشكر از      (

 )خود قرار داده اند
 .ها و كلماتي مثل اورميه، مربوط به اينجانب مي باشد پرانتزتنظيم فهرست، تصحيحات وارده در داخل 

   ورمولوآلتاي ا
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 : توضيح ضروري
متني كه در ذيل مطالعه خواهيد كرد بخشي از دست نوشته هاي مرحوم ميرزا ابوالقاسم امين الشرع 

آسوريها و اكراد و مستبدين غرب مملكت ، خيانات وتهاجمات ارامنه، خوئي در باب جنايات
مگري همانند اقبال آندرانيك و سيميتقو و همچنين ست، به رهبري جالداني چون مارشيمون، آذربايجان

تورك و مظلوم منطقه است كه به كوشش بي دريغ و صميمي جمعي از ، السلطنه عليه اهالي مسلمان
 . تايپ و اديت شده است، اسكن، فعالين مدني آذربايجان تهيه

با توجه به اينكه كتاب حاضر در اواخر عهد امپراطوري قاجار نوشته شده لذا بهتر آن بود كه همراه با 
 . اما متاسفانه كمبود وقت مانع از انجام اين مهم گرديد، يحات و تحشيات الزم منتشر گرددتصح

بصورت شايسته اي ، اميد است كه اين كتاب ارزشمند بعنوان مجموعه اي از اسناد متقن و شواهد مستند
ه به مورد توجه مورخين و محقيقن قرار گيرد و چراغي شود براي روشن كردن تاريخ خاموش ملتي ك

رغم مظلوميت هاي هولناكش عموما در آماج تبليغات مسموم تاريخ نگاران بيگانه وبيمايه قرار گرفته 
 ! است

 : عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به آدرس ذيل مراجعه فرمايند
 خ تهاجمات ويتاربخش [، جلد دهم، به كوشش رسول جعفريان، مجموعه مجلدات ميراث اسالمي

، يين الشرع خويرزا ابوالقاسم اميمتاليف ، جانيتقو و سردار ماكو در آذربايميل سياسماع، ات ارامنهيجنا
از صفحه ، ]ق[كتابخانه حضرت آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي ، قم، ]يي خويي صدرايبه كوشش عل

  80 تا صفحه 13
  4/2/1385فرزاد صمدلي 
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 درآمد 
 اول و دوم و سوم آن در دفتر يبخشها.  استييالشرع خو نيرات ام از خاطيگرينوشته حاضر بخش د

ات يع تهاجمات و جناين بخش اختصاص به گزارش وقايا .ن مجموعه منتشر شده استيهفتم و هشتم ا
 از حوادث مهم آن يكيع ين وقايا.  دارديجان غربيتقو و سردار ماكو درآذربايميل سيارامنه و اسماع

 )1917. م (  ش1296 اول درسال ي جنگ جهانيباشد كه در اثنا يت ميشروطمنطقه بعد از انقالب م
 . ع شامل سه بخش استيوقا. اتفاق افتاده است

» جلو« يالح محلطه كه در اصيم تركي مقين است كه ارامنه آسورين واقعه چنيشرح ا: تهاجم ارامنه-1
 . را داشتندي از داخل خاك عثماني اول قصد ضربه زدن به سپاه عثمانيشوند در جنگ جهان يخوانده م

ن را مجازات ي به آنها داده و خائني سختين واقعه گوشمالي به محض اطالع از ايحكومت عثمان
 و سلماس با اورميه يعني يجان غربي آذربايح داده و در نواحين قوم فرار را بر قرار ترجي ايباق. دينما يم

 در سر داشتند و به محض يگري دي آنها هوايلو. گردند يكمك انسان دوستانه مسلمان مستقر م
 يه سپاهيس و روسي انگليحاتي پرداختند و با كمك تسلي نظاميل قواي به تشكين نواحياستقرار در ا

 ي در اجرايچ مانعيران ارامنه هي ايبا توجه به ضعف حكومت مركز. ل دادنديحدود ده هزار نفر تشك
 .  را اشغال كردنداورميه )1917. م(.  ش1296ر اسفند سال د ن جهتيبه هم. دنديد ي خود نميها نقشه
ن ي چناورميهجان درباره رفتار ارامنه با مسلمانان در زمان اشغال يجده ساله آذربايخ هي در تاريكسرو

ها با هزاران مصائب از   خانهي شهر توياهال،  روز از اول دعوا گذشته بود33درست « : سدينو يم
ك دفعه صبح روز ي. چ جا خبر نداشتنديكان خزيده و از هيشان و نزديو فقدان خو ي و نا امنيآذوقگ يب

به محالت رو » جلو«ختگان يلجام گس، ران جشن و سرور استيات ايچهارشنبه آخر سال كه در همه وال
ها شده و درها شكسته و پشت  با جلوها داخل خانه، گشتند ي بهانه ميز كه پيگر نيان دي يحيآورده و مس

ها و مردان و زنان را در اطاقها و  نند دختران خردسال و بچهي مقاومت ببي آنكه از كسيمها را گرفته و ببا
، ي نه مفرينه پناهگاه،  بودهيميبت عظي واقعا امروز مص.زها و پشت بامها هدف گلوله نمودنديدهل
ان يحيقه مسيدند پس از ده دقكر يا از پشت بامها به آن دربند فرار مين دربند از كوچه ي اين كه اهاليهم

ب ده هزار نفر از ين قتل عام قريدر ا. كشتند يك جا مينها را با آنها در يگرفتند و ا يز ميهمان دربند را ن
 بنام را ي از سادات وعلماياديمسلمانان كشته و به عمامه داران از مالها و سادات ابقا نكردند و عدة ز

 :  خود كشتنديها مروز در خانه از عمامه داران مشهور كه ا.كشتند
 جنازه يز رويرزا محمود را نيزن م، رزا عبداهللا و عروس اويم ، رزا محموديم،  با دوپسرشي قليمال عل

االسالم  ثقه، وك آقاير بيحاج م،  اصغريرعليحاج م، دي شهي محله عليصدرالعلما، شوهرش كشتند
كه سرش را گوش اندر ، سالويل عي مال اسماعيحاج ،م مجتهديرزا ابراهيآقا م، رزا صادقيآقا م، ياروم
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 روضه خوان معروف به قوجه يمال عل، هير مدرسه جالليرزا جالل روضه خوان مديآقا م، دنديگوش بر
ان يحيگفت اگر مس يشه مي كه همي اهللا نام فيك نفر مال سي، يورتشاهيرزا احمد روضه خوان يم، نوكر

ان به خانه او داخل شدند يحين روز مسي نفر بكشم تا كشته شوم هم دويكيد يبه خانه من داخل شوند با
د دو نفر را كشته يف اهللا طپانچه را كشيدند و خواستند با گلوله بزنند مال سين كه با او روبرو گرديو هم

 . ان او را كشتنديحيو بعد مس
بعد . دي دفع گردي عثمانيروهاي با كمك نيجان غربيهجوم ارامنه به آذربا: تقويميل سيات اسماعيجنا-2

 يبرا» اتحاد اسالم« به نام ين منطقه را در تصرف خود داشتند وسازماني چند ماه اي عثمانيروهاياز آن ن
 و دول يان عثماني ميبا آغاز جنگها. جاد كردندي اين عثمانين منطقه و سرزميان مسلمانان ايوحدت م

ميتقو كه از يل سي اسماعي بعد از خروج سپاه عثمان.ه كردندين منطقه را تخلي اي عثمانيروي نيياروپا
 اورميه سلماس و يشهرها، با گسترش و تجديد قوا، ار داشتي را در اختي چندي شورشيروهايش نيپ

طسوج و مهاباد را همواره مورد تاخت و ، يل خوي چند سال مناطق اطراف آن از قبيرا اشغال كرده و ط
تقو رخ داد كه يمي سيروهاي و ني دولتيان قواي مي متعدديهايرين مدت درگيدر ا. تاز خود قرار داد

د افزود ينجا بايدر ا. ستين مقدمه ني به تكرار آنها درايازيل شرح داده و نيمؤلف همة آنها را به تفص
او در . افتيان ي پا1301 آغاز و پس از شكست او در سال ي شمس1298تقو از سال يميكه تاخت و تاز س

 . ستور رضا خان اعدام شد به د1309سال 
 و حومه به ناچار به سردار يحفاظت شهر خو، تقويميدر دوران تاخت و تاز س: ات سردار ماكويجنا-3

مؤلف . ديمور خان اقبال السلطنه واگذار گردي فرزند تيي خان اقبال السلطنه ماكوي قليماكو مرتض
د افزود كه سردار يبا.  شرح داده استي به خوبين مدت در خويان سردار را در اي سپاهيمظالم و تعد

 يز در سن شصت سالگي در زندان تبري شمس1302ز در سال ي و بازداشت در تبريريماكو پس از دستگ
 از سران صاحب نفوذ يكيع ين وقايالشرع كه خود در ا نيام. افتيان ين ماكو پايمرد و حكومت خوان

ات ي از جزئياريدر نوشته حاضر بس،  شركت داشتهزي و سلماس بوده و در مبارزات نيمسلمانان در خو
ن ي ذكر نشده است و از ايگريچ منبع دين جنگها را كه خود شاهد آن بوده ضبط كرده كه در هيا

 .  استياديت زي حائز اهميجهت نوشتة و
نموده ن را بازگو ين سرزمي مردم اي شده براي سپريهاي از تلخيين نوشته بتواند عبرتهايد كه انتشار ايام

  ان داشته و دارد آشنا سازديه آنان جريان كه در گذشته و حال علي خارجيها و مسلمانان را با توطئه
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  و سردار ماكو در آذربايجان اسماعيل سيميتقو، جنايات ارامنه و تهاجمات تاريخ
 

  تجاوزات ارامنه: باب اول
 
  نصاري مابين مسلمانان واورميهدربيان بدو ظهور فتنه در -1-1
  آن سامان ي و عواقب كارهاين مسلمانان و نصاري ماباورميهان بدو ظهور فتنه در يدرب

شان از نسل يو به زعم خود ا، ي ملت نصاريس روحانيرئ،  ناممارشيموند دانست كه ينخست با
ن شخص ين جماعت چندان به ايو ا. ح استين حضرت مسييالصفا بوده كه از حوار حضرت شمعون ابن

 عالم ير پنهاني و غيات پنهاني و واقع)سرّ ها( ز آگاه و بر همة سرائري را از همه چيد بودند كه ومعتق
 بوده باشند و هر كجا هستند بر يشان در هر حال و كاريدانستند و گمان داشتند كه ا يخبردار م
 . نا استيب از آنها دانا و ير هر احدي بر حال و ضميده نبوده و وي جزءًا و كًال پوشمارشيمون

اضت يد چهره و آثار ريما و سفي بود خوش سيشخص. دنش برفتميدم و به دي بدي را در خوير ويوحق
و . ده داشتيچي تاج پي بر رويها بر سرش چهل تار شيو مانند درو. دا بودياش هو ر از بشرهيكث
 بود يد و خود مدعيگذران يات مينيوانات واربعياضت و ترك حيگفتند كه اغلب اوقات خود را به ر يم

 يا  بسته و جزيهيماني عهد و پي آن حضرت با نصار-السالم هيعل-ين عليرالمؤمنيكه در زمان خالفت ام
ه يل عنيالمؤمن ري اميكه كاتب عل،  مخصوصيهو با خط كوفآشان نهاده و همان عهدنامه در جلد يبر ا

 . استشان موجود ي بزرگ ايسايالسالم نوشته هم در دست و مخزن در كل
ران بودند و هكذا ي داشته و تابع دولت اي سكناورميه در صفحات ي ازنصاريريام جمع كثياال ميو از قد

 ي بزرگيسايها كل ييكاي بودند ودر آنجا امري بود همة اهلش نصرانيا در خسرو آباد سلماس كه قصبه
سا آورده و يند هم درآن كلي گوانو كه به اصطالح ما ارغنونيخته و پيسا ناقوس آويبنا نهاده و در آن كل

ها و يسين فرنگ در خدمت انگلي از خوانيشه جمعي به راه انداخته بودند و هميار ممتازيمكتب خانة بس
شان ذكر و ي اي هاي پور و توستانيها اعن يحيمس  مراقبت تمام را داشتند و حضراتيم اطفال نصاريتعل

ن ذكر و عبادت را با ارغنون يز در حيه و عامه نيهمچنانچه صوف، ندينما يعبادت را با ارغنون م
  .نوازند يه و صورنا مي دف و داين ذكر جليز در حيه و عامه نيهمچنانكه صوف، ندينما يم

افته ي خارج از اندازه يدا كرده و جسارتي پيا  جان تازهيها يحيقتا مسيران حقيها به ا بعد از آمدن روس
 كه بالخصوص ييپنداشتند و از آنجا يت را مخصوص خودشان مگر مملكيال ديچه در عالم خ .بودند

.  را دارا هستنديتيت و فعاليرت و جديا بصين جماعت خاج پرست عموما مردمان عاقل و در امور دنيا
 كه دارند اظهار اتحاد كرده و يتينونت مذهب و مخالفت ملي با وجود بي و ارمنيلهذا جماعت نصار
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 در ي كه اختالف مذهبي با وجود.ك گروه شده بودنديروه به منزله دست به دست داده و هر دو گ
 ي بر خالف مسلمانان كه از برا.دانند ي را بر باطل ميگريك ديار است و هر ين دو گروه بسيان ايم

گر مالحظه جنبش و اتحاد ين مذاهب ومسالك مختلفه درست كرده و ابدا با همديخودشان چند
ن جهت يا  و از.اند  بهره ماندهيب و بينص يوسته بيز منافع اتفاق و اتحاد پنكرده و ا]  الف138 [ياسالم

كانه اين فقره در  .ش ببردندي از پيتوانند كه كار يچ وقت نمين اهل عالم واقع شده و هيتر ل و زبونيذل
چه حسا منافع اتفاق و . حقيقت سوء القضائي است كه در حق اسالميان از اول به قلم قضا رفته است

ن صفت يها باز در مواقع ا ني و با همه ا.مينيب ين جزء زمان ميها در ا دست به دست دادن را در خارجه
 : رود و شعر را يشود و كارها به فوت م يان نمودار مينه اسالمي از سينفاق همچون سرافع

 زدي از نفاق خي دولتيب    زديز اتفاق خ دولت همه
 عمل كردن دست قضا چشمها را بر بسته و به مضمون آن عمل كن در موقعينه حفظ كرده ليهمه در س

  .رير با تدبيست مگر به مخالفت قلم تقدين نيم و ايينما ينم
 
 ت روسها از ارامنه ي حما-1-2
تا آنگاه كه حادثه مشروطه شدن و انقالبات دولت .  بودندين حالت هميبا ا] ارامنه[ حضرات يبار
 يكي بلشويك و برخيبالشو )ضد( يها هم دو فرقه شده بعض  روسدند كه خوديه را شنفته و ديروس

 كه ،كيباشند به خالف بالشو يك همان طرفداران دولت و پادشاه ميبلشو )ضد( و .اتخاذ نمودند
دانند چنانچه  ي بر چهار ركن ميت سلطنت بودند و مشروطه را مبني وخواهان مشروطيجماعت مل

م يس، م مواسات و مساواتيدو، تياوال حر. نديگو يهمان كلمه را مز ي نيران وعثمانيمشروطه خواهان ا
 و سلطنت مستبده دچار يكاليكن روسها از بس كه در زمان نيل. چهارم معدلت و انصاف ، اخوت

گر به يافتند دي مؤاخذه يب ن دوره خود را مخلوع اللسان وين كه در ايهم، مشقت و فشار شده بودند
ان يه مذاهب و اركان و ادياوال بنا را به ارتقاع كل، فقت تمام دل دادهت و مساوات و شيعوالم حر

 د در اموال و اعراض كًالي توسعه بدادند كه عموم مخلوقات بايا ا مساوات را به درجهيگذاشته وثان
ك ماده ينه پشت سر يا ده سگ نريوان مثال يچنانچه ده سر ح ] الف 139 [.كرنگ بشوندي و يمساو
نطور بوده باشد و هكذا يد نوع انسان هم هميند بايگويست مي ني و باسيشان بحثيو بر ادوند  ي ميسگ

 حكم اخوت را با يرا كه اوالد بشرهمگي ز.م بشودين عامه اوالد آدم بالمساوات تقسيد ما بياموال هم با
ن سبب يوام يشود بردار ين برادران سبب نزاع و مخاصمه ميان ايد آنچه را كه ميگر دارند پس بايهمد

 : اختالف عمده چهار فقره است
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نونت يم بيس.  محتاج استيگري دولتمند و ديكيم اختالف ثروت و فقر كه يدو، ياوال اختالف مذهب
چهارم اختالف . ك سقف استير ي محتاج زيگرين و دي مالك ده هزار زرع از زميكيدر امالك كه 
 . كسان استيدا و  همه جا ملك خ.د آن هم برداشته شوديبا، سرحدات دول

االت فاسده كه مجددا روح مزدك را مردم به رحمت ذكر كرده و به مسلك او پناه ين خي برايپس مبن
  .-ن يع المسلمي اعاذ اهللا منه جم-.برند يم

 فساد يرون كرده و بنايران بودند كم كم رعب صاحب منصبان را از دل بي روس كه در ايصالداتها
ال صاحب منصب خود را يب عي صالدات نانجيان بازار بزرگ خويه در مگذاشتند چندان ك ي ميكار

ان مالء عام يچندان كه درم. ب رها شود ممكن نشديده و هر چند خواست از دست آن نانجيدر بغل كش
  .ديان هزاران نفر رهگذر آشكارا بدري ناموسش را درم  عصمت نموده و پردةيزن را ب

 گذاشته يكي و بالشوي نافرماني آورده بودند بنايران به صاخلوي ا پس از آنكه قشون روس كه دريبار
كه بازارها را  ديرس ينها متصل خبر مير ايل و سلطان آباد كرمانشاه و غيو زنجان و اردب نياز رشت و قزو

 [ يان به جانب خوي از همان شورشيد و جمعيخوي برس سوزانند تا آنگاه كه نوبت به يكرده و م غارت
 . امدنديب  ] ب139
 نظم السلطنة افشاركه در آن ين نام قونسول روس به حاجبرادُ،  ةيقض ست روز قبل از وقوعيب بيقر
غام ي خودشان محرمانه پيكاتب و منش] قيطر[ر از ي را داشت در محفل حضور حقيخ حكومت خويتار

ك يد كه يآگاه باش ، مده ي محرمانه به شما اطالع ميلي و صداقت خيكه من در عالم دوست ، داده بودند
ن را يك هستند و دكاكي و آنها بالشو. خواهند آمديد قوشون چند روزه به خوي جد)بلوك( بولق

ها  ا به خانهين را ياء و دكاكيد به قدرالمقدور اشي اخبار بدهيشما به اهال، غارت كرده و خواهند سوخت
 ي بگذراند تا تماميياين اشيدر دكاك ي مختصر محض صورتيليل بدهند و خيا به كاروانسراها تحويو 

 . شان تاراج نرودياموال ا
، ن اخبار عمل كردهي به هميبعض  و. اصناف وتجار اخبار بدادندي حكمران همان شبانه به وكاليو آقا

ه جسارت ين قضير افتادن ايل بدبختانه از تاخين تفصي با همه اي برخيده وليها كش اكثرا مال را به خانه 
برند همانا حق  يده به دكان ميها كش يها و كاروانسرا مجددا از خانه] جنسها را[، محض طمع ، دا كردهيپ

 . اند فرموده»  البصرياذا جاء القدرعم «.دي وارد آيخواسته بود كه بر آنها خسارت
ر سو و ن بهانه به چهاير گلوله انداخته و به ايها در بازار چند ت اوال روس، نيستم شهر صفر شب اربعيدر ب

نكه به يال ايمردم به خ. ندينما يرون ميز از بازار راسته بين را نيصاحبان دكاك، بازار سراسر قراول گماشته
نان دكانها را بسته به منازل خود ياند در كمال اطم  به جهت محافظت راسته بازار قراولها گماشتهيراست
كسته آنچه را كه ممكن داشتند از پول ك شيك به ين را يآن گاه از اول شب صالدات دكاك. نديآ يم



 رع خوييامين الشّ ميرزا ابوالقاسم  ، در آذربايجان ر ماكوو سردا  ارامنه، اسماعيل سيميتقو تاريخ تهاجمات و جنايات

 12

بردند و آنچه را كه  يو در بغل م، دهيره توپ كشيا ومادام وماهوت و غيسه از فاسونينقد و اموال نف
د پس مسلمانها هم دامن يببر]  الف140[د ييايبرادران ب: گفتند يم ، ختهير يان چهار سو ميبردند در م ينم

برادران روسشان دست بدست داده اموال مردم را در آن انقالب  را بر كمر زده با يهمت و مردانگ
  . نگذاشتنديك دكان ناشكسته سالمت باقيدند چند آنكه از آن همه بازار يكش يبركتف وبغل گرفته م

ده بعد از ين را كه جوهر نفت است با آلت مخصوص به هر طرف بازار پاشين هم اكتفا نكرده بنزيبر ا
، ب در ممالك خودين جماعت نانجيو ا. گرفت يزدند از همانجا آتش م يم ييك گلوله به جايآن 
و در اين موقع . ها و دكانها را غارت كرده و بسوختند  مغازهين قرار عمل كرده تماميه هم به هميروس

 برمسلمانان يقشون بالشويك بر سر بادكوبه هجوم كرده و بعد از جنگ و جوش، انقالبات و فتنه روسيه
ختند و بعد از آنها جماعت ارامنه ين هزار مسلمانان را بر خاك هالك ريچند،  شدهيمستولآن صفحه 

  .خها نشان داده نشده استيافته و كردند آنچه را كه در تاريال يز استين
 ي و.دي برسانيشان حال خود را به خوي شكسته و پريدر بادكوبه بوده و پا  در همان فتنهيراني ايشخص
 ها يي از فدايريم كه جمع كثي منزل داشتيي در كاروانسرايرانينفر ا صديب سيه ما قرك: كرد يت ميحكا

همه را  ، م از پول و ساعت واسبابيهر چه داشت ، خته و ما را لخت كردهيبر سر وقت ما ر] ي ارمني[
فته و از خت ما را هم از ما گررخت و پَ، در آوردند و بعد از استنطاق}نظميه{ه يگرفته پس ما را به يظم

د تا از يا منزلگاه داشتند برويك دريكه نزد} ؟{يا د به قوتئيهيگفتند حاال شما با، رون آوردهيه بينظم
 يط آزاديه به ما بليقتا در قوتئينكه حقيال ايما به خ. ندي به شما داده و مرخص بنمايت آزاديآنجا بل

سار ما دو جرگه يو } يمين{منياز  ييان فدايكن تفنگچيم ولي رفتيخواهند داد رو به آنجا شب هم
ك يها بر ما شل ييك مرتبه فداين يم در آن بيديان باغات كه سر راه ما بود رسي آمدند چون در ميهم

گفت چند فقره تفنگها را فشنگ  يم. گر بريختندير همدين بر زيد بر زميكرده و جماعت را مانند برگ ب
بود وتمام استخوان } ه{دير گلوله بر بدن من رسيزده تك كردند چند آنكه دواياطا شليكرده مجددا احت

 . ساق را خرد خرد كرده بودند
ك اجساد ي آمده چون به نزديليدم اتومبي دي و به فاصلة ربع ساعت.ده برفتندي كشييها هورا يپس ارمن

ها  سي كردند معلوم شد كه انگليش هميك تفتيك ياده از حال آنها يستاده و پيدند ايكشتگان رس
،  از آن همه جماعت.ندي را به جثه خانه برده مفاتحه بنماي نمرده وينند كه اگر كسياند تا بب بودند آمده

ضخانه يضخانه بردند و دو نفر از ما هم در مريم ما را با خود حمل كرده و به مريچهار نفر نمرده بود 
. ن بودي سقط شده بود او} ه{شكست} پايم{شي پايم وليافتيصد نفر صحت يفوت شده دونفر از آن س

  .ني القوم الكافري رب انصرنا عل. ارامنه و روسها با جماعت مسلمانان رحمانة يوضع رفتار ب
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اند كه از   افتادهي به حالتيشاني و پريه در گرسنگي روسي است اهاليبحمداهللا حاال كه سال چهلم هجر
 يچ باقي از سگ و گربه و اسب و استر هواناتيخورند از ح يگر را ميسان همديقرار اخبارات قازئت نو

ر يده را از زي پوشياستخوانها كنند و يل ميگر را ميگر گوشت همدياند و همه را خورده د نگذاشته
 من ال - اعوذ باهللا من غضب اهللا وسخطه – .ندينما يرون آورده آنها را آرد كرد مصرف ميخاك ب

  .اند ه فرمود} -{و ارحم ترحم رحميرحم ال ي
 نشان داده نشده و يخيچ تاري شدند كه در هين آتش ظلم و فساد را مبتدي زميقتا روسها در رويحقو 

 . تا هزار سال از خاطرها محو و فراموش نخواهد شد
ه بود و مشروطه شدن دولت لشكر خود را كه ي كه امپراتور روسيكااليبالحمله چون روسها بعد از خلع ن

قاع يطنت و اين مراجعت به خاك خودشان محض شيدادند و در حران داشتند مراجعت يدر ممالك ا
ها  يها و ارمن يه همه را به نصرانيتوانستند از اسلحه وتوپخانه و مهمات عسكر يفساد آنچه را كه م

روان و ي قفقاز وهم ارامنه ايخواستند ببرند در سرحد جلفا هم مسلمانها يرا كه اگر مي ز.بفروختند
توانستند به  يجهت هر قدر كه م نيكردند از ا يدست صالدات گرفته ضبط منخجوان اسلحه را از 

ها  ييكايو از آن طرف هم آمر]  ب140.[دانستند يمت ميغن، ران فروخته وپولش را گرفتهي ايها يحيمس
 . كردند يقه نمي و مضايز از پول دادن واعانت كردن در حق ايشان فروگذارين

ها سبب  ييكايروسها و پول آمر} اسلحه درست است، امالئي استغلط {ن دو فقره اعني اسلجهيو ا
بواسطة انقالبات  ران اوالين طرف هم دولت اي و از ا.دي جماعت ارامنه ونصارا گرديان و سركشيطغ

ران و يا نفوذ روسها در ايو ثان ، دهي گرديو اسلحه خانه خال  از قورخانهيت و وقوع جنگها به كليمشروط
 از آثار وعالئم استقالل يزي چيبجز اسم بال رسم  انداختهي دولت را از پاي به كلشاني ايكهايپولت

 .  نمانده بوديدولت باق
 پنجه عمر بكند ضعف حالش ي كه شش سال در تحت نفوذ و فشار چنان دشمن قويمعلوم است دولت

استبداد قبل از  ران در انقالبات مشروطه وين كه خود داخله ايعالوه بر ا. ديبه چه درجه خواهد رس
  رايمهمات دولت گر زده ويكره همديران اتصاال به پيب هفت سال بود كه اهل ايقر، آمدن روس
 به دستشان آمد همه را يشي اتريز از توپهاينمودند و بعد از آمدن روسها هم آنچه را در تبر يمصرف م

ها را در  قالص توپ   قماورميه و يكرده و از كار انداخته بودند و هكذا در خو ، پر از سرب آب شده
ده و يه گرديالت عسكريها و ارامنه مشغول تشك ين بود كه نصرانيا. آورد و توپ را سقط كرده بودند

 . شان هم صاحب منصبان روس بودندياكثر صاحب منصبان ا
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  اورميهلع سالح ارامنه و سقوط  بر خيز مبنيدستور حكومت تبر-1-3
ن درجه يز استعداد آنها را حد اي تبرهي حكومت محلّ. بودنديا ها منتظر وقوع بهانه نين كه اين بيدر ا

چون . ها خلع سالح كرده شود يها و ارمن ي امر بدادند كه از نصراناورميه و ينپنداشته و به حكومت خو
 در ي نفوس نصاري وانگه. عالوه بر دولت داشتيت از ماكو بوده وخود قوت وقدريحكومت خو

 همه آنها را در يالجرم حكومت خو. ار نبودند كه بتوانند با حكومت طرف شوندي بسيخو
  ] الف141[شان را گرفته به سهولت خلع اسلحه نمودند يرون شهر جمع كرده و فورا دور اي بيكاروانسرا

ك مرتبه يدار كرده و يده را بيلع اسلحه فتنه خواب كه به مجرد شروع به خاورميهبر خالف حكومت 
جدل را به دست  جنگ و  وياورند اسباب آشفتگي فراهم بي و طاقت مقاومتيكه استعدادنيبدون ا

 كه از يصد نفر از قزاقيس، ستيب دويه قرين حكومت محلّيرا كه در آن حيخودشان بر پا نمودند ز
 كه به ي از سوارة قراچه داغيز قدري آنجا بنا نهاده بودند و ن دريا ل داده و قزاقخانهي تشكاورميهخود 

نكه استعداد يغافل از ا.  نداشتنديشتر قوه و استعدادين استعداد را داشته بيدند هميارز يك پول نمي
ز به ي ناورميه ياهال ند وينما ين حالت شروع به خلع سالح ميبا ا ، ست هزار بودهي بالغ بر ده بينصار

. رنديگ يها م يست قبضه تفنگ از دست نصرانيا دويكصد يكروز ي .ه بر خاستهيت محلّ حكومياري
ن را اطاعت نكرده بلكه دست گشوده با مسلمانها جنگ يها به امر حكومت تمك يكن بعد از آن نصرانيل

 از فشار روس چاره مسلمان كه هنوزي بيند ولينما يك روز مسلمانها در قبال آنها تحمل مي درگرفت و
اورده روز يها را بر ن ي نصراني جمع ناكرده طاقت توپهايا  و قورخانهيخالص شده و چندان سالح

 به محاربه برخاستند اما ي قدريقراجه داغ  هم از قزاق ويقشون دولت م بر مسلمانها غلبه جسته ويدو
شده بعد از مقتول شدن سشان كشته يقزاق هم رئ ند وينما يار ميت فرار را بر قرار اختي به فوريقراجه داغ

 و اكثر دهات را اورميهها شهر  ي در محاصره افتادند و نصرانينظام  از صاحب منصبان و افراديجمع
 يافتند قتل وغارت همي ي باز كرده هر كجا كه دست ميرحم ير نمودند و با نفوس اسالم دست بيتسخ

 .  چهل هزار نفوس اسالم را تلف كردندي مندرجا از اول فتنه تا آخرش ساورميهقا از اهل يكردند و تحق
 اورميهان به ي ناگوار با چند نفر از آقاياين قضايوقوع ا]  ب141[هفت ماه بعد از ، با ششين بنده تقريا

 عابر وماره ير پايدم در سر راه در زينا پانزده جنازه ديبرفتم و در سر راه از ساعتلو به آن طرف تخم
 از يهمگ ن همان طور مانده بودند و از لباسين و تدفي غسل و تكفيو ب .ده بودنديافتاده و خشك

 . ن آنها نبودي از اسالم در فكر تدفيمسلمانان بودند و از اهل همان دهات اطراف بودند واحد
 پطروس كه يمون به همراهي بپرداختند آنگاه مارشاورميه يخراب الحاصل چون كار قتل وغرت و

اده باطنطنة تمام يب دو سه هزار از سواره و پي وقريبود وبولكونوك روسشان ي وسردار ايفرمانده نصار
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ان شهر دلمقان از آن دروازه داخل يانش از ميمخصوصا خود ولشكر، عازم سلماس شده و در آمدن
 . ا نهي است ي و دافعي مانعيند از جهت اهاليشوند كه بب يخسروآباد به در م شده و از دروازة 

ر از او در يرا كه غيل شكاك مقصور بود زيس اي رئيل آقاية نظرشان با اسماعچون در سلماس عمد و
و بنا   راست به خسروآباد رفتهمارشيموندانستند و لهذا  ي نميير پاي و سنگ زيفيمقابل خود حر

 از يشتن رام كرده آن وقت به آسانير دام و به خويل آقا را اسي اسماعيكيرات پولتيگذاشته كه با تدب
 ين معنيافت و اي ي نمي و سركشيفيگر درمقابل حريد،  را برداشتين كه ويبر دارد و همانش يم

 الذكر گفته خواهد يان آتين بيد چنانچه در ايكثيري از كسانش گرد  بر كشته شدن خود جمعيمؤد
  .يشد بحول اهللا تعال

 
 تقو يل آقا سيميشرح حال اسماع-1-4
 ل آقاين اسماعيمابيل حوادث واقعه في شكاك و تفصي آقالينسب اسماع ان حسب ويدر ب]  الف 146[

 . زدانيمون و كسانش به امر حضرت ية وقوع قتل مارشي آن سامان و قضيو نصارا و ارامنه
ن يل شكاك است و ايس اي خان رئي پسر عليل آقا پسر محمد آقا و ويد دانست كه اسماعياوال با
نها را كردها يزند و اياز و اشتهار مخصوص را حاي امتيريان اكراد در نجابت و دليان شكاك در ميآقا

 خان تا اواخر سلطنت يباشد وعل ينامند و توردم در اصطالح خودشان آقازاده وشاهزاده م يتوردم م
سه ي را كيگزاف ك وجه تعارفي حكام سلماس كه هر ين شاه عمر كرده در آن اواخر به جهتيناصرالد

 قلم داده و بعد از ياغي را با و نظر دولت يد ويشان را پر نماي ا سةيك خان نتوانست يدوختند و عل يم
ز برده و در يل خانم گرفته به تبريحما،  را با زنشي ويه گذاري و مايو سربازكشي ن لشكركشيچند

هكذا برادر بزرگش جعفر آقا . آنجا حبس نظري كردند تا عمرشان به اخر برسيد و تبريز وفات كردند
ر تفنگ به ي را به تي الغفله وي تدبير و عهد و پيمان در زمان نظام السلطنه به تبريز برده و علرا به حيله و

 . دنديقتل رسان
كه يك همچو كيسه بزرگي دوخته بود پدرش محمد آقا را و  و هكذا در زمان حكومت ظفرالسلطنه

جير بنمايند و تفصيلي گرفته زن،  خواستند.خود همين اسماعيل آقا را كه آن وقتها هنوز كوچك بود
 . واقع شد كه ما از ذكر اجمال آن قضيه در اين مقام ناگزيريم

 هر دو را به شاهزاده ظفر السلطنه اورميه و ي كه حكومت خوي السلطنه مافمدر زمان حكومت نظا
بود به  ي مغز و متكبر و متفرعن مين ظفرالسلطنه از جمله شاهزادگان گول بيموكول داشته بودند و ا

از . مين كرديگفت و ما چن يم مي بلكه ما فرموديچ وقت به لفظ من گفتم تكلم نكردي كه هينحو
  .شد ياقوال احمقانه صادر م  افعال وي ويت تكبر و تجبر گاهيغا
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 خان ناظم يرزا عليت ضرغام المك افشار و مي كه شاهزاده در سلماس اردو كرده و با معي هنگاميبار
 شكاك و پسرانش ي كاردار را با محمد آقايل آقاي كرده و اسماعيري تدبي روز.العلوم در قصبه بودند

 خان ناظم العلوم نوشته يرزا علي به ميبه دارالحكومه احضار كرده و دستخط ل آقايجعفرآقا و اسماع
 در يد چندي شكاك باينكه بر حسب حكم واالحضرت شاهزاده اوالد محمد آقاي بر ايمبن. دهد يم

 ي در باالخانه كه مشرف به طنابيدهد كه ضرغام المك با چند نفر تفنگچ يد و قرار مف بماننيتوق
د كرده و امان فرار كردن ندهد و خود ير تفنگ تهدي را به تيان بوده منتظر بوده در موقع طنابيآقا

د و به مجرد ينما ي خان دست خط را به حضرات قرائت ميرزاعليشاهزاده در باالخانه نشسته پس م
 ي از حاضران را وقايه و سپر خود قرار داده و از طنابيكي، كيكردها پا شده و هر ، فيتماع لفظ توقاس

 يروند و كردها يدا كرده و خود را از بام به كوچه پرت كرده بدر مي به پشت بام پيخارج شده راه
 از داخل و ها  تنگين كه صدايهم،  گذاشتهير اندازي تيگر بنايكاردار و شكاك در كوچه با همد

 افتاده و در آن خانه يرزني پ وار به خانةياورده و از ديدر باالخانه تحمل ن  شاهزاده.شود يخارج بلند م
  . حضرات بوديدگي از اسباب وحشت و رميكين فقره هم يده بود و ايگردي مخف

د يه وعده و نوم بوده و ابدًا بيشه در ترس و بي همي وحشين جماعت نسبت به دولت مانند آهويو لذا ا
 اگر از دولت فرار .ده بودندي نديزي چير از بديواعتقاد نداشتند چه از دولت غ ان هم اعتماديدولت
شان وادار ياست ايو س هيقلم داده و دولت را به تنب  بهي و طاغياغيناچار آنهارا  ]ب146[.كردند يم
 و .نوبد مگر طمع حكام جائر ايرانجان داشتند و سبب اين مسئله  خوف، رفتند يك ميكند وچون نزد يم

گرفته و  يمي به عنوان وجه تقديك وجه هنگفتيتوان گفت كه آنها هم حق داشتند چه دولت از هر  مي
 . ديافت بنمايخواست دو مقابل از مردم در يم كرد و آن هم يروانه م

قلعه و ،  در آن درهق نامند ويست كه آن را چهريا ام دره يم االين جماعت از قدي اي محل سكنايبار
ن قلعه را از ي است ايست كه واقع شده و پادشاهان گذشته در آن محل كه سر حد دولت عثمانيدژ

 سلماس واقع شده و آخر آن دره يبا در سه فرسخين قلعه تقرياند و ا  محكم ساختهيليسنگ و آجر خ
 و ي به صوماينتهاش هم م ك شعبهيگر ي شده و از جانب دي به خاك عثمانيك طرف منتهياز 

لر نامند  رسد و آن را اوچ تپه ي كه به جانب سلماس ميرسد و راه يران است ميبرادوست كه هم ملك ا
 دارد كه دو نفر سواره يد رفت و راهيرا كه همه جا كوه را رو به باال بايز، يت سختي است در غايراه

ب يهمه جا رو به باالست و از آنجا سراشت كوه است يداش كه نها يگذرند و تا صار يمعًا از آن راه نم
 يها ها و دره  است و اطرافش كوهيوة بزرگيان كريق در مي و قعله چهر.يشود به خاك عثمان يم

همه دهات كرد بودند كه اكراد در آن ، ها ب هجده پارچه ده در آن درهيم قريسنگالخ است و قد
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ن شكاك داده بود واهالي همه ين خوانيول هميكردند و آن دهات را غالبا دولت به ت يدهات زراعت م
  . هم دارندي شافعين دوره سكني دارند همگي حنفي مذهب و كمآآن دهات و ايالتي كه در 

 سخت را دولت در آن يلي مقصران خيبواسطة رزانت و استحكامش گاه]  الف147[ق ين قلعة چهريوا
، اند كسال در آن قلعه حبس نمودهيامدت  محمد باب ريرزاعليكرده است از آن جمله م يقلعه حبس م

ر باران يك دسته سرباز تيده و ي را بدار كشيكسال حبس وين شاه و بعد از يل سلطنت ناصرالديدر اوا
 . رزا بوده استيدالدوله مرحوم حمزه ميجان با شاهزاده مؤيالت آذرباين اوقات ايند و در اينما يم

،  چهل ]بايتقر[ااهللا يلش ي نداشت و از ايست و ابواب جمعايل آقا در اول امر چندان ري اسماعيبار
داشت چنانچه  ي اقبال السلطنه بسته مييكرد و مخصوصا خود را به سردار ماكويرون ميپنجاه سواره ب

 يشان تماميا،  بود بعد از آمدن روسهايسابقا در محاربات قشون ماكو بوده و جزء كسان سردار هم
 چهار هزار تومان ي ماهيل آقا سپردند و مدتيو برادوست را هم به اسماع يدهات قوتور و دهات صوما

داد كه اين سرحددار بوده و چهل نفر  نقد به عنوان مواجب از گمرك گرفته قنسول به اسماعيل آقا مي
  ر اعالءيهفتصد قبضه تفنگ پنج ت، دارد و از خود قنسول معادل ششصد} ابوابجمعي{سواره ابوبجمعي

ق ي چهريكرد دو مرتبه باال ي اظهار ميشان هم تمرد و گردنكشيعاقبت به ا  و.فته و پس ندادبه حيله گر
 نشده ياغيو در اوائل امر كه هنوز بر روسها  شكسته برگشتند،  از قزاق را كشتهيقزاق فرستادند و مبالغ

 را يا گرفته وها اطراف منزلش ر  الغفله روسيالش را هم آورده بود علي بود و اهل و عيبود در خو
امد يمن خود بيمحل نش ران بهيا فراركرده دوباره به س فرستادند از آنجا همير نمودند و به تفليدستگ
 يشان رفته و با روسها جنگهايان ايل آقا هم در مياسماع، پاشا به سلماس آمد  ليكه خل يوهنگام
  .كرد ي ميا مردانه

 
 قو يل آقا سمتيمون توسط اسماعيقتل مارش-1-5

 يبه اهال ، مون در سلماس در خسرو آباد قرار گرفتيم چون ماشييخ و گويم بر سر تاريپس برگرد
 بدتر اورميهنه سلماس را از يد هر آي كنيد و از اوامر ما سركشيغام كرد كه اگر اطاعت ما نكنيسلماس پ
ل آقا ي كه اسماع نداشت بنا داشتي احتشاميگر از كسيل آقا دير از اسماعيم و چون غيينما يخراب م
ل آقا يو لذا به نزد اسماع. ديل آيآن وقت به تمام مقصود نا ، ر كردهيله دستگير و غدر و حيرا به تدب

ند خسروآباد و يايشان بيا اي هستم يدار ويكند كه من مشتاق د ي فرستاده و اظهار مهر و محبت ميرسول
  .مي مطالب الزمه هم دارم ضمنا صحبت بنمائيم و بعضيشان درآيا به من وقت بدهند تا من به مالقات اي

ق آمده در كهنه شهر در يكصد نفر از سوارة زبده از چهريب ي آن روز با قريل آقا پس فرداياسماع
مور آقا بوده ي چنانچه منزلگاهش در كهنه شهر غالبا در منزل ت.كند ي منزل ميمور آقا كهنه شهريخانة ت
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، ام مون آمدهينجا منتظر قدوم حضرت مارشيدهد كه من ا يم مغاي پس با كمال مهر و محبت پ.است
ال يمون صاف و ساده و خون گرفته به خيپس مارش. ديد تا مالقات و مقاالت حاصل آياوريف بيتشر

ب بود و بولكونوك يخود و برادرش كه طب، ديفته بنماي فريكي پولتي را با دغلهاين كرد وحشينكه ايا
ان بوده در درشكه نشسته با ابهت و جالل تمام قريب صد و پنجاه نفر سواره شي كه فرمانده قشون ايروس

 را كامال به ينكه صاحب خانه دستور مهمان كشي غافل از ا.نديآ يم، كه لباس قزاقي پوشيده بودند
ن كه داخل مي شوند تا در خانه تيمور آقا و با كمال عشق و شفق با اسماعيل آقا يهم، كسان خود داده

 ي زمانند در پهلويك افعيل آقا كه هر ي كسان اسماعيشوند ول ي دست داده مشغول صحبت مدست به
 در آن محل دَمَرو افتاده و آن جماعت را كه در جلو در خانه مكان يهمگ  جسته ويهمان خانه مكان

آنها را ن جماعت ابدا ي و ا.اند  نشستهيده بودند به نشانه گرفته منتظر فرمانيستاده و صف كشي ايعيوس
 . اند ده خود را پنهان كردهيرا كه دمرو افتاده و دراز كشيدند زيد ينم

ند يآ يرون ميب، ل آقا دست به دست دادهيمهمانها بر خاسته و با اسماع، بعد از آنكه مذاكرات ختم شد
،  است بودهي در باميل آقا در بااليشان در خانه را بسته اسماعيكه سوار درشكه بشوند به مجرد خروج ا

ن كه يهم، مون و بولكونوك را به نشانه گرفتهيت بر آن بام بر آمده و مارشيمور آقا به فوريخودش با ت
، زديك كرده و مانند برگ كه از درخت بريك مرتبه تفنگها را شليشود  يل آقا باز ميتفنگ اسماع

 يكس، كنند ي م كه فراريزند و از آن جماعت بجز چند نفرير ي هم ميكباره روي يجماعت همگ 
ن ي ايدم تماميقه نگذشته بود كه من دينكه ده دقيتر ا گفت عجب يمور آقا ميخود ت. متخلص نشده بود

  .زشان را كردها تاراج نمودنديان كرده همه چيجماعت را لخت و عر
كه  راي ز.رديگ يگردد و از همان روز آتش جنگ باال م يه بر ميل آقا بعد از وقوع قضي اسماعيبار
الن يال ويع  اهل وي كشته و برخيها را بعض چارهيها هم آمده كهنه شهر را محاصره كرده آن ب يصرانن
 . ندينما يناالن به جانب سلماس فرار م و

 ي و ارامنه بر آمده بر حسب تلگرافات حاجيات دولت به مقام دفع فساد نصارين واقعيبعد از وقوع ا
 و يتوانستند از سرباز خو ي آنچه را كه ميد از جانب مرند و خوالت مركز با او بويمحتشم السلطنه كه ا

به سلماس برفتند و از آن  ،  فراهم آوردهيجماعت]  ب148[ره يكانات و غيك از يمردم چر فوج مرند و
 يك دو فقره با حضرات زد وخوردي از سمت تسوج مامور شده و يطرف هم سردار ارشد قراجه داغ

 و مرند شكست ارشد و يفرار نمود و چون قشون خو،  هم از دست دادهك توپي عاقبت ارشد .كرده
باز تحمل ضرب و شصت آن ، ها گرفته بودند يدند اگر چه سلماس را از نصرانيفرار كردن آنها را شن

 از يماتوميد و اولتين قشون كه به مجرد تهدين فرار اياورده شبانه فرار نمودند و در حيجماعت را ن
فلك ،  سلماسيچاره اهالي ب.ار كردنديفرار اخت،  قرار نگرفتهيس نصاريرئ، وسبولكونوك و پتر
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 برهنه از سلماس و كهنه يفتادند وزنان محترمه سرو پايد بيزدگان در آن حالت در اضطراب و قلق شد
، ها وارد سلماس شدند ين كه نصرانيدانستند كه هم يم، چه. ندينما ي فرار ميشهر رو به جانب خو

 . ي را فرار كردن نگذارندگر كسيد
الن ين زن وبچة وياد شد و اي زيبارندگ  واقع شده وي موقعيبه آن شب سرما و دمة بي عجيايو از قضا

خواستند  ياقال نم، انصاف يرحم و ب ي بيها دند و سوارهي دوي هميرو به جانب خو، ادهيسرگردان پا پ
شرمانه  ي اسب گذاشته بير پاياورند بلكه غالبا زير دست خود گرفته بيكه آنها را هم به هر نحو است ز

ن ي وسلماس چندين خوي و دمه آن شب را ما بي هواي و سردياند از شدت گل وال نموده يفرار م
 ي بيچاره اهالين بي اقال اين قشون فراريو حال آنكه الزم بود كه ا. تلف گرديدند نفوس از زن و بچه

  .]ب 149[ بود نجات بدهند يهر نحودست و پا را هم با خود برداشته به 
سبب  ي جسارت كرده به دلمقان داخل نشده بودند و بيد كه جماعت نصارا تا فردا ظهريبعد معلوم گرد

در ، شان گذاشتهي پريان گل والي را وحشت انداخته و درميچاره اهالي ما بيانتظام وحش ين قشون بيا
 از يكردند بعد از دوسه روز كه جماعت ي داشته فرار م سر خود را بري هر كسي و نامرديرتيغ يكمال ب

، تلف شده بودند، ابان افتادهيها را كه در ب ن با خودشان برده و آن فلك زدهيز و تكفي اسباب تجهيخو
رون آمد كه گل و ي بي درشكه جنازة زنير چرخهايكرد كه از ز يت مي حكايشخص. كردند يدفن م

 . ش را تمام گرفته بودي رويال
 
  ي و در گذشت ويخو}به{ز خان سلماس بديمهاجرت پرو-1-6

ده بود آن ي وارد گرد- طاب ثراه-زخانيك بر مرحوم پروين موقع تاري كه در ايعيا و فجايو اما قضا
 سلماس از پدر يم فرسخيان نية صدقي كه از جملة ابدال مرتاضان رجال بودند در قربيچارهاست كه آن 

  از مسلمانانيزيشان به خون ري اي و تشنگي نصاريالين موقع استي در ا.و جد سكونت داشتند
 خان. }بريزند{ خونش برزنديحيمون مسيبه عوض خون مارش،  اسالمي و رؤسا بالخصوص از علماء

افته ناچار دست از يال در چهار موجة حوادث انقالب يده و خود را با اهل و عيشان را ديچون هجوم ا
ال سوار درشكه يده و به مجرد اهل و عي كه داشت بركشيا  كتابخانهي خانه حتخانه والنه و همه اسباب

ه يان مسلمان آن ده را تخليكه تفنگچي ند در موقعينما يان حركت مي شده و از صدق)داشقا( و تاشقه
خودشان . دا بمباران كرده بودندير قرار داده و شدي ده را از چهار طرف هدف تيارامنه و نصار كرده و

زد يمحافظت ا ت حق وي به عنا.نداختندي ما بيها تون و تاشقهيدو هزار گلوله پشت فا فرمودند كه اقال يم
 يا دند و در محله شهر خانهي گرديرون شده و وارد خويان آن همه آتش سوزان به سالمت بيمنان از م

 . دنديگذران ي و مه قوردل رفتهي نصرت لشكر به قري با حاجي در آنجا بوده و مدتيبرخ، ه كردهيكرا
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بعد از مراجعت اوال فرزند جوان صالحش خسروخان كه حقيقتا جواني بسيار صالح و رياضت كش بود 
به مرض حماي رايجه در گذشته و يك ماهي نكشيد كه نوه جوان ناكامش شريف الدين به مرض 

  .مذكور فوت گرديد
ن يالد في شريفرمود فالن. }م{ نموديتي تعزت ويشان مالقات كرده و اظهار تسليآن روزها اين بنده با ا

ن جهت از مفارقت يدا بود از ايدا و هوي و عبادت پية احوالش آثار رشد و سعادت و خداپرستياز ناح
ك ي يليبالجمله مدت قل. د بوديشاكر و صابر با،  رفتهي امري الهي چون مطابق قضاي متألم شدم وليو

ن يرحوم هم به مرض منحوس مبتال شده و جان به جان آفرد كه خود آن ميشتر نكشيا بيم يماه ون
 : دهي قصيلمؤلفه ف، هي رحمه اهللا عل.بسپردند

 اك و الدهران الدهران ذوعلل ياِ      ل العمر و األمل يا واثقًا بطوي
 كناقع السم ممزوجًا من العسل        م صفوه كدر يال تغتر و بنع

 طل يش الدهر لم يل و عيو تستط        بدهر ال بقاءله   البقاءيتبغ
  مبشرا بدنوه الحادث بطل     ولي الشباب و حل الشيب نازلة

 امك االول ي ايت صفوك في افن     ب فقديش من بعد المشيتؤمل الع
  االرض مرتحل يو ال محاله لمن ف    ل منحدرًاي اللي كجريو العمر تجر

  قرٍن من الدخل يو لو رفعت ال      سكرات الموت مستكرًايأراك ف
 من األحبة و االعمام و الخول        نسبيه أفنت كل ذي المنيتر

  آل الرسول من االزعار و السفل    ما اهون العيش من بعد الذي لقيت
 . باشد ين شهر و محله معروفه مي واقعه ما ب زادة بالجمله مقبرة آن مرحوم امام

 . ند همانجا بوده باشديگو ينش ميض الديه را كيم زنجانيرزا عبدالكريا مدفن مرحوم ميگو
 مدفون در بقعة . ق1299 يمتوفا ، ن و متخلص به اعجوبهيض الديرا  ملقب بهيم زنجانيرزا عبدالكريم[

 دهي گذاشته كه اغلب به چاپ رسي در عرفان از خود بر جاي او متجاوز از چهل اثر به فارس.ية خويذهب
 228 -221 ص  »رومند محققيم نيكر« ف ي استان زنجان تاليحكما به عرفا و ي شرح حال وياست برا

 .  همانجا بوده باشد]مراجعه شود
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   و سلماس اورميهات ارامنه در ي جنا-1-7
چارگان يسر گذشت آن بسلماس و   واورميه يان احواالت اهاليدر ب و سلماس اورميهات ارامنه در يجنا

  .بعد از فرار قشون دولت و وقوع قتل و غارت بر مسلمانان
شتر از همه به سمت ي هم پي دولت از سلماس شبانه فرار نمودند و ارشد قراجه داغيپس از آنكه اردو

 مستخلص ي ونصاريي جماعت فداي از برااورميه صفحات سلماس و يكباره تمامي فرار كرده و يكوه
ن جماعت از نفوسشان دل سوخته يمون و چندية قتل مارشي كه به سبب قضيجماعت نصار. ديگرد

 ين فرصتيجستند ناگاه چن ي ميدند و فرصت انتقاميچيپ يبرخود م} گزيده{ گزنيده يوچون مردم افع
 بر يينه جويام كيشه انتقام از نين به خصومت بدر كرده و شي از آستيدست ستمكار، بدست آورده

ز دندان اجل ي آن دو شهر بر افروخته و پلنگ تين خود را بر بااليمة خوني ابر بال خيي گو.ختنديآه
دن گرفت و آتش قتل و غارت مشتعل يش را به هم سوده تگرگ مرگ باريز خوي خونريدندانها
رون شده يشان بي كه قبال تا ورود اي از قصبه خارج شود مگر اشخاصيده اوال نگذاشتند احديگرد

 مضبوط كرده و آنگاه دست به قتل و قتال و غصب اموال و يها را با تفنگچ دروازهبودند و 
 در تون يها و پشت بامها حت غولهيها و ب ها و مسجد استار و اعراض برگشودند در خانه] ب149[هتگ

 ا خودير وار برده در راه خسرو آباد و ي را اسيرساندند و بعض يدند به قتلش ميحمامها هر كه را كه د
 . رساندند يآنجا به قتل م

را كه وحشت و جسارت كرد را يز، ن مردمنديرتريتر و شر ي مانند جلوها كه وحشيمسلم است جماعت
 ي ببيچارهن اتفاقات با مسلمان ي بعد از اين جماعتي ها جمع كرده و چنيارمن،  و شقاوتي رحميبا ب

 كه در ينه مانند گرگي خواهند كرد به عيل تاجر و اصناف و مال و زن و بچه چه ستميدست و پا از قب
د يال اينكه شاي از مسلمانان به خيريازد و جمع كثين به خون آنها بيفتد و چنگال آهنيرمة گوسفندان ب

ع و يمرد و وض زن و برنا و ر ويشود از پيپناه به مسجد برده و مسجد پر م، حرمت مسجد را مالحظه كنند
 . شوند يده مي در آنجا خزيريف جمع كثيشر

وز را ي نشود به حكم پتروس مسترالياسباب معطل، ك كشتنيك ينكه يرحم محض ا ي بيها ينصران
زد بر ير ي آنگاه آن جماعت را مانند برگ خزان كه از درختان م.گذارند يآورده در صحن مسجد م

 به ظهور در  از نوييگاه عاشورا  از خون قرار بدادند و عرصهيحونيختند و مسجد را جير ي هم ميرو
ف ي لطيوز و تفنگ سوراخ سوراخ بنمودند و چه بدنهايز را كه با گلولة مسترالي عزيآوردند چه جانها

 . ر و قمه قطعه قطعه بكردنديرا كه با شمش
 سلماس را گرفته و در راه خسرو ي از علمايم مافي مسموع افتاد كه كه مال عبدالكرياز شخص موثق

 يقيستاده و آنگاه به طريسار اين و يمي نهاده و دو نفر با قمه از ينگ بزرگر سيآباد برده سرش را بر ز
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ن ي و حسن حسيواخس} شاخسي{ي زنند شاحسيعه رسم است در عاشورا سرش را با قمه ميكه در ش
 را كه مال يگريزه كردند و آخوند ديزه ريبدنش را ر و سر و  زدنديچاره هميگفته با قمه بر سر آن ب

م داشت در پشت بام گرفته بعد از هفده گلوله بدنش را اربا اربا بند از بند جدا نمودند و محمد فاضل نا
  . كردنديمون عمل ميخون مارش]الف150[آن همه رابه عوض 

انتقامش را از فلك زدگان ، دي رسيشان نمي چون زورشان به ا.شان بودي اي شكاك خونيل آقاياسماع
عه و يا شيو ي اسالم است اعم از سن، نكه اسالميال ايدند به خي كشيسلماس م  واورميه گناهان يو ب

 :  بقول شاعر.د گرفتياس باينجا قي و شقاوت آن جماعت را از ايگريوحش
 يگري رويگرفتند در شهر ر  ي بكشتند در بلخ آهنگر

 خداوند يك تا  شونديو م گانه بودهيب ش ويمال خويپا شه لگدكوب ويران هميت خاك به سر ايرع
از چنگال ،  گرفتهي وخارجيان داخليجرم و گناه را از وحش يك مشت بين يانتقام ا، نه خواهيمنتقم ك
 . شان برهاندينكال ا

 در دلمقان در همان مسجد ييت كرد كه روز عاشوراي حكايك سال شخصيا به ين قضايبعد از وقوع ا
 از مسجد از كثرت ياگاه فرش انبوه از زن و مرد حضور داشتند نيم و گروهي بوديمشغول عزادار
 ش افتاده وي در تشوين معني مردم از ا. فرونشستيك چارك به گودي كرده و به قدر يازدحام حركت

ك وجب خاك ير به قدر ير حصيد كه زيمعلوم گرد.  تفحص و تجسس نمودندياز سبب فرو رفتگ
گر همان ي همدياند پهلو نده كه افتايعير خاك همه اجساد كشتگاه است و به همان وضع طبيخته و زير

نجور يها ا يگر معلوم نشد كه همان نصرانيد، اند  را انباشتهيشان خاكي ايده و بر رويجور خوابان
بعد از ورود فرصت تدفين نيافته و همانجور با مستر }مقصود دفن مسلمانان است{.اند يا عثماني ها كرده

 .اند  خاك انداختهير را بر رويكرده و حص يزيشان خاك رياليوز پهلوي هم خوابيده اند بر رو
و دست بند } قولباقف به توركي يا همان دست بند= بيلزديك{ جوان بلوزوك ي زنهاي بعض :گفت يم

 مادر افتاده و از ي بچه اش هم در پهلوير خاك كرده بودند و بعضيطال در دستشان همانطور در ز
 رحمه اهللا -يكند رزا احمد حمزهي ميحوم حاج كه در آن اموات شناخته شده بود مرياشخاص جملة
  .ن آنجا بودندي محترمي بوده كه از علما-هيعل

 رحمة اهللا - امام جمعه ي محسن آقايحاج]  ب150[ هم در منزل مرحوم يريع كثين قرار جميو به هم
 يرحوم كه مرضال خود آن ميدند و عيبه قتل رسان  پناهنده شده و در همانجا همه را اناثًا و ذكورا-هيعل

به خسروآباد ، ر گرفتهير گلوله در گذشت و خود او هم اسي به تيماريان بستر بيمزمن داشت هم در م
 باز يدم تفنگيد، مي راه برفتيچون قدر، مير بوديكرد كه ما سه نفر اس يت ميخودش حكا. بردند يم

گر نوبت ين دفعه كه دي بزدند ا را هم از پشت سريكيم كه آن ي رفته بوديفتاد و چند قدمي بيكيشده و 
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 با ما تصادف كرده و مرا بشناخت يشناخت و ي داشتند آن دكتر مرا ميدكتر}يك نفر{دم يد من بود
پس از دست اشرار گرفته و با خود سوار اسبم كرده و به خسرو آباد برد و در منزل خود به من اكرام 

 بداد تا ذبحش كرد و به جهت يم گوسفند اسالي از اسرايكيت خاطر من به يمحض رعا اد بكرد ويز
شان هم يمن از ا،  گرفتار شدهيري از زنان اسالم كه در آن خانه بودند و به اسيمن طعام پختند و بعض

 . دنديشفاعت كردم و به من بخش
 .كشتند ي را ميكه ارامنه خويگر بر خالف ملت اسالم و هنگامي با همدين بود حالت ارامنه و نصاريا

، شدند ي ما ميها   تا دو از آنها را بر ما ببخشند چه پناهنده به خانهيكي كرديم كه بلكه ي سعهر چند
 ييگو اوهي و ي هرزگيخته بنايكردند بلكه با خود آن شخص هم آو يها قبول م بيمگر نانج

ست كه ما ن ايا... بردند يده مي محترم كشيها ؟ و از خانهيكن يت مينها حمايا گذاشتند كه تو چرا به يم
 مملكت ي ننهند و به گفتة عقاليرا كه بزرگ وكوچك را حرمتيم زيل به سعادت نشويملت اسالم ما

 و يين مسئله خود رأيگذارند و هم ياند در اجراء م غالبا گوش ندهند و مردم اوباش آنچه را كه خواسته
 از يليرا كه جمع قليزجان بود به باد فنا بداد ي آذربايرا كه عروس شهرها اورميه ييحرف نشنوا

 يند و هر چند عقاليه خلع سالح بنماي به قوة جبريخواستند كه از انبوه نصار} مسلح{مسلمانان
قبول نكردند  }كه تعداد عيسويان مسلح افزونتر از مسلمانان مسلح است{حت دادند يمملكت نص

 .. .رفتينپذ.. .يوكس
 كه در ازاي شصت هزار نفوس تلف شده يانعثم تر از همه اينكه بعد از آمدن قشون منصور عجب
پانصد نفر از نصاري به قتل رسيده ، در خوي نيز قريب سيصد نفر از ارامنه و چهارصد،  و سلماساورميه
مخصوصا از اين جهت با اهالي خوي } در مركز{ جماعت سياسيون ايران و فرقه دموكرات ، بود

 انواع و اقسام تشنيع و توبيخ را در حق ايشان عداوت و خصومت خاصي به هم رسانيده و مدتي مديد
آخر به شما چه كرده بودند؟ ديگر نفهميديم ! معمول داشتند و هي مي گفتند چرا مسيحي ها را كشتيد؟

كه جماعت مسيحي چه به جا گذاشته بودند و ناكرده ظلمي كدام را رها كرده بودند كه آقايان 
ها ريشه عالوه بر اينكه اگر در آن موقع حضرات عثمانلو. دموكرات اين همه سوزش اظهار مي كردند

محققا در حين تهاجم ، فساد آن جماعت متعصب بي رحم را از خوي نكنده بودند
همانها بلند كرده بودند آن وقت اين يك مشت اهالي ، علم فتنه را از شهر} آندرانيك{آندرانك

 اخليان حفاظت مي نمودند؟ جواب خارجيان را مي دادند يا اهل و عيال خود را از د
هزاران اف و تاسف باد بر دولتي كه شصت هزار نفوس بي گناهش در دست جماعتي رذل و نانجيب 

بلك صد ، كه جلو ارامنه بوده باشد بدين خواري و مذلت در ميان وطن و خانه خودشان تلف بشوند
دا بر روي بزرگواري خود نياوردند سهل اين اب]  ب150[بنا به تفرير اهل اورميه با وجود . هزار نفر بودند
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است تمامي تقصيرات را هم بر گردن رعيت فلك زده خودشان ثابت بنمايند از غايت عجز و زبوني و 
جهالت و بي غيرتي همان احسن المعاذير االعتراف بالتقصير را شاه بيت و سر رشته كار خود قرار مي 

 . دهند
در نظر آقايان ،  را هم در حالت اورميه و سلماس كرده بودندكالم در اين است كه بر فرض اينكه خوي

 –اين بنده شفاها از قماندان اردوي عثماني علي رفعت بيگ . سياسيون ما چندان جالب اهميتي نبود
 :  شنيدم مي گفت–ايدهم اهللا بتاييداته الرحماني 

رديم گاهي مي ديديم قوشچي مابين سلماس و اورميه با نصاري جنگ همي ك هنگامي كه در كريوه
اند و عسكر به خيال اينكه صفوف كه جماعت دشمن از جلوي سنگرها صف كشيده و قطار ايستاده

اند تيرباران مي نمودند پس از فرار كردن نصاري چون برجاي سنگر هاي ايشان برفتيم معلوم شد دشمن
وي سنگرها قرار داده و هدف تير كه همه آنها نسوان و زنان و دختران و پردگيان مسلمانانند كه در جل

 . گلوله عثمانلوها مي كردند
اند؟ چرا با اين همه سياسيون ايران مي گفتند آخر ما نمي دانيم اين بيچاره مسيحي ها به شما چه كرده

اصناف و كسبه و ، دست از يخه اينها بر نمي داريد؟ آخر رعيت ايران نيستيد؟ عجبا كه قريب يك سال
بروند زيرا كه در هر اداره اي همين كه }در دست عمال حكومتي{وانستند به تبريزتجار خوي نمي ت

 . پشت سرش چندين دشنام و آزار بود كه اظهار مي كردند، اسم خويي ذكر مي شد
و نيز از قراري كه اهل اورميه حكايت مي كردند در مدتي كه حضرات با عثماني ها جنگ مي كردند 

و اال ]  الف152[ند كه امروز را كسي از مسلمانان از خانه بيرون نيايد هر هفته يك دفعه جار مي زد
بعد . خونش هدر است و آن روز از شكاف در يا از پشت بام خانه هر كسي را مي ديدند مي كشتند

و زنان جوان و عمده اموال خود را حركت داده و  معلوم كرديم كه نصراني ها در آن روزها اهل و عيال
شش هزار سواره و پياده كسي ، تا آنگاه كه همه از بين به در بردند و به جز پنج. رستادندبه موصل مي ف

جنگ كنان به جانب موصل و كركوك ، نمانده بود آن ها هم حركت كرده و از جلو عسكر برخاسته
ين بر خالف مسلمانان كه اوال اگر در آن ح. رهسپار شدند و از اين جهت نه اسيري و نه تلفاتي بدادند

هرگز مسلمانان نمي ، كسي مي خواست اهل و عيال خود را از آن مهلكه خارج كرده و خودش بماند
چنانچه مرحوم امام جمعه هر چند عجز و الحاح كرده بود كه عيال ناخوش خود را به خوي . گذاشتند

تو بدر ممكن نيست بگذاريم كه عيال : گفتند، فرستاده و خودش با كسانش و پسرش در سلماس بماند
 . رود و زنان ما بماند

و ثانيا سابقا فرار كردن قشون خوي و مرند و قراجه داغ را از سلماس شرح نموديم كه اقال نخواستند 
زنان و اطفال و اشخاص بيچاره را در حين حركت از دلمقان در ميان خود در رديف سواره خود كرده 
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چه قدر زن و بچه در زير پاي . طرف ديگر در امن بودندو تا سر كريوه قرا تپه بياورند و از آنجا به اين 
 . اسب هاي ايشان تلف گرديده بود و ابدا رحمي بر جان آن بيچارگان نكرده بودند

بالجمله اگر چه جماعت ارمني و نصراني بعد از استيال و دست يافتن بر اسالم بر احدي رحم ناكرده و 
 در اطراف و دهات اورميه و نهب اموال و اسيري اعراض آنچه را كه مي توانستند از قتل نفوس خصوصا

و ستم و ظلمي كه از كسان اسماعيل آقا بر ]  ب152[با همه اين ها شكنجه و عذابي ، فرو گذاري نكرده
اين جماعت بقيه السلف وارد آمده عشرعشير آن از مسيحي ها و نصراني ها به ظهور رسانيده و به جهت 

ه از قتل نفوس و غارت اموال مضايقه نمي كردند ليكن اقال شكنجه و اينكه جماعت نصاري اگر چ
بر خالف اكراد وحشي كه در شكنجه و عذاب كردن و مردم را سرازير آويختن و ، عذابي هم نداشتند

بعضي ها را از خايه ها آويختند و برخي را از پاها مي . انواع نكال و تعذيب ابدا كوتاهي ننمودند
شخصي از خود ايشان كه : خود اين بنده از يك نفر از نجباي افشار شنيدم مي گفتچنانچه . آويختند

اسماعيل آقا وي را به حكومت اورميه ، وي را آقازاده مي گفتند و از آقايان دموكرات معروف است
سهل است كه به اسم اعانه هم وجه ، منتخب مي نمايد و وي در جريمه گرفتن ابدا مضايقه نكرده

كرد و گويا اين مساله را برخي از آقايان اورميه به اسماعيل آقا اطالع مي مي] دريافت[اهالي هنگفتي از 
بيچاره اهالي را به تهمت هاي غير واقعي ، اسماعيل آقا وي را در مقام مؤاخذه كشيده آن ناپاك. دهند

 و خود منتظر هستند متهم كرده و به مشاراليه ذهني مي نمايد كه فعال چندين هزار تفنگ در اورميه است
خواهد آمد آنوقت اين ها با دولتيان دست به دست داده و ] مهاباد[كه قشون دولت از جانب ساوجبالغ 

 . كسان شما را گرفته به دست دولتيان بسپارند
اسماعيل آقا از شنيدن اين كلمات تغيير كرده و در فكر مجازات بر مي آيد آنگاه با عمر آقاي بي رحم 

ون اورميه بوده دستورالعمل شكنجه و آزار را كما ينبغي با تلفون داده ولي صورا يك نفر كه رئيس قش
مقر ، در مسجد جامع خوانده و نطقي مي نمايد]  الف153[فقيه كرد را با دو دسته فرستاده و وي مردم را 

فردا . اده خواهد شدبر اين كه پولي كه آقازاده از شما به اسم اعانه گرفته به حكم اسماعيل آقا به شما د
را همگي در حصار قيصر خانم كه در خارج شهر حصار بزرگي است جمع شويد و پول خود را پس 

 . بگيريد
اينكه اسماعيل آقا رنجبر عدالتي آويخته فردا را قريب هزارو } گمان{بيچاره اهالي كول احمق به گمال
اوال دو روز .  كه پول خواهيم گرفتمجتمع مي شوند و منتظر بودند، هفتصد نفر در آن حصار رفته

همان طور گرسنه ايشان را در آن حصار در توقيف نگه داشته بعد از دو روز رئيس قشون هم آمده و 
بيست سي ، ها احاطه مي نمايد آنوقت مبالغي زغال آورده در ميان حصارروي ديوار ا را كردها با تفنگ

باب پزي در آتش مي گذارند آنگاه اين فلك زده ها جا زغال ريخته و سنبه هاي تفنگ را مثل سيخ ك
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 هر دو پاها با هم بسته و از چاه آويخته و به دست و پاي – اعاذنا اهللا من امثاله بحق محمد و آله –را 
ايشان داغ مي گذارند كه فالني مثال بايد بيست قبضه تفنگ و سه تير و پنج تير و چندين هزار ليره عين 

 . بايد بدهيد
ز چندين ناله و فرياد و سوز و گداز بيچاره ها بنا مي گذارند كه هر كسي هر چه داشته از خانه و بعد ا

در حالتي كه كسي مخلفات نمي خريد . النه و مخلفات خانه همه را فروخته اين جريمه را بپردازند
 . وانگهي پول در ميدان نبوده

ه رسوايي و شكنجه مي گيرند كه پناه مي باري آن همه تفنگ و پول هنگفت را از اهالي به چه درج
  ] الف153. [ودود لذا امثال اين امتحانات محفوظ بدارد} رئوف{بريم به خداوند رؤوف

 
  شكست اسماعيل آقا سميتقو از ارامنه -1-8

، باري بعد از شكستن قشون دولت از نصراني ها و فرار كردن ايشان به جانب خوي يك شب پترس
دست بشده با سه چهار هزار از قشون زبده و چند عراده ، صوم رئيس فدائيان ارامنهرئيس نصاري با صام

توپ كوهي بي خبر بغته از راه صوماي كه اسهل طريق است به چهريق بر سر اسماعيل آقا هجوم مي 
اي را كه مشرف به دره چهريق است نمايند و يك مرتبه اسماعيل خبردار مي شود كه حضرات سرتپه

اند پس از مدافعه بسيار و كوشش بي شمار قشون ز دو فقره سرتپه توپ ها به چهريق كشيدهگرفته و ا
جمعي از زنان و ، جنگي نصاري زور آورده و مادر اسماعيل آقا را در سنگر زده و خودش فرار كرده

سماعيل آقا اند و يكي از ايشان هم عيال ادختران شكاك را كه از قرار تقرير بعضي تقريبا پنجاه نفر بوده
بوده به اسيري گرفته و بر چهريق مستولي مي شوند و اسماعيل آقا ناچار فرار بر قرار اختيار كرده و با 

 دهاتي كه در آن رشته ،ك و زاويهسَپَ و كسان خود از عبدوي و ممدي به دهات خوي آمده و از وار
ندم و مبلغي خطير ليره از ماليه شش هزار وقر گ، واقع شده همه را كردها اشغال نمودند و مقدار پنج

خوي جبرا گرفته به اكراد خودش از شكاك و اهالي صوماي و غيره كه همه گرسنه و بي آذوقه بودند 
 . تفريق نمود
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 سركوب ارامنه وان توسط لشكر عثماني . 1-9
تركان بر سر ارامنه وان به تقدير خداوند سبحان و } نمون{فر نمودندر بيان آمدن قشون ظ]  ب157[

 آمدن ايشان به ياري اهل خوي و مستخلص كردن آن سامان از شر ارامنه و نصرانيان 
  )1918. م، 1297.ش (.ه ق1336سيصد و سي وشش هجريهزارومقارن تاريخ 

ز قتل مارشيمون دست ستمكاري از در آن موقع باريك كه سابقا مذكور نموديم كه مسيحي ها بعد ا
فردا شب بوده بلكه هر ساعت ، امشب، آستين انتقام بر آورده و كار اورميه و سلماس را يكسره نموده

محتمل بود كه بر سر خوي نيز هجوم كرده و ما را به حالي بدتر از حال گذشتگان بيندازند زيرا كه هم 
 حمله ايشان را نياورده و به دهات خوي فراري و قشون دولتي فرار كرده و هم اسماعيل آقا تحمل

و هر ساعت خبر مي رسيد كه نصراني ها امشب يا فردا شب را به عزيمت تسخير . متواري شده بودند
 به ظهور بر آمده خبر رسيده كه ةدر اين بين مصدوقه فرج بعد الشد. خوي در شرف حركت هستند

ه دو منزلي خوي است در محاصره انداخته و به شدت شهر وان را ك، تركان]  الف158[قشون منصور 
هر چه تمامتر با ارامنه مشغول مجاهده و محاربه مي باشند به مجرد وصول اين خبر به ارامنه و نصاري 

اشخاصي كه در فكر تسخير خوي بلكه ، بال و پرشان يك مرتبه شكسته و تغيير حالتي بر ايشان رخ داده
چنانچه مارشيمون حضورا ايالت آذربايجان را به تسخير همه ايران بودند بلي در فكر ، همه آذربايجان

اسماعيل آقا وعده داده و گفته بود كه چون من به جانب شيراز و بندر بوشهر و ساير بندرات فارسي 
 ايالت ةعازم هستم و بايد با قشون خود رفته در بندرات به اردوي انگليسي اتصال خواهم يافت عجال

را با جمعي قشون نصراني كه در ركاب شما خواهند بود به شما مي دهم و جز شما كسي را آذربايجان 
  .سزاوار ايالت اين صفحه نمي دانم

باري همين اشخاص خام طمع بلند پرواز كه انگليس و روس به ايشان پرواز خيالي مي دادند به محض 
ف شده و در خيال محافظت خود و رسيدن خبر عسكر تركان به وان ديگر از آن خياالت اوليه منصر

اهل عيالشان بيفتادند زيرا كه شجاعت و دليري تركان را كما ينبغي مشاهده كرده و از ايشان منتهاي 
مرعوبيت را داشتند از اين جهت كه حضرات ديگر بر حال خود پيچيده شده و در فكر استخالص 

م كه ناگاه از رئيس قمسيون ارامنه وان خويش بيفتادند حالت خوي قدري بهبودي يافته و منتظر بودي
مكتوبي به حكومت خوي رسيد به اين مضمون كه ما قريب شانزده هزار نفوس از اهل و عيال و مردم 
جنگي از وان بيرون شده به خوي مي آييم و از خوي نيز گذشته به قفقازيه متصل به ارامنه ايروان 

بر ]  ب158[ يم و در اين حالت امير امجد ماكوييخواهيم شد از حكومت ايران اجازه دخول مي خواه
حكمران خوي بودند معلوم گرديد كه عساكر نصرت ماثر ترك شانزده روز ، حسب انتخاب خود اهالي

روز هفدهم با سونكي تفنگ نيزه پيچ كرده و با صولت پلنگ بر ايشان ، تمام شهر وان را محاصره كرده
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ردانه ارامنه را به ضرب نيزه تفنگ هاي مردافكن سوراخ سوراخ هجوم مي نمايند و در نتيجه آن هجوم م
پس ارامنه بعد از خارج شدن به خيال اينكه . كرده و با تمام قهاريت و غلبه از شهر وان اخراج مي نمايند

با ارامنه سلماس ملحق بشوند محض خدعه و زير بالش نهادن نسبت به حكومت ايران آن مكتوب را 
اي بشوند همان شانزده هزار جمعيت با توپ و تفنگ و استعداد  منتظر اذن و اجازهنوشته و بدون آنكه

جنگ و اهل و عيال از وان بالفاصله كوچيده به عزم خوي و سلماس مي آيند و معلوم است كه ديگر 
ه دولت ايران با كدام قوه و استعداد مي تواند ايشان را قهرا و جبرا خارج كرده و راهي ك، بعد از ورود

اي است خيلي سخت اي است كه آن را دره قطور مي نامند و آن درهحضرات از آن راه مي آيند كريوه
كه اين سر و آن سر دره پهن و گشاده است ولي وسط كه اصل دره است قريب سه فرسخ راه همه جا 

ت بلندي و سختي بايد در ميان دره بپايند و از دو جانب آن دره كوه هاي بسيار مرتفعي واقع شده در غاي
و سنگالخ كه ابدا از آن كوه ها سرازير شدن يا رو به باال رفتن ممكن نيست و از ته دره نيز نهري 

باري اسماعيل . جاريست كه از قطور رو به شهر خوي سراشيب مي آيد وآب شهر همان نهر قطور است
 159[ پانصد نفر، چهارصدآقاي فرزانه رشيد همين كه از حركت ارامنه مسبوق مي شود بالدرنگ با 

سواره و پياده كرد زبده شبانه رفته قلعه كوهي را كه در شمال دره واقع است از سرتاسر همه جا ] الف
در كمينگاه فرصت مي نشينند و قدغن مي كند كه تا تمامي ارامنه از آن ، پشت سنگ ها سنگر گرفته

ندازي نيست همين كه تمامي جمعيت با بنه و اند كسي ماذون به تيراسر كه مي آيند به دره داخل نشده
 داخل دره ].در اصل چنان است كه ضبط گرديد ولي گويا منظور مولف آذوقه بوده است [آغروق

شدند و از باالي كوه مشرف جنوبي جماعتي از تفنگچيان فدايي صف بر كشيده همه جا باال سر 
 آسماني و مرگ ناگهاني قله كوه طرف غافل از اينكه پيش از آمدن ايشان بالي، جماعت مي آيند

پس به همين قرار اكراد او يك مرتبه گلوله باري كرده و . مقابل را بالتمام از سرتاسر فرا گرفته است
جمع كثيري از ارامنه را در ميان دره به خاك هالك مي ريزند و مابقي به خوي مي گريزند و چندين 

ن آب نهر ريخته بود كه الي چند ماه عفونت آب قطور و حيوان در ميا} ارمني{جسد مرده از انسان
افتان و خيزان بعضي زخم دار و برخي لخت و ، باقي ارامنه وحشت زده و دهشت خورده. نرفته بود

عريان خود را به سلماس رسانيدند و اگر آن تفنگچيان سر كوهي نبوده يك نفر از ايشان از دست 
ردند و بعد از وقوع اين قضيه اهالي خوي كه خود را در مورد كردها رها نمي شدند و جان به در نمي ب

خطر عظيم ديده و از جانب دولت بوجه من الوجوه اميد اعانت و محافظتي نداشتند زيرا كه چند فقره 
تلگراف متواليه به ايالت تبريز و تهران مخابره كرده و قريب سيصد تومان پول تلگراف بدادند و به جز 

 . اي نيافتند از حاجي محتشم السلطنه كه ايالت تبريز را داشت اثري و نتيجهجواب هاي پولتيكي
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باالخره حاجي محمد امين خان كاتب شهبندر خانه را به سرايه كه سرحد عثماني ها است فرستاده و 
و اظهار استعانتي نمودند و از غايت ترس و جبن عساكر ترك را با نظر اخوت و ]  ب159[شرح حالي 
اي لشكر اسالم و اي برادران جاني كه ، العجل، الغوث، گاه كرده پيغام بدادند كه االمانبرادري ن

نزديك است صبح عمر و زندگاني ما نيز مثل اهل اورميه و سلماس به غروب برسند چه شود اگر قدمي 
عينه به . رنجه فرماييد و چند گامي جلوتر بگذاريد كه از براي پذيرايي شماها با دل و جان حاضريم
پهلو به ، مانند آن نگار گلعذار كه با شوهر خود اعتنايي نكرده و پيوسته اظهار منافقت و مخالفت نموده

جانب شوهر كرده و روي دل به سمت كسي ديگر داشت تا شبي را از خواب بيدار شده ديد كه دزدي 
وهر پير را در پس از ترس آن دزد ش. مشغول جمع آوري اسباب خانه است، گردن كلفت ستبر بازو

پس دزد . شوهر وقتي بيدار شده ديد معشوقه به دام و كارش بر مرام است، كمال محبت در بغل كشيده
اي مرد خوش قدم همايون فال چه شود كه اگر هر شب به كاخ ما آمده و : را مخاطب داشته و گفت

  .اسباب اتفاق و اتحاد ما بوده باشي؟
هاي ارامنه و نصاري دامن محبت و دوستي تركان را محكم ولهباري اهالي مملكت ما هم از ترس گل

گرفته و از نام و نژاد قديمي خود يادها كرده و افسانه ها مي خواندند و اثبات مي كردند كه ما نيز قديما 
ليكن بعد از رفتن . تركان بوده و از خاك پاك تركستان قديم بوده و هستيم} اولوس{از ايل و الوس
 . قت ورق برگرديده و چه شكايت ها كه اظهار كرده و چه نفاق ها كه به قالب نزدندعثمانلوها آنو

خالصه كالم اردوي تركان به فاصله چند روز از وان حركت كرده و با استعداد و مهمات لشكري و 
عجبتر . برهانيدند]  الف160[توپخانه وارد خوي گرديد و دل اهالي را از پيچ و تاب و قلق و اضطراب

 گويا خون در عروق حضرات مسيحي ها منجمد -ايدهم اهللا تعالي-كه به مجرد وصول لشكر ترك اين
گرديد و شريان اجسام ايشان ديگر از كار بيفتاد كه بعد از آن به كلي از خيال هجوم آوري به خوي 
منصرف گرديده و بر احوال خويش پيچيده شدند و در مقابل دشمن بناي سنگر كندن و استحكامات 

سنگرهاي عميق پيچ در پيچ در دهات ارامنه و خسروآباد كنده بودند كه سواره ، درست كردن گذاشته
با اسب در سنگرها حركت كرده و ديده نمي شد و بر پشت بام ها نيز باستان هاي محكم به قانون هندسه 

دي در توپ ها كشيده داشتند و پس از ورود عساكر تركان اگر چه نخست زد و خور، درست كرده
ميان واقع شده و جنگ مختصري يك روز كردند ولي تركان در آن جنگ چون هنوز به فراخور حال 

موفقيت حاصل نكرده و بلكه شكسته بودند و به تقرير ، دشمن استعداد و عده كامل تهيه ناكرده بودند
د طرف مقابل يوسف ضيابيك شهبندر مي گفت كه مقصود ما از اين محاربه فقط استعالم قوه و استعدا

بوده چه بوجه من الوجوه مقدار قوت و استعداد و عده نفوس طرف مقابل بر ما معلوم نبوده و لذا 
خواستيم كه قوه دفاعيه ايشان را دانسته و به اندازه قوه ايشان ما نيز قوه و استعداد جلب بنماييم الجرم 
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اي بزرگ بزرگ از وان حمل كرده به بعد از اين محاربه ديگر اقدامي نكرده و اتصاال عسكر و توپ ه
جانب سلماس همي بردند تا آنگاه كه موعد جنگ رسيد در ظرف چند ساعتي مسيحي ها را متفرق و 

 . فراري نمودند
حضرات : از اشخاصي كه در اردوي ايشان در باالي شكر يازي حاضر بود شنفتم حكايت مي كرد كه

كشيده } مستراليوز{يب يكصد و هفتاد توپ و سرآليوزشهر قر]  ب160[از باالي شكر يازي تا باالي 
بودند و بر سر هر قله اي و بلندي در اين مابين توپ ها كشيده داشتند و در تمامي اين مسافت عسكر به 

مي گفت از بامداد آن روز كه شروع به جنگ . در كمين نشسته بودند، فاصله قليلي سنگرها كنده
رامنه از هفت محل كه دهات ايشان است اتراق داشتند و تركان يك گرديد به اين معني كه نصاري و ا

مرتبه بناي آتش فشاني كرده و توپ ها را به هفت ده ببستند و از اين طرف هم پياده نظام هجوم كردند 
هوا يكپارچه از آتش شده بود به حيثي كه ديگر دشمن ممكن نمي كردند كه در سنگر حركتي يا 

فاصله دو سه ساعت همه ارامنه و نصاري از دهات خود بيرون ريخته مانند گله اي تيراندازي بنمايند به 
كه گرگ بر آنها حمله كرده باشد از محال خود به صحرا ريخته و رو به اورميه فرار كردند زيرا كه 

و هكذا در هر جنگي گويا به جهت دشمن تركان همان جانب اورميه را در محاصره باز گذارده بودند 
ريزي مي گذاشتند و از چهار طرف محصور نمي كردند چنانچه تمامي جماعت مسيحي يك راه گ

مرتبه شكست يافته رو به اورميه با اهل و عيال و اطفال آنچه بيشتر بوده با خود برداشته يك سره فرار 
 و بكردند اشهد باهللا ترك ها را در اين جنگ كه با ارامنه و نصاري اتفاق بيفتاد شجاعت و شهامتي

دليري و جسارتي نشان داده بودند كه از يادها فراموش و از تاريخ ها محو نخواهند بود و شايان همه 
 . قسم تعريف و تمجيد مي باشند

اي از عساكر در باالي قريه شكريازي سنگر كنده بودند كه روزي جمعي كثير از از آن جمله عده
 دره و سيلي مي آيند كه از دور مشهود نمي شدند فدائيان و نصاري بر آن سنگر هجوم كرده و از ميان

يك مرتبه هجوم مي نمايند و هرچند به تير گلوله كشته ]  الف161[تا آنگاه كه نزديكي سنگر رسيده 
جد و كدشان بر دخول سنگر تركان بوده كه آن ها را از سنگر برخيزانند با ، اعتنا نكرده، مي شدند

 باز لشكر جنگي ترك از پيش برنخاسته و چون ديدند كه دشمن وجود اين حمله صائل و تهاجم هايل
هاي تفنگ بر آن ها حمله كرده و ايشان را سوراخ يكباره با نيزه، ديگر از محل تيراندازي گذشت

بقيه را دوان دوان تا نزديكي ده خودشان تعقيب ، سوراخ كرده و عقب مي نشانند و جمعي را كشته
 . آنگاه بر مي گردند، كرده

اين بنده از قول . و مخصوصا اين جماعت در جنگ با نيزه تفنگ مهارتي كامل و شجاعتي داشتند
گاهي كه من سر راه را بر ارامنه وان بسته و جمعي از ايشان را در ميان : اسماعيل آقا شنيدم مي گفت
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جروح شده غالبا با دسنگي تفنگ م، دره قطورهدف تير تفنگ نمودم آن كشته ها را كه مشاهده كرديم
بودند و معلوم بود كه از ضرب نيزه پيچ تفنگ عسكر كم كسي از ايشان مانده بود كه زخم نخورده و 

 . بدنش را سوراخ نكرده باشند
عمومي ارامنه و نصاري تحمل حمالت مردانه تركان را نياورده و از جولگه سلماس فرار : خالصه كالم

ي هم تا قله كريوه قوشچي كه كريوه بسيار سختي است  اتراق نموده و عسكر عثماناورميهدر ، كرده
: گديك(رفته و در آن قله جماعت ارامنه و نصاري سنگر كرده و ترك ها هم در همان كدوك 

مشغول زد و خورد بودند و در اين بين محاربات و مضاربات بسيار فقره فقره خيلي اتفاق ،  نشسته)گردنه
 در تبريز و خوي و سلماس اقامت كرده و با مردم به طريق مهرباني افتاده بود و مابقي اردوي عثماني ها

رفتار همي كردند و در هر يك از اين شهرها مجلسي به اسم اتحاد اسالم تشكيل داده و مردم را عموما 
اي انتخاب دعوت مي كردند و به جهت آن مجلس مقدس هيئت رئيسه]  ب161[به اتحاد و دوستي 

 داخل بعضي ادارات و تشكيالت نشده بودم الجرم حقير را حسب الخواهش نمودند و چون اين بنده
جماعت هم از اجزاي آن مجلس انتخاب نمودند و كسي را بدون بليط داخل آن مجلس اتحاد نمي 

 .  آن مجلس را هم مركب از شير و خورشيد و ماه و ستاره قرار داده بودند)بيرق (كردند و بيدق هاي
 هجوم كرده و مسيحي ها را از جلو اورميهاندار اردوي ششم با جماعت كافيه بر سر و نيز اليان پاشا قم

 و اطراف آن را نيز از ارامنه و نصاري تخليه كرده و عموم مسيحيان اورميهبرداشته در مدت قليلي شهر 
ز به جانب موصل و بغداد رهسپار شدند و از ممالك محروسه ايران بالتمام خارج گرديدند وليكن هنو

نصاري سلماس تازه فرار كرده بودند و هنوز روز سيم شكست ايشان بود كه قضيه هجوم ارامنه به جانب 
چنانچه در اين ، كه پادشاه ارامنه بود واقع گرديد} آندرانيك{خوي و سلماس به همراهي انتريانك 

 . بيان ذكر خواهد شد
 
 به خوي به قلم سياه } آندرانيك{هجوم ارامنه ايروان به رهبري انتريانك-1-10

پادشاه ارامنه از ايروان و نخجوان با جمع كثير از ايشان به } آندرانيك{دربيان حركت كردن انتريانك
جهت تسخير خوي و سلماس و شكست يافتن به تقدير خداوند منان به تاريخ شانزدهم رمضان سنه 

 )1918. ، م1297.ش( 1336يصد و سي و شش هجري سهزارو
 ايشان را تعاقب اورميهاثر عثماني بعد از شكست يافتن نصاري و فرار ايشان به جانب } ظفر{لشكر طفر

 است رفته بودند كه ناگاه از سرحد جلفا تلگرافا اورميه قوشچي كه اول خاك )گردنه (كرده و تا كريوه
پادشاه مليون ارامنه در قبال } آندرانيك{هر رمضان اينكه انتريانكبه خوي خبر رسيد در عشر دويم ش

به خيال اينكه هنوز ، تحمل نياورده، لشكر عثماني كه به قفقاز داخل شده وارامنه را تعقيب مي كردند
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جماعت ارامنه سلماس در آنجا هستند با قريب ده هزار جمعيت از فدائي و اهل و عيال و كوچ و بنه از 
حركت كرده و سرحد جلفا و ارس عبور به خاك ايران نموده و دو ]  الف162[ عزم خوي ايروان به

روزه به خوي وارد خواهند شد به خيال اينكه اين جماعت نيز با ارامنه و نصاري ايران ملحق شده و يك 
 هم بر مي زيرا كه خوي فقط در ميان فاصله باقي بود و اگر آن فاصله را، بر هزار بر قوه ايشان برافزايد

 . داشتند تمامي ارامنه قفقاز و ايران به هم پيوسته شوند
باري اين خبر به خوي وقتي رسيد كه در خوي تحقيقا بيشتر از يكصد نفر عسكر باقي نمانده بود و تمام 

فقط يك نفر قماندار يوسف بيك نام كه عوض شهبندر . قشون در ركاب اليان پاشا در قوشچي بودند
يوسف ضيابيك هم آنچه را كه . بود با يكصد نفر عسكر در خوي باقي مانده بود] نهخارئيس گمرك[

از عسكر و سواره ايراني ممكن بود با دو عراده توپ و دو نفر ضابط به نوعي به استقبال ارامنه فرستاده 
گويا روز شانزدهم رمضان بود كه خبر رسيد كه آن عسكر مختصر كه به استقبال رفته بودند جمع 

ثيري از ايشان با يك نفر ضابط به قتل رسيده و مابقي فرارا معاودت به شهر نمودند و صداي تفنگ ك
 كه دو ). رود نام روستائي حوالي خوي هستري ويا حاشيه حشه(هاي ارامنه از كريوه حاشيه رود 

ز فرسخ يا چيزي بيشتر به شهر است تا عصر تنگ به شدت تمام همي آمد آنوقت يوسف ضيابيك ني
ناچار مردم را به مسجد جامع دعوت كرده و خود نطقي نمود مبني بر اين كه من ديگر االن بيدق دولت 

بيرون مي روم تا خود به اردو برسانم ولي اگر شما اهالي تا هجده ساعت تمام بتوانيد ، را فرو خوابانيده
مي شوم كه تا هجده ساعت از اين شهر را محافظت كرده و ارامنه را به داخل شهر راه ندهيد من متعهد 

شهر را ، االمان كه شما تا رسيدن قشون، االمان. اردو كه در قوشچي است كمك كافي به شما برسانم
 . محفوظ بداريد

مقام ]  ب162[آنوقت. پس از اين اعالن عمومي بيدق دوستي را فرو كشيده و خود از شهر بيرون برفت
د و مردان دلير غيور اسالم فطرت را گاه امتحان فرارسيد كه از آن رسيد كه باز مرد از نامرد شناخته شو

 . رستم هاي در حمام و اشخاصي كه مانند زنان تمامي قوه ايشان به همان زبان بسته شده امتياز يابند
 باشد } غش{تا سيه روي شود هر كه در او عش    خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان 

ار با زن فطرتان نابكار در اين مواقع حاصل آيد وگرنه در موقع امنيت و حقيتا امتياز مردان مرد روزگ
خوشي روزگار همواره اين قبيل مردم نامرد فطرت به چاپلوسي زبان و گفته هاي به حقيقت خود را بر 
اهل عالم مشتبه كرده بلكه پيشقدم تر خواهند بود و چون موسم امتحان و افتتان برسيد و خون ها از 

ريان ها منجمد گرديده چه موت ضيغم و بالي ناگهاني است دم دروازه شهر رسيده نه موقع ترس در ش
گويي آنوقت اغلب اشخاصي كه خود را به حساب مرد مي گرفتند زن هاي آوري است و الفزبان

پنج پنج و ده ده به دهات متفرق مي شدند و پنج تيرها را } شبانه{خود را رديف خود كرده همان شنانه
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مردم محله جات .  با خود مي بردند تا مردان آزموده روزگار از زنان ريش دار جبن شعار امتياز بيابندهم
كه مردم بي پا و سر بودند چون اين حركت را از آقايان و معارف و وجوه بلد خود مشاهده كردند 

 از خانه و النه و هر كسي دست عيال و اطفال خود را گرفته و، بيچاره اهالي در قلق و اضطراب افتاده
 كه طرف غربي شهر است و ارامنه از )سؤكمن آباد (آبادرو به جانب سكمن، همه چيز دست برداشته

ريزان بناي فرار پا برهنه و سر برهنه ويالن و سرگردان ناله كنان و اشك، سمت شرقي مي آمدند گذاشته
دست از زندگاني »  عازما علي المماتيائسا عن نجات و«تا آنگاه كه باقي اهل بلد و همگي . گذاشتند

خود شسته و رشته اميدواري از هر طرف گسستند از دل و جان تفنگ ها برداشته و دروازه ها را بسته 
عموما بر بروج شهر برآمديم و قدغن كرديم كه احدي را نگذارند فرار كردن و اال ماذون هستند 

 . دو نگذارند كه كسي از شهر خارج شو]  الف163[بزنند
شب ساعت سه از شب رفته بود كه عسكرهاي مجروح را يك يك با االغ سوار كرده و به شهر مي 

مع ذلك صبحي همان زخمدارها هم بر . چهل نفر از عسكر مجروح شده بودند، قريب سي، آورند
برجها برآمده در كمال فرزانگي جهاد همي كردند و به اهالي اعانت همي نمودند و تمام آن شب را 

قير نيز با كسانم داخل اهالي بلد شده و در بروج شهر كشيك مي كشيديم ليكن از مساعدت توفيق ح
داري شب را بيدار ارامنه هجوم شبانه را صالح نديده و گفته بودند كه مردم اين شهر به واسطه روزه

 و كارشان را بهتر اين است كه صبح هنگام خواب خوشي بر ايشان بتازيم. بوده و روزها را مي خوابند
زيرا كه ، يكسره بسازيم و محتمل بود كه اگر در آن موقع شب هجوم كرده بودند به شهر دست بيابند

توپي به باره شهر نكشيده بودند و اشخاصي كه ، هنوز اهالي دست و پاي خود را درست جمع نكرده
سباب وحشت و وانگهي شب جنگ كردن بيشتر ا، روز به كمك ما مي آمدند شب را حاضر نبودند

 . دهشت اهالي مي بود
حقير نماز خوانده ، صبح بعد از اشراق افق. باري تا صبح هيچ خبري نبود و منتظر بوديم كه كي مي آيند

هنوز ساعتي خواب نكرده بودم كه ديدم مرا از خواب بيدار كردند ، و خواستم مختصر استراحتي بنمايم
 بيدار شدم معلوم شد كه هنگامه جنگ گرم و تنوره چون. كه برخيز كه اكنون نه موقع خواب است

محاربه از طرفين تافته صداي شليك تفنگ و توپ فضاي شهر را پر كرده است معلوم شده كه ارامنه 
كند كه يكي از محالت شهر است مي اول صبح از سعدآباد و نوايي عزيمت شهر كرده و آفتاب به تازه

همين كه غبار جماعت را از دور مي ، روج كشيك مي كشيدنداز اين طرف اهالي شهر كه در ب. رسند
دارند » الجاري والبحرالمتالطم التيار]  ب163[كالسيل «بينند كه دسته دسته و فوج به فوج پشت سر هم 

مي رسند به مجرد احساس گرد وغبار يك مرتبه از برج هاي شهر صداي تفنگ هاي شاهي آلماني 
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در حقيقت . سيصد تير تفنگ خالي مي شد، رديد كه هر دمي دويستمانند غريو رعد آسماني بلند گ
 . اي از يوم رستخيز همي بوداي از محشر و نشانهنمونه

حاصل كلماتش اين كه من گمان ندارم كه ، شبانه در سعدآباد نطقي كرده بود} آندرانيك{انتريانگ
 بوده و اهالي هم طاقت مقاومت را در اين شهر عسكري از قشون عثماني مانده باشد بلكه از عسكر خالي

الجرم فردا را شماها بدون مانع و مدافعي به اين شهر داخل خواهيد شد و همه . در قبال اين لشكر ندارند
و طريف ايشان غنيمت شماها است ولي خواهش دارم ساعت به من در قتل ... اموال و اثاثيه و نفوس و

ند از نقود و اموال قيمتي از ايشان بگيرم و دفن كرده به جا نفوس ايشان مهلت بدهيد تا آنچه را كه دار
آنوقت همه مردم مقتول و زنان خدمتكار خواهند بود و زنان عجوزه و اطفال را نيز خواهيد . نگذاريم
باري مقصود اينكه حضرات در اين شهر ابدا خيال مقاومت و مدافعه . جوان ها را به شما بخشيدم. كشت

الجرم ايشان نيز . است كه چون ارامنه قيام مسلمين را در مقام مدافعه سخت ديدنداين . نكرده بودند
روي شهر مشغول تيراندازي شدند و دو عراده توپ بزرگ روبه، دسته دسته عقب ديوارها كشيده

متواليا انين و ناله ، هاي توپ شراپنيل به فاصله ده پانزده زراع از باالي شهر گذشتهكشيده و گلوله
كنان اتصاال نعره، ص داشت و اما گلوله تفنگ هاي ايشان كه ديگر از حد و حصر گذشته بودمخصو

كند كه نقطه رو به دروازه تازه، باالسر مردم در حركت و طيران بودند و چون حقير از منزل بيرون شده
 . مي گذشتوقوع حرب بود همي رفتم مي توانم گفت كه تا آنجا برسم چندين هزار گلوله از باال سرم 

باري دو سه ساعت بعد هم جماعتي به جانب قبله شهر رفته و در دامنه كوه معروف به قالبي مستراليوزي 
هاي از اين طرف اهالي نيز دو عراده از توپ. كشيده از آنجا نيز بناي گلوله باراني را به شهر گذاشتند

ن و يسار كشيده و چند نفر از توپچيان قوي هيكل قديمي را كه با كيسه پر مي شد به باالي برج از يمي
زبردست كه قديما توپچي بودند زير توپ ها در رفته بناي شليك توپ و گلوله اندازي نهادند و آن 

بر زمين ظاهر مي كردند و صداي مهيبي } لرزه{توپ ها هر گاه كه گشاده مي شدند ولوله و لزه
 . ندهاي هفده پوندي و هجده پوندي بودزيرا توپ. داشتند

-معين است به جهت چنين وقايع قلعه. ديگر ارامنه از ترس آن توپ ها به نزديكي شهر آمدن نتوانستند

ليكن چون گشاده مي شوند از كثرت دود و . هاي قديمي بهتر با ساچمه كار مي كنندبندي آن توپ
 . باروت جهنمي را نشان مي دادند

هنگامي كه نصاري و ارامنه سلماس در خيال ]  الف164[از حسن اتفاقات اينكه قبل از وقوع اين سانحه 
اهالي جمع شده و آن توپ ها را مرمت كاري كرده و دادند در قورخانه سيصد ، مهاجمه به خوي بودند

ها حاضر داشتند كه در اين موقع به كار ما مي آمد و در دار به جهت توپدار و ساچمهبسته كيسه گلوله
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حاجي محمد نام دباغ را در ، قدري كنارتر ايستاده بودم، ر دم دروازه مزبورهمان حالت كه اين بنده د
 .  و فورا بالفاصله شهيد گرديد- خدايش بيامرزاد -همانجا با گلوله زدند 

درست به شهر بر نمي ، باز از حول و قوه الهي گلوله توپ ها باالتر رفته و به جهت گود بودن محل شهر
جماعتي به صدمه آن ها تلف شده بودند و تا يك ساعت از ظهر گذشته به مگر چند فقره كه . خوردند

 . همين وضع و قرار مشغول جنگ بوديم
همان روز آقاي حسينقلي خان اواجقي ساالر همايون با جمعي از سواره به ، و نيز از اتفاقات حسنه اينكه

نت اهالي برخاسته خود و وطني به معاوعزم اردوي عثمانلوها به خوي وارد شده و به مالحظه هم
-سرتيپ صمصام همايون، كسانش در برج هاي شهر جنگ مردانه همي كردند و هكذا آقاي تيمورخان

يكي از : ري بوجاغياَ[ با جمعي از سواره و پياده از محل خود كه اگري بوجاغ است-اطال اهللا عمره
نفر عسكر از جانب ايواوغلي و  به معاونت اهالي آمدند و نيز قريب صدوپنجاه ]روستاهاي خوي است

جلفا كه در آن نقاط بودند هم به حمايت از شهر آمدند و آن عساكر زخم دار هم با اهالي دست به 
 . دست داده با نهايت شجاعت و شهامت جنگ همي كردند

يك ساعت بعد از ظهر بود كه ديديم صداي توپ هاي عساكر منصوره عثماني از جانب كوه غضنفر 
بلند گرديد و كم كم نزديك شده معلوم بود كه اين صداها غير از ، له و سلماس استكه سمت قب

صداي توپ هاي ارامنه است چه از دور صداي توپ ها شنفته مي شد و معين بود كه ارامنه آن طرف ها 
]  ب164[و از اين صداها روحي تازه و بهجتي بي اندازه بر اهالي . آشنا داند صداي آشنا. توپي ندارند
 . رخ همي داد

اما آمدن پاشا اليان بيك و بر سر وقت ارامنه رسيدنش از قراري كه تقرير كردند چنان بود كه چون 
يوسف ضيابيك از باد صبا تك و پو به عاريت گرفته در جناح استعجال تمام خود را به اردوي قوشچي 

محبوس نموده و بدون درنگ با اوال پاشا بر وي قهر كرده و به جهت فرار از خوي وي را . مي رساند
چند هزار عسكر و توپخانه كافي از قوشچي به سرعت برق و باد حركت كرده و اغلب راه را عسكر را 

تا نزديك قريه قوروق كه در دو فرسخي شهر كه تپه سرخي ، به چاپاري و قاچاق رفتار كردن مي آورد
بنمايد چند تير توپ درجه گرفته و در دامنه محض اينكه اهالي و ارامنه را از آمدن خود خبردار ، است

و از آنحا نيز حركت كرده مابين امام كندي و قبرستاني كه آنجا . قالبي به ميان ارامنه افكنده بودند
اولوبابا نامند هم چند تير توپ خالي كرده و از آنجا خود او با اوتوموبيل با يكصد نفر سواره جلوتر 

خاتون [بيك قماندار سپرده با سرعت تمام خود را به خاتون كرپيسي آمده و قشون را به علي رفعت 
كه نيم فرسخي شهر است مي رساند و از آنجا مي بيند جمعي از عسكر با هم با ]پل خاتون: كؤرپوسو 

اند آن ها نيز با يك مستراليوز آمده از همانجا با ارامنه كه در دامنه قالبي يك ضابط كه در رهال بوده



 رع خوييامين الشّ ميرزا ابوالقاسم  ، در آذربايجان ر ماكوو سردا  ارامنه، اسماعيل سيميتقو تاريخ تهاجمات و جنايات

 36

پاشا نيز با سواره هاي ركابي خود از محلي باالتر از آن عسكر . رند تيراندازي مي نماينداجتماع دا
مشغول جنگ مي شود كه در اين اثنا ناگاه قريب پانصد نفر سواره فدائي كه در دره ، مستراليوز كشيده

 را پاشا، هاي واقع در پشت كوه معروف به غضنفر مخفي و پنهان شده بودند از طرف غضنفر آمده
عسكرهاي پاييني ايشان را ديده و باكمال . يك مرتبه ركاب كشيده بر سر پاشا مي آيند، دريافت كرده

جسارت با نيزه تفنگ در جلوي آن جماعت دويده و با سنگي مشغول زد و خورد مي شوند و با نيزه 
 رو به عقب فراري مي چند سر اسب را از پا انداخته و چند نفر از ارامنه را از اسب برافكنده مابقي را

ده دوازده نفر از عسكر با يك نفر ضابط در آن جنگ كشته مي شوند ولي ] الف165[نمايند و قريب 
ارمني ها را مبالغي راه تعاقب كرده تا به دره اي كه از همانجا بيرون شده بودند مي رسانند كه در اين 

نفر نمايان و نمودار مي شوند كه مانند بين مقدمه جلوي عسكر قيامت اثر بلوك بلوك از قله كوه غض
جنود غيبي از قله كوه صف در كشيده و توپ هاي اژدها پيكر ايشان پرده هاي صماخ ارامنه را دريده 

 . ولوله افكن قلوب دشمن مي گردد
سه ساعت به غروب مانده بود كه ديديم ديگر صداي توپ و تفنگ ارامنه خاموش شده وليكن صداي 

ب كوه غضنفر متواليا بلند گرديد و معلوم شد كه ارامنه همچون بخت خودشان رو به غرش توپ از جان
جلفا برگشته و از غايت خوف و هراس تمامي آنچه را كه با خود حمل كرده بودند در صحرا ريخته و 
فرار بر قرار مي گزينند و عساكر عثماني تا سر حد جلفا ايشان را تعاقب كرده تا بقيه از پل ارس به 

 . روسيه عبور كرده و عسكر برگرديد
شخصي از اهل جلفا حكايت كرد كه هنگامي كه ارامنه از پل ارس عبور بدادند در عرض مدت سه 

عبور كردند وليكن بعد از سه چهار روز كه برگشتند شبانه تاشقه ها ] به سختي[روز و سه شب يا اهللا 
د و اين همه از جمعيت ايشان كاسته و تلف همي آمدند و در ظرف شش ساعت تمام از پل عبور بدادن

 . شده بود
 
  تشكيل اتحاد اسالم در خوي و سلماس و اورميه -1-11

علي رفعت ،  به جهت تهنيت و تبريك قماندار قول اردوي زماناورميهدر بيان رفتن حقير با چند نفر به 
  رئيس مجلس اتحاد اسالم، واهش بهجت بيك نامبه خ، بيك

سابقا مذكورگرديد كه حضرات تركان بعد از آمدن به صفحه آذربايجان مردم را با خودشان بر دوستي 
و اتحاد دعوت كرده و بنايشان بر اين بود كه چنانچه ما بين عموم فرق خاچ پرست اتفاق و اتحادي واقع 

 و اتحاد عمومي در روي زمين با عزت و شرف زندگاني مي نمايند آن اتفاق]  ب165[است كه در سايه 
با وجودي كه اختالف مذهبي مابين كاتوليك و ارتدوكس و پروتستاني چه قدر است و مابين اين ها نيز 
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از جهت مذهبي هيچ } مراد آسوري است{اختالفات بسيار و مسالك بي شمار دارند ارمني و نصراني 
و هكذا روس و انگليس و . نكه در خاچ پرستي و ستايش صليب اتحادي دارندموافقتي ندارند مگر اي

هكذا اسالم را هم الزم است كه مابين خودهاشان اتفاقي و اتحادي در حمايت همديگر . دول ديگر
به جهت پيشرفت مقاصدشان تا بيشتر از اين گرفتار مذلت و . كرده و معاونت از يكديگر داشته باشند

افتتاح كرده » اتحاد اسالم«از اين جهت مجلس اتحادي به اسم . و بي شرفي نبوده باشندبدبختي و نكبت 
و مردم را به دوستي دعوت همي كردند و اين اتحاد در قفقاز چند سال قبل مابين شيعه و سني خصوصا 

 الجرم بهجت نامي كه در آن تاريخ مامور. با تركان پس از جنگ ارمني و مسلمان در كار بوده است
 از سنه هزار و سيصد و سي و شش} عيد قربان{اشر مجلس اتحاد اسالم بود در عيد اضحيسياسي و مب

 اورميه اصرار نمود كه بايد هيئتي منتخبه از شماها محض اظهار دوستي و اتحاد به )1918. ، م1297.ش(
ع به عامه اهل بلدات به و ضمنا بعضي مطالب خود را راج. ني بنمائيدرفته و از پاشا قماندار قول اردو ديد

الجرم اين بنده با .  و بدي نداشتيمچون در آن جزء زمان به غير از اطاعت و قبول چاره. پاشا برسانيد
به همراهي جناب . چند نفر ديگر از محترمين كه همه را كتبا انتخاب كرده و رسما خواهش نموده بودند

ر حقيقت شخصي است كافي و قابل و نجيب و  كه د- اطال اهللا اقباله -آقاي شجاع نظام مرندي 
 . خانوادتا حكمران بلد بودند

شبانه از خوي با جمعي محترما و ده نفر سواره حكومت جليله و چهار پنج چرخه درشكه و بيرق هاي 
اوال در قريه مغانجوق يك نفر ضابط با . گوناگون دائر بر اتحاد و مبارك با عيد ملي حركت نموديم

كرده و نهايت اعزاز و اكرام بجا آورده و ] الف166[ در آنجا بودند ما را رسما استقبال جمعي عسكر كه
در سلماس در منزل آقاي فريدالسلطنه نايب الحكومه دلمقان پايين شده و شب قماندار . از آنجا برفتيم

سلماس حسن لطفي بيك از ما ضيافت رسمي كرده و در حين ورود چنانچه رسم قانوني است چون 
شخص حكومت جليله خوي حضور داشتند جمعي از موزيك چيان را به استقبال ما فرستاده و موزيك 
سالم زده و آنگاه داخل تاالر شديم و قماندار مخصوصا از نايب حكومه و كارگزار جناب حاجي ميرزا 

ب و نيز كمال بيك اركان حز. نعمت آقا سلماسي و عموم صاحب منصبان و ضابطان دعوت كرده بود
كه شخصي خوشروي و مهربان و انسان صفت بود هم حاضر بودند و شب را به قرار مرسومي دول 
خارجه در صحن حياط به جهت حفظ احترام مقام حكمراني موزيك همي نواختند و چون در آن 
مجلس خاص شرايط نهي از منكر موجود نبود الجرم در موزيك نواختن معذور و ساكت بوديم و در 

بعد از صرف شام و وقوع نطق هاي مفصل مبني براتحاد دولتين و ملتين اسالم . ذرانديمسكوت همي گ
و در آن اوان شش . علي حسب ما يقتضيه المقام صبحي از آنجا نيزحركت كرده و روانه قوشچي شديم

يا هفت ماه از قضيه قتل عام سلماس سپري شده بود كه وارد شديم عالوه بر اينكه قصبه بدان صفا و 
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شنگي را مانند آشيانه بوم خراب و ويران ديديم بازارش تمام و اكثر خانه ها نيز سوخته بودند و اطراف ق
نهري كه از وسط شهر جاري است تماما پر از بلوز و ظروف و اواني شكسته پاره پاره بود كه بومان 

موات غير مدفون شب را از بوي گند و عفونت چنقه ها و ا. نصاري شكسته در كوچه ها ريخته بودند
كه هنوز در بعضي خانه ها مانده و دفن نشده بودند عيش بر ما منقص گرديد و فضا پر از بوي چنقه و 

و فضا . اموات غير مدفون كه هنوز در بعضي خانه ها مانده و دفن نشده بودند عيش بر ما منقص گرديد
]  ب166[مانلوها در آنجا اردوي و چون به قوشچي برسيديم حضرات عث. پر از بوي چنقه و مردار بود

مكملي و مريضخانه اي داشتند و دو نفر دكتر مواظب آن مريضخانه بودند و ما را نيز در همان 
مريضخانه مهماني بكردند زيرا كه همه اينها را پيش از وقت از خوي با تلفون اطالع داده بودند و 

 . دستورالعمل الزم در حق مهمانان دولتي داده بودند
سي چادر كه بعضي به جهت دوا و برخي خوابگاه مرضي بودند و ، مريضخانه مركب بود از بيستو 

تماشا كرديم غير از چادر } اينجا كلمه اي است كه خوانده نشد{... دكتر مخصوصا ما را بر آنها
يك چادر بزرگ هم پر از زنان و اسراي ارامنه و يك چادر زنان ، مجروحين و مرضاي عسكريه

نصرانيه بودند و همه را به قانون دولت معالجه كرده دوا وغذا مي داند و يك نفر از زنان نصاري ناخوش 
توانستند و در امن و  در همان چادر وضع حمل كرده بود ولي اشهدباهللا احدي بر آنها آزار و اذيتي نمي
رضي بودند با وجودي امان دولت عليه بودند و چند نفر هم از زنهاي جوان ارمنيه پرستار و خدمتكار م

كه خيلي جوان بودند بر خالف ملت و دولت ما كه عن قريب در ذكر قتل ارامنه و نصاراي خوي گفته 
عصر و مغربي كشيده شام و نهار دوري كشيده شام ونهار همگي را از دولت قسمت . خواهد شد

 . بردند كردند و برخي از فقراي قوشچي هم از آن مطبخ غذا مي مي
قريب ،  رهسپار گرديده چون به ساعتلو كه دهي است در سر راه برسيديماورميها نيز رو به و از آنج

ها افتاده ديديم كه خشك شده و هنوز هم دفن  پانزده جنازه از مسلمانان را در سر راه زير پاي درشكه
همگي نكرده بودند بعضي خشكيده و برخي طعمة وحوش و طيور شده بودند و از آثار و لباس ايشان 

علي رفعت بيگ قماندار اردو اتومبيل خود را به .  رسيديماورميهمسلم بودند و چون به دو فرسخي 
.  اوال به شهبندر خانه وارد شده و با تلفون به پاشا خبر بدادنداورميهاستقبال فرستاده بودند بعد از ورود 

ورود تا حياط ما را استقبال آن وقت پاشا درشكه مخصوص خودشان را به جهت ما فرستادند و در حين 
 و در پذيرايي ما ابدا از هيچ جهتي تصوري و .رفتار نمود]  الف167[كرده با منتهاي مهر و محبت 

  واورميهحكومت ، فروگذاري نكرد و شب ما را دعوت كرده و مجلس بسيار عالي مرتب كرده بود
نچه مقتضاي آن مجلس عالي بود در كارگزار و تمامي ضابطان حضور داشتند و نيز نطقهاي مشروح چنا

تهييج به تشديد مباني دين و اتحاد ما بين ملت اسالم به نحوي دلپذير و خوش آينده هم به عمل آمده و 
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پاشا از حالتش از وضع آن محفل شريف غايت خوشحالي را اظهار كرده و بهجت و شگفتي مخصوص 
و جنگ اهل خوي با ارامنه نسبت به اهالي } آندرانيك{و مخصوصا بعد از وقوع قضية انتريانك. داشت

خوي منتهاي محبت و مهرباني و امتنان را داشتند زيرا كه ايشان را مردمان غيور اسالميت پرست و 
كه پيوسته از منافقت ايشان } منظور حكومتيان شهر است { به خالف اهل تبريز.محكم بجا آورده بودند

كه اليان پاشا در ورود تبريز اهالي را به جامعي خوانده و نطقي دل تنگ و شاكي بودند و شاهد بر اين آن
مشروح كرده بود و تصريحا گفته بود كه اهل تبريز غيرت و اسالميت از اهل خوي ياد بگيريد ديديد 
كه با چاقو هاي خود چگونه از دين اسالميت خودشان مدافعه كرده و تن به زير بار ذلت و اطاعت كفار 

 . دندو ارامنه در ندا
اي امضاءات كرده و حقير هم امضا نمودم كه عيد غدير نزديك است پاشا  خالصه آقايان ضمنا پاره

قدغن كنند كه عموم عسكريه آن روز را اعياد اسالم بشمارند و عيد رسمي بدانند و پاشا نيز قبول كرده 
 . وحكم رسمي بداد

 بوديم همه را مهمان خود اورميهار كه در الحق كه مردي بالذات نجيب و انسان بودند و شام و يك نه
پشت سر ]  ب167[كرديم وقت غذا خوري درشكه خود را  قماندار بوده و در منزل پاشا غذا صرف مي

و چون بهجت افندي چند روز قبل از آنكه ما بفرستد در مقبره شريفه نمودند  ما فرستاده و احضار مي
محصل . ه تازه شيوع يافته در آن نطق اظهار نمودهنطقي كرده بود و بعضي كلمات المذهبي چنانچ

 سالم اهللا -كلمات و خرافاتش كه همه از روي مستي و بي مباالتي بود اينكه حضرت حسين ابن علي 
 خود هيكل مقدس و هيكل شفاعتي بود كه وي را در كربال شهيد نمودند و او محتاج به گريستن -عليه

د از هزار و سيصد سال گريستن شما بر آن حضرت لزومي ندارد ماها و شماها نبوده و نيست ديگر بع
اند گريه   و سلماس اسير دست اجانب شدهاورميهشما بايد امروزه به خواهران اسالمي خود كه در 

 كه خداوند وي - عليه السالم–بنمائيد كه بلكه آنها را از قيد اسارت كفار برهانيد نه بر حسين ابن علي 
 و اين كلمات همان -عليه السالم-ه بود از هياكل قدسيه شفاعت امت محمديرا هيكل قدس آفريد

ب به دهن گرفته سخنها بود كه ميرزا جعفر تقرير و بيان نمود و در روز رمضان در اثناي نطق متصل آ
كرد بر  خشكيد ولي باز بهجت خيلي مقرون به ادب تقرير مي كرد و گويا گلويش مي مضمضه مي

به امام حسين گريه كرديد چه حاصلي و ] آفتابه[خالف ميرزا جعفر كه گفت گيرم شما يك لولحين 
 . فائده به حال شما خواهد داد

فورًا وي را احضار كرده و بهجت ، شا رسانيده بودندبالجمله چون اين كلمات بهجت را با تلفون به پا
تواني بعد از خروج از ما از خوي بيرون آمده بود لهذا يكي از رفقا خواست كه از بهجت اظهار  بي
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 در جواب گفت چون بهجت بعضي كلمات فضوالنه گفته بود من او را احضار كردم .خوشنودي بنمايد
 . ديگر آن شخص ساكت گرديد

صد افسوس كه ]  الف168[دار اردو در آن سفر ما را مقتضي المرام مراجعت داده و ليكن باري قمان
چند ماهي بر اين نگذشت مسئله انقالب دولت مجارستان كه با تركها هم عنان بودند به ظهور پيوسته و 

 ]لاستانبو[آن انقالب و آشفتگي مؤدي بر اين گرديد كه ديگر دولت بلغار كه سد محكم راه استبول
كه محل بوغاز شهر ] داردانل[بود دولت انگليس و فرانسه الزم بود از خاك بلغار گذشته به داردانيل  مي

داد ولي همينكه آن  استنبول است وارد آيند و مادام كه بلغار بر سر پا بوده و متصدر بود به آنها راه نمي
پيچيده به حال خود گرديدند آن دولت نيز مثل دولت روس و آلمان آشفته و منقلب گرديده و بيحده 

دو دشمن قوي پنجه موقع پيدا كرده و از خاك بلغار به داردانيل كه درب محكم استنبول است بغتًه 
 وارد شدند در حالتي كه تمام قواي عثماني در خاك ايران و قفقاز بوده و بوغاز چندان قوت و

ده پايتخت دولت اسالم را اشغال كرده و  الجرم هر دو دشمن بر استنبول هجوم كر.استعدادي نداشتند
رسيد و ماها غافل بوديم كه يك مرتبه لشكر عثماني بناي كوچ  اين خبر محرمانه به حضرات تركان 
نتيجه ماند و در حيني كه در شرف حركت بودند علي رفعت بيك  كردند گذاشته و آن همه زحمات بي

 و در آن مجلس نصايح مشفقانه بر عموم اهالي قماندار به خوي آمده و در منزل حكومت مهمان بود
كرده اظهار كرد كه شايد بعد از رفتن ما كار بر شماها تنگ شده و ارامنه مجددًا هجوم آور شوند بر 
شماها واجب فرض عين است كه به جهت محافظت مملكت و اهل و عيال و اموال خودتان لشكري 

من را دفع كرد و گرنه عن قريب پايمال و گرفتار كامل رسمي درست بنماييد كه بتوانيد حمالت دش
 و در )1919. ، م1298.ش( احوال خواهيد بود و اين قضيه در اوايل سنة سي و هفتم هجري بود سوء 

الحساب دست  سه عراده توپ و مقداري قورخانه و تفنگ به دولت تسليم نمودند كه علي، رفتن دو
 . خالي نباشند

صاحب و گله بي شباني يافته  ديگر اسماعيل آقا و كسانش مملكت بي]  ب168[بعد از رفتن ايشان 
نگذاشت كه روزي صورت اهل اين خاك خوش و خندان شده و ساعتي به آسودگي تنفس بنمايند و 

  }.در اينجا سطوري بود كه خوانا نبود{...شود كرد آنچه را كه علي التدريج در ضمن تاريخ گفته مي
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  تجاوزات و شورش اسماعيل آقا سيميتقو: باب دوم
 در بيان طغيان اسماعيل آقا بعد از رفتن قوشون عثماني-2-1

 و عقوق وي بر اورميهدر بيان طغيان اسماعيل آقا بعد از رفتن قوشون عثماني و غلبة وي بر سلماس و 
  .امان به دست اكراد نامسلماندولت ايران و ابتداي فتنه آن س

بعد از مراجعه قشون عثماني از خاك آذربايجان اسماعيل آقا ديگر خود را بالمانع ديده و ديو خيال در 
و در قبال خويش قوه دافعه . كاخ دماغش بيضه نهاده در فكر استقالل و سلطنت مستقلي كردستان بيفتاد

و عرصه را بر مسلمانان تنگ يان و عصيان خود بر افزوده اي از دولت نمي ديد الجرم روز به روز بر طغ
كه در اين بين ها سپهساالر اعظم محمد قلي خان تنكابني به ايالت آذربايجان منتخب . تر مي گرفت

شده و پس از مدت چهارماه اقامت در قزوين و زنجان به تبريز وارد گرديد و قبل از اينكه سپهساالر 
ثقه السلطان تبريزي را به حكومت خوي ، الملك نيابت ايالت را داشتندوارد شود جناب آقاي مكرم 

و در حيني كه مشاراليه در خوي بود قضيه قتل برادر اسماعيل اتفاق افتاده بود ]  الف170[فرستاده بودند
و آن چنان بود كه همان ثقه السلطان با شاهزاده جهانگير ميرزا خويي خلوت كرده و يك جعبه 

به جهت اسماعيل كه به اسم جعبه شيريني فرستادند به خيال اينكه با آن جعبه كار دشمن } بومب{بونبه
 . را ساخته و مردم را آسوده نمايند

زار بوده با در قبال عمارت خود در چهريق در ميان سبزه، اتفاقا در حيني كه جعبه به اسماعيل آقا رسيده
پسرش نيز حاضر بودند و چون جعبه را مي قريب بيست نفر از اشخاص و كسان خود و برادرش و 

علي آقا نام برادرش را با يك نفر پسرش كشته و ، خواهند باز كنند دو شعله بونبه از ميان جعبه باز شده
معلوم است كه وقوع اين . خويش را هم مجروح كرده و چند نفر از كسانش مقتول و مجروح مي نمايد

آقا و كسانش شده فرداي همان روز برادرش احمد آقا را با قضيه بيشتر اسباب اشتغال غضب اسماعيل 
احمد آقا آمده خود با جمعي در دامنه كوه . قريب ششصد نفر سواره به تاخت و تاز خوي فرستاد

غضنفر ايستاده و جمعي را به تاخت دهات مامور نمود و بعضي از دهات را چاپيده و چند نفر را بكشتند 
 . رگشته و برفتندوليكن به شهر دست نيافته ب

آنگاه با سپهساالر كه تازه وارد شده بود بناي تظلم گذاشته و خود را مظلوم و مرتكبين را ظالم به قلم 
سپهساالر چون بلديتي نداشت و از وضع اسماعيل آقا مسبوق نبوده گمان كرد كه حقيقتا اين فتنه را . داد

آن وقت مكرم الدوله را به . اندبر پا نموده،  سوارهثقه السلطان و جهانگير ميرزا و آقا مير هدايت رئيس
حكومت خوي مامور كرده و به وي سپرده بود كه به مجرد ورود ثقه السلطان را محبوس كرده و 

را هم گرفته به دست اسماعيل آقا تسليم بنمايند تا از ايشان ]  ب170[جهانگير ميرزا و مير هدايت 
السلطان الدوله به محض ورود به خوي ثقهاين است كه مكرم. واباندقصاص كرده و اين فتنه بيدار را بخ
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بعد از دو سه روز با ده نفر قزاق و ، را توقيف كرده و شاهزاده و آقا مير هدايت را نيز گرفته حبس نمود
آقا مير هدايت در راه موقع پيدا كرده و فرار مي . يك نفر صاحب منصب قزاقخانه به سلماس روانه نمود

 . ند ولي شاهزاده را برده به چهريق مي رساندنماي
داشته بعد اسماعيل آقا نانجيب حكم كرد تا قزاق ها و صاحب منصب را هم مي گيرند و دو سه روز نگه

ها را از قله كوهي بلند كه مشرف بر چهريق برده و هزار زرع بلكه بيشتر از آن حكم كرد كه آن بيچاره
پس اوال قزاقها را يك به يك كت بسته آورده و از دم سنگ با چوبي . ازندارتفاع دارد در ميان دره بيند

بلند از پشت سر تكان داده پرت مي نمايند و چون نوبت به شاهزاده مي رسد هر چند الحاح مي كند كه 
اوال تمامي مايملك مرا ضبط كرده و به جان من ببخشيد زيرا كه تقصير من فقط همين قدر بوده كه من 

السلطان مطلع شدم و جعبه را مكرم الملك از تبريز فرستاده بودند وانگهي اگر بر جعبه فرستان ثقهنيز از 
آن مغرور ظالم ستمكار ابدا بر . جان من نبخشيد اقال مرا با تير تفنگ بكشيد و از اين كوه نيندازيد

هوا متالشي شده  وي رحم نكرده حكم مي كند تا وي را پرت مي نمايند و جسدش در جواني و ناكامي
از قراري كه مي . بر روي سنگها پارچه پارچه شده و باقي طعمه مرغان فضا و غضبان صحرا گرديد

باري . گفتند پاره هاي بدنش بر سنگهايي مانده بود به جز عقاب كسي را صعود بر آنجاها امكان نداشت
كوه آنها را برچيدند و به سردار مدتي نمونه ابدان ايشان و لباسشان بر روي سنگها مانده تا عقابهاي 

 171. [ماكوي اقبال السلطنه پيغام داده بود كه پارسال شنيدم سردار دو نفر كرد را از كوه انداخته بود
ده نفر نظامي و يك نفر از خانواده سلطنت را با كمال ذلت و خواري ، اينك من عوض آن دو نفر] الف

  .»كما تدين تدان«بينداختم 
 
 حاصل نيروهاي دولتي با اسماعيل آقا  بي جنگهاي-2-2

پس از وقوع اين قضيه دولت همه را به تكاهل و تواني وتسامح و تكاسل گذرانده چندان كشيد كه 
 نيز مستولي گرديد و آنچه از قزاق و حكومت را در اورميهصاحبي ديده و بر اسماعيل آقا مملكت بي

 به ايالت آذربايجان مامور و سپهساالر معزول گرديد و آنجا بودند بيرون نمود تا جناب مخبرالسلطنه
چنانچه سيصد نفر . معزي اليه نيز قوت و استعداد اسماعيل آقا را درست به جا نياورده و اهميتي نمي داد

ايشان نيز ،  و تسخير آن از دست اسماعيل آقا مامور كردهاورميهژاندارمه از راه دريا به جهت استيالي 
ميرزا ربيع از جانب مراغه آمده با كسان خود ژاندارمه از راه دريا مي ، اي آمدهآقا مراغهبا ميرزا ربيع 

همه را اسير گرفته و اسيران به سلماس ، اسماعيل آقا لشكر فرستاده.  داخل شدنداورميهآيند و به خاك 
شان گرفته آورده را كشته نشده بود و در كمال رسوايي و فضاحت لخت كرده و تفنگها آنچه از دست

 . باقي را با آن حالت به تبريز روانه نموده
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 اردويي از )1920. ، م1299.ش( در سنه سي و هشتم هجري. آنگاه قضيه جنگ فليبوف اتفاق افتاد
جانب دولت به رياست فليبوف نام روسي رئيس قزاقخانه مامور گرديده و از اين طرف نيز آقاي نعمت 

ر بسيار از ماكو و خوي و علي قلي خان اواجقي و سيف السلطنه رئيس اهللا خان ايلخاني ماكويي با لشك
پياده نظام خوي به سلماس رفته و نيز از جانب مرند و يكانات جمعي با نور اهللا خان يكاني به آنها 
ضميمه شده قريب پنج هزار نفوس در سلماس مجتمع گرديدند و سلماس و كهنه شهر در دست اردوي 

و هكذا آقاي ايلخاني كه از ]  ب171[فليبوف هم در سلماس اقامت كرده بوددولتي بودند و خود 
سركردگان مجرب و جنگ آزموده است و در حقيقت هيچ نسبتي به فليبوف نداشت زيرا كه در روز 
جنگ تجربه و جسارت به كار آيد و ايلخاني از سركردگان مجرب و جنگ آزموده است و خودش 

و علي قلي خان اواجقي و سيف السلطنه خويي و نوراهللا خان . تشخصي پردل و غيور و جسور اس
چه فايده كه دولت رياست او را به . يكاني با ابواب جمعي خودشان در كهنه شهر اقامت داشتند

روزي علي قلي خان با نور اهللا خان يكاني و سواره و پياده ماكويي حركت . داده بود} فليبوف{فيلسوف
اند و از آن طرف اسماعيل آقا در ند ولي گويا از رئيس اردو هم اجازه نداشتهكرده رو به چهريق مي رو

لر كه ابتداي كوه چهريق است سنگرهاي مستحكمه تعبيه كرده و بعضي از آن سنگرها را روسها اوچ تپه
در زمان خودشان كنده و درست كرده بودند و عسكر را در آن سنگرها جابه جا كرده و نيز جمع 

در كمينگاه نشانده بود و با اين حالت هيچ ، سواره كرد را در دهات خراب شده پنهان كردهكثيري از 
موقع نداشت كه علي قلي خان چنين حمله بيجا و بي اجازه بدون تحقيقات از وضع و كيفيت دشمن 

ليكن اشخاصي كه به نظر دوربين سياست نظر ميكردند بر ايشان مخفي نبود كه اين حمله و . بنمايد
و شاهد قوي شكستن فوري قشون . اي بوده استجوم امير تومان اواجقي تحقيقا مبني بر توطئه و سابقهه

و فرار خود امير تومان و مسبوق بودن اسماعيل آقا است كه كماينبغي سنگرها را مضبوط كرده و در آن 
كند جز اينكه ده روز نمي توانست اقامت ، برف و سرماي شديد در آن دهات خرابه سواره پنج روز

 . اسماعيل آقا از هجوم حضرت مسبوق بوده و آنجاها را سواره گذاشته بود
باري صبحي علي قلي خان مزبور جماعت سواره و پياده را خود به ضرب ده تير حركت داده و به 

لر مي برد و حتي سيف السلطنه كه رئيس نظام خوي بود در اين حركت به مومي اليه جانب اوچ تپه
قشون ماكويي از كرد و عجم و ]  الف172[چون.  و تسليم نكرده و سرباز را حركت نمي دهدتمكين

رياست قشون را داشت حركت ، سواره و پياده و يكاني به امر علي قلي خان كه از جانب سردار ماكو
 ها لر مي رسند و جمعي از اين قشون چريك خصوصا يكانياز كهنه شهر به موقع رفته به اوچ تپه، كرده

 . مخصوصا به خيال غارت بردن آمده و غير از جوال سالحي هم نداشتند
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مرتبه عسكر از پيش روي ايشان يك، لر رسيدندپس اين جماعت چريك مختلف همين كه به اوچ تپه
، از سنگرها برخاسته شليك كرده و از اطراف هم سواره كرد مانند گرگ گرسنه بر آنها هجوم كرده

ي نمايد همان علي قلي خان رئيس قشون ماكو بوده و چون قشون رو به فرار اول كسي كه فرار م
ها گذاشته معلوم است كرد ايشان را تعاقب كرده و جمعي كثير از آن مردم بي سروپا و برخي از سواره

مشكل از ، معين است قشوني كه رو به فرار گذاشته و پشتش به جانب دشمن است. را به قتل مي رسانند
 . ن خالص مي شوددست دشم

باري قريب چهل نفر تنها از يكاني تلف شده و جمعي هم از ماكويي و پياده چريك خويي تقريبا 
يكصد و پنجاه نفر همان روز فداكاري مي نمايند و آقا سيف السلطنه با پياده نظام خود در كهنه شهر 

ك شده و حادثه به ظهور رسيده منتظر و مستعد ايستاده تا آنگاه كه مي بيند صداي تفنگها خيلي نزدي
آن وقت عصري از كهنه شهر خارج شده و با فراريان درهمان نزديكي تصادف كرده چون تفصيل 
وضع را ديده به فوريت به كهنه شهر برمي گردد ولي در آن حين انقالب كه كرد از پشت سر تعاقب 

رار مي كنند ليكن خود سيف راست به دلمقان ف، مي كردند جمعي از سرباز هم قاتي فراريان شده
، السلطنه با قريب پنجاه شصت نفر مجددا به كهنه شهر آمده در مكاني سنگر مي نمايند و عسكر ها آمده

: اول شجاعتي كه سيف السلطنه آن روز اظهار كرده اينكه. همان خانه را محاصره مي نمايند]  ب172[
سيف السلطنه فورا ، خانه از ايشان دور بوده استشش ، قورخانه در نزد ايشان كم بوده و به فاصله پنج

ديوار خانه را شكافته و از اين خانه به آن خانه و هكذا تا محل قورخانه داخل شده و تمامي مهمات و 
 . قورخانه را به نزديك خودشان منتقل مي نمايند

ايند كه به دلمقان در حين محاصره بعضي از صاحب منصبان و سرباز ترسيده و اصرار مي نم: دوم اينكه
فرار بايد كرد تا از محاصره خارج شويم و نيز بعضي تصريح مي كنند كه امير شما و صاحب منصبان 
سواره هستيد شايد در موقع فرار كرده و ما را در ورطه هالك بگذاريد پس سيف السلطنه محض اينكه 

ده و مي گويد حال ديگر يقين بدست خود اسب سواري خود را ز، ايشان را از فرار كردن مايوس بكند
احدي از شما فرار كردن ممكن ، بكنيد كه من تا كشته نشوم فرار نخواهم كرد و و تا من فرار نكنم

حاال ديگر دل به مرگ نهاده و با تمام جديت و اهتمام مشغول مدافعه بشويد واز فرار كردن ، نيست
هوا را فرا گرفت قشون ،  تاريكيهمينكه، صرف نظر بنماييد آن وقت تا سياهي شب جنگ كرده

سه ، اسماعيل آقا عقب كشيده و سيف السلطنه با امنيت تمام از كهنه شهر به دلمقان مي آيند و از سرباز
چهار نفر مقتول و چند نفر مجروح شدند و در اين جنگ ابدا قزاق دخيل جنگ نشده بودند وليكن 

يازي جماعتي از قزاق با جماعتي از كرد و عسكر در اول ورود قزاق در قريه شكر، پيشتر از اين جنگ
در سنگربندي تصادف كرده و جنگ سختي واقع شده بود و چنانچه كار از تفنگ گذشته به جنگ 
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، شمشير رسيده بود و در آن جنگ جمعي از قزاق و كرد از هر دو طرف تلف شده بودند ولي قزاق
 . دكرد را به ضرب شمشير از شكر يازي بيرون كرده بودن

چون اسماعيل آقا به سبب ]  الف173[اي وقوع نيفتاده بود مگر اينكهجنگ عمده، و ديگر بعد از اين
در نهايت تنگي افتاده بودند به حيثي كه تحقيقا ديگر از مال و دواب ، محاصره و بسته شدن راه آذوقه

و جو را تاب داده و آن را همه را خورده بودند و كار به جايي رسيده بود كه گندم ، چيزي نمانده بوده
روزي كه قريب شصت ، در اين حالت تنگي آذوقه، مي خوردند، عوض نان هشت هشت قسمت كرده

احمد آقا را در سيالت با ، اسماعيل آقا. بار شتر نان و آذوقه از خوي به جهت قشون به سلماس مي برند
 . بردند، با اشترانش گرفتهجمعي فرستاده بغته بر آن آذوقه هجوم مي نمايند و سربازها را 

باري فليبوف كه رئيس اردو بود تمامي آن همه مصارف و زحمات و تلفيات دولت را به هدر داده و در 
توضيح مقام اينكه با وجود مثل ايلخاني سركرده مجرب و كار . اين باب ابدا روي مساعدت نشان نداد

چنانچه عاقبت خيانتكاري . فويض كردنددولت رياست اردو را به همان صاحب منصب روس ت، آزموده
در آن موقع كه . ايشان را در محاربه رشت با بالشويكها حسا ديده و وي را از قزاقخانه خارج نمودند

عالوه بر اين كه . دل گرديداوال از اين معني گردي بر خاطر ايلخاني نشسته و شكسته، رياست با او بود
كرده و روي دلش با اسماعيل آقا بوده و هر چند روزي يك مرتبه فليبوف از ابتداي قضيه بناي منافقت 

مجلس خلوتي قرار داده و مذاكرات كرده ، اش سلماس بودبه وساطت شاهزاده ضياءالدوله كه والده
بود و كسي از آن مذاكرات مخبر نبودند و در باطن امر طرح نفاقي مي ريختند و غالب اوقات بر 

و با مثل ]  ب173[اندكو و يكاني بد مي گفت كه اينها بالشويكصاحب منصبان قشون خوي و ما
اي كه هزار بار از وي شاخص تر و مجرب تر و عالم تر بود با كمال نفاق و دورويي ايلخاني سركرده
 . رفتار مي كرد

و فليبوف از جمله بولكونوكهاي روسي بود و باالتر از درجه سرهنگي را نداشت و از همان مدرسه 
و . ايلخاني هم از تحصيل شدگان و شاگردان همان مدرسه بود، كه وي تحصيل كرده بودتفليس 

با وجود اين محض اينكه روسي بود بر وي اظهار تفوق مي كرد . خودش صاحب درجه امير توماني بود
و ما بين وي و يك نفر صاحب منصب ادني چندان فرقي نمي گذاشت و رؤساي قشون همه اينها را از 

الوزراء رئيس قشون بود ناچار سكوت مي كردند و اطاعت مي ده كرده چون از جانب رئيسوي مشاه
من تعهد مي دهم كه ، ايلخاني متقبل شده بود كه دولت رياست اين اردو را به من واگذارده، نمودند

 من جواب دادند كه قزاق سپرده به فليبوف است بي او نمي شود گفته بود كه. اسماعيل آقا را دفع كنم
ديگر شما كار نداشته ، از شما قزاق هم نمي خواهم فقط توپخانه را با جمعي از توپچي به من بسپاريد

رئيس الوزراء قبول نكردند و چون توپخانه ، يعني وثوق الدوله، باز دولت. من چاره او را ما نمايم. باشيد
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اي تيري خالي كرده و به بهانهدر دست ايشان بود در هيچ جنگي پنجاه تير توپ نينداختند بلكه پنج 
معلوم است عقب نشيني توپ در اثناي جنگ اسباب شكستن عموم قشون . توپ را عقب مي نشانيدند

 . است
باالخره باز خلوتي كرده و مبلغ خطيري به جهت خودش و به جهت كسي كه واسطه كار بود گرفته 

ايلخاني گفت بدون اينكه . راجعه بنمايداعالن بداد كه دولت با اسماعيل آقا صلح نمود ديگر اردو م
در جواب ايلخاني گفت من به . اسباب مسئوليت مي شود. كاري از ما ساخته شود مراجعت نتوان كرد

شما هر آينه سند مي دهم كه هر مسئوليتي از دولت بشود به عهده من بوده و به شما ربطي نخواهد 
ا من است و همان روز اعالن رسمي منتشر نمود كه داشت و سند رسمي به ايلخاني بداد كه مسئوليت ب

من كه فليبوف و رئيس اردو هستم امر مي كنم كه اين اردو بايد تا ظهر همگي متفرق بشوند و هر كسي 
متفرق نشود مسئول خواهد بود و تحقيقا بعد از استكشاف كرديم كه سبب اين همه در باطن سفارت 

 الوزراء را به تهديدات ناچار كرده بود كه فليبوف را به انگليس در تهران بوده است و وي رئيس
به واسطه اينكه اسماعيل آقا خود را به . اسماعيل آقا به صلح مامور كرده و بيشتر جنگ را اطاله ندهند

 . آموز ايشان شده و االن كماكانحضرت انگليس ها بسته و دست
رمندگي و خجلت و سرافكندگي هيچ كاري پس ناچار ايلخاني و ساير رؤساي قشون با كمال وهن و ش

نكرده و آبي ناآورده به خوي معاودت كردند و اسباب رسوايي دولت و ملت و جسارت فوق العاده 
اكراد گرديد و ضياء الدوله را با پنجاه نفر قزاق به نيابت حكومت سلماس گذاشته و خود هم مثل دو 

اسماعيل آقا ده روزي . اي نوشته مراجعت نمودروحهدولت به اسماعيل آقا معاهده نامه و شرط نامه مش
اي به تبريز سكوت كرده بعد از آن بناي بدرفتاري و بدهنجاري را گذاشته و ضياء الدوله هم به بهانه

تيمور آقا كهنه شهري را حاكم سلماس كرده و به جان مسلمانان بيفتادند و ، برگشته آنگاه اسماعيل آقا
ز تحرير و زبان از تقريرش عاجز است و هكذا فوالد آقا كرد را هم به رياست كردند ظلمي را كه قلم ا

 فرستاده همه آن شرايط و معاهدات را به زير پا گذاشته و ريشخندي بود كه به دولت كرده اورميهنظميه 
 و سلماس درتمام انزجار و فشار در دست تسلط اورميهاين است كه بعد از آن تاريخ ديگر اهالي . بود
چنانچه سابقا و الحقا بعضي از حاالت . شرار زندگاني كرده و خرابي به همه آنجا سرايت كرده استا

 مردها را آويزان كرده و داغ به دست و اورميهبيچارگي ايشان درج مي شود كار به جايي رسيد كه در 
 مالك جان و نه نه كسي. پاي ايشان نهاده و زنها را به چوب بسته و از ايشان پول مطالبه مي كردند

 . مالك مال و ناموس خود نشد
 شهري بعد از چندين صدمه و خسارت ده هزار ليره و چندين هزار تفنگ مطالبه اورميهاز اهالي شهر 

و جمع نمودند ولي به اين كيفيت جمع نمودند كه مردم تمامي اموال و اسباب و معاش و . كردند
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معلوم است در ، در حالتي كه خريدار مالي هم نبوده ،دارائيت خود را فروخته به كردها مي دادند
بلي از اين جهت چند نفر كرد از . البيت بگيرداست پول داده و اساس] حاضر[مملكتي چنان خراب كي 

.  آورده و آنها مال مردم را به هر قيمتي كه دلشان مي خواست خريداري كردند]مهاباد[اهل ساوجبالغ 
به سي چهل تومان تقويم مي كردند و مجموعه سه چهار توماني را يكي به مثال قالي پانصد توماني را 

از قراري كه خودشان مي گفتند آنچه سبب رفاهيت ايشان بود اسباب . يك دو هزار ابتياع مي نمودند
ها هر چه داشتند به كردها داده و خودشان را آزاد مي كردند و طالآالت زنان بوده است كه بيچاره

شكنجه و آزار ، مي گفتند كه چون شما بر مشايخ و خلفا بد مي گوييد و دشنام مي دهيدصريحا كردها 
بعضي از محترمي اعيان خود را به ديوانگي زده بود بلكه به . بر شماها حالل بلكه به درجه عبادت است

به قول اش كشيده بودند و باز دست از او برنداشته و در شكنجه. اين بهانه از جور ايشان متخلص شود
 : شاعر

  لبيك علي السالم من كانا باكيا ادا كان والي المسلمين يزيد
 
  جنگ دوم نيروهاي مردمي و دولتي با اسماعيل آقا -2-3

جنگ دوم نيروهاي مردمي و دولتي با اسماعيل آقا در بيان وقوع محاربه دوم با اكراد و قتل و قتال به 
 تقدير ايزد متعال 

 كه تعديات اسماعيل آقا و )1918. ، م1297.ش(ئيل سيصد و سي و شش هجريدر هذه السنه تخاقوي 
و اعالن جنگي به اهالي خوي } اولتيماتوم{كسانش از حد و حساب تجاوز كرده و هر روز اولتوماتوم 

تلگرافا و كتبا به اهل خوي تكليف . در خيال حمله كردن و هجوم آوردن به شهر خوي مي بود، نيز داده
كه بايد نعمت اهللا خان ايلخاني را كه قديما با من دشمن و خوني است از حكومت ]  الف175[مي كرد

و اگر به ميل و انسانيت خودتان خارج نكرديد هر آينه من با قوه جبريه آمده و شما را به . اخراج بنماييد
در ، كردهليكن خويي ها به تهديدات وتخويوات وي ترتيب اثر ن. جزا و سزاي خودتان خواهم رسانيد

  .تا آنگاه كه جنگ دوم اتفاق بيفتاد. مقابله بايستادند
اي كه با چهارصد نفر قزاق به ظفرالدوله مراغه، ايالت آذربايجان} حاكم{توضيح اينكه مخبرالسلطنه

. تسوج فرستاده بود ماموريت جنگ داده و وي نيز با سيف السلطنه خويي كه رئيس نظام خوي است
 وي را با سرباز حاضري خود به سيد تاج الدين سه فرسخي خوانده و هكذا سوال و جواب كرده و

نصرت اهللا خان رئيس ژاندارمري را كه در آن تاريخ ها دويست نفر ژاندارمه در خوي بودند هم به سيد 
هر دو قشون از محل خود حركت ، تاج الدين دعوت كرده و بر حسب قرارداد رئيس قشون ظفر الدوله
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هفتصد نفر يا كمتر } حداكثر{الي شكريازي به هم ملحق شده همگي آن قشون يا الاله كرده و در با
 . بوده است

پس اوال با جمعي از كرد كه در شكريازي صاخلوي بودند زد و خوردي واقع شده و اكراد را از 
 ولي قشون اسماعيل آقا اتصاال. شكريازي بيرون مي نمايد و رو به كانيان حركت كرده همي رفتند

متواليا به كومك اكراد رسيده و جنگ سخت تر شده و جمعيت دشمن هي زياده شده ولي از جانب 
خوي احدي را به كمك نفرستادند زيرا كه رفتن سيف الدوله هم بر خالف ميل ظاهر ايلخاني بوده و 

ال پانصد آقايان ماكو ابدا در اين جنگ خيال مشاركت نداشتند و لذا احدي را از خوي با وجودي كه اق
و از . ششصد نفر سواره در اينجا صاخلوي از عجم و كرد داشتند به كمك و مدد كاري نفرستادند

رياست ظفرالدوله كمال انزجار و اكراه را داشتند بلكه از شكستن اين لشكر خالي از ميل و مسرت 
يگر اين هفتصد چهار هزار بالغ شده ناچار د، مخصوصي هم نبودند و چون جمعيت اسماعيل آقا به سه

نفري قشون از عهده نيامده جنگ گريزكنان برمي گردند تا خود را بر باالي سد تاجي الدين كشيده و 
در آن محل اسماعيل آقا خودش هم با جمعي كثير . در آن محل سنگر كرده نايره جنگ مشتعل گرديد

 . و جمعي غفير از اكراد و عسكر با علم هاي گوناگون ملحق مي شوند
راري كه خود اشخاصي كه در آن جنگ بودند مي گفتند كه لشكر اسماعيل آقا در آن روز چند از ق

گروه و نمره همي بودند جلوتر از همه اكراد عثماني و كسان متو آقاي كرد بودند كه از عثماني به نزد 
ي گشاد اسماعيل آقا آمده بودند و آنها همه كاله هاي نمدي دراز بي شاسيك بوده و شلوارهاي خيل

پشت سر آنها اكراد ممدي و عبدوي بودند . دارند و تفنگهاي اين جماعت همه چاپ عثماني بوده است
بود كه }خوانده نشد{... كه با علم مخصوصي آمده بودند و پشت سر آنها جمع كثيري از پياده عسكر و
پ و برخي سه تير و پنج اسماعيل آقا به آنها نيز لباس عسكري پوشانيده بود و تفنگهاي اينها بعضي چا

 . تير روسي بود
گروه آخرين انبوه خود اسماعيل آقا بوده است كه خود هم در زير علمي سبز با آنها ايستاده بود و به 
دوربين نگاه مي كرد كه از جانب خوي مددي و يا خبري بيايد يا نه و اين جماعت با تفنگ شاهي 

  .آلماني بودند و چند مستر اليوز هم داشتند
باري قشون دولتي به واسطه نرسيدن كمك و كثرت عده دشمن دل شكسته و آشفته بودند كه در اين 
بين اكراد هلو دو آقاي ميالن كه در قطور سكونت اختيار كرده و سلطان آقا قاسم از اين كوه مخفيانه 

ون قلت قشون مي كنند و چ]  الف176[آمده يك مرتبه سر راه قوشون را بالتمام گرفته و در محاصره
دولتي و نيامدن كمك و مدد را محقق مي نمايند آنوقت با كمال جسارت بنا مي كنند حمله بردن بر 
سنگرها در حالتي كه سنگر ها هم متفرق به طول هم واقع شده بود و لذا اكراد بر قشون زور آورده شده 
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 از قله كوه مجتمعا تماشا همي باز اهالي سيد تاج الدين كه. و جمعي را در سنگرها به قتل رسانيدند
كردند چون مي بينند كه اكراد قشون را در محاصره انداخته و نزديك است كه لشكر را تمام كنند و 

بر غيرت آنها نگنجيده و يك مرتبه قريب يكصد نفر . اندراه فرار كردن را هم از جلو به كلي فرو بسته
ه كرده از جلوي قشون متفرق مي نمايند و همين كه راه تفنگچي از قله كوه اكراد مستو و ميالن را نشان

 . گريز پيدا مي شود بقيه قشون از آن معركه بيرون كشيده و مستخلص مي شوند
بالجمله قريب يكصدو پنجاه نفر از قزاق و سرباز و ژاندارمه در آن جنگ تلف شدند بلكه دويست نفر و 

ولي محققا بيشتر از سيصد نفر هم آن روز از اكراد به قتل خود ظفرالدوله هم رو به تبريز فرار مي نمايند 
هاي خود به پول كفني از قرار اخبار واصله گويا كردها به مرده. رسيده بودند بلكه بيشتر تلف شده بودند

دو نفر كه در دلمقان دكان بزازي داشتند ، يك. خواستند كه كفن مغصوب بشودابتياع كرده و نمي
رباس و غير كرباس در آن دكان هر چه بوده است به جهت تكفين كشتگان ابتياع گويا تمامي چيت و ك

معلوم است كه غالبا با ، اين خود محترمين و معروفين اكراد بوده و اما اشخاص مجهول. كرده مي برند
  .لباس تني دفن كرده و فرصت كفن كردن نخواهند داشت

 قوه الزم است؟ ] چقدر [مقابل اسماعيل آقا چه قدراين بنده از معلم و فرمانده قشون پرسيدم كه در 
ليكن مخبر . ده دوازده هزار و از غير نظامي و چريك بيست هزار الزم است، اگر نظامي باشد: گفت

السلطنه بدون مالحظه قواي دشمن گاهي سيصد نفر را به جنگ ايشان مامور كرده هم سبب اتالف 
عالوه يك عراده توپ آلماني بسيار خوب با يك مستر . نفوس شد و هم ناموس دولت شكسته گرديد

 . اليوز و قريب سيصد بار قورخانه و چندين تفنگ كسب و نصيب دشمن گرديد
 
   ]مهاباد[ هجوم اسماعيل آقا بر ساوجبالغ -2-4
و وقوع محاربه در آنجا في ما بين ] مهاباد[بر ساوجبالغ  در بيان هجوم بردن اسماعيل آقا ] الف181[ 

  هجري1340ژاندارمري و اسماعيل آقا و اكراد ساوجبالغ به تاريخ شهر صفر من شهور هذه السنه 
  )1921. ، م1300.ش(

تفصيل مقال و توضيح حال به طريق ايجاز و اجمال اينكه در تاريخ مذكور كه قريب يك هزار نفر از 
 در خارج شهر )اَيريقاش ( و قزاق به رياست ملك زاده تهراني در محلي موسوم به ايندرقاشژاندارمري

 . ساوجبالغ و برخي هم در داخل شهر اقامت كرده و صاخلوي بودند
اوال ملك زاده در آن موقع با بعضي از رؤساي اكراد موافقت نكرده و چند نفر از آنها را گرفته تحت 

گذشته از اين نظاميان . د و اين معني اسباب انزجار و رنجيدگي اهالي مي شودالحفظ به تبريز مي فرستا
بر اهل و عيال اكراد دست تعدي دراز كرده و هتك اعراض مي نمايند و ملك زاده نيز شب و روز 
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مست و مخمور بوده و با لوليان كرد و گل رخان ساوجبالغ و ساز و طنبور مشغول عياشي بوده و غالبا 
حتي از قراري كه رئيس تلگراف خانه . در خواب و شب ها را در مجلس شراب مي گذرانيدروزها را 

باز ملك زاده در خواب بوده و كسي جسارت به . مي گفته ساعتي كه اسماعيل آقا هجوم كرده بود
. چندان كه صداي توپ و تفنگ دشمن وي را از خواب خمار بيدار كرده بود، بيدار كردنش نكرده

محرمانه عرض حالي به اسماعيل آقا نوشته و وي را به مدد و ] ساوجبالق[هالي ساوچالغ بدين سبب ا
به ، اسماعيل آقا كه پيوسته منتظر چنين فرصتي مي بود. معاونت و استخالص خودشان دعوت مي نمايند

 و آوري كرده و مانند سيل بر سر ساوجبالغ هجوم مي نمايد و با تمام عجلهفوريت قشون خود را جمع
شبانه بناي مهمان كشي ، شتاب زدگي عازم آن صوب مي شود و قبل از رسيدن او اكراد توطئه كرده

گذاشته و هر كسي با مهمان خود در آويخته و خون جمعي از ايشان را ريخته و بقيه هم با اكراد 
 خود را بر ساوجبالغ هنگامه جنگ را گرم مي نمايند و در بين محاربه اسماعيل آقا هم با لشكر گران

 . سر وقت آن خون گرفتگان مي رساند
چون خود را باخته بوده است بي جهت به قشون امر مي كند ، ملك زاده بعد از مختصر زد و خوردي

 كه دامنه كوهي و سنگر محكمي بوده است كوچ كرده جنگ كنان داخل )اَيريقاش (كه از اندرقاش
. خارج كرده در محاصره سختي مبتال مي نمايندشهر ساوجبالغ مي شود و خود را از محل محكمي 

صبحي ملك زاده از ، آنوقت اكراد و عسكر دور ايشان را گرفته و شب را با حالت محاصره به سر برده
معلوم است واي بر . غايت مرعوبيت خودداري نتوانسته و قشون را امر به تسليم و خلع اسلحه مي نمايد

بعد از خلع سالح و . كرده و سالح خود را مانند زنان از دست بدهدحال كسي كه به اسماعيل آقا تسليم 
ملك زاده خودش به آنها مشق داده و به صف و رده مي ، حصول اطمينان بنا به خواهش اسماعيل آقا

عسكرها مستر اليوز را از دو طرف بر . نمايد و چون بر صف مي شوند اسماعيل آقا هم مشق مي دهد
خزان همه را مي ريزند و بعد از ريختن ايشان من باب احتياط كه كسي زنده ايشان بسته و چون برگ 

نماند اظهار ندامت بسيار كرده و جار مي زند هركس از شما زنده است برخيزد كه آقا به او انعام خواهد 
م دوباره امر مي كند كه سرهاي آنها را تما. جمعي از ميان موتي بر پا شده و اظهار حيات مي كنند. داد

به سلماس آورده بعد از چند روزي ، به سنگ بكوبند و خود ملك زاده بدبخت نانجيب را هم نكشته
پولي هم داده مرخص مي نمايند و چنان معلوم است كه وي را به وعده و وعيد فريفته بوده است كه 

ه از همين كه تسليم كردند آنوقت به سزايشان رسانيد و همه را كشت مگر جمعي ك. تسليم بكنند
} قوشاچاي{دوآب با همان كوهها خود را به ميان،  داخل شهر نشده كناره كرده)اَيريقاش (اندرقاش

آنها را نيز ، رسانيده بودند و نيز دو نفر از ژاندارمه به زير توپ دخالت كرده و عسكرها حمايت كرده
  .رها كرده بودند و به خوي نيز آمده بودند
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 ولتي توسط سميتقو نيروهاي د)و غارت( قتل -2-5
 نيروهاي دولتي توسط سميتقو در بيان بقيه سوانح اين سال به تقدير ايزد متعال و اشتعال )و غارت(قتل 

  نائره جنگ و جدال
پس از وقوع قضيه فاجعه ساوجبالغ و جسارتي كه اسماعيل آقا نسبت به دولت متبوعه خويش به ظهور 

واداشتند كه با قواي داغي را برآن آمده و سردار ارشد قراجهناچار دولت در مقام تهيه قشون بر ، رسيد
دفاعيه خود به مهم اسماعيل آقا بپردازند و چهل هزار تومان پول نقدا به جهت مصارف الزمه به مومي 

در قريه صوفيان سان ، وي نيز با تمام جمعيت و قواي خود از سواره و پياده حركت كرده. اليه بدادند
پس به طسوج آمده و منتظر . زارو دويست نفر از سواره و پياده از سان گذرانده بودندسه ه. ديده بود

االول همان سال و نيز در اوايل ربيع. موقع حركت بود ليكن بعضي از قواي مهاجمه را انتظار داشتند
 هشتصد نفر ژاندارمري كه از طهران آورده بودند با قورخانه كافي و تفنگهاي انگليسي به رياست

يكصد نفر . به خوي با تمام ابهت و حشمت وارد آمدند، كاپيتان السين و لون بزع فرنگي سويئدي
 نظام و باقي پياده نظام بودند و اين عده در خوي توقف داشتند كه ناگاه شبي به كاپتان مرقوم از سواره

د را با قواي جانب سردار ارشد خبر مي رسد كه اسماعيل آقا محض اينكه مابين قوه سردار ارش
ژاندارمري خوي قطع كرده و خود فاصله بشود تا سوال و جواب اين دو اردو با همديگر منقطع گردد 
برخي از قواي خود را به صاخلوي در غلمانسراي و خاندام فرستاده كه ايشان سركريوه خرسك را 

 . گرفته و مابين دو لشكر فاصله ناطقه بشوند
ي از ژاندارمه را با جمعي كثير از سواران اقا مير هدايت خويي به كريوهلهذا شبانه كاپتان جمعي كثير 

 بين اكراد وژاندارمري كه سنگر كرده بودند دو سه فقره در خرسك فرستاده و در باالي ان كوه ما
ژاندارم ]  ب182[ي خرسك را اوًالزيرا كه باالي گردنه. عرض سه روز جنگ سخت واقع گرديد

است در } خوانده نشد{...ايست در غايت سختيدره كه دره} قانلي{ قانلو متصرف شده و در سر
 را امر به هجوم داده و چون اكراد بر قا قريب سيصد نفر سوارهآسنگها سنگر گرفته بودند كه اسماعيل 

ن سنگرهاي محكم هجوم مي كنند قشون دولت نيز با آتش مستراليوزها در آتشباري مضايقه و آ
آنگاه به . مستراليوزها را چندان آتش نمي كنند كه كردها خيلي به نزديك مي رسندخودداري نكرده 

 يك -خدايش بيامرزاد–امر مرحوم تورج ميرزا كه جوان رشيدي بود و در همين جنگ به قتل رسيد 
مرتبه ستراليوزها از چند طرف آتش باريده و جماعت ژاندارمري نيز شليك مي نمايند و جمعي كثير از 

دو مرتبه اسماعيل آقا امر يورش و هجوم داده به همين قرار تلفيات ، را به خاك هالك ريختهدشمن 
وليكن روز سيم گويا ژاندارمري از مشاهده جنگهاي سابق مرعوب شده و . بسيار داده و فرارمي نمايند

ده باز يك با وجود اين كه سه چهار برابر آن تلفيات بر كردها وارد ش. هم قدري تلفيات داده بودند
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الدين برخاسته و به شهر مراجعت نمودند با وجودي كه ظاهرا فاتح شده مرتبه ژاندارمري از سيدتاج
بودند گويا مرعوب شده بودند و خودشان معتقد بر اين بودند كه چون تفنگهاي ما انگليسي بود و 

كه فشنگ ما تمام شده و ترسيديم ، فشنگ بر نمي داشتند، مستراليوزها هم غير از همان فشنگ انگليسي
بدين مالحظه آمديم كه تفنگ سه تير و پنج . آنگاه كار را بر ما تنگ گرفته و طعمه كردها بوده باشيم

و همين طور هم . تير از اهالي گرفته و اين فشنگ انگليسي را فقط به جهت مستراليوزها ذخيره بنماييم
 . گ حكما و جبرا از اهالي جمع نمودندكردند و پانصد قبضه تفنگ و دويست و پنجاه هزار فشن

الدين شبانه حركت كردند كردها اطراف ده را گرفته باالجمله بعد از آن كه قشون دولت از سيدتاج
الدين خود را در ميان آتش سوزان ديده دست اهل اهالي سيدتاج. باري گذاشتند]  الف183[بناي گلوله

شبانه به جانب شهر كوچيده و كردها به ده ،  صرفنظر كردهو عيال و اطفال خود را گرفته و از همه چيز
و در آن روز آخر كه اكراد به شدت بر ژاندارم هجوم كرده و قشون را به . آبادي را سوختند، آتش زده

و } قيزيلجا{پس رو به جانب قزلجه، برخاستن ناچار كرده بودند چون درست بر ژاندارمه دست نيافتند
و در قزلجه قريب سيصد نفر از سرباز مرند فوج حاجي احمد خان صاخلوي روند مي، تسوج گذاشته

اكراد بر آنها حمله كرده و جمعي از ايشان را تلف كرده و برخي . اندبودند و چندان استعدادي نداشته
آنگاه اكراد اموال . وليكن خود حاجي احمد خان و پسرش از معركه بيرون مي شوند. را اسير مي گيرند

گويا سردار ارشد از قضيه مسبوق . روبه تسوج جلوريز مي روند، قان را نيز به غارت برده چهرهتوپچي و
شده قدغن مي كند كه كسي تيري خالي نكرده آنگاه كه اكراد به باغات تسوج رسيده و در ميان باغات 

 و سردار با آنگاه به امر سردار از چند طرف با توپ و تفنگ ايشان را به عقب برگردانيده، مي شوند
قريب هشتصد نفر سوارشده اكراد را جنگ كنان تا جلوي غلمان سراي تعقيب كرده و از آنجا به محل 

و آن روز هم از طرفين تلفات زياد واقع شده بود گويا در نتيجه اين جنگ قريب پانصد . خود برگرديد
همين قدر كه در نتيجه جنگ . نفر از اكراد تلف شده و از عجم معلوم نشد كه تلفيات چقدر بوده است

اي حاصل نشده و گردنه را باز اكراد متصرف گرديده چند روزه و اين همه تلفيات هيچ فايده و عائد
الدين جايي كه پناهگاه عمده و محلي به غايت محكم بود و به مثابه قلعه در خوي بود فقط مثل سيدتاج

 .  حصول نپيوستخراب شده و ما بين دو لشكر منقطع گرديد و مقصود به
 : الثاني اينكهو از حوادث و فجايع واقعه در شهر ربيع

شبي يك نفر از صاحب منصبان ژاندارمه با دويست نفر ژاندارم و دو چرخه مستراليوز كه باصطالح 
مي گويند و چهل نفر از سواره خويي به سركردگي سرتيپ خان خلف } اسكادران{يك اسقادران 

جازه كاپيتان المين و لومبزع رئيس از خانديزج حركت كرده و به يستكان حاجي نصرت لشكر بدون ا
صبحي زود اطراف .  هجوم كرده و يستكان را تاخت و تاز و غارت كنندةمي روند به خيال اينكه بغت
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قريه را گرفته بناي آتش فشاني مي گذارند و كسان اسماعيل آقا كه در آنجا بودند گمان مي كنند كه 
 آمده لهذا در اول امر پنهان شده بود بعد از اطالع از عده قشون از ده بيرون شده اطراف قشون بسياري

را كه همه كوه است گرفته بناي تيراندازي مي گذارند و با تلفون خبر داده از سيالب و غيره استعانت 
ي آيند در به فاصله قليلي از سيالب نيز جمعي از كرد و عسكر ملحق شده و به جنگ در م، مي نمايند

اي واقع بوده پس جمعي از ژاندارمه حالتي كه اكراد كوهها را گرفته و ژاندارمه در محل پهن و گشاده
و . به گلوله اكراد به قتل رسيده و صاحب منصب هوا را پر دود يافته سوار اسب شده و فرار مي نمايد

جواني . صاحب منصب را بنده ديدمبيچاره ژاندارمه نابلد غريب را در ميان شعله آتش مي گذارد و آن 
خود را ، در معلم خانه هاي تهران با مشق يك دو، تن پرور، خوش موي و خوش بوي، بود ساده روي

دلخوش كرده و به جنگ اكراد و شكاك رشيد و گرگان آدم خور آمده از آن نورسيدگان معلم خانه 
از بوي عطر ايشان كوچه ها در عبور معطر بود كه صبح و شام را با صابون فرنگي خود را شستشو داده و 

پيوسته در فكر تزيين سر و صورت بوده نه در خيال ، مي شود مانند عروسي كه عازم حجله زفاف است
جمعي را به ].  الف184[شجاعت و شهامت و لذا فورا فرار كرده ژاندارم پياده به كجا فرار تواند كرد

ل آقا تحويل داده بقيه السلف افتان و خيزان با كمال پريشاني انضمام دوچرخه مستراليوز به كسان اسماعي
ها افتاده و از خود را از آن معركه و مهلكه نجات داده و برخي از ژاندارمري به واسطه نابلد بودن به دره

هاي عميق تو در   و بعضي در ميان دره.اين دره به آن دره چندانكه با كردها تصادف كرده و اسير شدند
شكار حيوانات صحرايي شدند و آنها را كه اكراد به اسارت برده ، ها اده در اين سنگها و دردهتو افت
به نحوي اخت و عريان بدون ساتر با اندامي شكسته و صورتي مجروح خسته به نزد اسماعيل آقا  ، بودند

جامه بر آنها برده بودند كه با آن همه سنگ دلي بر آنها ترحم كرده و لباس كهنه از پيراهن و زير 
 . پوشانيده و به هر يك خرج راهي هم داده مرخص كرده بود

دوازده مرتبه ما بين قشون دولت و ، تر اينكه در اين مدت سه سال كه چندين فقره قريب ده عجب
الشهدا باهللا و رسوله قشون دولت روي  اسماعيل جنگ اتفاق افتاده و در هيچ يك از اين موارد كثيره 

} خوانده نشد{...اند بلكه همواره اسير و تلفيات زياد داده و  و به خوش بختي نايل نشدهموفقيت نديده
 . توفيقي و عدم مساعدت باطني و بدبختي در وجنات حال دولتيان واضح و اليح بوده است

 ،دانم مگر از اينكه مردم ايران خصوصا قشون دولتي روي دل از جانب حق بر تافته و اين بنده اين را نمي
ابدا مانند گذشتگان دلبستگي با خداي خود و اولياي الهي نداشته پيروي منكران و المذهبان را 

 اين است كه از ايشان سلب توفيق گرديده از خداوند مهربان خود خواهانيم كه بر ما بخشوده .نمايند مي
دي اين يك مشت و ضعفاي اين ملت با به گناهكاري ظالمان و ستمكاران و طبيعي مسلكان نگردد و بز

 ] ب185[بيچاره را به قدرت قاهره و بازوي تواناي خود از شر اين مرد شرير برهاند و انه علي ذلك قرير
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و ممكن است كه اين آثار بدبختي همه نتيجه آن خونهاي نا حق بوده باشد كه بي جهتي اشرار در ايران 
ن نفوس محترمه را بريختند البته در به خياالت واهيه و احتماالت سخيفه و اغراض فاسده خون چندي

. ميان اين همه مقتول اقال يك نفر مرد خداپرست موحد بوده است كه اينها از اثر ريختن خون اوست
 : ولنعم ما قبل

   هيچ قومي را خدا رسوا نكرد  تا دل مرد خدا نĤمد به درد 
 در بيان محاربة واقعه في بيستم شهر ربيع الثاني 

الثاني تمامي رؤساي قشون كه عبارت از لوبند رئيس ژاندارمه و  ت و يكم شهر ربيعبه تاريخ شب بيس
سيف السلطنه رئيس سرباز  ، الدوله ماكويي پسر اقبال السلطنه سردار ماكو سردار قراچه داغي و شجاع

دهند كه سه   جنگ را قرار مي خويي در قريه قوروق و تكلك اجتماع كرده و بناگذاري نموده ونقشة
الدوله به سمت قراتپه و يستكان رفته و  اعت از شب رفته قشون ماكويي از كرد و عجم با شجاعس

ژاندارمه از باالي گردنه مالجنيد و شوربالغ و قوشون سردار ارشد هم از جانب گردنه خرسك هر سه 
ندارمه  خود را به همراهي ژ دسته حركت كرده و هجوم كنند ونيز سردار ارشد چهارصد نفر از سوارة

قرار داده كه آن جماعت پيوسته قله كوه را نگاه داري كنند مبادا كردها آمده باال سر ژندارمه را بگيرند 
پس با اين نقشه حركت كرده برفتند و از اول طليعة صبح صداي . كه كار آنها را خراب و ضايع نمايند

رب مانده صداي تفنگها هم ممتد رسيد و تا دو ساعت به مغ توپها به خوبي به شهر و اطراف شهر همي
كشند و يا تاشقه و درشكه به شهر حمل  بود آن وقت خبر رسيد كه هي زخمدار است كه از اردو مي

و معلوم گرديد كه بعد از آنكه هنگامة كار زار و جنگ توپ و تفنگ گرم شده اوال توپ . نمايند مي
محاربه شدت يافته و كسان اسماعيل آقا را اسماعيل آقا هم جواب بده توپ دولت بوده و بعد از آنكه 

 بالخصوص جماعت ارامنه كه مخصوصا دعوي طلب شده و لباس .] الف185[اند از جلو بر داشته
ژاندارم پوشيده قريب يك هزار نفر از دولت سالح گرفته و به جنگ اسماعيل آقا آمده بودند و همه از 

يت به همراهي قشون سردار ارشد هنگامه جنگ را  با كمال جد  بودند واورميهاهالي خود سلماس و 
گرم كرده بودند و خود سردار ارشد پشت سر قشون بر قله بر آمده با دوربين نگاه كرده و مشغول 

افزايد  عده و استعداد اسماعيل آقا در نهايت كثرت شده و ساعت به ساعت مي. فرماندهي بوده است
نمايد و خود سردار با قريب سيصد نفر  كست يافته فرار ميچندانكه پيش جنگهاي سردار ارشد از جلو ش

هر چند اصرار  ، در همان شته مشغول بوده است و چون كسان سردار حالت حاليه را خوب نديده
در اين بين بدبختانه ،  فرار امتناع داشتهزكنند كه به محاصره نيفتاده ما نيز بر گرديم سردار ارشد ا مي

افتد و كسانش چون مردم چريك بودند به محض افتادن  ده و در همان جا ميتيري به سردار ارشد رسي
سردار به هم خورده و عقب جمعيت ايشان از انتظام افتاده و با وجودي كه قشون به دو فرسخي سلماس 
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گذارند و چون قشون  اند يك مرتبه كم كم از سنگرها بناي عقب نشيني مي رسيده و در شرف غلبه بوده
ها حمله كرده و بر باال سر ايشان مسلط  نشسته آن وقت كردها با جسارت تمام به ژاندارمهسردار عقب 

دهند به حيثي كه ديگر عدة ژاندارمه  آورند و تلفيات زياد مي  مي گرديده و دمار از روزگارشان بر
 . شوند شود و چند نفر از صاحب منصبان نيز كشته مي پاشيده و به هم خورده مي

 قشون سردار به هم خورده و هم قشون ژاندارمه به شهر مراجعت كرده و همان  هم عدة، بباري همان ش
شب را به خيال اينكه مبادا اسماعيل آقا ما را تعقيب كند از منتهاي مرعوبيت جنازة قتالي خود را هم 
دفن نكرده همان طور در ميان صحرا طعمه وحوش و طيور گذاشته و از نصف شب با عجله تمام 

هاي اهالي را هم عاريت كرده و روانه تبريز شدند و به مرند رفته از آنجا به شرفخانه مامور شده  شكهدر
در . ها را كشيده و آورده دفن كردند به آنجا رفته بودند و بعد از بيست روز اهالي پول داده و آن جنازه

متفرق و متالشي ]  الف185 [حالتي كه به حالت بد و ناخوشي افتاده بودند و حيوانات درنده آنها را
 . كرده بودند
 مقتولين آن جنگ شاهزاده تورج ميرزا و سلطان احد خان بودند كه يكي از اصفهان و  و از جملة

ديگري از تهران بوده و نيز يك نفر صاحب منصب فوجي كشته شدند و ليكن بعد از وقوع اين حادثه 
 . كه اسباب غايت پريشاني گرديد

الثاني بود اين حقير در خواب ديدم كه در مكاني   قشون كه بيست وسيم ربيعهمان شب مراجعت
ولي در  ، ترسم از اين سگ خواهد به جانب حمله كند و من مي ام و سگ بزرگي كلفت مي ايستاده

 پس كسي آمده و ميخ طويلة بزرگي را كه در سر زنجير سك بوده بر زمين .گردن زنجير كلفتي دارد
 اين سگ نتواند به تو آزار بكند و من اين خواب را به قضية . من گفت كه ديگر نترسمحكم كوفته و با

اسماعيل آقا تعبير كرده و اميدوارم كه ديگر بعد از اين دست حق وي را از تعدي و شرارت ممنوع 
 . بدارد

ميشه از و از وقايع بعد از قتل سردار قراچه داغي اينكه چون دولت به سبب سوء حركات سابقه ارشد ه
 و بي خبرانه برادر ارشد ةوي خائف و بد گمان همي بودند در اين موقع فرصت را مغتنم شمرده بغ

ساالر عشاير را با پسرش گرفته و قزاق فرستاده تمامي اسلحه و مهمات و توپهايي را كه ارشد به تدريج 
 . ضبط كرده بود بدست آورده به قورخانه تبريز حمل نمودند

ت مكتوبي كه اسماعيل آقا بعد از اين فتح اخير و قتل سردار ارشد به صور]  الف188[
 . اهالي خوي نوشته بود

چون در اين جنگ آخرين كه ذكر شد اگر چه بنا بود كه قشون ماكو نيز از جانب قراتپه بر اكراد 
به آن اسماعيل آقا حمله بي افكنند در آن موقع قشون ماكو موقع جنگ نديده و صالح را در مداخله 



 رع خوييامين الشّ ميرزا ابوالقاسم  ، در آذربايجان ر ماكوو سردا  ارامنه، اسماعيل سيميتقو تاريخ تهاجمات و جنايات

 56

محاربه نيافته ابدا اقدامي نكرده بودند وتفنگي و توپي از ايشان باز نشده بود چه اصال مايل به محاربه با 
ملت به حضرات  اسماعيل آقا و استيالي دولت عليه نبوده و بازار آشفته را طالب بودند كه دولت و

سماعيل آقا اين فقره را حقيقته بر  اين است كه ا.محتاج و متملق بوده و خود فاعل مايشاء بوده باشند
حميتي و نفاق آقاي سردار ماكو با دولت خود محمول داشته و بناي چاپلوسي و خصومت گذاشته با  بي

وجودي كه طبيعت و غيرت جناب سردار بر همگان معلوم است كه هرگز به اين حركات ناموس 
 . بول اينگونه حركات مانع و رادع است اسماعيل آقا راضي نشده و غيرت اسالميت وي را از ق شكنانة
اي از حركات شنيعة شما ها مرا بر آن   اگر چه پاره : اهالي خوي  «: مضمون كتاب اينكه  ، خالصة

واميداشت كه به مجازات كاري با شماها اقدام كرده وشماها را به كيفر و سزاي اعمال برسانم زيرا كه 
  . جنگ اسالم فرستاديدها داده و به تفنگ جمع كرده بدست ارمني

حمد خداي را كه سردار ارشد را كه با من به جهت برادرم جعفر آقا خوني گري داشت به قتل رسانيده 
و به مقصود مأمول خود برسيدم و ژاندارمه را نيز چنانچه شايد وبايد مضمحل و محو ونابود نمودم ولي 

 در عوالم اسالميت حظي و نصيبي باقي با همة اين حركات زشت شما كه با وجود آن حركات شما را
از قراري كه به اين راپورت رسيده پسر آقاي اقبال . مال و عرض شما را مباح كرده است نبوده وخون و

ممكن نيست كه از من .  مادامي كه ايشان در خوي هستند.السلطنه به خوي آمده و در خوي هستند
. ته با كمال اطمينان مشغول كسب و كار خود باشيدالب. اي صادر آيد نسبت به آن طرف هجومي و حمله

 » .اسماعيل سمتقو
 
  سمتقو )از ( قتل و غارت ژاندارمها در تبريز بعد از شكست-2-6

 تبريز از جانب  سمتقو در بيان انقالبات واقعه در)از (قتل و غارت ژاندارمها در تبريز بعد از شكست
  ژاندارم و وقوع محاربة ايشان با قزاق و غارت شدن بازار شهر تبريز

 بعد از اينكه قشون  )1922. ، م1301.ش( در اوايل شهر جمادي الثانيه همين سال سيصدو چهلم هجري
ژاندارمري كه از تهران آورده بودند از اسماعيل آقا شكست خودره و تلفيات زياد داده مابقي به 
شرفخانه مامور شدند گويا جماعت آشوب طلبان ايران بعد از حصول تمامي مقاصدشان و ضبط همة 

و سعي و كوشش ايشان بود كه كليه ادارات و ]  الف189[ادارات دولتي چنانچه منتهاي جديت 
 به اختيارات بايد در قبضة اختيار و نفوذ ايشان شده فاعل ما يشاء و حاكم مايريد ايشان بوده باشد و

باز گويا اشتهاي آقايان نشكسته و . تمامي مقصود رسيده و همه را در تحت تصرف خودشان بر آوردند
تشفي خاطر ايشان حاصل نشده بود جز اينكه در ايران نيز مسلك بالشويكي اظهار كرده و مثل روسها به 

 را كه از شدت حسادت يغماگري مردم ماال و جانا و عرضًا بپردازند و جز اين معني عطش باطني ايشان
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 خاطر آقايان به )گمان (كرده است و هميشه اين خيال فاسد در كمون با مردم با ثروت داشتند اطفاء نمي
مركوز گرديده بود و اين همه قتل نفوس ونهب اموال و خرابي بيوت قديمه و  جوش و خروش آمده و

يدي بر اظهار بالشويكي هم داشتند زيرا الجرم عطش شد، انداختن خاندانهاي قديم آقايان را سير نكرده
ها ديگر تمام شده بود به جز اين مسلك نو كه به زودي تقليدًا از اشرار روس ياد  ها بهانه كه همه ترانه
 . گرفته بودند

نمودند در اين  لهذا پيوسته در خلوات با همديگر در اين باب مذاكرات داشته و انتظار فرصتي را مي
 اسماعيل آقا جماعت ژاندارمري و هم مسلكان آقايان به خوي آمده بودند با چند هنگام كه به دعواي

نمايند و وقت و قراردادي  نفر از آقايان دموكرات خويي هم اين مطلب را در ميان گذاشته و توطئه مي
و اينكه در اثناي جنگ به مجرد دو روزه . تعيين كرده بودند كه مطابق همان روزهاي جنگ بوده است

الدين عقب نشيني كردند و پانصد قبضه تفنگ و دويست و  گ مختصري بهانه كرده و از سيد تاججن
هاي خودشان از  پنجاه هزار فشنگ با آن همه شدت و حدت به همراهي چند نفري از امثال و طراري

اهل خوي جمع آوري كردند همه من باب المقدمه بوده است كه در اين موقع ناچاري اهالي به همين 
و استعداد و سالح اهالي را از دستشان گرفته و آنگاه به ]  ب189[بهانه كه فشنگ ما تمام شده قوه 

و اهل خوي را به عنوان اينكه شماها طرفدار اسماعيل آقا هستيد آقايان كامال . مقصود خود نايل شوند
رگان معمول چاپيده و غارت بنمايند و آنچه را كه ميل خاطرشان است در حق اين يك مشت بيچا

و گرنه دولتي كه از پايتخت بيست منزل ده قشون به محلي فرستاده است چگونه متصور است . بدارند
. كه در دو روز فشنگ را تمام كرده و دست بسته بماند. كه بدون تهية قورخانه و مهمات الزمه بفرستد

موم ديده بودند و اين همه وانگهي قريب يكصدبار شتر قورخانه كه با خود وارد خوي كرده بودند و ع
  .شود چهارصد نفر سواره كرد كه تمام نمي، قورخانه در مدت دو روز جنگ با سيصد

اند ليكن اوال صورت و سطوت  وليكن آنچه به تحقيق رسيده اين است كه حضرات در اين خيال بوده
حضرات را } خوانده نشد{...آقايان اقبال السلطنه و ثانيا سطوتي كه در اين محاربه از دشمن بديدند اين

شديدا مرعوب و متوحش كرده بود كه ديگر نتوانستند در خوي به مقصود خود شروع نمايند و ترسيدن 
اين . كه اگر اظهار كنند اهالي با ماكويي همدست شده ايشان را به خاتمه برسانند محو و نابود بكنند

رفتند گفته بودند  بودند ولي همان شب كه ميالضمير خود نشده  است كه در اينجا قادر بر اظهار مافي
كه اهالي ما را آورده به كشتن بدادند شماها حاكم و محكوم همه طرفدار اسماعيل آقا هستيد و به اهالي 

  .اند گفته دشنام و فحش مي
و از قراري كه شنفتم در آنجا هم چند نفر از رؤساي فرقه . باري با آن عطش باطني به شرفخانه برفتند

و . مده با ايشان مذاكرات كرده و به محاصرة شهر تبريز و اظهار مطلب تحريص و تهييج نموده بودندآ
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ها خلع اسلحه كرده بودند گويا دولت  در تهران هم بيشتر از اين از ژاندارمه، شاهد بر اينكه سابقه داشته
  .هم فهميده بودند

 با اسماعيل آقا به محاربه ]مهاباد [وجبالغكه عموم قواي دولت در سا]  الف190[باري در اين موقع 
آقايان . مأمور شده و در قوم باغي تبريز كه مركز قشون است چندان قوه و استعدادي باقي نمانده است

موقع را بسي مغتنم ديده و به بهانة اينكه وزير جنگ تازه حكم كرده كه اسامي خارجه از قبيل قزاق و 
 لشكر ايراني برداشته شده و سواره را به اسم سواره نظام و پياده را به ژاندارمري و امثال اينها از روي

اسباب دويت و نفاق از بين قشون را داشته شود به همين بهانه اوال در شرفخانه شورش ، پياده نظام ناميده
 بيست نفر از قزاق كه بودند بر آنها حمله كرده بعضي را كشته و بعضي سوار كشتي شده به، كرده و ده

 . روند دريا فرو مي
اند  كرده ثانيا دو نفر معلم فرنگي خود را به واسطة اينكه ايشان را در اين موضوع تصديق و تصويب نمي

كه البين و لومبرغ بوده هر دو را حبس كرده وانگهي با طنطنه تمام رو به تبريز به حكم الهوتي خان 
ابرين راه را غالبا متعرض شده و فتنه جويي و شوند و ع با توپخانه و قورخانه روانه مي، هجوم كرده
 . برند نمايند و بعضي را حبس كرده با خود محبوسا و مغلوال مي آشوب مي

كنند كه به عوض خون شيخ  محبوس مي، ايالت را گرفته: شوند اوال  پس از اينكه به شهر تبريز وارد مي
: ثانيًا.  قصاص نمايند] شهادت رسيده بودمنظور شيخ محمد خياباني است كه قبل از آن در تبريز به [

از ماليه و دخانيه هر قدر : كنند و ثالثا پول نقد مي، انبارهاي ذخيره دولتي را شكسته و همه را فروخته
: شوند خامسًا جماعت دموكرات هم مسلح شده ضميمة ژاندارمري مي: گيرند و رابعًا ممكن بوده پول مي

نخست الهوتي نطقي مشروح و مفصل كرده  ، وت كرده و در آن دعوتعموم اهالي را به سربازخانه دع
نمايد و به شاه ايران دشنام داده و عكس لنين يهودي را از بغل در آورده و  و اظهار مسلك بالشويك مي

 پس بايد به گفتة .] ب190[كه احمد شاه كيست؟ امروزه طرفدار رنجبر اين مرد است و بس : گويد مي
 . ملكت را به جمهوريت شناختمرد عمل كرد و م

زيرا كه اين قبيل . كنند به روي همديگر نگاه مي ، اهالي از استماع اين كلمات حيرت كرده و متحريند
از مشاهده اين حال سيد . شدند خياالت ابدًا در قوه مصورة ايشان صورت نبسته و گرنه هرگز جمع نمي

ت به اهالي بد گفتن و دشنام دادن كه شماها غيرت و كند نسب مهدي ناطق ماكويي بپا برخاسته و بنا مي
به ، هميت نداريد و خون نداريد مگر شما نبوديد كه به سر شيخ گرد آمديد و بعد از كشته شدنش رفته

 . شوند ديگر جمع نمي، گويد تا اهالي متفرق شده گورش بريديد و اين قبيل دشنام بسيار مي
به سر خيابانها توپ كشيده و ژاندارمه قراول گذاشته و شهر را بعد از همة اين اعمال آن وقت حضرات 

نمايند و از آن طرف اسماعيل خان رئيس قزاق آذربايجان فورًا به ساوجبالغ تلگرافًا  در محاصره مي
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اخبار داده و با فوريت سه هزار نفر قزاق و تمامي سوارة خالو قربان لر به سر كردگي سرتيپ ظفر 
رسانند و چون  باغي مي ازم شده و همان روز سيم شبانه ساعت سه خود را به قومالسلطنه به تبريز ع

خيزند در مقابل آنها  جماعت دموكرات عمومًا سالح بر داشته و به همراهي و مساعدت ژاندارمه بر مي
 . آيند ميچي و اميرخيز هم اسلحه بر خود راست كرده و به معاونت قزاق                 جماعت از اهل محله دوه

شوند آن وقت  شب سيم جنگ كه قزاق ساوجالغ و جماعت خالو قربان لر نيز آمده و ملحق به قزاق مي
نمايند و هر  بر حسب امر وزير جنگ قشون قزاق بدون امهال بر سنگرهاي ژاندارمه حمله و هجوم مي

ه را پر كرده و بر شود باز به امر رئيس قشون جاي كسري نفرات تلف شد چند جمعي از قزاق تلف مي
افزايد و به همين قرار تا سه مرتبه در هر مرتبه جمعي تلفيات داده و جاي كسر نفري را پر  هجوم مي

ديگر قزاق داخل سنگرهاي ژاندارمه شده و ناچار ]  الف191[كنند در هجوم چهارم  كرده و هجوم مي
قزاق هم در تعقيب و اتالف نفوس گذارند در اين موقع  رو به فرار مي، ايشان از سنگرها برخاسته

نمايند و تلفيات بيرون از حد از طرف  ژاندارمه خودداري نكرده جمع كثيري را هدف تير گلوله مي
 . شود ژاندارمه واقع مي

، عالوه جمع كثيري از مردم شهر از زن و بچه هم درميانه هدف گلوله گرديده از جمله اطفال مدرسه را
بيچاره ، مدًا يا جهًال در عين اشتداد تيراندازي از مدرسه مرخص و بيرون كردهمعلم و مدير مدرسه يا ع 

اطفال با آتش مستراليوز و تفنگها مصادف شده تقريبًا نصف اطفال و معلم خانه از نحوست آن معلم 
 . نمايند جاهل فداكاري مي

، لباس قزاقي پوشيدهو ليكن جماعتي از ژاندارمه در حين وقوع جنگ تحت بيرق حمايت دولت رفته و 
داخل قزاقخانه شدند و بعضي هم از اول امر بر خالف دولت تن در نداده و به قزاقخانه پيوستند وقدر  

قليلي با معيت الهوتي و ميرمهدي ناطق ماكويي و دو سه نفر ديگر از اين اشخاص رو به نخجوان و 
تبريز را شكسته وغارت نمودند و خاك روسيه فرار كردند و در نتيجة آن جنگ تمامي دكاكين شهر 

روس ايشان را خلع اسلحه كرده ، اند مطابق اخبارات واصله به مجرد رسيدن آنان كه نخجوان فرار كرده
 ولي ميليونها پول .دهند صبح و شام به آنها نيز غذا مي، و باكمال فضاحت و رسوايي از طبخ صالدات

 :  بقول شاعر– اهللا كل فاسد من امور المسلمين  اصلح–دولت و ملت را به غارت ببردند وبخورند 
  دور مقصود من نه قهوه و نه قهوه خانه در ديدار يار او چون هامي بونالر بهانه

 : و نيز از جملة واقعات اينكه
]  ب191[اند  اكراد ميالن از قبيل هوسه آقا وپسرانش و سلطان آقا كه در سربند مرز قطور واقع شده

اسماعيل آقا نهر آب شهر را مانع شده و مدت يكماه بيشتر است كه آب قطور شهر امسال حسب االمر 
،  تا بعد از اين.اي آب يا به زراعت آورده يا به شهر آورند گذارند قطره را به كلي مسدود كرده و نمي
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 كار اين مملكت به كجا رسيده و چگونه خواهد بود ومجددا به دهات اعالن دادند كه هر كس تابع امر
اسماعيل آقا بوده هم به زراعتش آب داده و هم محافصت مال و دوايش بر عهده ما است و اگر متابعت 
نكنند هم مالش به غارت رفته وهم زراعتش را خشكانيده و به جانش ابقا نخواهيم كرد ولي هر كس 

  .تابع شود بايد بهرة اربابي و ديواني را به ما بپردازد تا مال و جانش محفوظ باشد
 : دربيان بعضي از سوانح امسال مطابق شهر شوال

بعد از قتل سردار قراچه داغي و متفرق شدن قشون چريك كه با وي بودند مجددا دولت در تهيه لشكر 
وجمع آوري قشون به مقام جديت بر آمده و به خوبي دانستند كه آقاي مخبرالسلطنه اين موضوع را در 

معلوم گرديد كه  ، رده ولي بر خالف اظهارات ايالت آذربايجاننظر دولتيان يك امري سهل وانمود ك
اين كار بيرون از اهميت نبوده و دولت ناچار است كه در اين موقع قواي مدافعة را جمع آوري كرده و 

ها دشمن قوي پنجه مسخر نخواهد  در قبال دشمن با تمام قوا به جنگ بر آيند و با اين موشك دواني
روستاي در اطراف شهر صائين [ و صاين قلعه و سانجود  ]قوشاچاي[ياندوآب  الجرم در سمت م.شد
هم با  اردويي نظامي تشكيل داده ومنتظر وصول شعبات قشون از هر طرف بودند و خالو قربان لر، ]قلعه

 در اين موقع اسماعيل آقا اظهار جالدتي كرده و عمر آقا و .عدد خود در خارج مياندوآب بود عده و
 193[   پس قشون مذكور چون ، ر را با لشكري مكمل بر سر اردو به رسم شبيخون فرستادهشيخ طاه

فورا با عدة خود به  ، خالو قربان نيز موقع فرصت را از دست نداد، آيند از ساوجبالغ بيرون مي] الف
 ساوجبالغ هجوم آورده و با مختصر زد وخوردي جمع قليلي را كه از اكراد اسماعيل آقا صاخلوي

 . شوند بودند بيرون كرده و خود داخل مي
در اين بين عمر آقا با جمعيت خود به اردوي دولتي كه در دهات متفرق بودند بر خورده و اردو را بعد 

 كه سه منزلي كرمانشاه است آن صفحات را  ]سنقر[ از تلفيات عقب رانده و بلكه متفرق كره وتا سونقور
هجوم كرده و خالوقربان كه به خيال ،  و آنگاه مجددا به ساوجبالغ.نمايند تاخت وتاز كرده مراجعت مي

اينكه البته پشت سرش از جانب دولت كمك و توپخانه به ساوجالغ خواهد رسيد وبه جهت تفرق و 
آن وقت از جلو هجوم اكراد تحمل نياورده و بعد از ، اختالل اردوي دولتي از مامول خود مايوس مانده

 قتل اين جوان رشيد جسور اسباب  هم به معرض قتل وهالكت بر آمد و حقيقةتلفيات بسيار خودش 
 و اين خالو قربان اوال سردار لشكر ميرزاكوچك خان جنگلي بوده وقريب دو .گرديد تاسف عمومي

هزار نفر تفنگچي رشيد جنگي داشته در اين اواخر دولت وي را با مواعيد بسيار نويد داده واز كوچك 
ه دولت پيوست و محض اينكه در قبال آن همه خيانت و تقصيرات كه نسبت به دولت خان جدا شده ب

اش از وي صادر شده بود اظهار مودتي به دولت بنمايد پس با عده وعدد خود دعوي طلب شده  متبوعه
 و اگر چه تا به حال در هر .به جنگ اسماعيل آقا بر آمده وآخر كارش به اينجا رسيد كه مذكور نوديم
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 موفقيت با اسماعيل آقا بوده ولي در اين ماه حمد خداي را كه در دو سه فقره جنگ و طرفيت موقع
واقع شده كه در اينها غلبه و استيال با دولت بوده يكي در قريه رهال باسيف السلطنه واقع شد وقريب سي 

فقره بحمداهللا نفر از دشمن به قتل رسيده وديگري در سكمن آباد در قريه قورديك و كلوانس وهر دو 
اميد است كه همان . غلبه و موفقيت با دولت بوده ودر هر يك از جانب اكراد تلفيات بسيار داده شده

واقعه حقير صدق بوده وبعد از اين ديگر آخر كار اسماعيل آقا بوده باشد چنانچه تفصيل خواب خود را 
 و در  ] ب192[ يكي بيست وپنج نفر ايم و محققا در اين دو فقره جنگ در سابقا با تاريخش ذكر نموده

وهشت نفر محققا از  ديگري كه در سكمن آباد چند روز قبل در همين شهر ذي قعده واقع شده بيست
 و .اند ها را هم نتوانستند ببرند و تفنگ و اسبهايشان را هم قشون اغتنام نموده ايشان مقتول شده و جنازه

 معروف ايشان كشته شده است زيرا كه اوًال لباس و مخصوصا در جنگ قورديك دو نفر از سرداران
اند كه دليل بر شخصيت ورياست  رخت هاي ايشان وانگهي انگشتري الماس پر قيمت در دست داشته

رب العالمين كه ديگر بعد از رؤيت آن   والحمداهللا.ايشان بوده و هكذا اسبهايشان نيز امتياز تمام داشتند
الثاني ديدم و به قضيه اسماعيل آقا و رفع آن ملعون تعبير كردم روز به  بيعوسيم ر منام كه حقير در بيست

روز اسباب ذلت وشكست ايشان فراهم آمده و يدغيبي الهي كامال قدرت نمايي نموده تا معلوم گردد 
 :  به خواجه نظامي. الغير. امور همه در دست حق و اولياي حق است كه رشتة

  اگر ناخدا جامه بر تن درد  خدا كشتي آنجا كه خواهد برد 
 
  شكست و فرار اسماعيل سمتيقو -2-7

 لشكر نصرت اثر  شكست و فرار اسماعيل سمتيقو در بيان عاقبت احوال وخامت مال اسماعيل آقا و غلبة
 . دولتي وفراري ومتواري شدن وي و كسانش

ژاندارمري چنانچه تفصيال سبق تفرقه اردوي ارشد و  داغي و قتل سردار ارشد قراجه  بعد از وقوع سانحة
اين تعريفهاي مولف از رضا خان  [آيت سردار سپه رضاخان پاالندوز يگانه مشير دولت ابد .ذكر بيافت

ميرپنج قبل از وقوع آن همه جنايات از رضا خان مي بادش كه در تاريخ ثبت است چه اين حوادث كه 
 را به عنوان منجي ملت قلمداد مي كرد و بعدا مولف ذكر كرده هنوز اوايل كار رضاخان بوده و او خود

 مهاجر وزير جنگ كه مردي است جنگ آموخته و از ]معلوم شد كه او نيز سر در آخور بيگانه دارد
قوة عقل و خرسندي و جسارت توأم  ها كرده و شهامت و شجاعت را با اول عمر در قزاقخانه خدمت

آن گاه به قانون قوة نظامي از هر طرف ايران به  ،داشت بر حسب اقتضاي وقت دولت را نظامي كرده
احضار لشكر نظامي حاضر خود فرمان بداد وقرار بداد كه يك نفر چريك داخل قشون نظامي دولت 

از طرف متواليا لشكر سواره نظام وپياده   )1922. ، م1301.ش( 1340پس تا شهر ذي حجةالحرام  ، نشود
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ند چنانچه قريب بيست هزار نفر لشكر مكمل نظامي به شرفخانه جمع همي شد نظام به تبريز و
نصير ديوان  اي و سركردگي واالحضرت امان اهللا ميرزا نايب اول وزرات جنگ وآقاي ظفر الدوله مراغه

زلوي همداني و سرهنگ كلبعلي خان نخجواني وامثال ايشان با مهمات شاهان وقورخانة بي پايان ؤقراگ
و دهات انزاب جمع آمده بودند پس از تكميل قواي حربيه در شهر هم در شرفخانه و هم در طسوج 

الحرام همي سال فرخنده فال چهلم هجري از جانب وزارت حربيه واركان حرب به شروع  الحجة ذي
 193[جنگ اشارت شده و لشكر قيامت اثر با توپهاي قوي پيكر فوج فوج و دسته به دسته حركت كرده 

تمامي لوازمات و مهمات   توپ بزرگ و چندين چرخه مستراليوز وبا قريب شصت هفتاد عراده] ب
پشت سرلشكر ظفر اثر مطابق اواسط شهر  ، عسكريه حتي برنج و روغن و قند وچاي بر شترها بار كرده

ذي الحجة الحرام لشكر دولتي مانند درياي طوفانزاي فوجا بعد فوج چون توالي امواج بحريه كه موجا 
حقيقة از جنبش نفوس تشكيل   از مراكز خود رو به سلماس هجوم آور شده وبعد موج در حركت آيد

صورت دريايي كرده همي آمدند تا در جلوي قريه شكريازي با اكراد شكاك و عبدوي كه به 
 اسماعيل آقا به خيال اينكه .روبرو شدند وهنگامه جنگ مسلم گرم گرديد، جلوگيري نشسته بودند
ات گذشته است كه جمعي قليل مركب از نظامي و چريك را به سوي وي اقدام همان لشكرهاي اولي و

متفرق مي ، متهورانه هجومي كرده پس دشمن هم باتمام قواي خود بر آنها بر آمده و .دادند حركت مي
عثماني  }كرد{باز به همان خيال خام فوجي عمده از قشون خويش را مركب از اكراد وعسكر ، نمودند

دستگاه هموار و چاي  دوربين بر دست گرفته و ، فرستاده و خود برمرتبة بلندي رفتهبه جلو قشون دولتي 
 و چون اكراد با فوج .با كمال قوت قلب و اطمينان تماشاكنان منتظر نشسته بوده است، حاضر كرده

بر ، دعوا چندان سخت بوده كه كرد و قزاق دست از تفنگ بر داشته ، نمايند پيشين از قزاق مقابله مي
آويخته كه در اين بين فوج عقبي از قزاق به سرعت تمام  شمشير و قمه شاتقه باهم  روي هم ريخته و با

چون كردها عاقبت كار ، افزايد ا به ايشان رسانيده و كردها ضعف پيدا كرده و بر قوة قزاق ميرخود 
بسيار شكست يافته دانستند كه لشكر فوج پي فوج خواهد رسيد بعد از تلفيات  خويش را وخيم ديده و

گذارند و قشون اسماعيل آقا هم اگر چه متواليا و دسته به دسته به كمك همديگر  رو به فرار مي
رسند ولي نقشه جنگ آن روزي را دگرگون ديده و جولگة سلماس را نمونه از عرصات محشر  مي
 ي همي كرد چندچه بر خالف جنگهاي گذشته توپهاي دشمن كوب از چندين نقطه آتش فشان.بينند مي

 . شد آنكه در خوي به خوبي صداي توپها شنفته مي
بلكه دويست تير ، اي كه شصت ثانيه باشد محققا يكصد و پنجاه تير به عقيده اين بنده در ظرف هر دقيقه
شنفتيم و   عالوه بر مستراليوزها كه صداي آنها را در خوي نمي.شد توپ بزرگ از هر طرف خالي مي

و كردها هيچوقتي چنين جنگ دولتي را نديده بودند بعضي توپها را به . ها مانع بودكوه بعد مسافت و
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 باري در آن اثنا كه اكراد رو به فرا .كردند اثري سه چهار توپ متصل به هم و پشت هم اتصاال خالي مي
تبه هاي زبر دست ده پانزده چرخه مستراليوز را به قرار پاتري پشت هم گذاشته يك مر گذارده توپچي

اكراد بعد از . آتش نشاني كرده و از اين جهت عدة كثيري از عسكر و اكراد بر روي خاك ريخته بودند
  .كنند اين شكست فاحش ديگر محل اقامت و توقف نيافته غالبا كرد به چهريق فرار مي

ي احمدخان  وقايع همان روز اين بود كه از جانب خوي نيز شجاع الدوله پسر سردار با حاج ونيز از جملة
مرندي و جمعي از قشون ماكو و سرباز مرند هم رو به قراتپه رفته اما شجاع الدوله خود و كسانش از 

 و حاجي احمدخان را .شعبانلو و آن طرفها پيشتر نرفته و از همانجاها با دوربين مشغول تماشاگري بودند
ت باالي مالجنيد و شوربالغ و باقريب سي چهل نفر از قزاق به همان كوهي كه مشرف به شكريازي اس

الدين فرستاده و از آنجا به كردها تير اندازي همي كردند كه ناگاه دسته بزرگي از اكراد كه  سيدتاج
گويا كسان هوسه آقا ميالن بوده از اين طرف بغته از كمين غدر بر آمده و پشت سر ايشان را گرفته و 

حاصره كرده و دمار از روزگار شان بر آورند و چند نزديك بوده است كه سرباز و قزاق را در ميان م
گيرند كه ناگاه صاحب منصباني كه در باالي شكريازي مشغول  نفر از سربازهاي مرند را هم به اسير مي

تيراندازي بودند اين معني را با دوربين معاينه كرده و يك پاتري توپ راكه عبارت از چهار چرخه توپ 
نمايند كه كردها يك مرتبه خود را در   كرده و به نحوي شليك ميبزرگ بوده روي به آن جانب

هاي توپ  اند فرار كنند گلوله خواسته محاصره گلولة متوالي توپ يافته وتا يك ربع ساعت هر چند مي
 . گذاشته است كه فرار نمايند نمي، دورادور ايشان را به چهار حصار كرده

نمايد ولي در اين جنگ بال اغراق   را از آن مهلكه به در ميباالخره جمعي را به تلف داده و بقيه خود
ديدن آقايان  يك تير تفنگ از جانب شجاع الدوله و كسانش خالي نشده بود چنانچه همواره داب و

 .  و لهذا از كرد و عجم از ايشان يك نفر هم كشته نشده است.ها بر اين بود ماكويي
 حفظهم اهللا تعالي عن طوارق الزمان وايدهم بتابيداته في -ني باري آن روز را قزاقهاي جنگي جسور ايرا

 اسماعيل آقا را ]سماور[جسارت اظهار كرده بودند و همان سموار   نهايت شجاعت و-كل حين و اوان 
نزديك به غروب آفتاب چون عكس شعشعة آفتاب بر سموار برنجين پرتو ، كه باالي تپه گذاشته بود

نشانه گلوله توپش ، درخشيد و توپچي زبردست به مجرد رويت اي مي ستارهانداخته و از دور همچون 
يك مرتبه اسماعيل آقا ديد كه سموار و دستگاهش همه با گلولة توپ در هوا متالشي و متجزي ، كرده

 . كنند گرديد پس در آنجا درنگ نياورده رو به چهريق فرار مي
قاي كرد سردار اسماعيل آقا جمع كثيري از اكراد در و نيز از وقايع اينكه در حالتيكه همان روز عمرآ

قصبة سلماس مشغول نعل زني اسبان بودند كه يك مرتبه پنجاه شصت نفر قزاق در تمام جسارت و 
شود به مجرد استماع اين خبر عمرآقا از  هلهله كنان و نعره زنان وارد قصبه مي باكي ركاب كشيده و بي
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 و از جمله سوانح اينكه قريب پانصد .نمايند  دركمال عجله فرار مي كهنه شهر باكسان خود آن دروازة
از  معاينه كرده و نفر سوارة شكاك بر باالي كوه سيالب سنگر كرده نشسته بودند رئيس قزاق ايشان را

جانب چيچك دويست نفر سوارة قزاق اوال ركاب كشيده و تا دامنة كوه جلوريز آمده آنجا همگي به 
مدتي بعد باز رئيس . شوند مرتبه از اسبها فرو ريخته و به سنگر رفته مشغول جنگ ميقانون نظامي يك 

سوار شده و جلوريز مانند عقاب تيزپر خود را بر باالي كوه رسانيده و كردها را از  ، فرمان داده
 . ريزند سنگرهاي خود فرو مي

تمامي  ، اسماعيل آقا ناچار شدهبالجمله آن روز قشون دولتي چنان جنگ مردانه و جسورانه بكردند كه 
سلماس را از كسان خود خالي كرده و همگي به جانب چهريق فرار كردند بلكه از قرار  ] جلگه[جولگه 

فرسخ از چهريق باالتر و در } ؟{داش كه نه و و خويشتن را با صاري ، معلوم آنجا هم تجمل وتاب نياوره
ختي است كشيدند و فرداي آن روز چون قشون به صوماي واقع شده و جاي بسيار س حدود عثماني و

جانب چهريق تهاجم نمودند غير از دهات خالي از سكنه و چهريق خالي از نفوس چيزي نيافتند و چند 
عراده توپ و قدري توپ شرنبيل پيدا كرده بودند كه آنها را هم در زير حوض آب انباري محكم 

 حتي غله وحيوانات و اثاث .مخفي و پنهان كرده بودندرسيد  ساخته و در آن جا كه هيچ به خيال نمي
 پس قشون آن دهات را كال سوخته و محل قلعه و عمارت چهريق را به .البيت همه را كشيده برده بودند

اند حتي خاك اين جانب دره را بالتمام  نحوي ويران كرده بودند كه هرگز اثر عمارتي در آنجا نگذاشته
اي  كرده همه را از زمين هموار بكردند كانه ابدا در آنجاها عمارتي و قلعهكنده و به آن طرف تسويه 

   ».فقطع دابر القوم الذين كفروا و قيل الحمدهللا رب العالمين« . نبوده است
داش هجوم كرده و معلوم گرديد كه اسماعيل آقا باتمام ايل و  و بعد از چند روز قشون به صاري

كه در خاك عثماني و نزديك سرايه بوده است منتقل گرديده و از  ردره اش به دا عشيرت و خانه و النه
هاي بسيار بلند واقع شده و جنگل بسيار بزرگي  گويند درة مزبور چالي است كه ميان كوه قراري كه مي

 و بعد از آنكه .باشد در آن ميان است كه در عين تابستان هم آنجا از سردي هوا زيست كردن مشكل مي
 پناهنده شده اوال كردهاي هرتوشي كه ايل و عشيرت بزرگي است شبي به سر وقتش آمده بر آن دره

ايشان كشيده برده بودند و بعد از ، بعد از جنگ بسيار و تلفيات تمامي اسبها و قاطرها و شترهايش را
ها بر وي عاق شد و هر چه مواش و دواب و غير ذلك داشته است  ايشان ايل خودش جماعت عبدوي

 . اند ت كرده با خود به ايران بر گشته آمدهغار
ها بر وي كمين كرده و صبحي بر سر وقتش با عسكر بسيار آمده و وي را در محاصره  مرتبة سيم عثماني

كه از جمله باورد نام از كسان زبردست و رشيد ]  الف195] انداخته اوال چند نفر از كسانش را كشتند 
حب جمالش جواهر خانم دختر حسين آقاي تكورلو كه از جمله زنان بوده به قتل رسيده و زن جوان صا
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جميلة كرد بوده است وي را نيز كشته و به جهت بعضي انگشترهاي پر قيمت كه در انگشتانش  نامدار و
 . عسكر فرصت نيافته با عجله دستش را كه دستي نازنين بوده است از زند بريده بودند ، بوده

جواهر خانم اوال زخمدار شده ولي هنوز نمرده بود پس به عسكرها التجائ و از قراري كه شنيدم گويا 
شما مرا با خود به وان ببريد آنجا من معالجه كرده و زنده  ، كشد نمايد كه اين زخم مرا نمي التماس مي

فيروزه را در  اش الماس وياقوت و كشد آنگاه انگشترهاي قيمتي  عسكر اعتنا نكرده وي را مي.شوم مي
، و پسر نه. برند نگشتانش مشاهده كرده چون فرصت تنگ بوده الجرم انگشتانش را بريده و با خود ميا

اش با وي بوده اسير كرده به  اش خسرو آقا را كه از همين جواهر خانم بوده و حقيقه تمامي عالقه ده ساله
 . برند آنكارا مي

اش را عينا برده و هم زن و پسر و كسانش از  هشنيدم بعد از وقوع اين تفصيالت كه هم هفت بار قاطر لير
 و برادرش احمد آقا و دو نفر از كسانش آمده بر روي )يعني اسماعيل سيميتقو (خود، دست رفته بود

. كرده است هاي هاي گريه مي ، مدتي با صداي بلند ، نشيند و كاله خود را بر زمين زده سنگي مي
ه است تا بعد از آن قضاي الهي در حقش چه اقتضا بنمايد و چنانچه صدايش به كوه و دشت پيچيده بود

 . كارلي كَسر ، تيغ حق بورران دير اي جان گئج كَسر: نعم ما قيل
 . حمد خداي را كه تعبير واقعه حقير چنانچه سابقا ذكر شده عينا به منصة ظهور و شهود بر آمد

  ا سحر كندديدي كه خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد كه شب ر
 
  برخي اوصاف وخونريزي و ظالمانه سميتقو -2-8
 دربيان بعضي از اخالق و اطوار اسماعيل آقا ]  ب15حاشيه [

د كه اسماعيل آقا چندان اعتقادي به دين و مذهب نداشت و هر چند پيش آيد خوش آيد نمخفي نما
دانند  ه اهل سنت شيعه را حرام مي با وجودي ك. عدد ازدواجش از كرد و شيعه از ده گذشته بود.بود مي

وجود چون مالحظة ] اين]  المسلمين از چهار نفر تزويج نتوان كرد با  و زوجة دائمي را هم باالتفاق بين
 . اين همه تزويج كرده بود، حالل و حرامي نداشت

ه اي بود كه مكرر دست مردم را روي كنده سنگي نهاده و با قم رحمي و قساوت قلبش به درجه بي
افتاد و يكي از رؤساي كرد در كمرش فشنگ كم بود و جاي  زند كه دست از بازو جدا شده مي مي

انگشتان وي را بريده به عوض فشنگ در فشنگليك فرو ، حكم كرد، فشنگ در فشنگليك خالي بوده
 . بردند

 ايستاده و كرد عموم اهالي سلماس در بيرون قصبه بر سر راهش قشالق هجوم مي هنگامي كه باالي قره
 رسد تمامي اهالي از علما ورعيت با كمال ذلت از وي به مقام تقاضا و چون با طنطنه و كبكبه به آنجا مي
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اهل قراقشالق گذشته از آن هجوم صرف نظر ]  الف195حاشيه  [خواهش بر ميĤيندكه بلكه باز خون 
 كه شفاعت ايشان را به موقع خواسته  بعد از چندين عجز و الحاح گويا قدري پيش آمده و مي.بنمايد

گويد كه مگر شما در مباح  هاي اكراد در جلو آمده و مي الدين نامي از خليفه قبول بگذارد كه سراج
از خون ايشان حاضر كنند تا من با آن ] آفتابه [اينك يك لولحين . بودن خون اهل قراقشالق شكي داريد

 از اين تقريرات آن .نياز بنمايم ه حضرت بي و بدين وسيله تقرب ب.خون وضو ساخته و نماز كنم
گذارد و بعد از  قشالق مي اسماعيل آقا بدتر از بدتر با شدت هر چه تمامتر رو به جنگ اهل قره، ولدالزنا

رو به طسوج و بعضي به ، آنكه بر آنها مستولي شدند مردمان جنگي و تفنگچي ايشان از ده بيرون
مانند همه را به   باقي مردمان عاجز ضعيف از پير و اطفال كه مي.ندرو اي كه در ميان درياست مي جزيره

 . نمايند قتل رسانيده و زنهاي ايشان را به عشيرات به اسيري تقسيم مي
برند پس به حكم  الدين را به اسيري به وردان مي ها جمعي از سادات سيد تاج و در جنگ با ژندارمري

كند كه آتش در اين خانه زده  مي]  ب194حاشيه [  كرده و امراسماعيل آقا همه را در ميان خانه حبس 
 . همه را بسوزانيد

دارند كه اين سادات  ناله و شيون بر مي ، اهالي وردان از زن و مرد بر پاي آن ناجوانمرد خود را انداخته
 با وجود .صحيح النسب را اگر در اين آبادي بسوزانيد البته از آن صدمة بزرگي بر اين ده خواهد رسيد
مهابا خود را  اين حرامزاده پذيرفتار نشده و آتش در آن خانه افروخته بودند ليكه دو سه نفر از اكراد بي

 . در ميان آن آتش سوزان انداخته و سيدها را در بغل گرفته از آتش به در آوردند
از سرش آسوده حقيقتا به وحشيگري چنگيز زمان خود بود كه خداوند رئوف مساعدتش نكرده مردم را 

 و .ايم  و قضية از سنگ انداختن مرحوم جهانگير ميرزا را با ده نفر قزاق سابقا تفصيال ذكر نموده.فرمود
 دزاده تسليم شده بودن ر از ژاندارمه را در قضيه جنگ ساوجبالغ كه با ملكفقريب سيصد چهار صد ن

ي بعضي از مجروحين راكه هنوز و سرها. همه را در يك آن با آتش مستراليوز محو و نابود ساخت
 اگر چنانچه خدا نكرده وي به ايران مستولي شده بود . به امر آن ظالم غدار با سنگ بكوفتنددنمرده بودن

اعتقادي   زيرا كه با همه بي.شد كرد كه محققا چنگيز و نمرود مي مي]  الف194حاشيه [هر آينه كارها 
صومتي با غير كرد در دلش جابگير بود كه هرگز تصور اين مرد عصبيتي جاهالنه داشت و عداوت و خ

  .بود تر و دلشادتر مي ديد حالتش خوش تر مي تر و زبون  هر چند مردم غير كرد را ذليل.تعقل نتوان كرد و
عثماني را در دهات گذاشته بود هر يك از ايشان كه به دختر كسي خواستار } كرد{جمعي از عسكر

 و كسي .آورد ا دختر را به حبالة نكاح مجبوري آن عسكر در ميشد ناچارش كرده و مجبور مي
بود بعد از آنكه به  كند ولو هر كسي مي توانست بگويد كه دختر من خود را به عسكر تزويج نمي نمي

 حتي دختر شخص خيلي .كردند  مستولي گرديد عموم كردها هم در آنجا به همين قرار رفتار مياورميه
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هاي گدا انداخته   از ترس آن كرد دختر خود را لباس دهاتيبيچارهر شده مادر محترم را كردي خواستا
 اين بود حالت . با كوه و بيابان به تبريز فرار كرده و دختر را از دست وي بيرون برده بوداورميهو از 

  .اورميهكسان اسماعيل آقا در سلماس و 
لشكر .  معيني ندارد ] الف196[ ومحل ومكان اليه با برادرش احمد آقا فراري بوده بالجمله فعال مومي

 اورميهفاتح بعد از تصفية امور سلماس در ركاب شاهزاده امان اهللا ميرزا معاون وزارت جليله جنگ عازم 
 جمع كثيري از مخدرات و پرده كيان آن شهر قشون را با حالت اورميهكرديده و در حين ورود به شهر 
صداي گريه و ناله اهالي بر فلك اثير ، سر و صورت گل و الي ماليدهمفجعي استقبال كرده بودند و بر 

 عاقبت رئيس قشون از ايشان .كردند شده و به حيثي كه تمام قشون بر حال ايشان گريه مي بلند مي
كنم گريه را موقوف كنيد و حقيقه   خواهش مي.نمايد كه نظاميان بيشتر از اين تحمل ندارند خواهش مي

 بوده زيرا كه اسماعيل كرد و كسانش بعد از استيال به اهالي آن شهر آتش ظلمي ميهاورحق به جانب 
بيفروختند كه ستمكاري نمرودي و بيدادهاي شدادي و فجايع به كلي از خاطرها فراموش شدند چنانچه 

 . ايم برخي از آن مظالم را سابقا ذكر نموده
اش كه قريب  يوان سرتيپ قراگوزلو تمامي عدهو از حوادث واقعه درهمين شهر ذي الحجه اينكه بصير د

ده چرخه مستراليوز و توپ و به انضمام  ، يكي صد نفر سواره و سه هزار نفر پياده نظام بوده وهشت
حجه به خوي وارد گرديده و اين قشون فاتح با كمال انتظام و  مهمات الزمه وتهية كامله در اواخر ذي
يپور و موزيك دسته دسته و فوجا بعد فوج با ابهت و شكوه شاليه طمطراق تمام سرود خوانان با طبل وش

وارد شدند و حكومت محليه جار كشيده و عمومي اهالي و خود حكومت با تمام خوشدلي و مسرت به 
استقبال شتافته با احترام تمام مهمانهاي نظامي را وارد نمودند و تا هفتم محرم را در خوي اقامت كرده و 

معل وزارت جنگ عموم قشون وصاحب منصبان دسته دسته با طبل وموزيك تعزيه بر حسب دستورال
كردند و الحق اين  هاي شهر را گردش مي و شب و روز اكثر كوچه. كردند داري و سينه زني همي

عزاداري قشون در اين موقع خيلي اسباب رواج اسالميت و بلندي شعائر دين است زيرا كه مردم گمان 
 .  مشروطه شدن دولت فقط انكار عقايد اسالميه و تخريب مباني دينيه است الغيركردند كه معني مي
 

  جنايات سردار ماكو: باب سوم
 198[در بيان فتن ومحني كه دراين چند سال زمان انقالبات اسماعيل آقا بر اهالي و اطراف شهر خوي از

  .ها وارد آمد يات و مظالم ماكوييتعد] ب
ها كه اسماعيل آقا و كسانش بناي طغيان و ستمكاري گذاشته و در فكر غارت و  بعد از رفتن عثماني

در اين موقع كه اهالي به واسطه ضعف و فتور دولت از دادرسي دولت متبوعة . خرابي مملكت بيفتادند
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د جز اينكه بسردار ماكويي التجا كرده و در ساية خود نا اميد شده و پناهگاهي و محل اميدي نديدن
پس به ناچار به مالحظه سابقه . حمايت ومحافظت ايشان مدتي ازشر حضرات ايمن و آسوده باشند

حقوق آشنايي وقرب جوار و اتحاد اسالميت خودمان از دولت متبوعه درخواست كرديم كه در اين 
دخول در تحت حمايت سردار ماكو  حكومت وموقع حفظ اين مملكت و چارة اين ضرورت جز به 

كار ،  كار.صورت نبندد و جز ايشان هيچكس قادر نيست كه جلو تعديات اكراد شكاك را بگيرد
  .سردار است و الغير

. با تمام اكراه تمام حكومت خوي را به سردار بدادند، صواب ديد اهالي دولت نيز بر حسب خواهش و
انصافي و تعدي از كرد شكاك كمتر نبوده و همينكه  ماكو در مقام بي} مستبد{غافل از اينكه خوانين

اين شيره به دهان آنها برفت ديگ طمع و حرص حضرات به جوش آمده و تمام همتشان بر اين 
. مصروف شود كه هر قدري كه اهالي را جركي در مقدي و بضاعتي در مال باقي است خودشان گيرند

به خيال اينكه بعد از خرابي به قيمت مختصري خودشان . مخروبه بنمايندو دهات را هم عمال چاپانيده و 
 زيرا كه عادت .اند چنانچه به همين وسائل اكثر دهات و محالت خوي را تصاحب كرده. مالك بشوند

قديمي آقايان بر اين است كه هر دهي و ملكي كه با ايشان همجوار بشود اكراد را تحريك كرده و آن 
نمايند تا عاقبت به قيمت قليلي خريداري كنند چنانچه اكثر محالت خوي را   سكنه ميملك را خالي از

 . اند به همين عناوين مالك شده
، )قرئيني(محال قراعيني، جيك ببه، محال كجله محال، )سؤكمن آباد (محال چايپاره محال سكمن آباد

ف الحيل و چپاول كاري و دغلي همة اينها را حضرات از اهل خوي به لطائ، واجيق و چالدرانآمحال 
 . اند تملك نموده

هاي  بالجمله سردار ماكويي آقاي ايلخاني را به حكومت خوي منتخب كرده با يك دسته از خانزاده
سوارة مجعولي درست كرده و توبرة بزرگي كه هرگز ،  نفر از رعيت خود ماكو كه هر يك بيست سي

هاي كرد و عجم را كه بدتر در محالت و دهات اطراف        اند آن وقت سواره شد با خود آورده پر نمي
 اما خود آقايان اعني آقاي .كه تقريرش آن ممكن نيست، خانه نزول مهمان داده و آتش بيفروختند

ايلخاني و كسانش و قليخان پسر سردار وكسانش تمامي ادارات دولتي را به تنگ آورده و از ماليات 
 و همة عايدات مملكت را به اسم مواجب سواره زود زود حواله داده .دگرفتن ابدًا فروگذاري نكردن

 و خودشان هم هر يكي از براي خود .گرفتند مانند كسيكه فراري است با كمال حرص و عطش مي
 مالية دولت در دست گرگان و يغماگران ماكو .گرفتند مواجب گزافي از سردار حكم گرفته وهي مي

در دادن مال دولت و تعيين مواجب و ماهيانه ، داد ز مال خودش چيزي نميافتاده آقاي سردار هم كه ا
هاي محله و دهات مهمان داده بودند از صاحب خانة  دادند بلكه همه را در خانه گرفته و يك دينار نمي
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و بعضي سر ]  ب199[هاي ماكو بعضي آشرماپلو و برخي قايقاناخ  زده كه نان جوي نداشت سواره فلك
 . كردند كردند و روزي سه مرتبه غذا ميل مي ل مطالبه ميشير با عس

خواستند و آشرماپلو  صبحي يك مرتبه با سر شير و عسل و و ظهري قايقاناخ و شب را هم آشرماپلو مي
به اصطالح خودشان آن است كه دو تا مرغ خانگي را پاها بسته بر روي يك سيني بزرگ از پلو 

 .  كه دو تا مرغ يكي اين طرف و يكي آن طرف واقع شودبگذارند و چندان پلو در آن سيني
صاحب خانه را كتك كاري كرده مطالعة اينها را } مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{نانجيب ماكو مردم
كرد كه ندارم و از كجا بياورم  و اگر توقفي صاحبخانه مي. عالوه بر جو و علوفه دواب ايشان، كردند مي

زدند و چون صاحبخانه از خانة خود  در حوض كتك مي، آب پر از يخ انداختهوي را در ميان حوض 
گذاشت به   اگر عيال خود را در منزل مي.شد كه تهية نهار و شام حضرات را فراهم آورد خارج مي

صندوق را باز و مايحتاج خانه را  ، كرد كردند و اگر عيالش را از خانه خارج مي عيالش تعدي مي
 و با اين حالت ابدًا با اكراد هم طرف نشده و جنگ .نمودند اش را يغماگري مي دزديده و خانه

مراد {رسيد ماكوييها  فرياد ايشان به شهر مي ، كردند و چون اكراد باالي دهي و آباديي آمده نمي
تر  تاختند ولي از يك فرسخي شهر آن طرف از شهر سوار شده بيرون مي} اطرافيان اقبال السلطنه است

 . گشتند ه و از همانجاها برمينرفت
و اما آقايان ايشان هم هر چند روزي با هزار تكبر وتجبر و منت گذاري و نانجيبي به معارف و وجوه باال 

كردند و به تقريرات دلپذير بيان  را در دارالحكومه جمع كرده و بعد از هزار منت مطالبة اعناه هم مي
 200[اعيل آقا شما را چاپيده و غارت كرده پس بر ما بدهيدهمي نمودند كه شما گمان كنيد اكراد اسم

 و سلماس چاپيده غارت اورميهگذاريم تا شما را هم مثل  تا شما راحفظ كنيم وگرنه رفته و مي] الف
 همين قدر دانسته بودند كه اهل اين مملكت از ترس اسماعيل آقا مجبورند كه به حضرات ملتجي .كنند

تب نانجيبي و رذل طبعي افزوده و با كمال تشديد و تهديد پول طلبكاري همي شوند روز به روز بر مرا
صد هزار تومان ماليات خوي را از . كردندو هر يك در وقت رفتن توبرة بزرگي از ليره با خود ببردند

 . همه را گرفتند، ماليه و دخانيه و مواقل حتي بلديه
هزار   با وجود اين ايلخاني هفده.به خوي حمل كردندعالوه چند مرتبه از تبريز هم پول گزافي از دولت 

سيصد نفر حساب كرده از دولت  كرد چرا كه پنجاه نفر سواره را تومان هم از دولت طلبكاري مي
گرفتند آقاي پاشاخان پسر محمد پاشاخان بيست سي نفر از رعيت خودش سرباز آورده و آن را يك  مي

 با صاحب منصبان وافراد ماهي ششصد و پنجاه تومان مواجب داده و} خوانده نشد{...دسته سرباز به
گرفته همه را صرف موارد غير مشروعه و عياشي همي كردند زيرا كه در همسايگي حقير بودند و شبها 
از صداي كمانچه و تار و دف و دايره ايشان خواب بر من حرام شده بود و عاقبت به واسطة حركات 
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 با همه اينها دفيق قافله و شريك دزد .ت معروف است مبتال گرديدنامشروع به مرض سفليس كه كوف
 . هم تشريف داشتند

از آنچه گفتيم و . اگر بخواهم تعديات ومظالم ايشان را تمام شرح كنم مثنوي هفتاد من كاغذ بود
نوشتيم همه را قياس توان كرد چه نه از دولت ترسي و بيمي ومالحظه داشتند و نه از ملت شرمي 

خود را مالك حكومت } مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{نشين ماكو  وحشيان كوه.كردند يي ميوحيا
توانستند فروگذاري نكردند و با اهل خوي كاري  مملكت ديده آنچه را كه مي] ب200[و فرمانفرمايي 

 زير بار كردند كه بايد صد سال بعد از اين پدرها به اوالدشان به عنوان وصيت سفارش كنند كه ديگر
 . نروند و به آنها كمر نبندند}مراد اطرافيان اقبال السلطنه است{حكومت ماكويي 

بزرگ و صاحب اختيار ايشان كاكايون را كه دوايي است سمي چون به دماغ بكشند انسان را مست 
ر  گويا اين دوا دوايي است كه روسها و فرنگها د.كند ولي به غايت سمي در دماغ خيلي مؤثر است مي

برند و نخودي از آن به چهار  ها قدري از آن نگاه داشته و در بعضي امراض شديده بكار مي اجزاء خانه
 حاال آقايان ماكو آن را اسباب نشأء خود قرار داده و استعمال كرده مست .شود پنج تومان فروش مي

اي امر  مالحظه پس آن شخص صاحب اختيار مست شده و مردمان محترم را بدون تقصيري و .شوند مي
حجاج . كرد در عين شدت زمستان در ميان حوض يخ انداخته و چوب بر سر و صورتش همي زدند مي

ابن يوسف و عبيداهللا زياد را از يادها بدر برده و مردم از خاطرها ببرند و رحم اهللا الينا من االول 
ماعت بدتر از شمر و يزيد  هر چند در مظالم و حركات سوء وناهنجاري و ستمكاري اين ج.گفتند همي

گفته شود هنوز به هزار يك از صفات و حركات جنايت و شقاوت آيات حضرات كفايت نكند و زبان 
تر از  عجب. قلم هر چه در اين خصوص طغيان بنمايد به عشري از اعشار ناهنجاري ايشان حايز نتواند بود

ت كار و رياست با شريعتمدار خود را در همه اينها آنكه بعضي از ظالمان عالم نماي مملكت هم پيشرف
 فتواي دولت و  ] الف201[حكومت ايشان يافته با حضرات دست به دست داده و مانند شريح قاضي 

ملت را به ايشان داده و كارهاي ستم آميز خود را با مشاورت وسببيت اين قبيل اشخاص كه وجود ايشان 
گذارند و  نمايند در مواقع اجراء مي توليد مفسده ميهمواره از سم ناقع بيشتر در مزاج ملك و ملت 

 اولئك اضر علي ضعفاء شيعتنا  « :اند دادند به عبث نفرموده ايشان را نيز دستيار ومعاون كار خود قرار مي
 با اين همه ستمكاري و ناهنجاري كه ذكر كرديم آن عالمان سوء در منبر  »من جيش يزيد ابن معاويه
 كثيره از خداي نترسيده واز پيغمبر شرمي و آزرمي ناكرده به ايشان دعا رفته در ميان جماعت

اال لعنه اهللا علي القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب . كردند و مدح و ثنا همي گفتند همي
 : و لنعم ما قبل. ينقلبون

  طبيب يداوي الناس و هو عليل  و غير تقي يأمر الناس بالتقي 
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 السلطنه خويي  ر مرحوم سيفقضية انتحا 
السلطنه خويي  قضية انتحار مرحوم سيف ، از جمله حوادث و وقايع اسفناك و فجايع سوزناك] الف201[

 .  وقوع يافت )1922. ، م1301.ش( الحجه الحرام سال چهل ويكم هجري است كه در شهر ذي
ن درقزاقخانه به درجة نيابت مرحوم خداداد خان سيف السلطنه پسر مرحوم حاجي حيدرخان امير توما

بانه نزديك به سرحد سليمانيه مدتي متوقف   خوي در طرف سقز و امتياز گرفته و با عدة خود از نظامي
ماموريت   بعد از چند ماهي مدت و.چند ماهي در ميان چادر در آن صحراي گرم توقف داشتند بوده و

 و چون . مراجعت كرده بودند)سويوق بوالق( خود را خاتمه داده با عدة نظاميان خوي به ساوجبالغ
محل مأموريت ايشان دور از آبادي و آب بوده و صحرايي بوده است پر از جانوارن موذي از مار و 

بعد از ، كژدم و رتيل و امثال اينها لهذا در آن مدت خيلي مورد زحمت و مشاق فوق الطاعة واقع شده
ن ناكام از شدت رفتار و نامساعدتي تنگ آمده در شهر مراجعت به ساوجبالغ گويا سيف السلطنه جوا

 روزي به قصد انتحار و اتالف نفس محترمه خود بعد از معاودت از مشق نظامي 1341الحرام  الحجه ذي
و صرف نهار منزل خود را از كسان ديگر خالي كرده و در حجره را از داخل بر بسته و اوال با هفت تير 

دو مرتيه با حالتي كه ، بيند كه به آن تيرگلوله از هاق نفس نشد زده و چون ميگاه خود  اي بر تهي گلوله
خون از وي جاري بوده از جا برخاسته و فرش اتاق را كنار كشيده و از تاقچه يك سيغار آورده صرف 

پس از صرف سيغار مجددًا در روي خاك دراز كشيده و از تاقچه تير بر گيجگاه خود خالي  ، كرده
 . گردد  و فورًا سرش را پاشيده كرده و مقتول مينمايد مي

و فرمانده نظاميان حاضر ساوجبالغ از قضيه مطلع شده با تمام عدة خود كه قريب هفتصد نفر بودند 
و  سپارند حاضر شده و جنازه را با احترام تمام مشايعت كرده در مقابر امانت گذارده و به خاك سياه مي

در قبرستان شهانه ، جنازه را حمل به خوي كرده، سه نفر از كسانش رفته، دتلگرافًا به خوي اخبار دادن
اين بنده كه قريب . در زير گنبدي كه مرحوم حبيب اهللا خان در آن مدفون است به خاك سياه سپردند

شصت سال از عمرم سپري شده تا به حال چنين حادثه خون آلود كه كسي اين همه به قتل نفسه تشنه و 
مرحوم حبيب اهللا خان صاحب همان گنبد هم خود را در ] اينكه[تر  نشنفته بودم عجب، اشدمصر بوده ب

 . عين عنفوان جواني با گلوله شش تير به قتل رسانيده بود و هر دو جوان ناكام زير يك گنبد جمع آمدند
 عين )1923. ، م1302.ش(و دو  يك هزار وسيصد وچهل1342االول همين سنه  از جمله وقايع شهر ربيع

  .نمائيم تا مطالبش ضمنًا معلوم گردد رسمي داد مندرج مي اعالني را كه امير لشكر عبداهللا خان اعالن
 پس از جنگ 1389 ابالغيه نمره 1302 برج ميزان 30مورخه ، سلماس حسن خان جليلوند ،  خوي-اعالن

واشغال النه و آشيانة اشرار خلخال در دربند مشكول با قواي نظامي و در هم شكستن شرارت آنها 
فتنه و فساد اميرالعشاير در ]  ب211[اي از بستگان و نزديكان رب النوع شقاوتگري متردين مزبور به عده
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محل واقعه دستگير و به محكمة عدالت نظامي جلب و در مقابل سيئات اعمال خود سرانة چندين سال 
جم برج جاري دوازده نفر از محكومين ديوان حرب آنها را محكوم به نموده بود در روز بيست و پن

 اينكه بر خالف   با مالحظة.به دار عبرت مصلوب گرديدند، مزبور در تبريز به كيفر اعمال خود رسيده
 اشخاصي كه به پيرامون و گرد .رسند خيانتكاران اين آب و خاك پي در پي به جزاي خود مي، ماسبق

د كه دست قدرت يگانه اوالد خلف و ناجي مملكت گردند بايد به خوبي بدانن اينگونه عمليات مي
 آهنين قشون كه درظلّ   و پنجة- دامت عظمته-بندگان حضرت اشرف وزير جنگ و فرمانده كل قشون

بنابراين تصور . اند راه سعادت و تعالي را براي آتيه مملكت مفتوح فرموده، توجهات و سرپرستي نموده
هاي خاك فالكت و   يعني همان ناحية مهمي كه در زير تودهكند كه در ناحية ايالت آذربايجان نمي

بدبختي غرق و عنان اختيار به دست مقتضيات و وقت داده و دست بر روي دست گذارده مراحل حيات 
هر آن آشكارا ، اي پوسيده به دست امواج كوه پيكر سپرده مملكت را در روي تخته پاره خود و

دورة سيري ، سودند  پردة خود ديده و فقط كف افسوس ميمعدوميت را معاينه در پيش چشم حسرت
را با تابش ضياء خوش بختي امروزه مملكت با نظر دقت نگريسته و با افكار زور انديشانه خود تعمق 

به ، نموده باز در صدد تشبثاتي باشند كه حكم عدالت نيز باالخره گريبان اينان را به سياستگاه كشيده
و ان كان اشرًا فكان ] فكان خيرًا  [ الناس مجزيون باعمالهم ان كان خيرًا .اندسزاي ندانم كاريشان برس

 . شرًا
  .امير لشكر شمال غرب و فرمانده قواي آذربايجان عبداهللا طهماسبي

 
 سردار ماكويي مرتضي قلي خان -3-1

ار ماكويي گرفتاري سرد) 1923. ، م1302.ش(  وقايع همين شهر ربيع االول چهل و دوي هجري از جملة
 مرتضي قلي خان بوده 

اصل گرفتاري مومي اليه كه مبني به تقصيرات بسياري است اين است كه اين شخص خودش كه بيشتر 
از شصت سال از مرحلة زندگاني را پيموده و پدرش تيمور پاشاخان به واسطة ضعف دولت مشيده ايران 

 بدون مزاحمت احدي حكمراني آن صفحات همواره معتاد بودند بر اينكه با كمال خودسري و استقالل
را در كف اقتدار خود كرده و فعال مايشاء و حاكم ما يريد بودند و هميشه با دولت متبوعه بعضي 
پولتيكهاي پوشيده را كه بي تحقيق آنها بر همه كس واضح بود رفتار كرده و دولت چون ضعيف و 

تار كرده و همان پولتيكهاي لغو آنها را در محل كشي و مدارا رف ناتوان بوده با حضرات به طريق پرده
به ]  الف212[ قبول گذارده و از ايالت مثل ماكو و مالياتش به مجرد اسمي بال رسم قناعت كرده و اكتفاء

 . محض صورتي از اطاعت وفرمانبري همي كردند
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 داشت مكرر اي در زمان پدرش در سلطنت مرحوم ناصرالدين شاه كه باز دولت مختصر صورتي و قوه
 مالياتي و براتي با خود برده و از تيمور پاشا خان  اتفاق افتاد كه مامور وليعهد دولت يا ايالتي حوالة

 .نمودند معاودت مي ، عوض پول حرفهاي استماع كرده، پدرش هزار فحش وكلمات غير مربوطه شنيده
 را با عفو و اغماض بسر برده و باز دولت من باب صالح وقت واينكه پا بر روي دم افعي نگذارند همه

زيرا كه مسلم بود . تعقيب حركات ناهنجار ايشان را نكرده واز ماليات ماكو غمض بصر همي نمودند
گيري كرده بودند البدًا سردار ماكو با عشاير عثمانلو وايران و روس اشارتي و در  كه اگر مختصر سخت

اي بيم همي  العاده  را به زحمت و خسارت فوقسر حد انقالب و آشفتگي بزرگي فراهم كرده و دولت
اي در ميان كرده و دولت را با يكي از اين دو دولت همسايه به جنگ  دادند به اصطالح يك مرده گربه

داد كه عثماني از فالن سمت به خاك ايران تعدي كرده يا  و راپورتهاي پي در پي مي. انداختند مي
كردند من باب عطاي او را به لقاي او  ي نموده فتنه بر پا ميعشاير روس يا عسكر يكي از اينها تعد

 و چون قضيه انقالبات .گفت مرا به خير تو اميد نيست شر نرسان بخشيديم دولت به زبان حال مي
 طغيان اسماعيل آقا كه يكي از نوكرهاي سردار بوده به وقوع رسيدمشروطه و آمدن روس خصوصا 
ودسري و استقالل در كاخ صماخ سردار متمكن گرديده و خود را بيشتر از پيشتر كابوس فتنه و خ

شايسته همه گونه استقالل و سلطنت همي ديد و دولت چه از جهت خزينه و دفينه و سالح و قورخانه 
چندان اعتنايي به دولت ، روز بروز خود را داراي قوت و توانايي ديده و دولت را ضعيف ناتوان يافته

در زمان روسها آن اسم را تغيير داده واز جانب . ه من نوكر ايرانم باقي بود و فقها اسمي ك.نداشت
به عين امپراطور روسي وي را ، خان محض،  يعني خان مستقل.روسها به لقب خان اسبسوا ملقب گرديد

 . كرد سوا مكتوب ميببه عنوان خديو ماكو و خان اس
شرمي كاغذها  سردار هم در كمال بي. مودندن از اينجا القاي خياالت استقالل وطغيان را بر وي مي

 . برد بكار مي ، وپاكتها را به عنوان خان اسبسوا چاپ كرده
و در شب و الدت نحس نيكاالي در خوي و ماكو كه در تحت حكومت وي بود جشن بزرگي بر پا 

 .امير امجد ماكويي كه از جانب سردار حكومت خوي را داشت]  ب212[نموده حتي در حكوم
وصا سردار در واليت امپراطور محض خوش آمد ايشان و اظهار بستگي به روس مبلغي به جهت مخص

ها و دكانها و  مصارف جشن و مهماني مخارج فرستاده و دستور داده بود كه به تمامي در خانه
منتها محض . سر شب چراغ بياويزند زده و، بيرق الوان كه عالمت روسي بود، سراها و بندرها كاروان

 و جشن خيلي .جار زدند كه دو تا بيرق بزنيد يكي از ايران ديگري از روس منحوس ، ظ صورتحف
 اينها چون نوبت سياست و انتظام مملكت به حضرت وزير   باري گذاشته از همة.بزرگ بر پا كردند

 جاها اي از قزاق به ماكو فرستاده و در آنجا هم مثل ساير عده ، جنگ و عبداهللا خان امير لشكر رسيد
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 اگر چه از خود سردار چيزي نگرفتند ولي از .ادارة نظامي تشكيل داده و ماليات حضرات را گرفتند
 . ديگر خوانين با سختي تمام ماليات سه چهار ساله را با قزاق گرفتند

آقاي سردار كه عادت كردة استقالل و خود سري بود اين معني را بر نتافته ضمنا بناي گربه رقصاني و 
چندآنكه به فاصلة قليلي ،  دواني نهاده و عشاير ماكو را درخفيه به فتنه و فساد تحريك كردهموشك

عالوه دو ماه قبل به امير لشكر راپورت داده كه دوازده هزار از . كردها كشتند، گناهي دونفر قزاق را بي
ع اين راپورت امير لشكر از استما، قشون بالشويك به آراز كنار نزديكي سرحد غرب خودشان آمده

هم به تهران اخبار داده و قوشون حركت دادند و هم خودشان در ظرف چند ساعتي با ، مضطرب شده
اوتوموبيل به خوي آمده و از خوي هم در مدت قليلي خود را به ماكو رسانيده واز هر طرف به جلب 

 .سر حد ايران نيامدهچون به ماكو رفتند معلوم شد حقيقت نداشته و هيچ احدي به  ، قشون امر داده
عرب انداخته كه من  الحكومة  نايب  سردار را مسئول كردند چاره نديده تقصير را به گردن ميرعبداهللا نام

واضح گرديد ،  ميرعبداهللا هم به گردن منشي خود انداخته.ام به جهت راپورت مير عبداهللا راپورت داده
 . دروغ بي فروغ است. اند ر بردهكه سردار از همان پولتيكهاي پوسيده بوده است بكا

دوم اينكه به امير لشكر قول صريح داد كه مخارج راه شوسه مابين خوي و ماكو را من از كيسه خود 
جنگ در تهران با كمال تشكر راپورت داده و مخصوص در ]  ب213[ امير لشكر هم به وزارت .دهم مي

چون موقع پوب دادن رسيد .  ساختن بشوندآنجا فرستاده كه مصارف تعمير را مالحظه كرده ومشغول
هشتاد هزار ، گفتند با فعله و آدم تعمير نتوان كرد.نويسم از دهات فعله و آدم بدهند سردار گفت من مي
 و فريبي به دولت . باري حرفش دروغ بر آمد و معلوم شد كه خالي بوده است.تومان مصرف دارد

 . زده است مي
ل كاغذها به روساي عشاير نوشته بوده است و آنها را به طغيان دعوت امروزها گويا متص: سيم اينكه

اند كه سردار ما را  عين كاغذها را به امير لشكر فرستاده، ايشان هم مخالفت دولت را روا نديده، كرده
ايم هرگز قبول نكرده و  نمايد ولي چون ما قول صحيح به دولت داده گري تحريك مي به طغيان وياغي

چنانچه امير لشكر همين قضيه را . اين است عين مكاتيب وي را فرستاديم مالحظه فرمائيد.كنيم نمي
 . اعالن كرده است

 امير لشكر با .طلبي سردار واضح وآشكار گرديده و پرده از روي كار بر افتاد باري چون نفاق و آشوب
يق به منزل سردار وارد شده و جاتومبيل از تبريز حركت كرده و در اواسط شهر ربيع االول بغته در باخچا

پس از ساعتي سردار را سوار درشكه كرده به جانب تبريز از راه خوي رهسپار كرده و شبانه به خوي 
صبحي با شاهزاده ضياء الدوله از صاحب منصبان نظامي ، وارد شده شب را در نظاميه به صبح رسانيده

و دو روز قبل . ورود به تبريز در قزاق توقيف كردندو بعد از . در اتوموبيل نشانيده روانة تبريز نمودند
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از قرار . قريب هيجده بار شتر قورخانه و پولهاي وي را كشيده به خوي آورده و به تبريز حمل كردند
تحقيق شنيدم هيجده صندوق آهني پول سفيد و چهار صندوق پول طال از ليره و باشي آچيق و امثال 

 همه را دولت ضبط كرده به تهران به .ات كه چهار جعبه بوده است عالوه بر جواهر.آنها داشته است
از همة اينها باالتر اينكه چون حضرات از قديم االيام از زمان جدشان ابراهيم . خزينه روانه نمودند

اند گويا در دست آنها سندي است در تعيين سرحد ايران  سلطان از جانب نادرشاه افشار سرحددار بوده
 و از روي .اند علوم نيست كي عثمانيها فرصت يافته و با آن خانيها اين حدود را قرار داده و م.و عثماني

با وجودي كه هيج وقتي چنين . افتد  به جانب عثمانلو مياورميهآن سند تمامي ماكو اكثري از خوي و 
خصوصا م،  با همة اينها سردار بواسطة رغبتي كه از دولت پراكنده دارد.حدودي معمول نبوده است

 مخصوصا چيزي قبل از گرفتاري حاكم بايزيد و وان به ماكو .كرد عثمانلوها را به اين معني تحريك مي
اند و در پيش روي مامور نظامي با حضرات گفته است كه من اگر  آمده و چندي با سردار خلوت دانسته

نمائيم وانگهي به تحريك  يگويند با كمال امتنان پذيرايي م  مي.كنيد به خاك شما بيايم مرا قبول مي
مطالبه تعيين حدود از روي جريدة  مومي اليه يك نفر ضابط قماندار با جمعي عسكر متمرد آمده و

باري . زده است  و سردار همه را با خدعه و دورويي و پريشاني حرف مي.كردند درويش پاشا مي
 .  در حدود ماكو مالحظه بنمايدمقصودش اين بوده است كه دولت را ترسانيده و نگذارد قزاق ونظامي
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