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!مهرھهم بهک بۆ چاپی ئهیهند وشهچه
تدارتیی ئاینیی سهمژووی ده''نوی رتۆکک بهبیری نووسینی په

گۆڤاری ی زاینیی، که له2000بۆ سای وهڕتهگه، ده''ئرانله
ژر نوی وتارک لهنووسینی زنجیرهستمدابووه، دهدا''رهکۆنگ''
ندیی وهرژهی بهڕوانگهتدارانی کۆماری ئیسالمیی ئران، لهسهملمالنی نوان ده''
نیا بای و، هتبهکهکردنی گۆڤارهڕای ئامادهرهسه.''وهیی کوردهوهتهنه
ی زاینی، توانیم 2007و سای ، تاکرکی دیکهئهندیننجامدانی چهئه

ک ش وههکتهرۆکی بابهنوه. وهمهشی ل بوبکهبه23م رجهسه
یوهشیکردنهووهنووسینهت بوو بهتایبه،یا دیارهکهنوهله

ی کۆماری ئیسالمیتدارانی سهکانی دهوهڕ و ئامانج و کردهبیروباوه
تی کوردستان،رۆژھهکانی ی رووداوهوهئیران و، لکدانه

.وڕۆتاکو ئهوههزرانی کۆماری ئیسالمیی ئیرانتای دامهرهسهله
، دخۆش کهتهشکی بابهند بهی چهوهک دوای بوکردنهیهماوه

، پشوازیکرا و، وهکهی گۆڤارهوهرهن خونهالیهلهی کهوهبووم به
مامۆستایانی دسۆز کهران وھاوبیران و نووسهلک لهگه

و کردلم، کۆی ئهدهستیان، داوایان دهیشتهگهدهکانی کۆنگرهژماره
. وهمهرتۆککدا بوبکهپهلهتهبابهزنجیره

بۆ چاپ، کهمهرھهی کۆبهوهکردن و پداچوونهکاتی ئامادهله
بوو، وهیش ئهوتکی گرنگتر، ئهبابهر سهرنج و بیرم راکشرایهسه
ی وهڕ و کردهبیروباوهنگاندنی سهھهرلهپویستمزانی بهبه

کانی مژووی ڕهالپهبده، رانی کۆماری ئیسالمیی ئرانزرنهدامه
ربوون بۆ خۆشکهوینهزه، کهوهمهبدهھهدان سای رابردووکۆنی سه

ڕی روباوهبیمدا رژمک بهی بیستهدهکۆتایی سهی لهوهئه
.زرت، دابمهوهی ئیسالمییهگرانهبنچینه
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م چارم ، بهبائاوی زۆر دهویرهھهمئهنی، دیتم، کورد گوته
بوووهئه. بووم نهوهڕانهری گهکارک، کهستمدابووهناچاربوو، ده

ی رتۆکخانهپهروومکرده، وهه2007تای سای رهسهر لهھه
ریتانیا و والتی سودش بھا لهروهھهاری ئۆسلۆ و، ندیی شنوه
ت مانهئهبهرتۆکخانهپهی مژووییم کی، یان لهرچاوهیان سهده
یان کرد و، دوای دووساڵ تامان وهخوندنهستم به، دهرمگرتن ووه

، توانیم کهکانی مژووی کۆن و، نوی نوچهڕهوکردنی الپهنوکهو شه
ی ھژا  و وهرهنم و پشکشی خونهیهپبگهمهرھههم بئه

. ممی بکهکهوهتهوتپارزی نه
و ھاوبیری ورهرمی برای گهدا، سوپاسکی گهندهم پوهله

ند چه، کهمکهلیقی دهخهحسنیویست کاک دوکتۆرخۆشه
.خی ناساندپمنرکی بهیهرچاوهسه

ی شوهله2007، سای رتۆکهم پهمی ئهکهشی یه، بهھژای گۆتنه
داڕی کۆنگرهر ماپهسه، لهڕهالپه94لیکترۆنی لهچاپی ئه

ز و، بهمال نهوکات، ھاوبیرانی ھژام مامۆستا جهو، ئهوهکردهبوم
نووسراوهبهرنجی خۆیانمیل ژیر، بۆچوون و سهمامۆستا کا
یان کهقی نووسینهم بۆیان، دهرموای سوپاسی گهناردبۆم، که

.  وهمهکهدهدا بورتۆکهم پهڵ ئهگهلهک خۆی وه

سووچکی ی بب لهوهرووی ئهرتۆکهم پهھیوام ئهبه
تکی بچووکم و، خزمهوهی کوردیدا جی بتهرتۆکخانهپه
.رۆشنبیریی کوردی کردبتبه

سیروان کاوسی
11/6/2010
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وهرتووکهم پهی ئهارهبک لهیهوته
ی ھاوبیری ھژام، مامۆستا سیروان کاوسی، جگهرتووکهم پهئه

وتۆی ل زانیاری ئهو گهیهکی زۆری مژوویی ھهھایهی بهوهله
ک و رۆشنبیریش کی خهمهک رهیهش الی ژمارهئهکهتدایه

ند و پهدات کهشمان ئهوتۆی ئهییانهوهتهی نهل وانهزانراوب، گهنه
مان و چراوگی کهمدیدهستهوهتهمۆی نهکانی ئهوهئامۆژگارین بۆ نه

تیمانن، باتی کوردایهی کاروانی خهوهرهرووکه
:وانهله

کات لهبۆ رۆی کۆلۆنیالیزمی جیھانی ئهر ئاماژهنووسه-1
ی، کۆلۆنیالیزمی کهراستییه. رتیداگهپدانی ئاینزای شیعهرهپه

کو ، بهنییهوهرتییهگهپدانی شیعهرهپشتی پهنیا لهتهر جیھانی ھه
تی موو ئاین و ئاینزاکانی رۆژھهپدانی ھهرهپشتی پهله

تیکردنی دژایهله، جگهیهوهم کردهستیش لهبهمه. یهوهڕاستهناوه
، زیاتر م ناوچانهانیشتوانی ئهمی سۆڤتیدا، دردهسهپ لهی چهرهبه

خ بهبایهندهوهو ئه) پی ئاینبه(تایی بژین تا ھهو دنیای ھهبۆ ئه
لهمیشه، ھهگا ئاینیانهم کۆمهش، ئهوهبه. ندهم دنیای کاتی نهئه
ن بهر ئهسهم دنیا بهی ئهکهکورتهنهمهزانیندا، تهوای نهش و ھهکه

لۆجیا، کنهواتا، زانست  وته. لۆجیادا ناچنکنهزانست و تهالی و به
ر پاوان ، ھهستووری ئابووریی رۆژاڤایهئهرهی ھهکهکۆهکه
کانیش، بازاڕی ئاینییهکانی والت و ناوچهبازاڕه. ب بۆ خۆیانئه

گهبه. بلۆجیایان ئهکنهروبوومی زانست و تهفرۆشتنی کا و به
التی سیاسی و ھزی سهی دهرچاوهسهکهشهویستینه

م بۆ راستیی ئه. لۆجیایهکنهر زانست و تهمۆدا، ھهربازیش لهسه
م تا ئهبینین، ھهین، ئهرنج بدهر سهگهش، ئهدید و بۆچوونه
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کان، بهگا ئاینییهکۆمهش ھیچ کام لهمینهکهرخی بیست و یهچه
کیان بۆ رزییهزای رۆژاڤا، دهندازیار وشارهئهو ئامر و کینهب مه

گاکانی خۆیاندا، کۆمهلهکاتکدا کهلهوهئه. دروستناکرێ
وتۆشیان بۆ رۆکی ئهیان ھشت، نهنیسهتی سیاسی کهسهدهنه

ی واییکردنی والت و ئاراستهرمانهفهلهوهئاین ھشته
.کانیانداگهکۆمه

دهشت سهی ھهنزیکهکهی پشانداوهوهوان، ئهکاک سیر2-
کان بوون بۆ غۆلهری مهدهکانی ئران، یاریدهر، تورکمانهوبهمهله

جبوون و کوردیان تی کوردستان وتیا نیشتهداگیرکردنی رۆژھه
مژووی ی لهباجانهو ئازهئه: وانه، لهرکردووهزدی باوباپیرانیان دهله

، وریامان ندکهپهمهئه. ناسرادهورهوتی مادی گههکۆندا ب
کوردستاندا ی لهمینانهو کهئاگابین لهبهمیشهب ھهئهکهوهکاتهئه
م نین، بهمینهب کهی دنیا، ھیچیان بهم وتانهئینجا خۆ ئه. ژینئه

ی کهراستییه. یهھهکیتردا یهمینهک و کهیهمینهنوان کهجیاوازی له
. دای خۆی لئهکهدایکهوهتهدی بۆ نهمیشهک، ھهیهمینهموو کهھه

کی ندییهمهتهتایبهمهئه. کبیهر جگهھه، لهروایهکوردیش ھه
ی وهتهو نهم کاتک سنووری ئه، بهمرۆڤدا و ئاساییهلهسروشتییه

ک ترسییه، مهی تیایهمینهی کهو وتهسنووری ئهنووساب بهدایکه
والتکی دووردا بژی، لهک کهیهمینهگینا کهئه. بدروست ئه

: بۆ نموونه. و والتهیی ئهوهتهر ئاسایشی نهکی ناب بۆ سهترسییهمه
لهریکهمۆ خهژین و ئهریتانیا ئهبهلهکانی کهجۆرهفرهمینهکه

ختهو پایتهی دانیشتوانی ئهندا زۆرینهندهک لهوهختکیپایته
. ریتانیا نییهیی بهوهتهکیان بۆ ئاسایشی نهترسییهھنن، مهپکئه

بستان و رهھندستان و پاکستان و عهسنووری ھیچکام لهچۆنکه
تورکمان و مینهم کهبه. لکاوهنهریتانیاوهسنووری بهفریقا، بهئه
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ترسین و پویستهی مهکوردستان، جگهکان لهب و فارسههرعه
وهتهری و چاوساغی بۆ نهدرێ سیخۆڕی  ونۆکهیان نهرگه
.نکانیان بکهدایکه
ی وهتهکان، نهوییهفهی سهچهبنه: مان پئهوهر، ئهنووسه- 3

ویدا فهسهمی شاکانیردهسهی لهرچاوانهو سهم ئهبه. کورد بووه
ری ئیسالم یامبهر پهسهوهنهبهکان ئهوییهفهی سهچهنووسراون، بنه

. کی زانستیمایهب ھیچ بنهلی، بهکانی و ئیمامی عهسحابهو ئه
. بهرهی عهوهتهکان، نهوییهفهی سهچهواتا بنه. ر وابگهش، ئهوهبه

ی شخ و ماهرچی بنهکو ھهبهکان، وییهفهر سهب ھهنهئینجا وه
ر سهوهی خۆیان بردۆتهکهرهجه، شهیهکوردستاندا ھهید لهسه
شخ و بهی کوردستان کهی نیوهنزیکه، و پیهبه. ری ئیسالمیامبهپه

ی تدا کهھیچ راستییهوهئهکه!!ب بنرهب عهبرن، ئهید ناو ئهسه
و دا، ئهمانهردهو سهله)کاک سیروانیش ئهکوه(کو ، بهنییه
ک شوڕووتی کوردستان، وهکی رهالی خهویستوویانهمانهبنه
. ستکبهو بۆ مهکهر یهکی پیرۆز خۆیان بنونن، ھهیهماهبنه
رپچیکردن لهسه، ویستوویانهستبووهدهتیان بهسهی دهوانهئه

! نم بدههقهرمانی خوا لهفهرپچیکردنی لهسهکانیان، بهبیاره
نجی ر رهسهله، ویستوویانهبووهست نهدهتیان بهسهشی دهوانهئه

تی زیارهمیشهھهکهو خهی ئهوهشوڕووت بژین، بهکی رهخه
. رنن و کوڕنۆشیان بۆ بهن و دیارییان پشکش بکهککانیان بکهته

وهکوردستاندا، ناچنهید لهکی شخ و سهیهمالهی ھیچ بنههکراستییه
:گانهم بهب، بهرهر عهسه

ب، رهی عهوهتهکانی نهندامه، ئهوهرهیامبهیدابوونی پهپهله- إ 
ناو خۆیان لهھاتووهو بزیان نهک زانیوهیهھاوتی پلهخۆیان به

.وهکانیتر بتوینهوهتهنه
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ت و وله، دهوهرهیامبهو پهیدابوونی ئهپهی کورد، لهوهتهنه-ب 
گوایه، کهبهرهعهو ژمارهتا ئهبووهخۆی خۆی نهربهتی سهسهده
. وهناو خۆیدا بتونتهکان، لهیدهباپیرانی شخ و سهبنهئه
تهھاتوونهزاوهتح و غهناوی فهی بهبانهرهو عه، ئهوهوانهپچهبه

، یان وی کوردیان داگیرکردووهنگاو، زهھهنگاو بهکوردستان، ھه
، وهی مابنهو داماوانه، یان ئهو راوناوهچۆ کردووهکانیان قهکورده

وقی و ک شهزارانی وهکو ھه، بهوانهر ئهک ھهنه. عریبیان کردوونته
ھتد ... یوبی و دینی ئهالحهکانی سهوهتهنهمووھاوی و ھهقاد و زهعه
.وهتهبدا تواونهرهناو عهله

کوردک کچی شدا، ماهیهمهولهمی عهردهسهم تا ئستا و له- ج
ی ڕگه، لهی شختییهو دیاردهئهواتهکه. بکرهعهخۆی نادا به
ک کچی کورد رایهوتهر تاکگهئینجا ئه. بووهنهوهژنخواستنیشه

ی وهنهلهبهرهو عهئهرج نییهبک کردب، مهرهعهشووی به
.ر بووبیامبهپه

بدوم رتووکهم پهکانی ئهرهوھهگهزیاتر، لهمهوێ لهمن نامه
وهرهرنج و بیروھۆشیاریی خونهھم بۆ سهجیده، بهی ماوهوهئه

.مهرھهبهمکانی ئهویستهخۆشه
سیروان کاوسی کاکهو پیرۆزبایی لهسخۆشانهکۆتاییدا، دهله

یتری ندییانهبیرمهمهرھهموو بهو ھهی و بۆ ئهمهرھهم بهم بۆ ئهکهئه
ی نیشتمانی کوردستان و تکا کانی بۆ کۆنگرهزۆرهوهنوان ھهله

. تیو ربازی کوردایهوشه

.ووبوترکهر سهھه
کامیل ژیر
1/8/2007سلمانی 
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وهمهرھهم بهی ئهبارهک لهیهند وشهچه

زبهمال نهجه
15/8/2007رلین به
کی مژوویه، کورتهوهتهدا جیکراوهرتۆکهم پهی لهم باسهئه
ئراندا، کهلهتییهیهتیی ئاینزای شیعهوایهرمانهی فهکایهھاتنه

. ستیپکرددهوهکانهوییهفهتدارتیی سهسهی دهمردهسهله
ی ماوهکانی کورد، له، زانا موسمانهیهوهدا ئهرنجاکش لرهسه
. زراندنی دوو ئیمپراتۆرتیی ناکوردیھۆی دامهتساکدا بوونهسه

وری دهکان لهسوننییهکوردهی میرهوهکۆکردنهئیدریسی بیتلیسی، به
تی الفهھزبوون و فراوانبوونی خهی بهۆزی عوسمانی، بنکهرۆکھسه
روش و شخی دهفیش کهکرد و، شخ سهی ئۆسمانی ئامادهماهبنه

تی رۆژھهروویکردهوهباشووری کوردستانهسوننی بوو، له
ڕکی ترکهو، لهوهگرتهده(*)ویشی ردهمه ئهو دهئهکوردستان، که

کی، ئاینزای زۆری زۆردارهو، بهشیعهکان، خۆی کرد بههعوسمانیی
ی زۆری زۆربهمهودهئهپاند، کهسهکاندار سونییهسهی بهشیعه

.تی کوردستان و عراق سوننی بوونکی رۆژھهخه
تیی وایهرمانهمی فهردهسهکان لهفارسه، کهشتکی راسته

ک کارھنا، وهتییان بهیهکاندا، ئاینزای شیعهباسییهکان و، عهوییهمهئه
ن الیه، لهم ئاینزایهم ئهبه. کانبهرهر زۆرکاریی عهرامبهسپرک به

ندیی وهرژهکان بۆ بهرچی فارسهگهزرا، ئهمهوه دانهکانهفارسه
ت ئاخوندکی نانهتهپای کهیان خستهسهلهلک درۆ و دهخۆیان، گه

پاڵ ستراوی دایهبهدیسی ھهزاران حهھهجلیسی،الباقیری مهمهک وه
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، واته)التقیة('' قییهته''ی شدا بنچینهوهڵ ئهگهله. ری موسمانانیامبهپه
سیدا و، داپۆشینی ترکاتی مهستی خۆ، لهبینی بیروڕا و ھهرنهده
: بژێدهکهیهھهردا یامبهدیسکی پهحهدا، لهنگانهکاتی تهله
،''استعینوا علی قضاء حواعجکم بالکتمان، فان کل ذی نعمة محسود''

سک ھیچ ی کهوهئهبگاته، کهنییهیهو شوهبهمهرچی ئهگهئه
.کڵ خهگهب و بچ درۆ بکات لهترسیدا نهمهله

ی ارهبمانی لهزمانی ئهبهدا کهو باسهدا و، له1970سای له
تیی سایه، دوو کهوهبومکرده)واندزی رهپاشاکۆره(وهمیری کۆره

یویست دهکهراورد کرد، میری کۆرهک بهڵ یهگهئاینیی کوردم له
ژر زرن و لهکوردستاندا دابمهتیکی ئیسالمیی سوننی لهوهده

گرت رینهکرد و، سهڕی سوتانی عوسمانی دهتیدا شهیهئای سوننه
ڕی سوتانی تیدا شهیهژر ئای شیعهبۆی و، شخ سمایل له

بدا پی و، رهالتی خۆی رابگرێ و پهسهکرد و توانی دهعوسمانی ده
بوون س ھهم کهدا کهمهردهو سهوابزانم له. وهکانیشم رۆنکردهھۆیه

.کان کورد بوونوییهفهی سهماهبزانن بنهکه
کی ت بۆ خهوهزراندنی دهدامهستان لهورد زۆر وهکوادیاره

گرژنهتی عراق رووخا و لهوهی دهوهپاش ئهنییهوهئه. دی
کان تیان بۆ عراقییهوهکان دهی حیزبهرکردهرچوو، سهده

!؟وهستهدهو، کوردیش سفر، سفر بهوهدروستکرده
ر سیروان کاوسی ۆشهڕز و تکھاوبیری ھژا و برای به

ی م مژووهکی ئهیهڕهوان، الپهکی رهشوازکی جوان و کوردییهبه
ر ی بدا و ھهکهکارهبهرهپهرچاو، ھیوام وایهبهتهخستووه

.وتووبرکهسه
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:رنجسه- (*) 
. ''ورهده–ئار '' ''اردبیل''بهکان کردوویانهفارسهکه'' وردهئه''ی وشه

کوردی باکووردا لهکهه'' رڤهده'' ''ورده''. ه'' ئاگر''ی کی دیکهیهونه'' ئار''
ڕ و مات جی مهبهیش که'' وارده''ی وشه. برێ و مانای شون و جیهکاردهبه

مانای شونی به'' ور''و '' وار''. ھنراوهوهمهر لهگوترێ، ھهو گا و مانگا ده
.جبوونهتهنیش

ئار ویش له، ئهه'' ولرھه''ی ی وشهکی دیکهیهونهکه'' ربیلئه''ھا روهھه
و )ئاگر('' ئار'') ویر–ئار (، )بته بڤ ده/ نگی وده) (ویل–ئار (بیل –
) چوار خوا(واته'' ئاربارئیلۆ''ربیل له ئه. شونی ئاگرواته) شون(وار '' ویره''
.بووهولر چوار خوا نهھه، ھیچ کاتکیش لهھاتووهنهوه

).شون/ ج(، ر ه) ئاگر) (ر، ئاور+ ئاور )( وررئه) (ولرئه(ولر ھه
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تارهسه
ی دان و، چۆنتیی ھۆکاری راستینهرھهمژووی سهت بهبارهسه

ک بیروراکان یهدا، و شیعهنوان سوننهکی لهرهسازبوونی دووبه
دا و، ی خۆدهکهربازهبه) شرعیت(تیی وایهنکیان رهرالیهنین  و، ھه

موو ھه. کاتو ناڕاست نوناس دههر و ھهالدهبهی دیکه،کهنهالیه
نووسراون، چاوکانیی وهن زانایانی شیعهالیهی لهرچاوانهو سهئه

بۆ چاخ و وهنهبه، دهی سوننهوانڵ پهگهناکۆکیی نوانیان له
ی یان، شرۆڤهدوای ھۆکاری راستینهڕان بهگه. تاکانی ئیسالمرهسه

ر و وهنین بۆ لکۆهوێ و، دایدهخۆیان دهت بهجیاواز و تایبه
و ستمانهبهدا مهی لرهوهئه. کهردوو ربازهھهر بهزانایانی سه

ندنی سهرهکانی په، ھۆکارهری بدوینسهوێ لهمانهده
ی کۆلۆنیالیزمی کایهتا ھاتنهوهوییهفهسه، لهتدارتیی ئاینییههسده

کانی زلھزی جیھان لهتهوهتی دهسیاسهجیھانی و، رۆی ئاین له
سانی کۆتایی زرانی کۆماری ئیسالمیی لهدواتریش دامهو، کهنوچه

.نئرالهم ی بیستهدهسه
پشن، لهکهی پدهئاماژهکانرچاوه مژووییهسه

رتیی گهربازی شیعهویی، کهفهی سهماهیشتنی بنهتگهسهدهبه
ستیدا، له ھندێ شار و وتانی بندهسمی له ئران وئاینی رهکرده

ران و گن و،مازندهقۆم و کاشان و، لهوانه لهی ئران، لهنوچه
کی یهڕژهتی ئران، بهکانی باکووری رۆژھهنو ترکمانهت لهنانهته
التی ی دانیشتووانی پهم زۆرینه، بهیان ل ژیاوهوانی شیعهم پهکه

. بوون، موسمانی سوننهزی جیاجیاوهگهل و رهموو گهھهئران به
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زراندنی ر، دامهگهبت ئههدتانهو نابابههبۆچوونکی ھهوهر ئهبهله
ئران رتیی لهگهتای بیری شیعهرهسهوی بهفهتی سهحکوومه

م جارێ با دوین، بهزیاتر دهتهم بابهر ئهسهدابنرت، دواتر له
ز و گهچ رهکی کوێ بوون و، لهویی، خهفهی سهماهبزانین، بنه

. ک بوونیهتیره
ی ماهبنهت بهبارهسهوهمانهکهکی باسهنو کاپش چوونه

غۆل و شکرکشی مهلهیبارهھندک لهتارهویی، پویسته سهفهسه
ھاتنی ربایجان و کوردستان بدوین، چۆنکهر ئازهکان بۆ سهترکمانه

، )وکاتکوردستانی ئه(ربایجان کان بۆ ئازهغۆل و ترکمانهمه
. یهھهوهکهباتهوخۆی بهکی راستهندییهپوه

ی 616سای غۆل،رۆکی ھۆزی مهغۆل، سهنگزخانی مهچه
التی ئران ھرشکی و پهرهبه) ی زاینی1237(ر بهرامبهتاوی بهھه
کهنوه(زمشا خواڕهڕێ و، پاش تکشکاندنی سوپای ی خستهورهگه

، !)نتیهگهردیی دهبههشای ئازا و دلر و خودی ن: مانایو، کوردییه
ر وهت  وزیندهشیمهرچی شار  وگوند و، حهئرانی داگیرگرد و، ھه

سووتاندن و ورانکردن ستیکرد بهنوی برد و، دهر ڕی، لهسهھاته
نگز پاش چه. کانندهو تاالنکردنی سامانی دانیشتووانی شار و گو

. وێ کۆچیدوایی کردلستان و، لهغۆبۆ مهوهڕایهگهداگیرکردنی ئران
یدا کهنوان چوار کوڕهنگز، والتانی داگیرکراو لهپاش مردنی چه

بوو، بوو ''ئۆکتای''نوی که یکهورهگهشکران و، کورهدابه
کانی سوپای هررداڵ سهگهی لهو س براکه'' ئۆکتای''. جنشینیبه
نگز، ھرش بۆ ی چهکهرشهواوکردنی ھغۆل، بیاریاندا بۆ تهمه

ی ر وتی چین و، سوپاکهسهرنهکیان ھرش بهالیه. رنن بهدووالیه
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تی کوردستان باکووری رۆژھهو داگیرکردنی رهشیان بهدیکه
ی سوپای رکردهو سهنوی ئه. رتھرش به)ربایجانی ئستائازه(

ستنیشان کرا، دهربایجانر ئازهسهبۆ ھرشکردنهغۆل، کهمه
ڕ و ندین شهنجامی چهئهجرماغون له. بوو"جرماغون نویان"

ر سوپای کورد و سهو گران و خوناویدا، توانی بهورهپکدادانی گه
موو ئران و وێ و، ھهرکهژیا سهی فارسیان لدهو نوچانهئه

خاکی کوردستانی شکی زۆر لهربایجان و بهری ئازهرتاسهسه
نستان و گورجستان و ئاسیای رمهئهوهوشهئستا داگیر بکات و، له

سوپای . وهتی خۆیهسهژر دهبخاته) ترکیای ئستا(بچووک 
ڕی وپهک، بهیهر شار و نوچهڵ داگیرکردنی ھهگهغۆل لهمه

تان سهبهوهو رگهکرد و، لهیان قدهکهدانیشتووانهوهییهدڕنده
. تان بردنت و سامانیشیان بهروهسه. ونو برد زار مرۆڤیان لهھه

کانی ورهگهشارهکک بوو لهدا، یهمهردهو سهلهورز کهشاری ته
ن الیهکورد پکھاتبوون، لهی دانیشتووانی لهواری و، زۆرینهکورده

خ شکی زۆر لهبه. یانکهتدارتییهسهختی دهپتهکرایهوهغۆلهمه
ھۆز بهتی ئران،باکووری رۆژھهکانیکان و، ھۆزهترکمانهو ھۆزه

تیی یهرماندهژر فهغۆل و لهنو سوپای مه، لهوهکی خۆیانهو چه
و وت و داگیرکردنی ئهکییان لهرهکاندا، رۆی گرنگ  وسهغۆلهمه

.دا گانوچانه
مردنی ئران و کوردستان، بهکان لهلهغۆتدارتیی مهسهده

بوو، له''عیدبوو سهسوتان ئه''نوی غۆل، کهدوایین پاشای مه
ی بۆ ماوهتاوی ، کۆتایی ھات کهی ھه736سای ورز لهشاری ته

پاش له. کردری ئاسیایان دهرتاسهساڵ حوکمانیی سه120
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، وهنوکه''یموورته''ن الیهله''یموورییته''کان، ئیمپراتۆریی غۆلهمه
ت سهی پتر لهبۆ ماوهزرا و،دامهناسرابوو،)لشهیموورهته(بهکه

موو کوردستان ر ھهسهبهوهکانییهوهن خۆی و کۆڕ و نهالیهساڵ، له
یموور و ته. تیان کردئاسیادا حکوومهشکی زۆر لهو ئران و، به

،)ئۆکتای(جۆغتای ی وهنهغۆل و لهک مههڕچهنی، بهکاوهکوڕ و نه
کان و، غۆلهتی مهدرژایی حکوومهبه.نگز بوونی چهکهورهگهکوڕه

کان کان و ترکمانهغۆلهکو مهکانی ناکورد، وهزهگهکان، رهیموورییهته
ندیی مهوهھۆی دهتی ئاسیا، بهکانی باکووری رۆژھهو، خه

روبووی کشتوکای و، جوانی ڕووی ئاو و بهلهکهچهنو
ربایجان و ترکیای ئستا و وتانی ئازه، روویان لهوهسروشتییه

یان قکرد و،و نوچانهنی ئهسهدانیشتووانی رهکرد و، دیکه
کرکار و ر خاک و زدی خۆی، بوو بهسه، لهوهمایهشی کهوهئه
ھۆی ندا بهدرژخایهرانی و، لهکی داگیرکهژهنیست و کهردهبه

. وهنویاندا توایه، لهوهلتوورییهزاووزێ و، گۆڕینی زمان و که
تاویدا، دوو می ھهوتهی حهدهسانی کۆتایی سهله

و، ئاققویوونلوو ) شزی رهپه(قویوونلوو رهقهی، "ترکمان"ھۆزی
خاکی شیکی زۆر لهران و، بهموو ئھهرهبهرهبه،)زی سپیپه(

. وهتی خۆیانهسهژردهکوردستانیان خسته
نو سوپای کان پشتر لهمان کردپی، ترکمانهک ئاماژهروهھه

می ردهسهدواتریش له. رچاویان گابوووری بهغۆلدا، رۆڵ و دهمه
ونلووی قویورهرۆکی خی قهسهدا، "ئال بویه"ی ماهتی بنهحکوومه

،وهیهکهخۆی و ھۆزهبوو، به"دمهمحمهرهقه"نوی ترکمان، که
ئال "تی سهدهو پارزگاریکردن لهماهبنهیان بهورهتی گهخزمه
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د،مهمحهرهقهی پاداشی چاکهش لهسوتانی ئال بویه. کردبوو"بویه
ی کهد و خهمهمحهرهقه. یستدهربایجانی دایهتیی ئازهوایهرمانهفه

تی سهگرتنی دهوهستهدهڵ بهگهبوون و، لهربازی شیعهر بهسه
ر سهخستهپدا و، گوشاریان رهیان پهکهتهسهربایجان، دهئازه

ی ربازی وهستیان، بۆ ئهکانی ژردهدانیشتووانی نوچه
نوی ی بهکهد، کوڕهمهمحههرپاش مردنی قه. لبژرنرتی ھهگهشیعه

ورز تاوی، شاری تهی ھه872ی، تا سای زاکهو، کوڕهیۆسفرهقه
می ردهسهله. ست بوودهربایجانیان بهموو ئازهالتی ھهسهو ده

کانی نوچهکان، کۆچی ھۆزی ترکمانی لهتدارتیی ترکمانهسهده
پاش ھۆزی . ندی زیاتری سهرهربایجان، پهو ئازهرهبهوهخۆیانه

بوون، موسمانی سوننه، که''زی سپیپه''، ھۆزی ''شزی ڕهپه''
تیی توندی دژایهو، بهوهستی خۆیانهژردهتی ئرانیان خستهسهده

.کردیان دهوانی شیعهپه
و، نزیک بهربایجانهی ئازهمژووی راستینهمهکورتی، ئهبه

وتی کوردستان غۆل و ترکمان، لهزی مهگهرهکهیهدههشت سھه
و ، ج پی خۆیان قایمکردووهرهبهرهو، بهج بوونهنیشته

وانهتی باوباپیرانی، لهکهرهپیت و بهی بهلک نوچهگهکوردیان له
همژووی کۆندا بلهی کهربایجانهو ئازه، ئهربایجان راماداوهئازه

وهڕینهگه، دهیهوهم رۆنکردنهپاش ئه.''!ناسرادهورهمادی گه''والتی 
دین وفییهت به شخ سهبارهمان سهکهی باسهر درژهسه
.یکهماهبنه
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!وییفهی سهماهکی بنههچهز و رهگهره

ویی، فهی سهماهکی بنههچهو رهچهبنهت بهبارهسه
ی رچاوانهو سهموو ئهتی ھهتایبهکانی ئرانی، بهرچاوهسه
کیان، هچهو رهچه ویدا نووسراون، بنهفهمی شاکانی سهدهرسهله

کانیسحابهئهری ئیسالم و، یامھنهی پهماهر بنهسهوهتهبردووه
و ، الی زانایانرچاوانهو سهالم ئهلی، بهوی ئیمامی عهپه

شک و جی میشهپسپۆڕانی بواری مژووناسی و، ئرانناسیی، ھه
و، و نییهبووهکی زانستییان نهمایهھیچ بنهگومان بوون، چۆنکه

کی ، الی خهدا ویستوویانهمهردهو سهوی لهفهپاشاکانی سه
جنشینی ون، کهکی  پیرۆز جبکهیهماهبنهک شوڕووت، وهره
وین رڕووی زهسهن لهکانی شیعهری موسمانان و، ئیمامهنهیامھپه

رپچیکردن لهسهکانیان، بهرمان و، بیارهفهرپچیکردن لهو، سه
.ملهقهرمانی خودێ و پیاوچاکانی خودێ بدرتهفه

کانی کوردهلهیهماهم بنهئهکهزانراوهوهپی دوایین لکۆینهبه
ی ربایجان و نوچهو ئازهرهبهباشووری کوردستانن کهی " کۆیه"
نوی کهماهی بنهورهتیی گهسایهکه.کۆچیان کردووه'' وردهئه''
روشان بوو کهدین شخی دهفییهشخ سه. بووه''دینفیهشخ سه''

و ساکاری، رستی و ژیانی سادهنوبانگی پاکی و راستی و خودپه
روش و ردانی دهفی بۆ سهشخ سه. وهکدا بوببووهو الیهموھهبه

ی '' میانه''گاتهکاتک ده. کاربایجان کۆچدهو ئازهرهوانی بهپه
رچاوهسهبرێ و، لهناوده) گرمرود(بهوڕۆکهئهربایجان کهئازه
وو مھهس لهزار کهدان ھه، سهوتی ماد ناسراوهکاندا بهکۆنه
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شخ . نکهدهو شارهفی روو لهبۆ بینینی شخ سهوهربایجانهئازه
کدیی یهدان گوریس لهسهووهر بانی ماک و، لهسهچتهده

وجا شخ ئه. زار مترکند ھهچهگاتهی دهکهدرژاییهن کهدهگرده
شونی ش لهکهشاماتهگرێ و، حهدهوهستهدهبهکهرکی گوریسهسه

وهو دۆعا و پاڕانه، ئهوهکهگوریسهگرن بهستدهدهوهخۆیانه
وهکانییهیفهر و خهی نونهڕگه، لهوهخونتهی شخ دهئاینییانه

ش کهکهو تکای خهوهوترنهرز دهنگی بهدهدا بهکهکهنو خهبه
کهکۆتاییدا گوریسهله. وهنهکهکانی شخ دووپاتدهدۆعا و وته

ی نیشانه، کهکهگوریسهھندک لهسهر کهکرێ و، ھهت دهتوپهله
شخ . بات، بۆخۆی دهفییهتی شخ سهکهرهپیرۆزی و به

و ئاردهشاری گاتهبت تاکو دهوام دهردهی بهکهرهفهسهله
کار  تۆبهبنهس دهر کهزاھهیاندهمدا کی کهیهماوهو،  له) اردبیل(

ند مانگک ڕبوونی چهپاش تپه. یکهوی ربازهروش و پرهوده
بت، بۆ ک زۆر دهیهرادهقا بهو خانهکیهتهکانی شخ لهی موانهراده

می شو، یان فراویندا ئاگاداربن، کاتی خواردنی جهلهکهکهی خهوهئه
. دانایان دهڕهھۆڵ و کهدهله

باشووری ی لهکهماهفی و بنهی شخ سهچی ھۆی کۆچکردنواپده
روش و ھۆی داوا و تکای دهربایجان، بهو ئازهرهبهوهکوردستانه

م ک لهروهربایجان بوون، ھهجی ئازهنیشتهبووبت کهوهوانییهپه
و تکای ر داوا سهکانی کوردستان، لهشدا زۆرجار، شخهمهردهسه

نگاندنی خۆیان، سهپی ھهکانیان، یان بهروشهو ده) یفهخه(جگر 
جبوونیان بگۆڕن و شونی نیشتهباش و گونجاو زانیوه،وایان به

دا مهردهو سهلهشایانی باسه. نکۆچ بکهکی دیکهیهو نوچهرهبه
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ربایجان ئازهب، تکای دانیشتووانی م نهکی کهیهژمارهلهجگه
...موسمانی سوننه و کورد بوون

) ی زاینی1271(تاوی ی ھه650دین، سای فییهشخ سه
وی ردهشاری ئهتاوی لهی ھه735سای و، لهدنیاوهتهھاتووه

. یهو شارهی لهکهزارهو، ئستاش مهربایجان کۆچیکردووهئازه
و، فیدا ژیاوهمی شخ سههردسهلهکه''وفیمدوالی مستهحه''

می خۆی ردهردارانی سهمیر و سهی ردانی کۆشک و بارگهسه
، وهتهمی خۆی نووسیوهردهکانی سهو، مژووی رووداوهکردووه

: فی دهشخ سهت بهبارهسه
ری وروبهو و دهردهزۆری دانیشتوانی شاری ئهرهی ھهزۆربه''

ی زۆرینه. ن" ئیمامی شافعی"وی ، پهوموسمانی سوننه
ڕزیان بهفین و، بهروشی شخ سهدهکهرهڤهموسمانانی ده

تی رز و تایبهزانن و، رزکی بهی خۆیان دهورهوای ئاینی و گهپشه
، بهکهمووالیهویستی ھهفی خۆشهشخ سه. یهمووان ھهالی ھه

شخ . وهردار و سوتانهنگین و سهوزهن  بهو بچووک و، رهورهگه
پاکی و راستی و، موو ژیانی به ساکاری وفی تاکاتی مردنی، ھهسه

ک بۆ خودناسی و رستی و، بانگھشتنی خهماپهدوور له
.''ر سهرستی بردهخودپه

دین درهشخ سهنویبهی کهدین، کوڕهفییهپاش مردنی شخ سه
ککی دین دا، خهدرهمی شخ سهردهسهله. جنشینیبوو بهمووسا،

نگران و و سنووری الیهکار و، نوچهروش و تۆبهدهزیاتر بوونه
. رینتر و فراوانتر کردوانی بهپه
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بوون، سوننهویی کهفهی شخی سهماهھۆی چی بوو بنه
؟ئاینزای شیعهروویانکرده

زاکانی، ئیدی دین، کوڕ و کوڕهدرهسهک دوای مردنی شخیهماوه
شخ برایم بوو وهئه. زانیمدهکهتییان بۆ خۆیان بهنوبانگی شخایه

، داوای لهدیندرهکوڕی شخ سه- لی ی شخ عهورهگهکوڕه- 
کدا، نو خهئاشکرا و لهکانی کرد تا بهندهستوپوهروش و دهده

زاکانی شخ دوا، کوڕ و کوڕهبهوهله. بھنن''شا ئیبراھیم''نوی به
دا ویاندهوانیش ھهبرا و، ئهنویان ده'' شخ شا''ئیبراھیم، به

التی سهکاربنن بۆ دهیان بهکهماهی خۆیان و نوبانگی بنهوپایهپله
، نوی سوتانی یدجونهنوی بهی شا ئیبراھیم ورهگهکوڕه. زیاتر

ر یدهحهنوی ، کهیدجونهی کهوجا کوڕهئه. خۆی ناهوی لردهئه
کی ئاینیی یهجنشینی باوکی، رکخراوهبوو، کات بوو بهپاشا
چاوکانیی بیری . ''رییهیدهربازی ئاینی حه''زراند و ناوی لنا دامه

و دژ بهوانهتوندڕه''رتییگهشیعه''ر ربازی سهلهیهم رکخراوهئه
.زرا، دامه"ئاینزای سوننه

رک و وهر ئهسهیان لهران و مژووناسان، زۆربهوهلکۆه
ی ماهنو بنهله'' رتییگهشعه''دانی بیری رھهسهنگن کهھاوده

ر بوو بهیدهسوتان حهوکات کهبۆ ئهوهڕتهگهویدا، دهفهسه
ستیکرد بهئاشکرا ده، بهشیعه وجنشینی باوکی و بوو به

زانراوه نهوهوڕۆ، ھۆی ئهم تاکو ئهرتیی، بهگهتیکردنی سوننهدژایه
ربازی نکدا، وازی لهس و الیهرتی چ کهژر کاریگهله

!؟شیعهرتیی باوباپیرانی ھنا و، بوو بهگهسوننه
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وانی روش و پرهدهکی رکوپکی لهر سوپایهیدهسوتان حه
کان، کرد بهترکمانهت بوو بهتایبهکه"کالوی سۆر"پکھنا و، 
ر یدهدوا، سوپای سوتان حهبهوهئیدی له. یسمیی سوپاکهکوی ره

ر یدهسوتان حه. رکردنوبانگیان ده) کانرسۆرهسه" (کانقزباشه"به
سوتان . ''عیللی، ئیبراھیم و ئیسماسوتانعه''نوی س کوڕی بوو، به

التی و، سنووری سهدهی زیاتر بدات بهرهر ویستی پهیدهحه
ی زاینی، 1472سای بوو لهوهی فراوانتر بکات، ئهکهحوکمانتییه
کانی ئاققویوونلوو، کهالتی ترکمانهسهی بندهر نوچهسهھرشیکرده

شکستی خوارد یدا و ھرشهر لهیدهشخ حه. بوونموسمانی سوننه
یان کهورزدا الشهپانی شاری تهنو گۆڕهریان بی و لهسه
لی و ئیبراھیم و سوتانعه(کانی وجا ژن و کۆڕهئه. واسییھه

پاشان . ی چوارسال زیندانیکرانیان برد بۆ شیراز و ماوه)ئیسماعیل
نوی ورز کهکاتک حاکمی ته. ورزبۆ شاری تهوهنردرانه

کی شار و بت خهبوو، ئاگادار ده' 'گی ئاقوویوونلووم بهستهرۆ''
لی مرۆڤکی گرن و، سوتانعهلی دهسوتانعهرزی زۆر لهکهنوچه

م نو ببات، بهلی و براکانی لهدات سوتانعه، بیار دهترسهئازا و نه
زانن دهکهخشهنهویی بهفهی سهکهماهکانی بنهروش و سۆفییهده

گی م بهرۆسته. نکهربازیاندهو دهردهو ئهرهو بهنگانکی شهو، دره
دا ڕگهشونیاندا و، لهنرت بهکدار دهک چهمان، کۆمهتورکه

ر م  تیرک بهشکنت، بهگرێ و، تکیاندهلی پشیان لدهسوتانعه
لهپهکان بهروش و سۆفییهده. داتستدهدهوێ و، گیانی لهکهدی ده

وش م لهبه. وردهئهننهیهگهئیسماعیل میرزا و ئیبراھیم میرزا ده
یان، لهوهپاش چل رۆژ شاردنهوهر ئهبه، لهبترسیدا دهمهگیانیان له
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. وهنهخهشت و گن دووریاندهکانی رهو دارسانهرهبهوهوهردهئه
حاکمی الھیجان، ' 'لیکارکیا میرزاعه''ر بانگشتی سهه لهووشهله
وی ئاینزای ، پهلیکارکیا میرزاعه. ن بۆ شاری الھیجانیانبهده

رزی وهر ئهبهله. بتفی دهی شخ سهماهوانی بنهپهو لهشیعه
ی نوبانگزانایانی بهکک لهست یهدهیانداتهن و، دهزۆریان لده

. یان بکاتردهروهپهدینی الھیجانی کهمسهوالنا شهنوی مهبهشیعه
ھا روهبی و قورئان و، ھهرهدین، زمانی فارسی و عهمسهوالنا شهمه

ردهروهی پهڕگهله. کاترتیان فردهگهڕی شیعهکانی بیروباوهبناخه
ر لهاعیل میرزا ھه، ئیسموهدینهمسهوالنا شهکانی مهو، رنونییه

. وی ئاینزای شیعهوکی توندڕهپهبتهدهوهمندایه
نوبانگ وت سۆفی بهالھیجاندا حهدین، لهمسهوالنا شهمهلهجگه

ویی بوون فهکانی سهی شخهماهوانی نزیکی بنهپهلهبوون کهھه
وت حه''بهمانهئه. ووشدارییان کردبکاندا بهنگهی جهزۆربهو له

تی و رکی مامۆستایهنوبانگ بوون و ئهبه''ی الھیجانکهسۆفییه
موو ستۆی خۆیان، ھهئهیان گرته''ئیسماعیل میرزا''کردنی ردهروهپه

جمی میر نهئهنوی بهسکی دیکهکه. کردنگیان فردهکانی جهشوه
تنی ئیسماعیل و کاتی ھهبوو، لهو ردهکی ئهبوو خهھهرزرینگه

ش مامۆستای سهم کهئه. یان بووگهشت و الھیجان لهی بۆ رهبراکه
. ھشتدهجینهئیسماعیل بوو، ھیچکاتک به

ی ریاچهکانی زه، باکووری ئران و، لوارهشایانی باسکردنه
رز و و بهشاخی رژد ، ریزهوهالی باشوورییهران و گن، بهمازنده

رزایی چیاکانی بهو، وتووهکهی لھه''لبۆرزئه''نوبانگی موتی بههھه
ری رتاسهسه. ڕێپهزار میتر تدهپنج ھه–چوار ھندێ شون لهله
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و دارسانی چوپن و، تر، بشهتان کیلۆمهدرژایی سهبهکهنوچه
ر بت، ناوری سهکانی نههو دارسانکهزای نوچهشارهسک زۆر که
، ب و داگیرکردنی ئرانرهکاتی ھرشی سوپای عهله. نویدا بکاتبه
ورا یاندهب بوون و، نهرهتدارتیی عهسهدژی دهی کهو ئرانییانهئه
و ھندستان کۆچیان کرد، رهشکیان بهن، بهتییان بکهئاشکرا دژایهبه
ک وخۆ، بیانوویهش ڕاستهوه، ئهشیعهوون بهبیان دهشکی دیکهبه

ن گمهدهبوون و بهسوننهب کهرهڵ عهگهتیکردنیان لهبوو بۆ دژایه
ر گیانیان، ک بۆ سهترسییهر مهکاتی روودانی ھهله. یان تدابووشیعه

کانیش بهرهعه. کردباکووری ئران رایاندهیم دارسانانهو نو ئهرهبه
بوو و، یان نهنگهڕی نو جهزموونکی شهزایی و ئهشارهیچ جۆرهھ
، ببووهکهنوچهوهر ئهبهله. ونکان بکهی دارسانهرهورا قهیاندهنه
تدارانی سهدژی دهیاران و یاخیبووان لهی نهشارگهکۆ و حهمه
زگارکردنی ویی، بۆ رفهکانی سهروشهبوو، دهوهئه. برهعه
کانی گن و رمهو قوویی ھهرهبه،''ئیبراھیم''و ''ئیسماعیل''

.وهران دووریان خستنهمازنده
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وی و، فهسهمیرزاییشتنی ئیسماعیلتگهسهدهبه
ئرانلهتی شیعهمین حکوومهکهزراندنی یهدامه

زاینیی لهی 1487ردانی سای ئیسماعیل میرزا، مانگی جۆزه
8نی مهشت و الھیجان، تهندرایه رهیهکاتک ئیسماعیل گه. دایکبووه

سای له گن13نی مهتاکو تهساڵ بوو، ئیسماعیل میرزا، ھه
ندامانی نوان ئهی ز، کاتک ناکۆکی له1499سای له. وهمایه
ند، ی سهرهی تورکمانی پهکانی دیکهی ئاقوویوونلوو و ھۆزهماهبنه

گونجاو زانی بارویان لهکهبارودۆخه''ی الھیجانکهوت سۆفییهحه''
ی ھز و وهکۆکردنهد بهستیانکرده. وبردنیاننبۆ رامادان و له

و، ھرش وهنهسک کۆبکههزارکوت ھهتوانییان حهرهبهرهبه
سوپای گوستانیقهڕ و پکداداندا، لهم شهکهیهله. نپبکهستده
سی زار کهھه26کی نی سوپایهخاوهن تکشکاند کهساریارۆخ یهفه

سیان دان کهسهگیرا و، ساررۆخ یهفهی قه''باکۆ''شاری. بوو
وت تانیان کرد و، ستکهنرخیان دهکی بهک شتومهرچییهکوشت و ھه

وتنهرکهم سهشائیسماعیل، پاش  ئه. شیان کاول و ورانکردکهشاره
ی خونی باوکوبرای ی تۆهوهندنهستی سهبهمه، بهیهورهگه

ستچووی باوباپیرانی، دهتی لهسهی دهوهرگرتنهکوژراوی و وه
، بهوهربایجانهخاکی ئازهکات پینایه. ڕێوتهربایجان کهو ئازهرهبه
یان پشتیوانییان کردلی کههمانگرانی بنهروش و الیهزار دهزارانھهھه

کۆتایی و،وهربایجان بگرتهموو ئازهمدا، توانی ھهکی کهیهماوهو، له
ی بۆ ماوهکانی ئاقویوونلوو بھنت کهالتی ترکمانهسهدهبه

ندین نوچهموو کوردستان و چهر ئران و ھهسهت ساڵ بهدووسه
نوی ی دیکه کهکهترکمانهھۆزه.تیان کردشدا حکوومهو والتی دیکه
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شانی سوپای شائیسماعیل، بوو، شانبه)شزی رهپه(قویوونلوو رهقه
اقویوونلووی تورکمان تی ئرووخان و تکشکانی حکوومهله
بوون و، شیعهم ھۆزهک پشتریش باسمان کرد ئهوه. کردشدارییانبه
کانیاندا، ھرشهیی بوون و، لهزه، زۆر ببهوانی سوننهر پهرامبهبه
ھۆزی . کوشتشیان دهت مندای نوالنکی سوننهنانهته
ی ئاینی وهبوکردنه، له نو سوپای شائیسماعیلدا، لهقوویوونلوورهقه

.و گرنگیان گا ورهکه، رۆکی گهنوچهئران و لهلهشیعه
رۆکھۆز و سهرماندهفهو موو ئهند رۆژک، ھهپاش چهئیسماعیل 

یدا کوشتنی باوک و براکهلهکهوهی شاری کۆکردهتییانهسایهو که
ند وجا چهکانیان دابوو، ئهسوننهتی تورکمانهبوو و، یارمهان ھهستیده

و، بۆ سووککردنیان، وهپشیانهشفرۆشی خستهت ژنی لهسه
رۆکھۆز یان سهدهبه. یانننو شاردا گاریان کردن و، بهسواری که

ردار و و سهرمانیدا، ئهھا فهروهھه.  ربیرداری تورکمانی سهو سه
ماون ژیان و، نهکه دهورز و نوچهتهلهش کهی دیکهتییانهسایهکه

ھۆزی ئاقویوونلوو و مردوون و، کاتی خۆی پشتیوانییان له
ڵ گهلهو، وهرهدهبھننهکانیانگۆڕهپروسکیان له،  ئسکوکردووه
کان و کچان و ژنه. یانواسنپانی شاردا ھهگۆڕهکان لهزیندووه

کانی ربازهو سهرماندهفهخشی بهکوڕانی مردمندایشیانی به
ک لهیهر کوڕی ژمارهسهستدرژیی کردهبۆ خۆشی ده. یسوپاکه

. سادا بوون16و 13نوان نیان لهمهتهکانی شار کهتییهسایهکه
ستی خۆی، دهو، بهوهکهپانهگوڕهرمانیدا، دایکی بھننهپاشان فه

پاش کوژرانی ، چۆنکهوهشی جیاکردهلهری دایکی لهشمشر سهبه
کان انی سوپای ترکمانهکرماندهفهکک لهیهباوکی، مردی به
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کاری ندین رۆژ بهچهیورز ماوهتهئیسماعیل، لهشخ . کردبوو
کانی و، ستهو، ھاودهترکانی ئاقویوونلوووه لهندنهسهتۆه
تی و سایهوجا، کهئه. بوورقاسهوهتییهسهپاندنی دهسچه

:و، گوتی پیانوهکانی شاری کۆکردهردنسپییه
موو دانیشتوانی ، تا پتانی بم، ھهبانگشت کردووهم بۆیهئوه''
. ''!شیعهب ببن بهورز دهته

و داوایان وهتکا و پارانهوتنهکانی شار کهورهتی و گهسایهکه
لهجگه، چۆنکهوهژیوان ببتهی خۆی پهکهبیارهکردلی، له

ری وروبهموو دانیشتووانی شار و دهب،  ھهم نهکی کهیهژماره
:رامیاندا گوتیوهعیل لهم شائیسمابه! نموسمانی سوننه

داوا پم، تایاندووه، رایانگهکانی شیعهو، ئیمامهورهخودی گه''
رمانی من، فهرپچیکردن له، سهشیعهم، ببن بهک بکهخهله

رمانی پیرۆزی خودا و پیاوچاکان و، ئیمامانی فهلهرپچیکردنهسه
رمانی خودێ و، وال، فهمال و ئهبئهناچارموهر ئهبهله. ئیسالم

.''!مج بکهکانی ئیسالم جبهورهگه
وجا ی، ئهکهستهبهمهک لهپاش ئاگادارکردنی خهشخ ئیسماعیل،

واسی، یان سی ھهزاران کهھهی و، بهکهجکردنی بیارهجبهوتهکه
ار  ی دانیشتووانی شزۆربه.بوووهئه. ری بینشمشر سهبه

رچاوهپی سهبه. شیعهترس و ناچاریدا بوون بهلهکان،وگونده
دا س وکاتهورز لهی دانیشتووانی شاری تهکان، ژمارهمژووییه

.س بووهزارکهت ھهسه
ی ز، له1507ی مارتی سای 11رۆژی ئیسماعیل، لهشخ

ی بۆ خۆی ' 'شا ئیسماعیل'' ورز، نویتهسایدا له15نی مهته



- 33 -

، تانجی ورزشآری تهلهتداسمکی تایبهڕوڕهبژارد و، لهھه
.ری خۆیسهتیی کردهپاشایه

وانی روش و پرهو سوپا و دهرماندهنو فهشائیسماعیل، له
تیی ئازایهلهجگهویست بوو، چۆنکهیدا زۆر خۆشهکهماهبنه
. وی بووفهی سهورهی شخانی گهاهمبنهھا لهروهری، ھهدهبهرادهله
و، لهیه )کاترینۆ زینۆ(ناوی نوبانگی ئۆتریشی کهڕۆکی بهگه

ی کهورز و نوچهی شاری تهمهردهو سهکانی ئهرووداوهوهنزیکه
"رنامهفهسه"نوی بهرتۆککدا پهو، لهچاوی خۆی بینیوهبه

: تیتۆماریکردوون، نووسیویه
کاندا، زرێ و جلکی ڕهشهرانی شائیسماعیل، لهڕکهی شهزۆربه(
بن ن، دهدههن بکوژرن، چۆنکن و، ئامادهر ناکهبهنگ لهتی جهتایبه

و سوپای دوژمنیان رهراکردن بهو لهبه پهوهرئهبهله.''ھیدشه''به
شکردنیشدا، ھاوار کاتی ھرله. وهنهمردن سناکهن و، لهبهھرش ده

بیر ک نوی خودایان له، خهلره!". یا شخ ئیسماعیل"ن کهده
، ھاوار وهخوارهوتهی بکهکهسپهر ئهسهسک لهر کهگهئه! وهتهچووه

دا وتانی دیکهلهموسمانان ".!وهیا شخ ئیسماعیل فریام که"کا ده
ال : "نکان دهم ئرانییه، به"رسول اللهدمهمحه- االاللهالاله: "نده
ن، ربایجاشا ئیسماعیل دوای ئازه".ئیسماعیل رسول الله- اال اللهاله
نگ و نواندنی زۆروزهپدا و، بهرهران پهموو ئھهی لهکهوجا بیرهئه

موو ئراندا ھهرتیی بهگهک، ربازی شیعهترساندنی خه
.)وهبوکرده

ئیسماعیل، شینگانی مانگیشایشتنی تگهسهدها پش بهت
کوژرانی و ''عاشورا و تاسوعا''ت بهسمی تایبهروڕهو، ''محرم''
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وانی ئاینی شیعهنوان پرهی، لهکهماهندامانی بنهو ئهئیمام حسن
می دهرسهم لهچوو، بهدهوهڕنیو مان بهنھنی و، له، بهئرانله
ئیسماعیلدا،  شینگانی ئیمام حسن و، شایشتنی التگهسهدهبه

قام نو کۆن و شه، ئاشکراکرا و ھنرایه''محرم''سمی مانگی روڕه
رنجی زیاتری ره بۆ راکشانی سهبهرهوه و، بهکانهپانی شارهۆڕهو ک
و مهقهشن و، ی سینگوهستهرخستنی ده، بهکهسمهک، روڕهخه

. کراتکهوهگۆرانی  ومۆسیقای ئاینیهشن و،زنجیروه
و، کوشتن ڵ ئاینزای سوننهگهتی بسنووری شائیسماعیل لهدژایه

م ردهبهی خۆشکرد لهوینهو تانکردنی ماڵ و سامانیان، زه
سوتان نوان سوپای و گران، لهورهڕکی گهگیرسانی شهھه
لیمی عوسمانی، سوتان سه. ویدافهو سوپای سهیلیمی عوسمانسه
ئامانجی رۆکدا، بهنوهم له، بهوهندنهسهنوی تۆهت بهڕواهبه

چۆکردنی قهستیکرد بهداگیرکردنی خاک و وتانی زیاتر، ده
ڵ گهله. نوبردی لهزار شیعهھرشکدا چل ھهو، لهوانی شیعهپه

ال، ویی، چینی مهفهنوان عوسمانی و سهنگی جهندنی سهرهپه
فتوای '' ، وهنوی ئاینهت و، بهسهنی  دهزوڕناژهردووال، بوونهھهله

یان کهڕهرکرد و، ئاگری شهدهی دیکهکهنهدژی الیهیان له'' جیھاد
دا بۆ شوڕووتیان دهکی رهکرد و، ھانی خهزیاتر خۆشده

و ندی ئهپان و نوهگۆڕهکوردستان کرا به. نگجهلهشداریکردن به
ی کهکهخهو، زیانکی زۆری گیانی و مای لهره ماورانکهنگهجه

سای له'' چادران''نوبانگی ڕی بهشهلهنجامدا، ئهلهکودرا، تا
ی زاینی، سوپای شائیسماعیل شکستی خوارد و، سنووری 1514

وان خۆیاندا نمی دیاریکرد و، کوردستانیان لهسهڕنوانیان به
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. بووننهرازیکهوتنهنجامی رککهئهبهردووالیان م ھهبه... شکرددابه
تهمارهو، ئهی کوردی سوننهوام دنهردهسوتانی عوسمانی، به

، ڕن وراپهویی شیعهفهتدارتیی سهسهدژی دهدا کهکانی دهکورده
شائیسماعیلی . وتی ئرانیش داگیربکاتدابوو،وهوی ئهھهله

شو و ، زۆر په''چادران''نگی جهی لهشکانی سوپاکهویش، بهفهسه
. وهی بکاتهکهبووی شکستهرهڕا، قهگهت دهرفهلودهھهله. مبار بووخه
و نگک و، جهر یهسهوهکردهنوێ، ھرشیانرله، سهوهر ئههبله

لیم و شائیسماعیل، نوانیان پاش مردنی سوتان سهپکدادانی
ی کشا و، ساڵ درژه120ی ، بۆماوهوهکانیانهوهن کوڕ و نهالیهله

بوو، ''مسوتان مورادی چواره''نوی سوتانکی عوسمانی که
غدای داگیرکرد و، غدا تکشکاند و، بهبهویی لهفهسوپای ئرانی سه

ی زاینی، جارکی دیکه1639سای سری شیرین، لهقهشاری له
ڕ و، دیاریکردنی سنووری نوانیان مۆر ستانی شهیمانی راوهپه

سری شیرین، باشوور و باکوور و یمانی قهپی پهبه. وهکرده
تی کوردستانیش وت، رۆژھهر عوسمانی کهرۆژاڤای کوردستان به

رکشی چیای سهری و، زنجیرهرزی ئاگچیای به. ر ئرانبه
. ستنیشانکراک ھی سنووری نوانیان دهیش وه)زاگرۆس(

یمانی پی پهر بهھهشوڕۆئهکوسنووری نوان ترکیا و ئران، تا
ی وهتهمژووی نهسری شیرین، لهیمانی قهپه. ه''سری شیرینقه''

بهرت، کهژمردسمی دهشکردنی رهمین دابهدووهکورددا، به
.وهدوو پارچهکوردستان، کرا بهوهھۆیه

وین رڕووی زهسهری خودا لهک نونهوهشائیسماعیل، خۆی
. نادادهوهکی ئاینییهتییهسایهموو کهرووی ھهسهبینی و، خۆی لهده
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سمی و، ئاینی رهی کرد بهیشتنی، ئاینی شیعهتگهسهدهپاش به
لی کان، نوی ئیمامی عهوتهگبژ و، پشنوژی مزگهرمانیدا، بانفه

و حی علی اشھد ان علیأ ولی الله''بن ن و، بانگی نوژ بکهل بهتکه
کاندا نو شارهکانی دا، بهجارچيییهرمانی بهوجا فهئه.''خیر العلم

ی یفهس خهرز، جنو بهنگی بهدهن، بهک بکهخهڕن و داوا لهبگه
ر ن و، ھهبده)ر و عوسمانکر و عومهبووبهئه(موسمانان 

زاران ھهبه. وهنهشی جیابکهلهری لهرپچی کرد، سهسهشسککه
ن، ج بکهجبهکهنهرمابوون، فهنهئامادهکهموسمانی سوننه

سانی ال و کهبوونی مهرتۆک و نهبوونی پهھۆی نهبه. براننوله
ئران، شائیسماعیل لهوەیتیرگهشعهزایبواری ئاینزا لهرهشا

ی ''جبل عامل''وحرن و، کوفهبهی لهالی شیعهک مهکۆمه
نوی سک بوو بهنوبانگترینیان کهبهھنا بۆ ئران کهوهلوبنانه

رشتیکردنی رپهبردن و سهڕوهپاشان به.''رکیدین کهشخ نووره''
دایدەستیی شیعهزایپدانی ئاینرهباری ئاینی و، پهموو کاروھه

م ئه. دینی الھیجانیمسهقازی شهنویرنون و مامۆستای خۆی به
الیوچه، بۆ ھهمبهر مهک و، بۆ سوپای ھهیهر ننهک، نوکی ندر

زاینکانی ئایستوورهدهپەوکردنیچاودریی انکرد کهستنیشده
.نبکهشیعه

ر سهکانیدا، ھرشی بردهشکرکشییهی لهدرژهشائیسماعیل له
پاشان . نوبرددا لهو شارهی لهسوننهویزاران پهھهو، بهازشیر

ستیکرد بهشراز، دهوەکوگرت و، زد و کرمانیشیکازرون و یه
و شاری رهوجا بهئه. وانی سوننهو، پهالکانی سوننهکوشتنی مه

کی بوون و، پشوازییهکی شیعهی دانیشتوانهزۆربهکاشان رۆیی که
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وهوشهله. خۆشی رایبواردنویاندا بهک لهیههوی لکرا و، ماورهگه
ی زۆری ک کاشان شیعهوهی کرد که''قۆم''ردانی شاریسه
و، ب رهتدارانی عهسهن دهالیهدان ساڵ بوو لهژیا و، سهلده
مجار کهبۆ یه. ریان کرابوورامبهکی زۆر بهبزییهوهکانهنهسون

ی 1518شائیسماعیل، سای . داریھهسهو شارهشادی و خۆشی له
تی ئاقویوونلووی ی حکوومهپگهغدای داگیرکرد و، دواز، شاری به
، غدابهله. یان ھناکهتهحکوومهنوبرد و، کۆتایی بهتورکمانی له

ڕێ و، ژن و، منداڵ و تهی خسی سوننهورهکوشتوبکی گه
رمانیدا وجا فهئه. چۆکردی قه''پۆرناک''بچووکی ھۆزی وورهگه
شونکی موسمانانی سوننهالی که''کوفینیفهبوو حهئه''زاری مه

ر ھه. کانست بۆ شیعهن به ئاودهنن و بیکهیکهبوو، ھهپیرۆز
. گرترده، پنج دینار پاداشی وهکهستخانهئاودهچووهدهکیش یهشیعه

و، الربهف و کهجهنهکانی چوو بۆ شارهغداوهبهشائیسماعیل له
زاری ئیمامانی شیعهمهو، زوزووکی زۆری پشکش بهمافوور 

و ره، بهوهباشووری عراقهک لهیهپاش ماوه. کرد)لی و حسنعه(
وش موو خوزستانیشی داگیرکرد و، لهکشا و، ھهشکریلهخوزستان

. شیعهی کرد بهکهزۆری شمشر دانیشتوانهبه
ری رتاسهی ز، سه1509شائیسماعیل تا کۆتایی زستانی سای 

ی خاکی غدا و شروان و، زۆربهکر و بهمان و، دیاربهو زهئرانی ئه
سک کرا کهاشان ئاگادارپ. وهتیهسهدهژرکوردستانی خسته

و، داوهریھهسهخۆراسانی نوچهله''خانگیبهشه''نوی به
دات تا کان ھاندهرمهکی شاروھهکوژی و، خهشیعهبهستیکردووهده
. ڕنراپهوانی شیعهی و پهدژی شائیسماعیل و سوپاکهله
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نگکی ند جههو خۆراسان رۆی و پاش چرهبهلهپهشائیسماعیل به
ی کهھزه)مرو('' رڤمه''شاری الی قهنجام لهرهگران و دژوار، سه

. دیل گیراگ خان بهیبهگ خانی تکشکاند و، شهیبهشه
وجا گ خانی کوشت، ئهیبهستی خۆی شهدهشائیسماعیل به

ب وت، دهسک منی خۆشدهر کهھه'': ی و گوتیسوپاکهروویکرده
کانی ڵ بیستنی قسهگهله.''ی دوژمنی من بخواتگۆشتله

گ یبهی شهکهالماری الشهکان پهربازهروش و سهشائیسماعیل، ده
نهربووچنگ و ددان، به. قۆ ور و چهنجهخهخانیان دا و، به

ر رفاندنی گۆشت و سهو، لهلشیی گۆشتی وهلکردنه
روش و سۆفی و ندین دهڕ و، چهشهی بوو بهکهالنهوپهپشه
سۆفی و ھندک له. ک بریندار بوونستی یهدهرباز بهسه
ی تۆزێ لهوهبۆ ئهبیک دا یان دهز و پارهکان  ربازهسه

، دوای کوشتن و سفویییکهھزه.وێرکهیان بهکههۆشتگ
ڵ خواردنی گۆشتی دیل گهگ خان، ئیدی لهیبهخواردنی گۆشتی شه

کان دیلهھندک لهلوەبدواوە . و کوژراوانی دوژمنیان راھاتن
یان یانخواردن، ھندکی دیکهباب و، دهکهکرانهزیندوویی دهبه
پستیان(کردن ویاندهزیندوویی که، بهوهکردهشۆڕدهوهدارهبه

ر ئاور سهکردن و، لهدهیانپارچهوجا پارچه، ئه)وهکردنهلده
نا و دادهورهی گهنجهمهشیان لهسی دیکهھندک که. یانبرژاندنده
بوو، کی خواردنیان نهپیر بوون و، کهش کهو دیالنهئه. یانکوندنده
شیان ورهردکی گهو بهوهکردنهشۆڕیاندهوهرزهی بهجگهله
.وهملیانهست بهبهده
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نی مهتهتی و، لهساڵ پاشایه23نجام شائیسماعیل، پاش رهسه
یان کهرمهوانی، تهروش  وپهمردنی، دهدوای. ییدا مردساه38

وهباپیریهشخ سفیینیشت گۆڕیتهو و لهردهبرد بۆ ئه
..ناشتیان

رھاتی شخ سهی ژیان و بهڕووی کورتهو خستنهوهنووسینهبه
چۆن مردمندداکی پش، کهتهدو پرسیارهدا ئهئیسماعیل، لره

کانی باکووری و دارسانهنو بشهخۆی رادیت، لهساڵ، له14ن مهته
ڵ خۆی بخات بۆ رزگارکردنی گهکدارک لهزار چهند ھه، چهوهئرانه

ک ھۆزی ئاقویوونلووی تورکمانلی تۆهوهندنهربایجان و سهزهئا
ن تهند ساکدا نهی چهماوهوانی لهچۆن تباوکوبرایان کوشتبوو،

غداش موو ئران و، کوردستانی ئستا و بهکو ھهربایجان، بهئازه
!وه؟ژر رکفییهبخاتهوهتهیان نهبگرت و، ده

توانین بین، ، دهم پرسیارهرامی راست و دروستی ئهبۆ زانینی وه
اندنی شخ ئیسماعیل دا، یتگهسهدهبهکیی لهرهدوو ھۆکاری سه

:بوورۆڵ و کارکردیان ھه
ی وهنهمان کردپی، شخ ئیسماعیل، لهک پشتر ئاماژهوهم،کهیه

پاش مردنی دین بوو، کهفییهنوبانگ شخ سهو بهورهشخی گه
روش و ی ملیۆنان دهزرگهت و نهشونی زیارهی ببووهکهگۆڕه

موو وتانی ھهربایجان و،ئازهوانی و، لهسۆفی و په
ی ماهبنهوهر ئهبهله. یکهر گۆڕهچوون بۆ سهدهوهرهوروبهده

بوون و رزی ویست کدا خۆشهنو خهتکرا، لهویی بهفهشخانی سه
ر ھه. کراماشایان دهکی پیرۆز تهیهماهک بنهگیرا و، وهتیان لدهتایبه

و کوڕهریدهشخ حهش بوو، کاتک ویستییهو رز و خۆشهئه
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دا کوژران، ' 'ئاققوویوونلوو''کانی ڕی تورکمانهشهی لهکهورهگه
ی کهگچکهکان، شخ ئیسماعیل و براسۆفییهروش ودهشک لهبه

کانی باکووری وه و بردیانن بۆ نو دارسانهئیسماعیلیان شارده
شخ ئیسماعیل، له. وهکانهستی تورکمانهدهونهکهی نهوهئران، بۆ ئه

ن الیهسای بوو، له6کاتکدا ھشتا باکووری ئران، له
ڕی بیروباوهبه،)دینی الھیجانیمسهشه(، هویهمامۆستاکه

ندین مامۆستای ن چهالیهھا لهروهھه. کراردهروهپهوهرتییهگهشیعه
وتکردن سوکهڕ و، جۆری ھهی شهکانموو جۆرهفری ھهوهدیکه

م ئه. یان کراکهماهوانی بنهروش و سۆفی و پهک و دهڵ خهگهله
لبرزکردنوەی ئاستی کردنی یاندن و ئامادهپگهتکا، لهبهکارانه

.کارکردی زۆریان بووشخ ئیسماعیل زانیاری و توانای جستی 
و، دینی الھیجانیمسهشهک کی وهییهتسایهبگومان، کهم،دووه

کردنی شخ ردهروهیاندن و، پهپگهی بیریان لهوانهموو ئهھه
ربینی ، بۆ دهبووهنهوهستیان ئهبهن مه، تهوهئیسماعیل کردبووه

ویی فهی سهماهکانی بنهتی منداهخزمه،ویستییانفا و خۆشهوه
تری سیاسی و ورهئامانجکی گهتکردنههو خزمکو، ئهن، بهبکه
ک، یهدهند سهدرژایی چهبهچۆنکه. پشت بووهیی لهوهتهنه

ستیاندا،  ئیران و وتانی بندهبوون، لهسوننهب کهرهرانی عهداگیرکه
ڕینی یان راپهدهبه. نجامدابوون ئهیاورهگهورهزاران تاوانی گهھهبه
ئران و ب لهرهالتدارتیی عهسهدژی دهبچووک لهو ورهگه

ردی بهالج و، سۆرهنسووری حهمهکانی دانهرھهک سهکوردستان وه
ن، کهبوورپاکرابهراسانۆکوردی خ)بزادان(بوو موسلمکورد و، ئه

ھندک وهر ئهبهله. بوونرکوتکراسهوهشوازی جۆراوجۆرهبه
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پدانی ئاینزای رهپهدا، بیریان لهمهردهو سهئرانیی، لهنبیرانی خاوهله
کی گرنگ یهرچارهوکوهبتوانیتکهوهئران کردهلهرتیی گهشیعه

، وهر ئهبهله. کار بھنرتئران بهلهری بگانهداگیرکهرکردنی دهله
رد و، یانکردهروهک ئیسماعیلیان پاراست و، پهمنداکی وه

ی ماهی بنهڕگهی بهوه، بۆ ئهوهمشکییهڕی خۆیان بردهبیروباوه
ک دیارە بئامانجی خۆیان ن، ئامانجی خۆیان بگهبهوهوییهفهسه
و ھرشی شهڕهژر ھهئرانیان له،دهندین سهیشتن و، بۆ چهگه
ش وتانی دیکهستیاندرژکرد بۆ داگیرکردنیکیی پاراست و، دهرهده
.کوردستانوانهله

کانی سوپای شکرکشییهپاش لهی کهالنهو ھۆز و گهی ئهزۆربه
ک ی وهکانی دیکهوانی ئاینهت پهنانهموسمان، تهب بوونهرهعه

ت سهدهبهیشتن تی گهخزمهیان خستهکهش، ئاینهکهدیان و، جووله
وتانی لی خۆیان و، داگیرکردنیگهھۆز و و پاراستنی کیان و

سک، کهکرد و، ھیچ ی نهرهکهنو کورددا چهلهو بیرهم ئهبه. دیکه
پدانی ئاینکی رهن بۆ پهوبدهھهکهھنکوتنسانکی وا یان که

مۆ و ون و دینهھهببتهئاینی دراوسکانی کورد، کهجیاواز له
خۆیان و ئاین ت و، پارزگاریکردن لهولهکردنی دهرک بۆ سازھانده

. یانکهجیاوازهوکولتووره
تورک و تورکمان و، وەکوئاینی ئیسالم، وویکردهکاتک ڕکورد 

ربگرت، یتوانی سوودی لوه، نهالنی دیکهب و گهرهفارس و عه
ن و ڕی نوان موسمانادان ساڵ شهدرژایی سهبهوه ھاتبری ئهله

وی و فهی سهو شیعهری نوان سوننهشهکان، یان رستهخاچپه
شکر ر لهسۆری بهچۆخهڕی خۆی و، بوو بهشهعوسمانلی کرد به
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ب و تورکمان و فارسی رهشکری تورک و عهپش لهوتهو، که
ملیۆنان کورد تداچوون و، دا بهو نوهموسمان و، له

ی سوودکی ل وهتان و داگیرکرا، بئهش کاول و کهکوردستانه
.ببینت
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ی،ویفهشاتاماسپی سه
!کاتتی چینی ئاینیی خۆشدهسهرێ بۆ ده

تاماسپ میرزا،نوی ی بهکورهگهی شائیسماعیل، کوڕهپاش مردن
، سانی مندای ومردمندایی. شای ئرانسایدا بوو بهنی دهمهتهله
سای (، اساید19نی مهتهله. کراردهروهپهوهالکانی شیعهن مهالیهله

دینی شخ زنه''شیعهتیی ناوداری ئاینزایسایهکه،)ی ز1533
. بانگشتی ئران کردوهه''فجهنه''شاری له''لین عهسهبولحهئه

رەسمی رمانکی فهشاتاماسپ ران، ئھاتدین شخ زنهکاتک 
تی و ی کۆشکی پاشایهماهندامانی بنهموو ئهھهدەرکرد و، ناردی بۆ 

. کخهجماوەرییکانی سوپا و تکراردارهزیران و سهوه
ر مان و نونهی زهورهزانای گه،دینشخ زنه'': شا نووسیبووی

و، تکای دانیشتوانی وته ) مانئیمام زه('' ھدیمه''و جنشینی 
س ناب که. نبکهڕزهم بهویی لهب په، دهوهو بچووکهورهگهبه
جکردنی کو بۆ جبهردانی بکات، بهتی شخ سهزرهمابت، حهتهبه
ن ڕزیان و، داوای لبکهتی بهخزمهب بچنهو گرفتک، دهر کشهھه

ی رپچسک سهناب ھیچ که. ترنونی و ئامۆژگارییان بکا
و کگهشکی زۆر لهپاشان به. ''ڕزتان بکاتی بهرمان و وتهفهله

. وهنویهکانی عراقیشی کرد بهگونده
ینی، نوژی رۆژانی ھهدواوهبهوهدین، لهرمانی شخ زنهفهبه

. خوندراوت دهمزگهله'' جماعتبه''
رام ی حهو و مهراوی شهتیی شاتاماسپ، خواردنهتا کاتی پاشایه

زائیمام رهبیست، گاتهنی دهمهتهن شاتاماسپ، کاتک ده. بوونه
ی لهکهزارهو، مهکانی شیعهئیمامهدوانزەلهککهیهوی، کهخهدته
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دا رھاتنی بیاردهبهخهپاش به. ستانی خۆراساندایهد لهشھهشاری مه
کان یخانهموو مهی ھهرکهدهدەداانرمدواتر، فهرۆژک. بکاتۆبه

''رامحه''، چۆنکهوهی بخواتهس مهنابت کهدواوهبهوهن و، لهدابخه
!دریترپچی بکات، سزا دهکیش سهسر کهه و، ھه

کی واینهشاتاماسپ خهئاشکراین الیهلهم چیرۆکهو، ئهدیوهون
ش که، رۆهسازکراوه و) انمری ئیمام زهنونه(دین شخ زنه
س ناورێ بهو کهشای والتهشاتاماسپ، چۆنکهبهسپردراوه

. زانتڕاست نهی بهکهونهکات، یان خهی نهقسه
موو الی ھهمهرمانی بهی ز، فه1568سای شاتاماسپ، له

دا ''جماعت''کاتی نوژی لهدواوهبهوهب لهکاندا، دهوتهمزگه
کانی شیعه بۆ ئیمامهدوانزەرھاتی سهپیرۆزی و بهت بهبارهسه
و رووداوی کوژرانی ''محرم''مانگی وهوتهو رکهله. ک بدونخه

م و شینگان و، رمیی بوو به مانگی ماتهفهئیمام حسن، به
ی موسیقا وهم بوکردنهردهبهرێ له. خۆدانی شیعر و لهوهخوندنه
س ('' نقاره''،  وهمایهنیا ئامرکی مووسیقا کهته. نی گیراو گۆرا

ربانیسهکاندا لهئاینییهبۆنهزان و لهمهمانگی رهلهبوو که)پهته
.درالدهوهکانهپیرۆزهزارهکان و مهوتهمزگه

وتوو و، رست و، دواکهپهر کۆنهدهبهرادهشاتاماسپ، مرۆڤکی له
کانی تهوهڵ دهگهبوو لهنهئاماده. بوومونهکی کهۆفییهسوشکه

ئانتۆنی ''کاتک . یگوت، کافر و بدیننندیی بگرێ و، دهئۆروپادا پوه
وای مۆسکۆوهرمانهو فهکهلهن مهالیهی ئینگلیزی له'' کسۆنجه
زون،شاری قهکۆشکی شاتاماسپ لهردانی ئرانی کرد و چووهسه

شی گالوب و، ترسا له، چۆنکه دهوهبووهشاتاماسپ، لی نزیک نه
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کۆشک چووهکسۆن لهکاتکیش ئانتۆنی جه. بتتووشی گوناه
ئاوی گوو کسۆن بهرمانیدا شون پی جه، شاتاماسپ فهوهرهده

ش و شون پالوی گوی واری بۆنی لهی ئاسهوهبۆ ئهوهبشۆنه
!نوبچتریدا لهوروبهنو کۆشک و دهکسۆن لهجه
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مشائیسماعیلی دووه
نوی شائیسماعیلی ی کهکهورهگهپاش مردنی شاتاماسپ، کوڕه

شاری و، لهوهجی باوکی گرتهی ز، 1579سای م بوو، لهدووه
م، شائیسماعیلی دووه. تییختی پاشایهر تهسهزون چووهقه
ی قهی بیست ساڵ لهتیی باوکیدا، ماوهمی پاشایهردههسله
ڵ گهستیکردن لهھاودهبهراسان زیندانیکرا، چۆنکهۆخله''ھهھقهقه''

تیی الببا ختی شایهر تهسهیویست باوکی لهند میرکی قزباش، دهچه
ی ی بیست سای ئاشکرا کرا و، ماوهکهپیالنهجی، کهو خۆی بچته

نو له. بووی نهوهرهده زیندانیکرا و، ری ھاتنهقهق، لهبهره
تیی تایبهبوون، بهسوننهکان کهزیندانییهک لهڵ کۆمهگهزینداندا، له

میرزا . دۆست،  ببووه''خدوممیرزا مه''نوی سک بهڵ کهگهله
رتیی گهشیعهربازی م لهخدوم توانیبووی شائیسماعیلی دووهمه
و ریی وتهکاریگه. وی ئاینزای سوننهپهو بیکات بهوهگتهھه

ری و، بارودۆخی تاڵ و وهخدوم و، کورهکانی میرزا مهرنونییه
و کی تووڕهتییهسایهی بیست سادا، کهماوهدژواری نوزیندان له

م کهیهر لهھه. یی لدروستکردبووزهرکش و، مشکئالۆز و ببهسه
زیر و وهخدومی کرد بهمیرزا مهوهیشتنیهتگهسهدهمانگی به

زیر و و وهموو ئهپاشان ھه. تکی داپیسهموو دهراوژکاری و، ھه
نوی الینان، یان لهتی باوکیدا بوون، وهخزمهلهی کهستانهدهکاربه
ی گۆمانی وانهموو ئهو، ھهسوکاری خۆی وجا براکانی و کهئه. بردن

فا میرزا مسته، وانهبردن، لهنوین، لهکانی بکهرهربهبهکرد رۆژکده
16دمیرزا حمهساڵ و، ئه18حموود میرزا ساڵ، مه20ن مهته

. لی میرزای کور کردنوی عهشی بهی دیکهبراکه. سای کوشت
، کهوهد میرزای برای ھشتههممنیا محهکانیدا تهبرا و خزمهاننوله

. زگماکی کور بووئویش
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کانی کرد، ردارهست و سهدهکاربهم، داوای لهشائیسماعیلی دووه
ی جنو و قسهدواوهبهوهن ناب لهدانیشتوانی وت ئاگادار بکه

)ر و عوسمانمهکر و عهبووبهئه(کانی ئیسالم یفهخهناشرین به
رهبهرهما بوو بهتهبهکانی بی و، وتهالی مزگهی مهمووچه. بدرت
. ھتوتدا نهریی لهگهرتی شیعهڕسا و داونهیاساو

پیالنگان و، وتنهدژی کهکان، لهورهال گهو مهکانی شیعهتییهسایهکه
م پیاوکی نرباز بوو، شائیسماعیلی دووه. نویان بردله
نوی تورکمانکی جوانی مردمنداڵ بوو بهی کوڕهکههزگیرانده
ی کۆنیانرگوک جلوبهموو شهھه. لواچی ئۆغیگی ھهن بهسهحه
. نو شارچوونهوه ده، پکهوهناسرنهی نهوه، بۆ ئهەبریانکردده

وک بوو لهتکهبوو، که''فلۆنیا''ی ھا، گیرۆدهروهشائیسماعیل ھه
ب کو حهو، وهری دیکهی بھۆشکهشیش و مادهک و حهتلیا

ری سه. بۆیکراقوتووی بچووکدا سازدهو لهکرادروستده
وهزگیرانییهگی دهن بهسهن حهالیهک لهیهموو ئوارهکان ھهقوتووه

ند پشنیازی چهبهریخانمی شاژنپهک یهئواره. کراالکومۆر ده
ککی نزیک نیژهکهکانی شا، داوای لهزیرهو وهردارسهسک لهکه

وهکههکانی نو قوتووبهحهھر لهژهڕپکراوی خۆی کردو باوه
وانی موو شهک ھههزگیرانی، وگی دهنبهسهحهشائیسماعیل و. ربداوه

یف و رقای کهو، سهنگانکی شهنو شار و، تا درهوەچن، دهدیکه
ھۆی م بهبه،بنرخۆشدهکان سهبهخواردنی حهبن و  بهدهرابواردن 

م دهتاو، شائیسماعیل بهھاتنی ھه، پش ھهوهکهھرهریی ژهکاریگه
نی مهکاتی مردنیدا تهشائیسماعیل له. مرێدهوهئش و ئازاری زۆره

.ساڵ بوو43
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و،باس شاعهتیی پاشایه

رتییگهزای شیعهینھزترکردنی ئیمپراتۆری ئابه

، )وییفهشائیسماعیلی سه(ی باپیری ونه، بهوییفهباسی سهشاعه
رتیدا گهپدانی ئاینزای شیعهرهپهی لهورهرۆی گهکهەیولهجگه
فراوانتر کرد و، یکهتهالتی حکوومهسهری ژردهکو سنوو، بهگا

وخۆ کارکردی ش راستهوهئهنا، کهدا پکھکهنوچهکی لهئیمپراتۆرییه
. لی فارسدا گانو گهتیی لهوایهتهستی نهی ھهوهرزبوونهر بهسهله

وهوییهفهی سههمانوی بنهبهکهتهرچی نوی حکوومهگهئهچۆنکه
کانی زگهتی و ھز و داوودهکۆشکی پاشایهفرمییم زمانی بوو، به

بۆ ،یتدارتیسهندی دهنوه.فارسی بووت، زمانیحکوومه
زون و، بۆ قهوهم دواتر گوزرایهورز بوو، بهتهک لهیهماوه

. دوو شاری کۆنی فارسزماننھان کهسفهئه
. تییختی پاشایهر تهسهی ز، چووه1591سای باس لهشاعه

مزهھه(ی راکهو ب)خرولنسا(ی کوشتنی دایکیتۆهتا، لهرهسه
کانی میرهس لهوت کهو، حهوهزیندانه، باوکی خۆی خسته)میرزا

کی ی ز، دوو برا و برازایه1595سای له. ربیی سوپای سهورهگه
رداری ترین سهورهگهمورشد قولیخانپاشان . خۆی کور کرد

توانیتبکودابوو، تاخۆیتی زۆری سوپای ئرانی کوشت، که یارمه
رانبهببوای بهشاعه. شای ئککھیچیهباس بزیر و وهله
تیی یهرمانده، فهوهر ئهبهله. بووستانی پشوو نهدهردار و کاربهسه

ی سپارد بهکهتهبردنی کاروباری حکوومهڕوهسوپا و به
دیل کاندا بهنگهجهلهنی کهرمهس و ئهرکهکانی گورجی و چهوهتهنه

له ھر. کانی کوردھۆزهلهزۆرکخشی بهتی بهسهده. وونگیراب
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''سوتان''و '' خان''ختیاری و کرماشان و، نوی بهکوتاوهلؤڕستانه
باس ئاگاداری شاعه. داپیانتکی سهموو ده، ھهی پدان و

و، )پائۆرو('' نگرهفه''وتانی بوو لهینگیسازیی جهونتی پیشهپشکه
بتوان تۆپ و کی مۆدن سازبکات، کهپویستیزانی سوپایهبه
وهر ئهبهله. ی پشبخاتکاربھنت و، ھزوتوانای سوپاکهنگ بهتفه
ڕاستیدا نردراوی لهڕۆکی ئینگلیزیی، کهدوو برا و گهڵ گهله

ت و رابر'' نتۆنی سرلیئه''نویان ریتانیا بوون و،تی بهحکوومه
. یانگهوتووژ لهوتهکهھانسفهشاری ئهبوو، له''شرلی

وه، پی ئهکیان مۆرکرد و بهیهوتننامهردووال رککهنجامدا ھهئهله
ت تۆپ و پنجسهبهکی مۆدرتن و ھزکی تۆپخانهئینگلیز سوپایه

- ردیخان ردار وهکداری بۆ ئران سازکرد و، سهزار چهست ھهشه
موو سوپای تیی ھهیهرماندهبۆ فه،)شیراز(تی فارس یالهنی ئهوهخا

.ستنیشانکرائران ده
رزه پنج فه. بوووی ئاینزای شیعهوکی توندڕهباس پهشاعه

وهون و سحر و فاگرتنهخهبوای زۆری به. وتافهدهنوژی نه
قورئانخون و ، پرسی بهر کارک ببردایهستی بۆ ھهده. بووھه

ر بهلهوزی ڕ، کراسکی درژی سهشهچووهکاتک ده. کردفاچی ده
پشدا له. خشنرابووی قورئان نهئایهمووی بهھهکهکردده
تیبدا و لهیارمهوهپارایهخودێ دهگرت و، لهستنوژی دهده
تا رۆژی وهه19ڕۆژی موو ساک،  لهھه. ریخاتیدا سهکهنگهجه
رمانی فهبه'' محرم''می مانگی کهرۆژی یهدهزان و لهمهی ره27

رۆژانی عاشوورا و تاسووعا و، کان، لهورهال گهباس و مهشاعه
ری وتدا، رپوان و رتاسهسهلی، لهرووداوی کوشتنی ئیمام عه
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ی شیعری ئاینی وهخۆدان و خوندنهسمی شینگران و لهروڕه
.چوودهوهڕبه

زایانی کان و، شارهورهال گهمهتی لهباس، رزی تایبهشاعه
دی مهد عاملی  و میر محهمهھادین محهشخ بهک وهئاینزای شیعه

ال مهسک لهند کهردانیدا بۆ وتان، چهسهله. گرتدهباقر داماد
بۆ زانیاری ووام گوی ردهبرد و، بهڵ خۆی دهگهکانی لهورهگه

زان و، کاتی شکاندنی مهمانگی رهله. گرتراوبۆچوونیان راده
قی بانگشیتی و بچووک و فهورهالی گهمهدان سهرۆژوودا، به

وتهکهیان دهگهخوارد و، لهیان نانی دهگهکرد و، لهدهکۆشک
و  کانی شیعهی ئیمامهئاین و، وتهت بهبارهسهوهگفتوگۆ و لداوانه

. کانیانرھاتهسهبه
ھایی، نزیکترین شخی بهناسراو بهد عاملی مهھادین محهشخ به

ھایی، کوڕی شخ شخی به. باس بوودۆست و راوژکاری شاعه
می ردهسهو، لهدنیاوهی لوبنان ھاتبووه'' بعلبک''د لهمهبدولسهعه

یان کهماهوه بنهی لوبنانه'' عاملجبل ''تی شاتاماسپ دا، لهحکوومه
، نازناوی وهباسهن شاعهالیهھایی لهشخی به.ئرانھاتبوونه

موو رپرسیاری ھهبهک کرا بهیهی پدرا و، ماوه''شخولئیسالم''
ندیی زامهڕهک بهیهم پاش ماوهکاروباری ئاینیی وت، به

ستیکرد بهی خۆی دهکهماهو، لهی ھناکهکارهباس، وازی لهشاعه
.ئاینیییوهرتۆک و لکۆینهووسینی پهن

ر ئیمام گهکات، ئهده''زرنه''شا، ی بب بهوهباس، پش ئهشاعه
ر تا سهشای ئران، ھهراسان، پشتیبگرێ و، ببت بهۆزای خره
کهنهم بهجکردنی ئهجا بۆ جبه. ڕواتپ دهی بهکهزارهمه
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و رهدات به، بیار دهھانسفهئهوهیهکهختهپتهخۆی، لهدابووی به
ی گهشکر و ھۆردوو لهله. ربهد ملی رێ بگرتهشھهمهشاری 

، ''ت ئاواوهده''نویھان بهگوندکی نزیکی ئیسفهڕێ و، لهونهکهده
زرم کردووهمن نه:ندهی و پیاکهشکرهلهکاتهباس، روو دهشاعه

بن، یان سپ دهجا سواری ھه. بپونم ریهپ ئهناچارنین بهو، ئوه
!ست خۆتانهدهوا بیار بهون، ئهکهم دهگهپ لهبه

س ن س کهباس بوون، تهڵ شاعهگهی لهشکرهو لهموو ئهھهله
وتن و، پ کهلهیکهوانی دپ بۆن، ئهد بهشھهتوانییان تاکو مه

ال مهنوی سک بهکه. داکهرپوانهیان بهسپ درژهسواری ھهبه
ڕدا ناسی شا بوو، لهسترهئهکهزدیدی یهمهدین محهاللهجه

وت، رکهکرد و، بۆی دهخ دهفرسهی بهحیسابی درژیی رگه
شاری نهگهکاتک ده. پوتخ ردهفرسهششباس، رۆژی شاعه

199قوربان، پاش بینی '': شا دهدین بهاللهال جهد، مهشھهمه
ی خۆتان کهزرهوت رۆژدا، نهی بیست و حهماوه، لهخ رگهفرسه

. ''!جھنابه
و، وهمنتهد دهشھهشاری مهند مانگ لهی چهباس، ماوهشاعه

و وشهزا و،  حهرهر گۆڕی ئیمام سهچتهموو رۆژک دهھه
موو جارک ھه. وهیشۆاتهدا و دهسک دهی گهکهزارهرکی مهردهبه

خودێ خون و، لهکی زۆر دۆعا دهیهواوکردنی نوژ، ماوهپاش ته
ئواران . ی بپارزتکهالت و وتهسهخۆی و دهکهوهپاڕتهده

ی لهیهو ماوهکا و، ئهدهی ھهکهزارهر مهکان و سهمی نو ھۆدهشه
زاری ئیمام تی مهرستکاری و خزمهپهله، جگهوهمنتهد دهشھهمه
نجامناداتئهزا، ھیچ کارکی دیکهره
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وییفهباسی سهشاعه
)لیئیمام عهزاریهی مرگهر دهگی بهسه(

لی، لهر ئیمامی عهرامبهباس بهویستیی شاعهرز و خۆشه
کهکیهرادهیشتبووهڕاندبوو، گهکی ئاسایی تپهویستییهخۆشه

شاعباس ''بنووسرت پاشایتییرمیی ر مۆری فهسهیدا لهرمانفه
).لیی مای عهرگهر دهگی بهباس سهشاعه(،''کلب آستان علی

و باخ و ی موک و کگهمانگیدا، زۆربه- ی کۆچی 1016سای له
، ھانسفهزون و کاشان و، ئهقهکانی ندهبهمهداھاتی خۆی له

م ک داھاتی ئهرچییهیاند، ھهلی و، رایگهئیمام عهخشی بهبه
تی بژویی ژیانی زانایانی ئیسالم رخانبکرت بۆ خزمه، تهیهندانهبهمه

و، کانی شیعهزاری ئیمامهالکانی وت و، چاککردنی مهو مه
شک لههمانگی، ب-ی کۆچی 1017سای . ی شیعهپدانی ئاینزارهپه

پدانرهبۆ په،فجهنارد بۆ شاری نهخۆیزوزوی نو کۆشکی 
ویستیی شاری خۆشهله. لیعهزاری ئیمامیی مهوهو رازاندنه

ف جهنه''ھاندا سازکرد و، نویلنا سفهنزیکی ئهف، گوندکی لهجهنه
.''ئاباد

شکری ربایجان لهو ئازهرهی زاین، به1603یباس، ساشاعه
ورز تهھاردا، ھۆردووی تورکانی لهرزی بهکۆتایی وهکشا و، له

شکری ڕاندن و، شون لهریپهربایجان دهموو ئازهھهشکاند و، له
و کرنستان و وان و دیاربهرمهئهوت و، توانی شکاوی عوسمانی که

ر و، دهژرچنگی عوسمانی بنتهلهموو باکووری کوردستانھه
ی ترین قهورهدا، گه1608سای وجا لهئه. بۆخۆی داگیریان بکات

ند بهو مهپاش داگیرکردنی ئه. گرت''شروان''ندی بهمهتورکانی له
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کردن بۆ ئاینزای شیعه و، ھانی ندهپرۆپاگهستکرا به، دهو وتانه
.شیعههدا، ببن بکیان دهخه

کانی زۆر دڕندانهیاران و دوژمنهر نهرامبهباس، بهتی شاعهسیاسه
وکردنی کورکردن، بینی گوێ و زمان، که. بووییانهزهو ببه

شمشر، دڕین بهدان، زگھهسدارهواسین، لهزیندوویی، ھهمرۆڤ به
وازهو شریزی ئهھتد، له... ش و سووتاندن و بابکردنی لهکه

کانی خۆی و ر دوژمنهرامبهباس بهشاعهبوون کهکوشتنانه
یدا قسهلهقسهبیویستایهدا کهنجامیدهسک ئهر کهر ھهرامبهبه

سی زاران کهھه، پاش داگیرکردنی گورجستان، بهبۆ ونه. بکات
ران مازندهدیلگرتن و لهکی زۆریشی ل بهیهلکوشتن و، ژماره

باس، حاکمی گورجستان رمانی شاعهفهوجا بهئه. جی کردنشتهنی
نو سپ، بهسواری ھهو به''کا''یان پکرد لهکهوکرا و، پستهکه

دا، ران و ، گنگورجستان و، مازندهکانی ندهبهشار و گوندی مه
.گایان
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وییفهباسی سهکانی مرۆڤخۆری شاعهسۆفییه

. س بوونت کهسهجباس، پنکانی شاعهه) لالدجه(ی بکوژ ژماره
: گوتنپیاندهبوون کهدا ھهسهت کهسهجم پننو ئهک لهیهستهده
گۆشتی مرۆڤی زیندانیکراو و مانهئه).گۆشتی کاخۆر(، ''چیکیین''

لهنوبردنهلهم شوازهئه. خواردکای دهکانی شایان بهدوژمنه
می باپیری ردهسهکان و، لهغۆلهمی مهردهسهیارانی شا، لهنه

کاتک تاوانباران . وهمیرات مابووهبهوهشائیسماعیلهباس، واتهشاعه
ر سهکرد، لهسلیم به حاکمی زیندان دهباسیان تهکانی شاعهو دوژمنه

کار ونجهکانی شکهنو سۆفییهلک جار لهکی گهخواردنی گۆشته
کهکانیان یهدیله. ڕ و لکدانشهبوو بهکانی نو زینداندا دهبکوژه

گاز،  لووت ددان و بهمتیار بهڵ و کهقهچهلهک گهھنا و، وهدهکهیه
و، وهکردنهشیان لدهو گوێ و سنگ و ران و گۆشتی له

.یانخواردنده
تی ناسی تایبهسترهئه، کهزدیدی یهممهدین محهاللهجه
کی خواردنی مرۆڤ یهنموونهت بهبارهباس بوو، سهشاعه

ری وروبهدهلهی ز،1602سای له'': تیزیندوویی، نووسیویهبه
یار ''تیی یهرماندهفهباس بهکانی شاعهربازهسه''لخبه''شاری 

، دیل گرت وبهکستانیانئۆزبهکدارکی حاکمی ، چه''د میرزامهمحه
ریداخست و سهکهکدارهم چهند پرسیارکیان کردلی، بهچه
م دیسان ی کوشتنیان کردلی، بهشهڕه، ھهوهدایهرامیانی نهوه

د میرزا، مهردار یار محهسهرمانی فهبه. وهبوو زاری بکاتهنهئاماده
! زیندوویی خواردیانریدا و بهسهکان رژان بهربازهسه
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باس و،ن شاعهالیهلهغدادکردنی بهداگیر
عراقلهالتی شیعهسهھزکردنی دهبه

دا، کوژرانی )ی ز1615(ری مهی قه1022سای باس، لهشاعه
لزانی بۆ ھهسوتانی عوسمانیی به- سوتان عوسمانخان 

، وهمی شاتاماسپهردهسهلهغدا، کهی شاری بهوهداگیرکردنه
غدای ند رۆژکدا بهی چهماوهله. وهستی تورکانههدوتبووهکه

زاری ردانی مهف بۆ سهجهشاری نهچووهووهداگیرکرد و، له
کاری لی بهزاری ئیمام عهو مهبارگهرۆژ لهی دهماوه. لیئیمامی عه

ری رتاسهسه. رسهبردهوهرستکارییهخوندن و پهسکلدان و نوژگه
مافوور و زوزو و کانی، بهزار و ھۆدهز و نومهگومهو وشهحه

خاون ئاوهو جۆگهرمانیدا ئهپاشان فه. هونگ رازاندهنگاورهچرای ره
دا، ) شائیسماعیل(می باپیری ردهسهکاتی خۆی له، کهوهبکرته

و و لم و چهف و، بهجهکشرابوو بۆ شاری نهوهچۆمی فوراتهله
جکرا و، پاش سانکی باس، جبهرمانی شاعهفه. وهکرابووهرد پبه

.وهراکشرایهف و کوفهجهو نهرهزۆر، دیسان ئاوی فۆرات به
زاری دا، مهیهو ماوهله. وهعراق مایهساڵ لهی دهباس ماوهشاعه
ال و، کازمین وربهف و کهجهنهکانی لهوتی شیعهکان و مزگهئیمامه
الکان و، مهخشی بهو زکی زۆریشی بهپاره. وهچاککردهسامره

. شوڕووتی شیعهژار و رهکی ھهخه
وتی ر بهنگیی سهند پاپۆڕکی جهی زاینیدا، چه1622سای له
ی و دوورگه''جاسک''و '' گومبرۆن''کانی ، لواره)پۆرتۆگال(قاڵ پرته

نی باس، خاوهشاعه. وتووهکهنداو ھهه کهل، یان داگیرکرد که''قشم''
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وتی ی کهرکردنی ھزهبۆ دهوهر ئهبهبوو، لهریایی نهھزی زه
ن، با یاندریتانیا کرد و، پیاگهبهتیوهدهتی لهقاڵ، داوای یارمهپرته

ج ب، بهدا نیشتهو شونانهقاڵ لهجی ھزی پرتهریتانیا لهھزی به
ریتانیا بهبه! ھتدا نهو نوهقاڵ لهی پرتهکهریتانیا ھزهرج بهمه
ی کهکی کورتدا ھزهیهماوهباس رازیبوون و، لهی شاعهکهرجهمه

م به. جبوونشونیان نیشتهڕاند و، خۆیان لهرپهقایان دهپرته
ی نوچههوه لی شانزهدهتای سهرهسهر لهریتانیا ھهبهیهشوه

کاندا، قاییهر پرتهسهبهوتنهرکهو سهپاش ئه.داوهریھهنداو سهکه
گۆڕی و نوی )ک ناوکی کوردیی(''گۆمبرۆن''باس، نوی شاعه

. ر داناسهی له''بندر عباس''
ست سایدا نی شهمههتی زاینیی، له1630سای باس، لهشاعه

ک ناویانکانیباس، کوڕهشاعهپاش مردنی. کردکۆچی دوایی
کوشتنی برا و به،بووم و شاسلمانباسی دووهفی و شاعهشاسه

دژی ماه لهندامانی بنهپیالنگانی ئهسانی نزیکی خۆیان و، بهکه
. ویی دافهتدارتیی سهدسهیان بهدرژهکدیی،یه
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کانی سوننه و،فغانهھرشی ئه
!وییفهیپمراتۆرتی سهرووخانی ئ

. شای ئرانی زاینیدا بوو به1694سای لهحسنسوتان
نوی حسن، می مندایی سوتانردهتی سهیبهمامۆستای تا

ی سوتان وهپاش ئه. بووجلسید باقری مهممهشخولئیسالم محه
ا جلسی کردباقر مهممهشا، محهسایدا بوو به26نی مهتهحسن له

باقر . موو کاروباری ئاینیی وتو ھهرۆکی زانایانی شیعهسهبه
. می نووسیرھهست بهشهی ژیانیدا پتر لهماوهجلسی، لهمه
و ''حیات القلوب''، ''حلیة المتقین''، )رگبه26(له''بحاراالنوار''
و ننوبانگیان لهبوون کهرتۆکانهو پهڕیزی ئهله،''زادالمعاد''

کانی ی قوتابخانهو، بۆ وانهوهدا بوبووهی ئاینزای شیعهکۆڕوکۆمه
عراق، لهکانی شیعهپیرۆزهئران و، شارهئاینیی له

می ردهی سهونهمی سوتان حسندا، بهردهسهله. ستنیشانکرانده
تیکردن و کوشتنیسووکایهم، ھرش وکهشائیسماعیلی یه

سیحی و جوو ک مهی وهکانی دیکهو، ئاینهاینزای سوننهنگرانی ئالیه
موو ، ھهوی شیعهزاران توندڕهھهبه. وهستیپکردهشتی دهردهو زه

وت و دا، مزگهدهیانکانی دیکهاینهوانی ئالماری پهرۆژک په
زاران ھهبه. شیعهکردن ببن بهدهڕووخاندن و،  ناچاریانیان دهسهکل
ئاینی خۆیان وازیان ھنا و، لهنجهزۆری دار و شکهشتی بهدهرزه

ستنیشانکراوی سوتان حسن دهحاکمی . شیعهبوون به
و، مالهندامانی بنهڵ ئهگه، له''گورگین خان''نوی فغانستان بهئهله

گرت بۆ چوونهوانی ئاینزای سوننه دهپهکانی، ریان لهردارهسه
ر عومه(کانی ئیسالم یفهنارد بۆ خهتیان دهحنه، جنو و لهووت مزگه
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پیاو و ژن و مندایان تییان بهسووکایه).کر و عوسمانبووبهو ئه
تی و زایهپدانی ناڕهرهم پهردهبهی لهوینهش زهمهئه. کردده

.ریدا خۆشکردماوهدانکی جهرھهسه

''لجایییس غهمیروه''نوی ان بهفغئه''لجایغه''رۆکھۆزی سه
سای ستی و توانی لهدهی گرتهکهکهڕینی خهتیی راپهرۆکایهسه

کداری ئران موو ھزی چهق دا گورگین خان بکوژت و، ھه1121
. نتیهفغانستان رابگهخۆیی ئهربهی رامابدا و، سهکهندهبهمهله

م جی، بهزیز ھاتهبدولعهی عهیس، براکهپاش مردنی میروه
کان و میرهک لهپشتیوانیی کۆمهبه)حموودخانمه(ی برازاکه

یی و، لجایس غهجنشینی میروهفغان، بوو بهکانی ئهرۆکھۆزهسه
بوو، وهر ئهبهش لهمهھۆی ئه. بردنوزیزیان لهبدولعهعه
ش مهئهستبوو، کهاشتی بهیمانی ئڵ شای ئراندا پهگهزیز لهبدولعهعه
حموودخان  تیی مهرۆکایهسهبهکانفغانهئه. بووکان نهفغانهدی ئهبه

ی دوومانگدا ماوهوی و،  لهفهتی سهوهر خاکی دهسهکردهھرشیان
ڕین و کی داغستان راپهخه.ری خۆراسانیان داگیرکردرتاسهسه

ر شاری شروان و سهان کردهی خۆیان رزگارکرد و، ھرشینوچه
بارودۆخی رگرتن لهسوودوهتی عوسمانلی بهولهده. تانیان کرد

نوێ لهرویی، سهفهتی سوتان حسنی سهشواوی حکوومه
وی ئاینزای زاران پهو، ھهوهورزی داگیر کردهربایجان و، تهئازه

وت و رکهوهۆراسانهخفغان، لهحموودخانی ئهمه. نوبردی لهشیعه
ی سای ممهشهمانگی رهکانی ئرانی داگیر کرد و، لهکی شارهیهکبهیه

کانی قهنهو خهشوورهدەروازە و پشت یشتهی زاینیدا گه1722
. مارۆداویی گهفهتی سهختی حکوومهھان و، پتهسفهوری ئهچوارده
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. شت مانگی خایاندی ھهھان نزیکهسفهمارۆدانی شاری ئهگه
ھاتنی کان ریان لهفغانهدا، ئهشت مانگهو ھهی ئهماوهله

برستی و رهبهرهبهوه،وهنو شارگرت و، لهنیی بۆ مهخوارده
. وهنو شارهوتهقاتوقیی که

، ''رکیس گیالنتزپۆترۆس دی سه''ناوی نی بهرمهسکی ئهکه
کانی و، رووداوهوێ بووهھاندا لهسفههمارۆدانی شاری ئکاتی گهله

لهوهه''دوکتۆر کارۆ میناسیان''ن الیهو، دواتر لهنووسیوه
تاوی ی ھه1344ئینگلیزی و، سای تهرگدراوهوهوهنییهرمهئه
فارسی و، لهتهکراوهوهد مھریارهممهن محهالیهیش، له) ی ز1965(

. چاپدراوهلهھان سفهی ئهچاپخانه
و کانی ئهباسی رووداوه'' رکیس گیالنتزپۆترۆس دی سه''
:ڕووتهخستووهیهم شوهی بهمهردهسه
ڵ گهفغان لهحمووی ئهمه1722ی مارسی 21رۆژی ''

. ھانسفهنزیکی ئهیشتنهس بوون، گهزار کهھهدهی کهکهشکرهله
. نییان بۆ نو شارگرتمهخواردهکانی بردنی موو رگهپشدا، ھهله
مووی ھهما و، شاردا نهک لهیهوهرداندا ھیچ دانهمانگی جۆزهله

ڕ و مانگا و ربینی مهسهروویانکردهرهبهرهبهکهکهخه. خورا
برستیی، بۆ رزگاربوون لهوهمانگک دوای ئه. سپ و وشترھه
و، مشک و گ و پشیلهر و سهخواردنی گۆشتی کهستیانکرد بهده
ھیچ خواردنکیان ی کهوانهئه. وتایهستیان بکهردهر گیاندارک بهھه
یوانی مردوو، یان پالوی کۆنیان وت، پستی حهکهدهستنهده
مندای ساوا و بچووکی ماهیان بنهدهبه. یانخواردکوند و دهده

باب و کهیانکردن بهدهکوند، یاندا دهنجهمهخۆیان له
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سک لهند کهڵ چهگهشاحسن پاش راوژکردن له. یانخواردنده
فغان و، حموودخانی ئهرکی نارد بۆ الی مهتهکانی خۆی، تهردارهسه

:یاندپیراگه
د و، بۆ نیشاندانی نیازپاکیی، سهی ئاشتییهشاحسن ئاماده''
ئوهسلیم بهراسان تهۆرمان و ختی کیالهن پووڵ و ئههزار تمھه
خۆتانی مارهلهدات پتان کهھا شاحسن کچکی دهروهھه. کاتده

ڕو خونشتنهم شهین و، ئهئاشتی بکهوهرج پکهمهن، بهبکه
کانی شاحسنی حموودخان پشنیازهم مهبه.''!منتماندا نهانوله
شاحسن کرد خۆی بدات ، داوای لهمانهبری ئهکرد و، لهبووڵ نهقه
،ند رۆژکپاش چه. سلیم بکاتشی تهکهتهو، حکوومهوهستهدهبه

حموودخان پینایهڕزاندا، مهی گه25رۆژی شاحسن ملیدا و، له
پش فغان، لهکانی ئهکدارهچهشک لهبه. وهھانهسفهشاری ئه

و کۆشکی شاحسن رهسپ بهسواری ھهبهوهحموودخانهمه
و به. دادهشاحسن و، ئاینزای شیعهڕۆیشتن و، جنویان بهده

ساڵ، ئیمپراتۆریی 215ی زاینیی، پاش 1722سای ، لهجۆره
تیی رۆکایهسهبهکانی سوننهفغانهھرشی ئهویی بهفهسه
. فغان، کۆتایی پھاتحموودخانی ئهمه

ڵ چوار گهلهشاحسن دا کهی بهفغانی، رحموودی ئهمه
، وهتیدا بمنتهکۆشکی پاشایهمندای لهسی و پنجکانی و ژنهله

وامی خۆی و ردهژر چاودریی بهھاوکات خستیانییه
سوتان ''کانی کچهکک لهفغان، یهحموودی ئهمه. وهکانییهردارهسه

ی ک و ژن و کچی دیکهخوشدوانزه. کردخۆی مارهی  له''حسن
ر میر و سهبهویی،فهکی کۆشکی سهنیژهیان کهڵ دهگهشاحسن، له
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شکردنی حموودخان دوای دابهمه. شکرانفغاندا دابهکانی ئهردارهسه
ی زنهی خهرگهوجا دهویی، ئهفهی کۆشکی سهزی مینهگهره

ن پووڵ و زار تمهھهر چوارسهستیگرت بهو، دهوهتی کردهحکوومه
.نرخکی بهزاران کیلۆ زوزیو و شتومهھه

رووخا دهدوو سهڕبوونی پتر لهویی پاش تپهفهتی سهحکوومه
کانی پشووی ھان و شارهسفهئهفغان لهزاران ئهھهو به

تی و سایهدان کهجکران و، سهویدا نیشتهفهتی سهسهبنده
، وهکانی سوننهفغانهستی ئهدهونهکهی نهوهبۆ ئه،تۆی شیعهئایه
ھۆی به، ئاینزای شیعهوهڕای ئهرهو عراق کۆچیانکرد، سهرهبه

ک یهڕادهدا، بهدهی دووسهماوهچاالکیی بوچانی چینی ئاینیی له
ی گهرتی کۆمهڕ و کولتوور و داونهنو بیروباوهی لهگوریشهره

توانی ئاینکی یدهنهھیچ ھزکویدا داکوتابوو، کهفهالتی سههسبنده
کان فغانهتی و بزیکردنی ئهسووکایه. پنتردا بسهسهیان بهدیکه

و داگیرکردنی سامانیان و رفاندنی کچ و وانی شیعهر پهرامبهبه
موو ھهریی لهرتاسهڕینکی سهی خۆشکرد بۆ راپهوینهکانیان، زهژنه

حموودخانی التدارتیی مهسهدژی دهکان لهنشینهشیعهنوچه
ھاندانی وری گرنگیان له، دهالکانی شیعهدا مهندهم پوهله. فغانئه

ردانی سای مانگی جۆزهله. گادهیکانفغانیک دژی ئهخه
نوی تاماسپ میرزا می سوتان حسن کهزاینیی، کوڕی سیه1724

کانی خۆی وانهران و، پاسههنگاوجهک لهیهستهڵ دهگهوو، لهب
ی نو ئاپۆرهوێ لهزون و، لهقهیاندهگهو خۆیوه رایکردھانهسفهئهله

. گوتاریداوهوییهفهنوی شای سهکدا، بهخه
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تیی زایهناڕهیزانی کهفغان، ترسی لنیشت و، دهحموودخانی ئهمه
کان بۆ وییهفهی سهوهرانهھۆی گهبتهدژیان، دهی ئران لهکانشاره

موو شاحسن، ھهلهرمانیدا جگه، فهوهر ئهبهله. تسهر دهسه
س که33یان ژمارهرببن کهویی سهفهی سهماهکانی بنهشازاده
. بوون

انی کردارهویی، سهفهی سهماهچۆکردنی بنهمانگک پاش قه
حموودخان بوو، ئامۆزای مهکه' 'فشرهئه''تیی رۆکایهسهفغان بهئه
کیان تایهی زاینیی، کوده1724ی سای ) گۆستئه(الوژ مانگی گهله
ی تۆهستی خۆی، لهدهف بهشرهنجامدا و، ئهحموودخان ئهدژی مهله

.وهردهشی جیاکلهحموودخانی لهری مهشمشر سهخونی باوکی، به
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ی کوردی خۆراسان و، )افشار(وشار دانی نادر قولی ھهرھهسه
!کانفغانهتدارتیی ئهسهنوبردنی دهله

و ،''فغانفی ئهشرهئه''یشتنی تگهسهدهڵ بهگهھاوکات له
تی سهدژی دهریی لهماوهتیی جهزایهی ناڕهوهرزبوونهبه
نوان تاماسپ لهورهڕ و پکدادانی گهندین شه، چهی سوننهکانفغانهئه

م کک لهیهله. فغان روویدافی ئهشرهمیرزا کوڕی شاحسن و، ئه
.تو ھهھناسپ میرزا شکستی تاران روویدا، تامالهدا کهڕانهشه
نادر نوی راسان بهۆا، الوکی دانیشتووی کوردستانی خدم کاتهله

خۆی لهالیروشار و جهھهپیاوانی ھۆزی ک لهیهتوانی ژماره،قولی
ستکرد و دهکانی ندهبهمهکان لهفغانهو، پاش رامادانی ئهوهکۆبکاته

حاکم و ، ببت بهی کورد بوونکهدانیشتوانهیبورد کهالت و ئهکه
تی و زایهویی، کاتک ئافهتاماسپ میرزای سه.کهتداری نوچهسهده
تی بدات، بۆ رگوی، داوایلکرد یارمهبهوتهھاتوویی نادرقولی کهل

ی نادرقولی داواکه. وترکهکاندا سهفغانهر ئهسهی بتوانت بهوهئه
ن م شونیک بیاریاندا ئازادی بکهکهسندکرد و، یهتاماسپ میرزای په

ھا روهبوو، ھهی بازرگانی ورهد بوو که شارکی گهشھهشاری مه
کانیش شارکی پیرۆز ، بۆ شیعهو شارهزا لهزاری ئیمام رهھۆی مهبه

. بوو

دشھهپ، دنیابوون دانیشتوانی شاری مهنادر قولی و شاتاماس
ی ز، 1726سای له. نکهکاندا پشتگیرییان لدهفغانهر ئهرامبهبهله

ک، ھزی انیی خهپشتیوبه، پشبینییکی نادرقولی راستدەرچوو
راسان موو خۆد تکشکاند و، ھهشھهمهشاریلهانفغانیئه
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س وام کهردهڕوشۆری بهشهکیهزنجیرهپاشان له. رارزگارک
کانی تکشکاند و، لهفغانهکاندا ئهرهموو بهھهلهسای خایاند،

، جارکی تر ھان روویداسفهئهله نزیکیدا کهورهردی گهبهدوانه
کۆتایی به،ی زایندا1729سای لهوت و، رکهریاندا سهسهبه
.کان ھنافغانهئهیوتساهحهتدارتییسهده

نادر قولی ک بوو؟
ھۆزی کی جۆتکار لهیهمالهبنهنادر قولی، کوڕی ئیمامقولی له

وشار، لهھۆزی ھه. دنیاوهی زاینیی ھاته1688سای ، له''وشارھه''
پکھاتوون و، له'' رخلووئه''و '' قاسملوو''ی کوردی دوو تیره

.تی کوردستانرۆژھهن له'' ورم''ی دانیشتووی پارزگهتداڕهبنه
ند ھۆزکی رخلوو و چهی ئهویی، تیرهفهمی سهکهباسی یهشاعه
وهی کوردستانهکانی دیکهو نوچهڕووسی بیجاڕگهی لهدیکه

باکوور و باکووری لهران کهراگواست بۆ خۆراسان و مازنده
کانی کانی ھۆزهرهربهی بهوهوتوون، بۆ ئهکهتی ئران ھهرۆژھه
ویی فهتی سهن و، سنووری حکوومهکان بکهک و تورکمانهئۆزبه

زای راو و چاالک و شاره''مانای وشار بهی ھهوشه. بپاریزن
رانی ئران و، خۆراسان و مازندهلهم ھۆزهش ئهوڕۆکههئ.''شکاره

تی وشاری رۆژھهی ھهنوچهو لهتیکابنزیکی شاری له
ت، رۆژھهی ورم لهری پاریزگهروبهدهھا لهروهکوردستان، ھه

.جننیشته
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موو وجا ھهکان، ئهفغانهتکشکانی ئهدوایقولی، نادر
لوچستان کوشت بهفغانی لهئهفیشرهاگیرکرد و، ئهفغانستانیشی دئه
وجا لهئه، وهتییهسهژر دهفغانستانی خستهموو ئران و، ئهھهو،

شی و وتهشکری کشا و، ئهو ھندستان لهرهبهی ز،1728سای 
یدا ھنا و پتر کهر دانیشتوانهسهی بهورهساتکی گهداگیرکرد و، کاره

زار ژن و منداڵ و الو و پیری ھندستانی ت و بیست ھهسهله
شاری دلھی فغانی لهی پشووی ئهرکردهسه800چۆ کرد و، قه
دان کۆشک و سهبه. بۆ ھندستان رایانکردبوودا کهسدارهله
لی لوپهتانکردنی زوزیو و کهی وران کرد و، پاشرستگهپه
.  وهڕایهو ئران گهرهبهکان، نرخی ھندییهبه

ی کشا کهخشهھان، نهسفهبۆ شاری ئهیداوهڕانهگهنادر قولی له
تیی یارمهبه نھنیی و بهوهر ئهبهشای ئران، لهبۆخۆی ببت به

وییان فهمی سهبوو، شاتاماسپی دووه'' زاقولیره''نوی ی کهکهکوڕه
سمانیی لهنادرقولی، سوپای عو1732–1731سانی . کوشت

وجا ئه. راند و، گورجستانیشی داگیرکردرپهربایجان دهموو ئازهھه
غدا و غدا رۆیی و، پاش تکشکاندنی سوپای عوسمانیی،  بهو بهرهبه
.موو عراقیشی داگیرکردھه

زاران ھهقولی، ز، نادری1735ری سای ئۆکتۆبهمانگی له
کانی لهجیاوازهوای ئاینهرۆک و پشهالن و سههی ھۆزی گرکردهسه
ژیان و رابردووی خۆی ت بهبارهو، سهوهکۆکرده''مۆغان''شتی ده

ر وژمنان بۆ سهنوبردنی ھرشی دو لهی ئاژاوهوهو دامرکاندنه
وت واز لهیهدهکۆتاییدا گوتی، له. کرد بۆیانیی قسهکهوته

سک کان کرد، کهتییهسایهموو کهھهو، داوای لهت بھنیسهده
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و پارزگاریی لهواوهدبهمهبتوان لهشای وت کهبهبژرنھه
، کهشدارانی کۆڕهتکرای به. سپردرتپی دهبکات کهرهکیشوه

و، چ ئهلهجگهشای ئیران، چۆنکهتکایان کردلی، خۆی ببت به
: رامیاندا گوتیوهنادر له. نازاننیهو پلهشایانی ئهبهسکی دیکهکه
ر گهئهیهوهویش ئه، ئهیهرجکم ھهم مهم، بهکهبووی دهقهباشه''

نوان ڕ و خونشتن لهب شهشای ئران، دهوێ من ببم بهتانهده
و شدارانی ئهتکرای به.''!کۆتایی پبھنرتو سوننهشیعه

ی نادر رازیبوون و، نادر تانجی کهرجهمه، بهتهتایبهوهکۆبوونه
. شای وتر و، بوو بهسهتیی کردهپاشایه

مهیدا، ئهدرقولی خۆمی ناردهسهمژووی پاشاکانی کۆن و، لهله
شای بژاردن ببت بهی راپرسی و ھهڕگهسک بهمجار بوو، کهکهیه

و ی شا و شازادهماهن پیرۆزیی بنهتهی، نهو کارهبهنادر. وتک
لهدا کهالکانیشی التی مهسهدهکو لهکانی وتانی شکاند، بهمیره
شاکانی ، دهدوو سهی پتر لهبۆ ماوهوسادا، ی ئرانی ئهگهکۆمه
کران دهدهرروهپهوهالکانهن مهالیهبۆ کوڕ، لهوهباوکهویی لهفهسه

ندیی وهرژهبهچ شوازک پارزگاریی لهچۆن و بهکرانو، فرده
. نبکهپدانی ئاینزای شیعهرهو، پهتی شیعهحکوومهچینی ئاینی و، 
تی مهنگرانی حکوورینی الیهپشتیوانیی بهرچی بهگهنادرشا، ئه
ت سهدهبهیعهوانی ئاینزای شزار پهھهیانوی و دهفهرووخاوی سه

شا، ی بوو بهوهپاش ئه. بووئاین نهم بۆخۆی بوای بهیشت، بهگه
شی پشتگوخست کهئابوورییانهرچاوهو سهو بووجهموو ئهھه
ش وهئه. ستنیشانکرابوونالکان دهویدا بۆ چینی مهفهمی سهردهسهله
تی نادر و سهوونی دهوامبردهبهبوو،نهالکانی شیعهدی مهبه
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تی سیاسی و سهدهلهەیوری، زیانی گهکهمالهمانی بنهندائه
وتنهکهالکان،وه مهر ئهبه، لهدەداتییان یهوری و کۆمهئابو

.دژی نادرشاکردن و پیالنگان لهندهپرۆپاگه
ی کی بسنوورتییهبوو، دوژمنایهوهی نادرشا ئهورهی گههھه

کانی ھۆزهکرد، چۆنکهدهانداکانی خۆراسکوردهڵ ھۆزهگهله
ی بهزرهکاندا جهیییهفهتی سهمی حکوومهردهسهلهخۆراسان، که

کرد میان نهشتبوو، ھاوکاریی نادر و، شاتاماسپی دووهزۆریان چه
ھۆی ھا بهروهھه. حموودی سیستانیکان و شامهفغانهبۆ لدانی ئه

رۆکھۆزهژار بوو، سهجۆتکارکی ھهنادرقولی کوڕهکهوهوهئه
ویان کی پتهکتییهو یهرهنوخۆیاندا بهلهکانی خۆراسان کهکورده

، وهر ئهبهله، وهژر رکفی نادرهبوون بچنهنهسازکردبوو،  ئاماده
خۆراسان و له- کان کوردهڕ و ناکۆکیی نوان نادر و ھۆزهشه
کانی بلباس و موکریان و ڵ ھۆزهگهکوردستان لهتیرۆژھهله
.بووی ھهر درژهکوژرانی نادرشا، ھهختیاری و لۆڕ، تابه

وه کانی خۆراسانهن کوردهالیهزن لهڕینکی مهراپه،1746سای 
م و دژی ستهلهوهه'' عفرانووحسنخانی زهمهحه''تیی رۆکایهسهبه

کی یههماوهگیرسا و، لهستان و سوپای نادرشا ھهردهکاربهئازاری
زاران ھه.وهموو خۆراسانی گرتهو ھه''قۆچان''و '' رادکان''مدا که
سوپای نادریان ی کورد،ورهیان ھۆزی گهده،ربازی کورد وسه

ھتی کوردستان بۆ چووبوو بۆ رۆژھهداو کاتهنادرشا که له. ج
ترسی ، لهختیارییلھۆڕ و لۆڕ و بهکهکانی کوتکردنی ھۆزهرسه

ن الیهد لهشھهی و، داگیرکرانی شاری مهکهتهرووخانی حکوومه
رکوتکردنی بۆ خۆراسان بۆ سهوهڕایهگهلهپه، بهوهکوردانه

کوشتنوبین ستیکرد بهیشتنی بۆ خۆراسان، دهڵ گهگهله. کهڕینهراپه
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کی و کجارهستی داگیرکردنی یهبهمهبه. کاندنی گوندهو، سووتان
ئۆردووی و شارهنزیکی ئهنوبردنی دانیشتوانی شاری قۆچان، لهله

وکی شهستی خۆیبگات، لهبهمهی بهوهم پش ئهبه. لدا
ی '' ئاواتحفه''ی ز، له1747ری سای وهزهمانگی خهی ممهکشهیه

ند ، چهوتووهکهکانی خۆراسان ھهی کوردهنوچهلهکهقۆچان،
ن الیهیان لهکهلهکوشتوبی گهردارکی کورد بۆ کۆتاییھنان بهسه

نجن ر و شمشر ئهنجهخهو، بهوهیهکهتهنو خوه، رژانهوهنادره
ری باویشیان وه و، سهشی جیاکردهلهریان لهنجنیان کرد و، سهئه

. یاری نادرشادوژمن و نهکۆنهحموودی سیستانیشامهد بۆ نار
دخانی حمهئه''نوی کانی بهردارهسهکک لهپاش کوژرانی نادرشا، یه

کی سوپایهی خونی نادرشا، بهی تۆهوهندنهنیازی سه، به''درانی
کردهھرشیک پکھاتبوون، فغانی و ئۆزبهئهلهکهوهسییهزار کهھهدە

ی ھنا ورهم شکستی گههکانی کوردستانی خۆراسانی، بر ھۆزهسه
و شاری رهنو چوون و، بۆ خۆشی بهربازی لهزاران سهھهو،
. فغانستان رایکردی ئه'' ندھارقه''

کی تیدا، ئیمپراتۆرییهساڵ حکوومه12ی ماوهکورتی، نادرشا لهبه
نادرشا ک کهکارییهوو خراپهمڕای ھهرهسه. ی سازکردورهگه
تی و نجامیدا، ل نوبانگی ئازایهی خۆی ئهکهوهتهنهر بهرامبهبه

وهھۆی ئهوشاریی، بوو بهک کوردکی ھۆزی ھهلھاتوویی نادر وه
نو میر تداریی لهوهزنیخوازی و دهستی مهخۆبوون و ھهبوا بهکه

و ر ئهھه. بستنترهپهگشتییبهرۆکھۆزی کورد ردار و سهو سه
کانی کوردهردارهسهکک لهپاش مردنی نادر، یهش بوو کهستهھه
و، ببت بهوهبگرتهخۆی رابینی جیلهند،ریمخانی زهکهنوی به
.وای ئرانرمانهفه



- 69 -

و،ندریمخانی زهکهبدەستگیشتنی 

! تی کوردییزراندنی حکوومهدامه

و پشویی وشاریی، ئاژاوهدوای کوشتنی نادرشای ھهدوابه
ن الیهیان لهکهی وا خاکهالنهو گهو، ئهوهموو وتی گرتهھه

نادر و ستنیشانکراویی دهوارمانهدژی فهداگیرکرابوو، لهنادرشاوه
گرتنی وهستهدهستی بهبهمهھاوکات به. ڕینی راپهسوپاکه
کانی ردارهنوان سهوتهڕ و لکدان کهی، ناکۆکی و شهکههتحکوومه

شار و دزی و راوڕووت و کوشتنوبین و تانکردن،. وهنادره
کک دا، یهئاۆزهم بارودۆخهنو ئهله. وهکانی گرتهندهبهمه
موو ر ھهسهتوانی بهندهریمخانی زکهنوی کانی نادر بهردارهسهله

تکی ی حکوومهوێ و، بناخهرکهکانی پشووی نادردا سهارهردسه
. دابژت'' ندزه''تی نوی حکوومهنوێ به
تیحکوومهمیردهسهند لهریمخان و ھۆزی زهی کهماهبنه

بۆ خۆراسان وهوه گوزرابوونهتی کوردستانهرۆژھهویدا، لهفهسه
ھۆزیله'' ئیناق''کوڕی ریمخانکه. فغانستانو بۆ سنووری ئه

ندی بهو، مهه''کله''ی ورهی گهتیرهر بهی سه''ندزه''
تاکاتی مردنی . بووه)مالیر(، ''مائاگرجبوونیان شاری نیشته

ھیچ وهر ئهبهبوون، لهی ناسراو نهکهریمخان و ھۆزهنادرشا، که
ریمخان بوونی کهدایکساڵ و کاتی لهت بهبارهک سهزانیارییه

کانی شیعهقاجارهدوای کورژانی نادر، تورکه. نییهوهستهدهبه
. ران و گن و خۆراسانداکانی مازندهرمهر ھهسهستیانگرت بهده
نیازی بهبۆ لۆڕستان و وهڕایهی گهکهڵ ھۆزهگهریمخان لهکه
ی ورهکھۆزی گهرۆڵ دوو سهگهت، لهسهگرتنی دهوهستهدهبه
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ختیاری و ردانخانی بهلیمهعهنویختیاریی بهکوردی به
یمانیان رسکیان پهو، ھهوهکۆبووهختیاریی،تحخانی بهبولفهئه
کدیی تبکۆشن، شانی یهن و شانبهکهکدیی نهیهت لهخیانهست کهبه

تی هسنووری حکوومکان لهفغانهک و ئهتورک و تورکمان و ئۆزبه
تکی ی حکوومهخهبناوهن و، پکهپشووی نادرشادا رامابده

ڕ و لکدانی ساڵ شه16ی ماوهبوو لهوهئه. کوردیی دابژن
کانی کوردی موو ھۆزهتی و پشتیوانیی ھهیارمهوامدا، بهردهبه

کانی کانی خوراسان، تکای ھۆزهلۆڕستان و کرماشان و کورده
تی کیان رامادا و حکوومهو تورکمان و ئۆزبهفغانتورک و ئه

ی رزگرتن لهنیشانهریمخان، بهکه. زراندیان دامه''ندزه''کوردیی 
''دشھهمه''تی خوراسان و شاری یالهوشاری، ئهنادرشای ھه

''شارۆخ میرزا''نوی ی نادر کهوهنهخشی بهی به)ختی نادرشاپته(
تحخانی بولفهریمخان، ئهی کهکهیمانهھاوپهرکردهدوو سه. بوو
ردانخانی لیمهھان و، عهسفهوای ئهرمانهفهختیاریی، بوو بهبه
ند کرا بهفوورخانی زهغه. ریمخانجگری کهختیاریش بوو بهبه

ریمخان بووی لهکهک کهترسییهھۆی مهبه. رۆکی شاری تارانسه
خت و ی، پتهکهتهحکوومهرکان بۆ سهھرشی تورک و تورکمانه

له بۆ شاری شیراز کهوهی گواستهکهتدارتییهسهشاری ده
. وتووهکهخوارووی ئران ھهڕاستینوه
پاش ھاتنی ئاینی ئیسالم بۆ ئران و، ی مژوونووسان لهوتهبه

ووبت و، ئازادیی ببوای بهک کهمیر و پاشایهکوردستان، تاکه
. ند بووهریمخانی زهنیا کهک گرتبت، تهبیروڕای خهرزی له

کان، جیاوازهموو ئاین و ئاینزاوانی ھهریمخاندا، پهمانی کهزهله
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و ھتد، ب ھیچ کشه... شتی و ردهو دیان و زهکهک جوولهوه
ی ئاینیی سمرت و روڕه، داونهوهواوهستیی تهربهسهترسک و به
وی ریمخان بۆخۆی پهرچی کهگهئه. ڕوهبرد بهخۆیانیان ده
ئیمامی ''شی نوی کهتهسمیی حکوومهبوو، مۆری رهئاینزای شیعه

ی م بووجهبوو، بهوهرهسهکانی بهی شیعه)دوانزهئیمامی('' مانزه
ش انی دیکهموو ئاین و ئاینزاکی ھهرستگهوت و پهتی بۆ مزگهتایبه

رانی و خۆشگوزهخی زۆری بهھا بایهروهریمخان ھهکه. دیاریکرد
تیی ئازادکرد و، جگهواوهتهمووسیقای به. دای دهکهکهئاسایشی خه

ندان و، رمهی ھونهوهک بۆ کۆکردنهیهند بنکهرخانکردنی چهتهله
کان گۆرانیبژهن و موسیقاژهھا داوای لهروهخوندنی گۆرانی، ھه

ڕن و، مووسیقا بۆ کاندا بگهقام و کۆنهنو شهبهوانهکرد، شه
ندین گۆرانیبژ و ھا چهروهگۆرانیبژی پیاو، ھهلهجگه. ننک بژهخه

ڵ گهوک لهموو شهریمخان ھهکه. داریانھهندی ژن سهرمهھونه
ر ھهنو شار و لهچووهی دهکهماهکانی لهوانهپاسهک لهیهستهده

، بوایهنینی گوێ لنهنگی مووسیقا و خۆشی و پکهماکدا ده
ری سه، چارهکیان بوایهیهر کشهگهدا، ئهی مایانی دهرگهدهله
کانیدا و وتهله. کرنتیدهتن، پارمهژار بوایهریش ھهگهکردبۆیان، ئهده
من شا نیم، '': گوتوام پیانیدهردهکدا، بهڵ خهگهکاتی ئاخاڤتن لهله

. ''ژارانی وتمتکار و ھاوڕی جۆتکار و ھهمن خزمه
کانیان کرد ژنهکانی دهربازهو سهرماندهفهکاندا، داوای لهنگهجهله

دا دهی نهسوپاکهکدارک لهھیچ چهی بهرگه. ڵ خۆیان بھننگهله
ر ژن و سهنهستدرژیی بکهر دوژمندا، دهسهوتن بهرکهکاتی سهله

میشهتیی، ھهرگی پاشایهباتی تانج و  پۆشینی جلوبهله. کانیانکچه
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مرۆڤکی ب فیز و به. کردردهبهرگی ئاسایی کوردیی لهجلوبه
.بووخشندهی و بهزهبه

نویهو شوازهبهگهت و کۆمهبردنی حکوومهڕوهڕاستیدا، بهله
ر لهتساڵ بهدووسهبیروڕای جیاوازی ئاینیی لهو رزگرتن له

ویش لهگه، ئهستی کۆمهژار و بندهچینی ھهئستا، پشتیوانیکردن له
گ، بهرهدهئیمۆ، کهرلهبهدهدوو سهتیی پتر لهگایهبهرهقۆناخی ده

ستبوو، دهان بهکانیتی ماڵ و گیان و ئاوڕووی جۆتکارهسهده
زۆری وتانی جیھان، چینی رهی ھهزۆربهلهمکی وادا کهردهسهله

کرا، دهک مرۆڤ چاویان لنهبوون و وهست و جۆتکار، کۆیلهبنده
ی وهقاندنهربین و خۆتهھشتا کوشتوب و سهشوڕۆکهکاتکدا ئهله

وست و ربینی ھهدهوامه،ردهبهکهنو وتانی ناوچهئاینیی له
زنی ، مهوهندهریمخانی زهن کهالیهرز و مرۆڤانه، لهڕی وا بهبیروباوه

و زنی ئهمهرهتیی ھهسایهرزی و کهوشتبهو لھاتووی و ره
...داتپشانده''کله''ی ھۆزی پیاوههکه

ودانی بۆ دابینکردنی ئاسایش و ھهلهریمخان جگهکه
ملی کارکردنی زۆرهھا ریگرت لهروهی، ھهکهکهرانیی خههخوشگوز

ڕووی دانکردنی وت و پشخستنی لهئاوهستیکرد بهده. و بگاریی
زراند سازیی دامهستا و پسپۆڕی پیشهزار وهھه12. وهسازییهپیشه

شیراز و ی لهورهو، بازاڕی گهوهی بۆ بینهی مانگانهو، مووچه
ستهر دهی ھهوهبۆ دروستکردن، بۆ ئهکانی دیکهھان و شارهفهسئه

وهوانیشهڕی ئهن و، لهو کاری خۆیانبدهپیشهبهرهو گروپکیان په
زای کوردکی لھاتوو و شاره. نپبگهستای دیکهشاگرد و وه
کاروباری زیریوهکرد بهتورابخانی چگنینوی ئابووریی به

. ''مستۆفی''گوت پیاندهسازیی، کهی پیشهشهیی وت و گهدارا
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ند و،ی سهرهستکرد پهی دهلی بازرگانی و پیشهلوپهکهوهوهله
، پۆل پۆل روویان لهئۆروپاتی ناڤین وبازرگانی وتانی رۆژھه

.ریمخان کردوتی که
ی، کهتهت و وحکوومهریمخان، بۆ پارزگاریکردن لهکه

زار ھه24. سیی پکھنازار کهھه45ری ڕکهو شهکی ئامادهسوپایه
دان دانابوو، مهو ھه) بروجرد(رد کرماشان و، بروویهربازی لهسه

لھۆڕ و لۆڕ و سوارانی گۆران و کهکان و شۆڕهالوهلهکه تکایان
و لهتکهسیی زار کهھه12کی یلی پکھاتبوون، سوپایهکوردی فه

زد و کانی قۆم و کاشان و یهشارهکورد و فارسی پکھنابوو، له
سیی زار کهھه14ی ھزکی دیکه. داینابوونھان و ئابادهسفهئه

رکی کانی کورد و، ئهئازاترین رۆهتی دورستکردبوو لهتایبه
1000ھا تیپکی روهھه. ختی پسپاردبوونپتهپارزگاریکردنی

رشتیی رپهسهتی خۆی بوون بهوانی تایبهسیش، پاسههک
کاندا، سمییهرهوتنهدیدار و چاوپکهلهند، کهردانخانی زهلیمهعه

.ڕوهبرد بهتیی کۆشکیان دهکانی تایبهبۆنه
کی ویست و جی رزی خهریمخان خۆشهکورتی، کهبه

ستی و خرخوازی و نوبانگی مرۆڤدۆ. ی بووکهشوڕووتی وتهره
کانی تهسنووری وتان و حکوومهی، لهکهرییهروهدادپه

ھاوکات، دوژمنیشی زۆر بوون، . ڕیکردبووتپهوهریشییهوروبهده
فغان و کانی تورک و تورکمان و ئهتورکی عوسمانی و ھۆزه

. زانیی خۆیان دهورهدوژمنی گهریمخانیان بهتکا،  کهک بهئۆزبه
ربایجان و ھا ئازهروهموویان، ھهرکوتکردنی ھهسهلهجگهنکهچۆ
و باشووری عراقی سرهی کوردستان و شاری بهورهشکی گهبه

ستی ئیمپراتۆری دهله1775-1769کانی نوان ساهئستای له
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کانی عوسمانی ھزهی بهکشهو، پاشهوهرهدهسمانی ھنابووهعو
تیشیدا، سهکانی بندهنو سنوورهش لهنهمارباری ئهسه. کردبوو

بردنی ڕوهڕ و شوازی به، بیروباوهالکانی شیعهچینی مه
ریمخان کهبوو، چۆنکهسند نهپهالوهریمخانهن کهالیهیان لهگهکۆمه

مان کان، لهشارهک لهخه. مووسیقا و گۆرانیچینی ئازاد کردبوو
ڕک و گۆرانی، پهڵ رخستنی شای و ھهگهکاندا لهنگهیراو سه

م وامیی ئهرده، بهوهی چینی ئاینییهڕوانگهله. وهخواردهراویان دهشه
و، زیانی لهوهخستهئاینی ئیسالم دووردهی لهگهکۆمهژیانهشوه

کیی هر، ترسی سهدیاره(یاند گهئاینیی دهڕی کولتوور و بیروباوه
ی ستدانی پگهدهندیی ئابووری و لهوهرژهستدانی بهدهالکان، لهمه

ریمخان، لهشکی سوپای کهبهھا روهھه!).تییان بوویهکۆمه
مریان کان ئهکوردهردارهفارس پکھاتبوون و، میر و سهیوهتهنه
و گزادهردار و بهی میر و سهماهبنه. کردنردا دهسهبه
کوردکی ب التدارانی پشووی فارس، پیان ناخۆشبوو،سهده

ردا بکات، چۆنکهسهتیان بهوار حکوومهخوندهنوونیشانی نه
تا واریش بوو، ھهخوندهھا نهروهکوردبوونی، ھهلهریمخان جگهکه
نانهم الیهموو ئهھه. بوو نوی خۆی بنووستژیاندا بوو، فرنهله
ی تی و پگهھۆی ئازایهم بهک باسمانکرد رقیان لیبوو، بهوه
یبوو، ھیچ کدا ھهنو خهریمخان لهکهکهوهرییهماوهھزی جهبه
موویان، رھهتیی بکات و ھهئاشکرا دژایهورا بهیدهنک نهس و الیهکه

.کردریمخانیان دهڕوانی مردنی کهچاوه
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تی قاجاڕ، زرانی حکوومهند و، دامههتی زرووخانی حکوومه
دخانممهحهتیی ئاغا مرۆکایهسهبه

ڕ و کرا، شهڕواندهک چاوهو، وهریمخان مردی ز، که1779سای 
کانیدا ردارهی و، میر و سهکهماهندامانی بنهنو ئهلهئاژاوه

نوی قاجار بهی ماهندامانی بنهئهکک لهدا، یهو نوهله. داریھهسه
ن الیهژیا و لهشیراز دهلهکه،''دخانی قاجارممهئاغا محه''

مردنی رکرابوو، پاش ئاگاداربوون لهسهستبهدهوهریمخانهکه
له' 'گورگان''شاری یاندهرایکرد و خۆی گهوهشیرازهیمخان، له رکه

کی یهماوهلهدایکبوونی و، تی ئران شونی لهباکووری رۆژھه
ڕێ بۆ شکری خستهو، لهوهخۆی کۆکردهکانی لهقاجارهمدا تورکهکه

.ران و گنخۆراسان و مازندهکانی تهیالهداگیرکردنی ئه
زی گهرهر بهتدا سهڕهبنهکی ھۆزی قاجار لههچهو رهچهبنه

ر بۆ سهغۆل نگیزخانی مهمی ھرشی چهردهسهو لهن'' غۆلمه''
'' قاجار نۆیان''نوی نگیز بهکانی چهردارهسهکک لهالتی ئران، یهپه

کانی دهسهغۆل و، لهڵ ھرشی مهگهله. ی قاجار بووهرۆکی تیرهسه
ڕاست و غۆل بۆ ئاسیای نوهکانی مهره ھۆز و تیرهبهرهدواتردا، به

م ، بهوهبوونهربایجان شۆڕتی ئران و ئازهباکووری رۆژھه
رمانی فهران، بهرمی مازندهھهجبوونی ھۆزی قاجار لهنیشته
رمهو ھهریداپیان لهبوو، کهوهوییهفهمی سهکهباسی یهشاعه
.وهبمننه

دخانی قاجار سای ممهدخانی قاجار کوڕی محهممهئاغامحه
ردنی نادرشا بۆ پاش م.دنیاوهران ھاتهمازندهی ز له1742

ڕوشۆری شهندینت، چهالت و حکوومهسهگرتنی دهوهستهدهبه
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تیی رۆکایهسهشکری کورد بهنوان لهو خوناویی لهورهگه
فغان و، ھۆز و تورکمان و ئهکانیدژی ھۆزهند، لهریمخانی زهکه
ان و، کان تکشکئاکامدا تورکمانهروویاندا، لهکانی دیکهوهتهنه

کانی ردارهسهکک لهن یهالیهنخانی قاجار لهسهد حهمهمحه
کانیشی ربدرا و، کوڕهسهوه'' گلی بهوزعهسه''نوی ریمخان بهکه
ریمخان ، تا مردنی کهوهر ئهبهله. وهریمخانهستی کهدهوتنهدیلی کهبه
ی وهراگیرابوو، بۆ ئهک بارمتهدخانی قاجار، وهممهشیراز، ئاغامحهله

ڵ گه، لهوهگیرسننهھهنوێ ئاژاوهر لهتوانن سهھۆزی قاجار نه
کرا و، دهک دیل چاوی لنهشیراز وهدخان لهممهشدا، ئاغامحهوهئه
نو شار و بازاڕدا راو و بهچووهزووی خۆی دهئارهبه
تی لگیراوهزی تایبهرهوریمخانههن کالیهھا لهروهھه. وهسووڕایهده

ک راوژکاری نزیکی خۆی پرس و ریمخان وهلک جاریش کهو، گه
پیران ''نوی خوازراوی موو کاتکیش بهکرد و، ھهدا دهگهراوژی له

ردار و راوژکاری یسه، نوی سهپیران وه(کرد بانگی دهوه'' یسهوه
خانیش دممهئاغامحه.!)ان بووکفراسیاو پاوشای تۆرانییهی ئهورهگه

تیی واوهتهریمخان بهوت بکات، کهسوکهک ھهشنچهتوانیبووی به
ماشای ی خۆی تهماهندامکی بنهک ئهی پبکا و، وهبوا و متمانه

.بکات
ی وهیشتنهریمخان و، گهمان کردپی، پاش مردنی کهک ئاماژهوه

ی وهدنهدایکبوونی، بۆ ستاندی لهو زرم ھهبهدخان ممهئاغامحه
کانی ند، ھۆزهتی زهی حکوومهدنرووخانی باوکی کوژراوی وتۆه

ران و، گنی کانی مازندهرمهو، ھهوهخۆی کۆکردهتورکمانی له
.داگیر کرد
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ی کهورهگهکوڕهریمخان،ند جنشینی کهردانخانی زهلیمهعه
ران، ری کورد نارد بۆ رزگارکردنی مازندهکدازار چهھه12ڵ گهله
. وهندی تاران کشایهماوهو چیاکانی دهرهوت و بهکهرنهم سهبه

وهھزکی زۆرهند، بهردانخانی زهلیمه، عهواهم ھهپاش بیستنی ئه
شکری نارد بۆ رزگارکردنی ندین لهتاران و چهیاندهخۆی گه

وهی ھزی دوژمنهھۆی زۆریی ژمارهم بهباکووری ئران، به
ستان و بوهلهپهدخانی قاجار بهممهئاغامحه. ونرکهیانتوانی سهنه
و ورهڕی گهندین شهوامبوو، پاش چهردهکانی خۆی بهھرشهله

م له. ربایجان و کرماشانی داگیرکردخوناویی، تاران و دواتر ئازه
ی وهباتی ئهی، لهکهماهندامانی بنهو، ئهریمخانکانی کهدا، کوڕهکاته
رگریکردن لهک بۆ بهشکر و، ھاندانی خهی لهوهکۆکردنهونهبکه

ر سهبا بوون و، لهنیو خۆیاندا ناکۆک و ناتهکان، لهھرشی قاجاره
ڕی ریمخان، شهتی شیراز و جنشینیی کهسهگرتنی دهوهستهدهبه
وتنی رکهبوو بۆ سهری ھهش رۆکی گاریکهوه، ئهکردکدییان دهیه
لهرهبهرهبتوان بهدخانی قاجار، کهممهکی ئاغا محهدواییهک لهیه

ند داگیر تی زهختی حکوومهشیراز و پتهبگاتهوهباکووری ئرانه
دخانی ممهن ئاغا محهالیهداگیرکردنی شیراز لهکاتیله. بکات

رۆی رنتهحاجی برایمی کهنوی ی شار به، دارۆغههوقاجاڕه
پشدا ر کوڕی حاجی ھاشم لهنتهحاجی برایمی که. بووی ھهورهگه

ن الیهحاجی ھاشم له. موسمانبوون، دوایی بوونهکهجووله
تی می حکوومهردهسهشی لهکهالتی پدرا و، کوڕهسهدهوهریمخانهکه
م حاجی ئه.ختی پته) دارشاره(دارۆغهخان دا کرا بهردانلیمهعه

کهرمهکانی ھهفارسهرۆکھۆزهڵ سهگهپشدا لهله، کهبرایمه
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تی له دخانی قاجاری گرت و خیانهمهوتبوو، پشتی ئاغا محهرککه
ن الیهالت لهسهگرتنی دهوهستهدهپاش به. ند کردی زهمالهبنه

کرا بهحاجی برایمی دارۆغه، وهدخانی قاجاڕهمهئاغامحه
شکری و، موو کاروباری سیاسی و لهزیران و، ھهرۆکوهسه
تی و سایهتیی پسپردرا و، کهرشتیی کۆشکی پاشایهرپهسه
چاویان بهبیانویستایهسکی دیکهر کهکان و، ھهتورکهردارهسه

دارۆغهحاجی برایمی کۆنهبو ئیزن لهوت، دهشای قاجاڕ بکه
.ربگرنوه

شاری کرمان، ی زاینی له1794سای دخانی قاجاڕ، لهممهئاغامحه
46التی سهدهندی تکشکاند و، کۆتایی بهلیخانی زهسوپای لوتفعه

تی تورکی قاجاری سهی دهند ھنا و، بناخهی کوردی زهساه
. یکهتهتی حکوومهخپتهی کرده''تاران''داڕشت و، شاری 
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تی یشتن و رووخانی حکوومهتگهسهدهکانی بهرچی ھۆکارهگهئه
ت ی تایبهوهناگونج و، لکۆینهرتۆکهم پهرۆکی ئهاوهڵ نگهند، لهزه
رووخانی لهم کهکهدوو خای گرنگ دهبه، ل ئاماژهوتخۆی دهبه

:کییان گیرارهنددا رۆی سههتی زحکوومه
تی ختی حکوومهبوو بۆ پتهشیرازبژاردنی شاری ھه:مکهیه

وتی فارس ناسرابوو، کاتی خۆی مژووی کۆندا بهر لهھهند کهزه
ڕووخانی بهکان بوو کهشییهنهخامهختی ئیمپراتۆریی ھهپته

تداریتیی سهبیری ده. یشتنت گهسهده، به''ماد''ئیمپراتۆریی 
کی کۆن و درینی مژوویهیهو نوچهفارسی و کولتووری فارسی له

ی خۆی لهکهختهریمخان، پتهبوو کهده،وهر ئهبهله. بووھه
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نیالیهبهیهو دوو نوچهئهدانت، کهلۆڕستان، یان لهکرماشان
.وونبندتی زهکوومهکیی حرهپشتیوانی سهوههشکرییسیاسی و له

کۆشکی مندای لهدخانی قاجاڕ بهممهراگرتنی ئاغامحه:مدووه
، وهندهی زهماهن بنهالیهلهکردنیردهروهریمخان و، پهیی کهتپاشایه

خوکردنی منداک کهیی پداھاتن و بهزهبه. بووورهکی گهیههھه
وهکهری منداهخوکهسی بهن کهالیهلهی کهماهندامانی بنهتکای ئه

ماری س :'' دهکهیهکوردییهندهو پهی ئهکهکوژرابتن، ئاکامه
. ''!داتدهوه ، پتهوهیتهرمی کهگه

 - - -
دخان ممهئاغا محه. بوونئاینزای شیعهویھۆزی  قاجار  پره

الکان لهشداریکردنی مهبۆ بهوهویی، ریکردهفهک شاکانی سهروهھه
و، شینگانی ئیمام حسن '' محرم''سمی مانگی تدا و، روڕهسیاسه

می ردهک سهکاندا وهشار و شارۆچکه، له)عاشورا و تاسوعا(
: نیدخان بۆخۆشی کوردگۆتهممهئاغا محه. وهستیپکرایهویی دهفهسه

و وشۆرڕکاتی شهله. ''ڕۆییدهنوژی نه،ری بۆیشتایهسه''
کاتی خۆیدا بۆ نوژی ڕای ماندووبوونی زۆر، لهرهلکدانیشدا، سه

کی زۆریش یهتا ماوهھه. خونددهستا و، نوژی خۆیدهیانی ھهبه
کانیدا، دانیشتنهله. وهپارایهخودێ دهخوند و لهدۆعای ده

کرد و، ی دهشیعهزایانی ئاینزای رهتی و شاسایهموانداریی که
ت بهبارهکانیان سهرنونی و راوبۆچوونهگرت بۆگویده
ر رامبهبه، لهئاینزای شیعهتیدان بهوایهو رهکانی شیعهئیمامه
ستای زینگر دا بهزار کیلۆ زی الی وهندین ھهچهبه. داسوننه
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ف و، لهجهنهلی لهام عهزاری ئیموری مهدروستکردن بۆ ده
. ف کراجهنهلهالکانی شیعهمهسلیم بهتدا تهسمیکی تایبهڕوڕه

ویستیی خۆشهن وی رزلناوانهپچهدخان، بهممهئاغا محه
ند و، ستوپوهک و دهخهر بهرامبهالکان، بهزۆری بۆ چینی مه

ر دهبهرادهی خۆشی، لهکههماندامانی بنهر ئهرامبهت بهنانهته
ر بچووکترین شت، بیاری سهله. بووق و دڕندهیی و درهزهببه

ی ''کر''رمانیدا کاتی داگیرکردنی شاری شیرازدا، فهله. داکوشتنی ده
ند ببن، لیخانی زهڕی لوتفعهریمخان و، کوکانی کهوهنهکک لهیه
سایدا بوو، شنی شهمهتهتک خۆی لهکاچۆنکهکرد،شی بۆیهمهئه

شکری ن لهالیهی لهکهرکوتکردنی ھۆزهپاش کوژرانی باوکی و سه
ی ''گون''وهکانهکوردهردارهسهکک لهن یهالیه، لهوهکورده

روان بوو، تا دخان، سانکی زۆر چاوهممهئاغا محه. وهبابووه
پاش . وهی بکاتهکهماهۆی و بنهی خخس و تۆهلی بۆ بهھه

ی بھننهکهگۆڕهریمخان لهرمی کهرمانیدا تهداگیرکردنی شیراز، فه
ی وهی کۆشک داینن، بۆ ئهسخانهر ر ئاودهسهو، لهوهرهده
. کانیر و ئسکهسهللهکهدا لهق ھهشهست، بهئاودهچتهرکات دهھه

وشار سوارانی ھۆزی ھهشۆڕهلهس دکهرۆژکیان سه
ویستیتان ک خۆشهیهتا چ رادهئوه'': پرستکا و، لیاندهبانگشتده

ن، پتر لهرامیدا دهوهوانیش لهئه. ''ند؟لیخانی زهبوو بۆ لوتفعهھه
دخان ممهئاغا محه! ویستومان خۆشدهگیان و چاوی خۆمان ئه

کدیی ڵ یهگهب لهکردنی خۆتان ده بۆ رزگارب و، دهدهتووڕه
نابن وشار ئامادهی ھۆزی ھهکهرهڕکهت شهم سهبه! ڕ بنشهبه
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زیر و دخان و وهممهپش چاوی ئاغا محهن و، لهک بکهڕی یهشه
.کوژنشمشر خۆیان دهکانی، بهردارهسه

ری نو شادخان بهممهکرگیراوانی ئاغامحهکان و بهسیخوڕه
ند و ھۆزی زهماهبنهسک لهر کهو، ھهوهبنهشیرازدا بوده

پاش . نکهتاالن دهبن و، ماڵ و سامانیشیریده، سهوهدۆزنهده
لهوهندنهسهدخان بۆ تۆهمهداگیرکردنی شاری کرمان، ئاغامحه

لیخانی هتیی لوتفع، یارمهوهموو توانایانهھهبهدانیشتوانی شار که
دا و شارهلهیهھهزی مینهگهرچی رهرمانیدا ھهندیان کردبوو، فهزه

موویانی زار ژن و کچ، ھهھهشتھهیشتهیان گهو ژمارهوهکۆکرانه
کهوهش کۆکرانهزی نرینهگههوجا رئه. شکردیدا دابهنو سوپاکهبه

کار و رزهکوڕی ھهزار پیاو و بیست ھهیشتهیان گهژماره
. نربھنن و، کوریان بکهموویان دهرمانیدا چاوی ھهمردمنداڵ، فه

یان کور کرد و، کهی شارهزی نرینهگهموو رهی رۆژکدا ھهماوهله
.کانیشیان برد بۆخۆیانژنه

م رایکرد، به'' مبه''و شاری رهبهوهشاری کرمانهلیخان لهلوتفعه
سلیم رۆکھۆزکی فارس بوو، گیرا و، تهسهحاکمی شار کهن الیهله
لیخان، دوای گیرانی لوتفعه.دخان کراممهئاغا محهبه

رھنا و، ردوو چاوی دهستی خۆی، ھهدهدخان بهممهمحهئاغا
کانی بانگشت کرد و، داوای کردلیان تورکمانهربازهسهک لهیهژماره

..ریسهنهستدرژیی بکهدهووکی بکن و س، وهوهر چاوی ئهبهله
نو ی باوکی لهونهبهند کهلیخانی زهپاش کوژرانی لوتفعه

ی فارسیشدا، بهوهتهنهشکی زۆر لهنو بهت لهنانهکوردان و، ته
نوبانگ بهرروهخشنده و دادپهکی ئازا و جوانچاک و بهیهرکردهسه
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کاتی لهکهرمهکی ھهکان، خهوتهمزگهله'' محرم''مانگی بوو، له
لیخانیان کاندا نوی لوتفعهشیعرهشینگان بۆ ئیمام حسن، له

.  گریان بۆیھنا و، دهده
کاتی لهبوو، ر دوژمنی کوردان نهنیا ھهدخان، تهممهئاغا محه

الی هزاران مھهداگیرکردنی شاری تفلیس و وتی بۆلغارستاندا، به
دا '' گۆرا''چۆمی شی لهدانی دیکهسهربی و، بهسیحیی سهمه

سیحیی ورانکرد و، کانی ئاینی مهپیرۆزهزارهو مهنیسهکه. خنکاند
زار ژن و ھهی، پانزهکهپاش تانکردنی دارایی و سامانی دانیشتوانه

.رنی کرد، بۆخۆیانی بهسوپاکهدیلگرتن و، داوای لهکچی ل به
تی نوبردنی حکوومهدخانی قاجاڕ، پاش لهممهنجام ئاغامحهرهسه

سای و، پاش ) 63(نی مهتهزار مرۆڤ، لهھهیاندهند و، کوشتنیزه
ی زاینیی، 1798سای وام، لهردهڕ و خونشتنی بهساڵ شهنۆزده

.نوچووودا لهی شهنیوهلهوهوانکی خۆیهند پاسهن چهالیهله
ک، پشویی یهدخانی قاجاڕ، بۆ ماوهممهپاش کوژرانی ئاغامحه

ند و بهرباز سوپایان جھ و بۆ مهزاران سهھهوتی داگرت، به
حاجی میرزا برایمی ش وجارهم ئهبه. وهڕانهزدی خۆیان گه

تی سایهموو کهو، ھانی ھهوهھانای ھۆزی قاجاڕه، ھات بهرنتهکه
دخان، ممهتی ئاغامحهسیهر وهسهکانیدا، لهفارسهرۆکھۆزهو سه

شای ی ببت بهوهن، بۆ ئهی برازای بکه''باباخان''پشتگیریی له
دخانی ممهر، باباخانی برازای ئاغا محهنتهمیرزا برایمی که. ئران
ران تاباباخان له. ریسهتیی کردهوێ تانجی پاشایهتاران و، لهبرده

.ر خۆی داناسهی له)شالهتحعهفه(نوی خۆی گۆڕی و، نوی باپیری
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دخان برا بۆ ممهرمی ئاغا محهلیشا، تهتحعهرمانی فهپی فهبه
گۆڕی ('' زیمبدولعهشاعه''زاری نیشت مهتهشاری تاران و، له

وجا پاش رازیکردنی ئه. نژرا!) یهنوبانگی شیعهکی بهیهسحابهئه
سواری درۆشکهدخان بهممهمحهی ئاغاکهرمهسمانیی، تهتی عووهده
ک لهنگخۆش و کۆمهست قورئانخونی دهڵ شهگهله

ڕێ و، وتنهو عراق کهرهتیی، بهندی کۆشکی پاشایهستوپوهودهخزم
زاری نزیکی مهیان لهکهرمهف، تهجهشاری نهیشتنیان بهپاش گه

.ناشتوهیه'' لیعهئیمام ''
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و،لیشای قاجاڕتحعهفهتی حکوومه
!التی چینی ئاینییسهی دهوهبووژانه

ی ز، 1799سای لیشای قاجاڕ لهتحعهتی فهستپکردنی حکوومهده
ی ورهڵ ناکۆکی و ملمالنی نوان وتانی گهگهھاوکات بوو له

لھاوشتنیان بۆ و جیھان و، پهموئاستی ھهکۆلۆنیالیستیی له
، وهباکووری ئرانهله. تی ناڤینداگیرکردنی وتانی رۆژھه

بیانووی رزگارکردنی وتی ئیمپراتۆریی تزاری رووسیا، به
وهدخانی قاجاڕهممهن ئاغا محهالیهلهگورجستان که پشتر

ی دین نوچهنو داگیرکردنی چهرهڕێ بهشکری خستهداگیرکرابوو، له
، که ، شیروان، تاش و باکۆنجهگهک تی وهکهرهپیت و بهبه
ش ریای رهتاکو زهھهوهرانهریای مازندهری زهوروبهدهله
ئاکامی ھرشی سوپای رووسیادا، گورجستان و، له. وتوونکهھه
.نویان ھنراوهرهسهلهش داگیرکران کهو نوچانهھا ئهروهھه

ن الیهلهورهڕینی گهندین راپه، چهوهنوخۆی وتیشهله
.رپاکرانالتی قاجاڕی بهسهدژی دهوه لهکانهکوردهرۆکھۆزهسه
له. ''سبیکی''کانی ئزیدی و شکاک و ، کوردهوه''ورم''ی نوچهله

ی خواروو، لهسۆنقۆڕ و کولیاییکانی ، ھۆزهوهدانهمهکرماشان و ھه
ند بۆ ریمخانی زهی کهماهندامانی بنهئهکک له، یهوهکوردستانیشه
ی سازکرد و، ورهڕینکی گهند، راپهتی زهی حکوومهوهزیندووکردنه

و، وهوری کۆبوونهدهلهنییسهمهختیاری و مهلۆڕ و بهکانی ھۆزه
وون و کرمانکازرکانی رمهر ھهسهستی بهمدا دهکی کهیهماوهله

رمهو ھهھان، رووی لهسفهستی رزگارکردنی ئهبهمهداگرت و، به
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وهکانی کۆکردهکوردهشخانی کورد، ھۆزهمهوه، مهخۆراسانهله. کرد
رکردنی موو خۆراسان و، دهتی ھهسهگرتنی دهوهستهدهو، بۆ به

ڕینهو راپههم ئبه. ی سازکردرهڕینکی گهسوپای  قاجاڕ راپه
وهکانی تورک و تورکمانهن ھزهالیهک لهالیه، لهورانهگه
پشتیوانیکردنی ، وهشهکی دیکهالیهلهکانی توندکران،رهربهبه
ھاروهکان و ھهرۆکھۆزه فارسهتی و سهسایهرموگورێ کهگه

نوی بهکاندا،گوندهشار و لهی فارس لهوایانی ئاینزای شیعهپشه
دا بۆ ریان ھاندهماوه، جهئاینزای شیعهپارزگاریکردن له

، ڕینانهو راپهت و سوپای قاجاڕ، تکای ئهحکوومهپشتیوانیکردن له
رکوتکران و کوشتوب و تانوبۆ و ییدا سهزهڕی ببهو پهله

ا جیاجیاکانی کوردستاندرمهر دانیشتوانی ھهسهماورانییان به
. پاندسه

تیی می پاشایهردهسهالکان، لهنوی چینی مهرلهی سهوهبووژانه
!لیشاداتحعهفه

پاش مان کردپی، لهکانی پشوودا ئاماژهشهبهک لهروهھه
تی سهساڵ دهی دوانزهماوهویی، لهفهتی سهرووخانی حکوومه

ش ساڵ و  سی و شهتی نادرشاساڵ حکوومهکان و دوانزهفغانهئه
تی سهدهالکان، لهساڵ، چینی مه) 60(کاتهدهند کهتی زهحکوومه

ش زیانی زۆری لهوهو، ئهوهوتنهسیاسی و ئابووریی دوورکه
شکی زۆر لهتنی بهکۆچکردن و ھه. یاندتییان گهی كۆمهپگه
کانی ناسراوهماهو بنهتۆکانو ئایهکانی شیعهورهگهتییهسایهکه

پۆلی شهکان، کهفغانهتدارتیی ئهسهمی دهردهسهلهشیعه
زار شیعهیانھهدهڕێ و، بهکانی ئاندا خستهشارهکوژییان لهشیعه
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شک لهنوبران، بهلهتیی نوداری شیعهسایهدان کهو سه
ھان و قۆم و سفهن و ئهکاشاکانی شارهالکان لهتۆکان و مهئایه

- کانی شیعه پیرۆزهشارهیاندهتن و خۆیان گهھه،وهخۆراسانه
یان کردهو شونانهعراق و، ئهال و کازمین لهربهف و کهجهنهکوه

ال و زاران مهی ھهردهروهندی پهو نوهوهندی خۆرکخستنهنوه
و روویان لهوهنشینهکانی شیعهمهرھهموو ساک لهھهق  کهفه

. کرددهشونانه
جلسی د باقری مهممهال محهنوی مهرییانهال کۆچهم  مهکک لهیه
گرت و، سوکاری ھهو براوکهیکهماهجلسیی، بنهال باقر مهمه. بوو

د هممید محهتۆ سهف الی ئایهجهنهله. فجهشاری نهیاندهخۆیانگه
ویی قۆمی، خوندنی زهدین رهدرهید سهبایی برووجردی و سهباتهته

وڵ و ھهجلسیی، بهد باقری مهممهالمحهمه. واوکردئاینیی ته
ر سهبیست و پنج سادا، توانی بهی پتر لهماوهتکۆشینی زۆر و له

نوی به- نوخۆی ئاینزای شیعهکانی ناکۆک لهنهموو الیهھه
و بۆ کی پتهیهوێ و بناخهرکهھتد دا سه... و '' اصولی''و '' اخباری''

'' لی فقیهوه''ی ر بناخهسهرتیی لهگهی بیری شیعهچوارچوه
ری ک نونهوهبت، ''قیهلی فهوه''ی بهواوبوای تهدابژت، که

) ھدیمه(ری ئیمامی دوانزهری موسمانان و نونهیامبهپه
پاش رووخانی توانین بین، لهکورتی، دهبه. وینرڕووی زهسهله

وای مین پشهکهجلسی یهدباقر مهممهویی، محهفهئیمپراتۆریی سه
و، توانی '' لی فقیهوه''یپلهیشتهمی خۆیدا، گهردهسه، که لهیهشیعه

الکاندا سازبکاتنو چینی مهربو لهرکخستنکی به
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جلسی د باقر مهممهتی قاجاڕ، محهزراندنی حکوومهش دامهپا
شاری . ج بوونیشتهھانببهشاری بۆ ئران و، لهوهڕایهگه

کۆندا نوی و، لهتووهکهتی ئیران ھهباشووری رۆژھهھان لهببه
وهکۆنهلهم شارهئه. ی کوردی لۆڕنکهو، دانیشتوانهبووه''رگانئه''
کانی و، شیعهناسراوهی ئاینزای شیعهورهندی گهبهشارومههب

ر بهوتنهکهدهجارجارهنداو، کهو وتانی کهحرنبهی دوورگه
نایان ، پهوهنداوهکانی سعوودی و کهھابی و سوننهھرشی وه

م ویشدا، ئهفهمی ئیمپراتۆریی سهردهسهله. ھانشاری ببهبردهده
ی ئاینزای شیعهندهو، پرۆپاگهردهروهی پهورهندکی گه، نوهرهشا

.بووه
ت بارهمان سهکهر باسهسهوهڕینهگه، دهیهوهم رۆنکردنهپاش ئه

.لیشاتحعهفهبه
، ئاینزای شیعهلیشا بهتحعهری فهدهبهڕادهندبوونی لهبوا و پبه

جلسی، تۆ باقر مهی ئایهوهخساند بۆ ئهباری رهکی لهیهوینهزه
زۆرترین ی کهرمانهو وت و ھهکانی خۆی بنرێ بۆ ئهرهنونه
تۆ نوی ئایهی خۆی کهکهکوڕه. ژیایان لدهوانی شیعهپه
حرلعلووم بۆ ید بهسه. لی بوو، نارد بۆ شاری کرماشاند عهممهمحه

دی حمهالحاجی ئهجی بۆ کازمین، مهعرهئهید موحسینی ف، سهجهنه
لی بۆ وتی ھند، میرزا ید ددار عهال سهراقی نارد بۆ کاشان، مهنه
ھدی المیرزا مهبدولقاسمی قۆمی نردرا بۆ شاری قۆم، مهعه

ھدی شارستانیی بۆ تۆ میرزا مهد، ئایهشھهخۆراسانی بۆ شاری مه
لهکی دیکهیهھا ژمارهروهھه.ھتد نردران... ال و ربهکه
کو شخ تۆکان وهئایهی ئاینی و لهورهکانی گهتییهسایهکه
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زن، ری مهعفهتا، شخ جهلغهکاشف ئهفی ناسراو بهجهری نهعفهجه
ھانی، میرزا سفهقی ئهد تهممهواد عاملی، شخ محهید جهسه
الی خوندنیان لهورزی کهتهباییباتهقی قازی تهد تهممهمحه
ری خاکی رتاسهسهواوکردبوو، لهجلسی تهد باقر مهممهمحه
تۆ ی ئایهگرانهڕی بنچینهدا، بیروباوهوانی ئاینزای شیعهپه
.وهکردهجلسییان بودهدباقر مهممهمحه

ندی بهشار و مه، لهتۆیانهال و ئایهم مهھندک له
ر ماوهیی خۆیان الی جهورهردراویاندا، ئاستی رز و گهپسپ

یان ''مانئیمامی زه''ڵ گهی دیدار لهشهو، بانگهلووتکهیاندهگه
حرلعلوومتۆ بهئایهکی قیهنووسینی فهوهم بارهله. وهبوکرده

لهکهوهھنمهدهک نموونهوهلماسیینولعابدینی سهال زهمهنوی به
: دا و، دهی پدهدا ئاماژه''ھانیحید ببهوه''رتۆکی په

حرلعلوومدا مان بهورهتی زانای گهخزمه، لهسی دیکهندین کهز و چهئه''
تی سک توانیویهڕزیان کرد، تاکو ئستا کهبهسک پرسیاری لهکه. بووین

ریکی دا خهو کاتهحرلعلووم لههزانا ب! مان ببینت؟چاوی خۆی ئیمامی زهبه
. راممان کردڕوانی وهنگ بووین و چاوهموو بدهش ھهئمه. قلیانکشان بوو

سپای ئهوی کرد و، بهری نهنگبوو، پاشان سهند ساتک بدهحرلعلووم بۆ چهبه
و م ئهتوانپی؟ چۆن دهوهمهرامک  بدهی خودا، چ وهئه'': گوتیوهر خۆیهبهو له

ئامزی گرتم الم و، لهمان ھاتهئیمامی زهم، کهک ئاشکرا بکهالی خهنھنییه
.''!وه؟؟سنگمهو، سنگی توند نووساند به

می ردهی سهونهتی قاجاڕ، بهزرانی حکوومهڵ دامهگهله
و زاری ئیمامزادهداھاتی مهلهویی، جگهفهتی سهحکوومه

کات و پشنوژی و و زهرفیترهرگرتنی سهوهکان و بهسحهئه
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کی ئاسایی شارو خهیڕگهالکان لهمهھیتد که...رخۆشی و سه
ت ی تایبه، بووجهن پاشاوهالیهھا لهروهوت، ھهکهستیاندهدهوهگونده

لیشا بۆ تحعهفه. کانی ئاینیی دیاریکراندهتۆکان و، نوهبۆ ئایه
ڕی ئاینیی، بیروباوهک بهیاندنی زیاتری خهو پگهردهروهپه

نو کاندا، لهندی شارهکان و نوهشارهکانی لهرهی نونهزۆربه
جادوو و لیشا، بوای زۆری بهتحعهفه. بژاردالکان ھهچینی مه
و درنج و ک جندۆکهی وهرستانهپهڕی کۆنهو، بیروباوهوهفاگرتنه

ر کار و بیارکی گرنگی سیاسیی، بۆ ھه. ھتد بوو... وه وشه
تی حکوومهله.گرتردهی وهوهناس و فاگرهسترهپشدا رای ئهله

، ''لی فقیهوه''یوهلکدانهمجار نو و کها بۆ یهویدفهشاتاماسپی سه
وهئاراھاتهل عاملی،بهلعال جهلی کوڕی ئهدین عهینهشخ زهن الیهله

تگهسهدهتا بهدی ھهو، ئوی تحعهیشتنی فهلی وه''لیشای قاجاڕ، ن
نوێ رلهدا، سهمهردهم سهله. مابووڕیشدا نهی تهکهکوولهله'' قیهفه

، ی شیعهگهک بۆ کۆمهک پویستییهوه'' قیهلی فهوه''ی بیرۆکه
نوی بهد باقرممهمحهتۆئایهکانی قوتابییهکک لهن یهالیهله
دا ''عوائد االیام''رتۆکی پهلهوهیه''راقیدی نهحمهال ئهحاجی مه''

ی یدا پلهکهرتۆکهپه، لهراقیدی نهحمهالئهمهحاجی . وهبوکرایه
با نودهکیی ئاینزای شیعهرهرجی سهو مهکهک کۆهوه،''لی فقیهوه''

. ''واوهناته، ئاینزای شیعهقیهلی فهب بوونی وهبه'': و، ده
ک لهکۆمهبهستووهشی پشتیبهکهڕهلماندنی بیروباوهبۆسه

کانی تی وتهتایبهبه- کانی شیعهری ئیسالم و، ئیمامهیامبهکانی پهوته
. تکی قورئانند ئایهی چهوهو شیکردنهئیمام جافری سادق

ری خودا و نونه'' لی فقیهوه''،دهکهڕهباوهرۆکی بیرونوه
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ئیمامی (ھدی ئیمام مهوانی شیعهکاری ئیسالم و ئیمامهیامبهپه
سیاسی و تهسهو دهموو ئهوی و، ھهر زهسهلهیه) دوانزه
، یانبووهمی خۆیاندا ھهردهسهوان لهی ئهتی و ئاینییانهیهکۆمه

پی به. ه'' قیهلی فهوه''نوی تی کهیهیان ھهکهره، نونهووهجگره
تی شا و سهرووی دهسهله''قیهلی فهوه''تی سه، دهیهم بیرۆکهئه
. دانراوهی وتهورهستکی گهدهموو کاربهھه

ن چینی الیهلیشا، لهتحعهتیی فهمی پاشایهردهکورتی، سهبه
تدارتیی ئاینیی، سهپدانی بیری دهرهو پهوهبووژاندنه، لهوهئاینییه

بوونی ژمردرت و، گوایهگرنگ و مژوویی دهرهقۆناخکی ھهبه
خساند نجاوی رهتی گورفهتۆکان، دهر ئایهرامبهلیشا بهتحعهفه

کانی هھزترکردنی بناخن بۆ بهوبدهھهرهبهرهبهبۆیان که
.تدارتیی ئاینییسهده

ھزترکردنی الکان بۆ بهووتکۆشینی مهھهلهدا، جگهونوهله
کانیش فارسهرۆکھۆزهتی و سهسایهھا کهروهی خۆیان، ھهپگه
حاجی برایمی .  نھزتر بکهتی سیاسیی خۆیان بهسهدا دهویاندهھه
زراندنی ریمخان و دامهتی کهڕووخانی حکوومه، که لهرنتهکه

نازناوی  کیی بینیبوو، بهرهکاندا رۆی سهتی قاجاڕهحکوومه
ئاینییتییسایهک کهیهژمارهکرا، خۆی لهبانگدهوه''ولهلدهئعتماده''

ی خۆی ڕ ومتمانهپتریان فارس بوون و جباوهکهوهنزیک کردبووه
کانی وتیشی رمهت و ھهیالهی ئهتیی زۆربهرۆکایهسه. بوون

رۆکھۆزهسهوهوهله. شکردبووکانی خۆیدا دابهنوان کوڕ و خزمهله
حاجی یاند کهلیشایان تگهتحعهو، فهگومان لیوتنهکان کهتورکه

ت و نوخۆی حکوومهی و لهخشکهبهنیازیوایهدارۆغهبرایمی کۆنه
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و بیخاتهوهبگوزتهوهقاجاڕهرتیی سیاسیی، لهالتداسه، دهسوپاوه
تاوهرهسهر لهھهلیشا، کهتحعهفه. وهکانی فارسهستی ھۆزهژرده

ر، بانگشتی کرد بۆ تاران و، نتهحاجی برایمی کهگومانبوو لهبه
رھنا ردوو چاوی دهتیپکردن پی، ھهکردنی و سووکایهالقهپاش فه

گرتن و رمانیدا بهوجا فهئه. زونکوریی ناردی بۆ شاری قهو، به
و ماهندامانی بنهموو ئهکانی و ھهکوشتن و کورکردنی کوڕه

م به. کانیاندار سامان و داراییهسهستیگرت بهکانی و دهخزمه
ندامانی چۆکردنی ئهر و قهنتهنوچوونی حاجی برایمی کهله

لی فارس تی گهسهھۆی الوازبوونی دهبووهنیا نهته، نهیکهماهبنه
تی قاجاڕدا، حکوومهر بهکانی سهزگهشکر و دهت و لهنو حکوومهله
ی تورکزمان بوون، کهکانی دیکهھۆزی قاجاڕ و ھۆزهوهکو ئهبه
و، زمانی وهنو زمان و کولتووری فارسیدا توانهلهرهبهرهبه

رمیی زمانی فه، بوو بهلیشاوهتحعهمی فهردهسهیی، لهفارس
ربهکانی سهزگهک و دهنیژهخانی کهنوکۆشکی پاشا و دیوه

تی ختی حکوومهبژاردنی شاری تاران بۆ پتهوجا ھهئه. تحکوومه
، ھۆکارکی وتووهکهی فارسدا ھهوهتهی نهرگهنو جهلهقاجاڕ که

نو ھۆزی قاجاڕیدا خراتر له'' فارسبوونبه''وتی رهبوو کهدیکه
. بکات
کی خۆی هچهره، کهوهدخانی قاجاڕهممهی ئاغامحهوانهپچهبه

کی هچهھۆز و رهو، شانازیی به''غۆلھۆزی مه''ر وه سهبردهده
ستی ئرانیبوون و، بیری کانی، ھهکرد، جنشینهدهوهخۆیه

ئامانجی سیاسییان و، کانی ئرانیان کردهسنوورهردن لهپارزگاریک
ی ونهبهکردن، کهکانیش ئامۆژگاری و رنونییان دهورهتۆ گهئایه
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یان کهتهی حکوومهورهرکی گهویی، ئهفهتی سهمی حکوومهردهسه
یسالم زانایانی ئو، رزگرتن لهویکردنی ئاینزای شیعهپهلهبریتیییه

و، وانی شیعهپهو، پارزگاریکردن له خاک و ماڵ و سامان و
.کانی ئرانسنووره

ی خشه، ئیمپراتۆریی رووسیا نهوهی زاینه1800تای رهسهرلهھه
روو، سهلهکهوهمشکییهوتهی ئیران کهرمانهو ھهداگیرکردنی ئه

بوو وهئه. وتوونکهھهوهه''رانمازنده''ریای زهری وروبهیان ده
ریای کانی زهفقاز و داغستان و، لوارهگورجستان و قهو رهبه

ی ساهڕشۆرکی دهشهڕێ کهشکری خستهله)رزهخه(ران مازنده
ری ماوهھاندانی جهیان لهورهالکان رۆکی گهچینی مه. وهوتهلکه

دژی سوپای رووسیادا گا و، ڕ لهکانی شهرهبهئران بۆ چوونه
فی جهری نهعفهشخ جهوانه، تۆکان لهکان و، ئایهورهالگهمه
بولقاسمی لی صاحب ریاض و میرزا ئهید عهو سه) کاشف الغطاء(

کان و، دژی رووسهرکردنی فتوای جیھاد لهدهجابقی، به
جاڕ، ی قاماهلیشا و بنهتحعهفهپشتیوانیکردنی ئاشکرا له

رککی پیرۆزی ئهڕ، به جیھاد وشهکیان بۆچوونهشداریکردنی خهبه
.بردئاینیی نوده

ربازی ی سهورهشکانی گهکهوهله، جگهساهڕی دهنجامی شهئه
کو بوو، بهدواوهی گیانی و ئابووریی بۆ ئران بهورهو زیانکی گه

قی دهارکرا،ی ز، ناچ1813سای تی ئران لهحکوومه
کانی تهیالهئهلهورهشکی گهبهک مۆر بکات کهیهوتننامهرککه

یشتهگهی دانیشتوانی دهژمارهران کهریای مازندهری زهوروبهده
ی نوان رووس و ئیران وتنهو رککهئه. رووسیاس ملیۆن، بدات به
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ریتانیا ری بهکرد و، نونهرنوبانگیده'' گوستان''ی وتننامهرککهبه
ی 1807سای رله، ھهشایانی باسه. شدار بووک چاودر بهوه

نوان ئینگلیز و رووسیادا لهوتنکی نھنیی کهپی رککه، بهوهزاینه
باکوور . شکرابووردووالیاندا دابهنوان ھهمۆرکرابوو، والتی ئران له

ڕاست تا باشووری ئران ناوهلهڕاستی ئران، بۆ رووسیا و، تا ناوه
.ریتانیا بووبۆ به

تی وهدهی دیکهھنده''ی گوستانیماننامهپه''مۆرکردنی 
تی یی و الوازیی حکوومهناکارامهلهوه کهماحهتهرووسیای خسته
وبدات شار و ربگرێ و، ھهکوهکهییی سوپاکهئران و شپرزه

نو سنوور و خاکی ن داببنت و، بیانخاتهئرارمی زیاتر لهھه
ڕ نوێ شهرلهسهوهه1826سای بوو، لهوهئه. وهخۆیه

خایاند، چۆنکهزۆری نهمجارهنگی ئهآلم جه، بهوهستیپکردهده
ئۆروپا و، ئالوگۆڕکردن لهسوپای رووسیا، پاش شکستی ناپلیۆن له

ی خشهنهکی زیاتر و،یهورها، بهی خۆیدتیی سوپاکهیهرماندهفه
وه شکری الوازی ئران بووهوڕووی لهرهبهوهربازیی رکوپکترهسه
ھۆی خراپبوونی باری ند مانگک بوو بهی چهکانی ماوهبازهسهکه

بوو سوپای وهئه. گرتبوورنهیان وهی مانگانهمووچهوهدارایی وته
ند ی چهماوهو، لهوهڕییهپه''ئاراس''می چۆ، لهرووسیا بگرفت

. ربایجانی داگیرکردموو ئازهورز و ھهتهیشتهرۆژکدا گه
ی شار ورهتی و ئیمامی گهسایهورزدا، کهداگیرکردنی شاری تهله
ندرهمهکانی شاری گهبهرهڵ دهگهلهوهژره، لهتاحال میرفهمهنوی به

پاشان . ھاوکاریی سوپای رووسیایان کردوه، پکهندیی گرت وپوه
ڵ گهکان و، لهڵ رووسهگهھاوکاریی لهی دا بهتاح درژهال میرفهمه
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و، داوای کردلیان، وهربایجان کۆبووهکانی ئازهگهبهرهموو دهھه
ی ورهتی گهوهڵ دهگهتی لهن و، دۆستایهکهڕی رووسیا نهشه

له''پاسکیویچ''نوی ڕای رووسی بهنهژه. نهرووسیادا بک
کی زۆری ویستییهتاح، رز و خۆشهال میرفهمه'': تکانیدا دهیاداشته

سایی پشتیوانیی لهتوانیومانهو، ئمهیهکدا ھهری خهماوهنو جهله
.دا بپارزینکهرمهورز و ھهشاری ته، ئاسایش و ھمنی لهوهوهئه
ڕزهم بهی ئهورهتی گهو خزمهبووی چاکهرهناتوانین قهوهر ئهبهله

ی رووسیا ورهتی گهولهر دهرامبهتاکو ئستا بهکهوهینهبده
ربایجان، پاش داگیرکردنی ئازهرال پاسکیویچژنه. ''نجامیداوهئه
. ڕیشکری خستنهخت، لهستی داگیرکردنی تارانی پتهبهمهبه

و رهھاتنی سوپای رووسیا بهتی قاجاڕ لهی حکوومهوهپاش ئه
موو ھهیاند، بهی کرد و، رایگه'' ئاگرب''تاران ئاگادار بوو، داوای 

ردوو وت لهشاندی ھه. تی رووسیا رازییهوهکانی دهرجهمه
–ورز تهی ر رگهسهلهکهوهدا کۆبوونه''تورکمانچای''گوندی 

ی 10وتی ڕکهردووال لهدا ھهو گوندهله. وتووهکهھهمیانه
لهکیان مۆرکرد کهیهوتننامهی ز، رککه1828فبریواری سای 

. رکردووهنوبانگی ده''تورکمانچاییوتننامهرککه''مژوودا به
. ندی بازرگانییگربه9و ماده16بریتیبوو لهکهوتننامهرککه

ی ونهدا، بهکهوتننامهکاتی مۆرکردنی رککه، لهیانی باسهشا
وێ ک چاور لهریتانیا وهری بهنونه،''گوستان''ی کهوتنهرککه
و موو ئهی، ھهوهر ئهسهلهوتنردووالیان رککهھه. بووئاماده

ا کانی پشوو و ئستادڕهشهسوپای رووسیا لهی ئران کهرمانهھه
کرن و، خاکی رووسیا حیساب دهبهدواوهبهمهداگیریکردوون له
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ب ھا دهروهتی ئران ھهحکوومه. خاکی رووسیاشک لهبهبن بهده
دهکاتهدهڕووسیا کهبهوهنگ بداتهکانی جهموو زیانهبووی ھهرهقه

ندیی پوهله).بیست ملیۆن روبلر بهرامبهبه(ن کروور تمه
ر شار و ھهبن لهست دهربهکانی رووس سهبازرگانیشدا، بازرگانه

نی خاوهبن بهوی بکن و، دهوێ خانوو، یان زهرمک بیانهھه
ست و دهڕبوونی کاربهکاتی تپهله. ی کیویانهو شونهتایی ئهتاھهھه
ر شار و ھهلهنو خاکی ئراندا،کانی رووسیا بهرهفسهو ئهرماندهفه

ن الیهرمیی لهی فهشوهب بهن، دهک ویستیان پشووبدهیهشارۆچکه
ری شای ئران کانی سوپای ئران و، نونهرماندهستان و فهدهکاربه

ندک بهر شار و مهھهله. ، پشوازیی بکرنو دواتر کۆشکی شاوه
ندی بهری و مهپویستی بزانت، کۆنسولگهتی رووسیا بهولهده

. وهکاتهبازرگانیی ده
و تبینیی دیکهو زۆرک مادهوهرهی سهرجانهم مهپاندنی ئهسه

و ستهی تا ئاستی وتکی ژردهکهتی ئیراندا، وتهر حکوومهسهبه
باشووری ئرانیش، سوپای بریتانیا له. وهخوارهکۆلۆنیکراو ھنایه

ردووالشیان لهستی ھهدهر و کاربهنونه. دار بووتسهحاکم و ده
ر شا و سهکانی خۆیان بهتهوهندیی دهوهرژهت و بهتاران، سیاسه

بژاردن وھهربوون لهت بیاردهنانهپاند و، تهسهکانیدا دهزیرهوه
ی )6(ی مادهک لهروهھه. ستنیشانکردنی شای داھاتووی ئرانده

تی ئیمپراتۆریی وهده'': تدا، ده'' تورکمانچای''ی تننامهورککه
، شازادهیهوتننامهم رککهپی ئهبهدات کهندهبهورهرووسیای گه

ڕزیان، ناس و، بهدهجگر و جنشینی شای ئران باس میرزا بهعه
.''شای ئرانبن بهلیشا، دهتحعهپاش فهله
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وای تکشکانی سوپای ئران و، ی ھهوهبوبوونهڵ گهھاوکات له
ی وتننامهرۆکی رککهنوهک لهری خهماوهئاگاداربوونی جه

نو رۆشنبیران و تیی لهزایهنگی ناڕه، دهرهبهره، به''تورکمانچای''
تیدا یهکانی بازرگان و ئاینی  و کۆمهران و چینهروهنیشتمانپه

رکردنی فتوای جیھادی دهیتوانیبوو بهنهی ئاینیی کهچین. داریھهسه
ری موسمان، پش بهماوهلشاوی جهک و، ناردنی بهریهسهک لهیه
قامگیربوونی شکرکشیی ئیمپراتۆریی رووسیا بگرت، سهله
ی ر پگهزانی بۆ سهدهورهکی گهترسییهمهالتی رووسیای بهسهده

، لهوهر ئهبهله. اسی و ئابووریی خۆیتی و سییهکۆمه
وته، ناکۆکیی کهرهبهره، بهدواوهبه'' تورکمانچای''ی وتننامهرککه

تیی سایهم کهکهیه. وهتی شای قاجاڕ و چینی ئاینییهنوان حکوومه
چکردنی و، ملکهالتی بگانهسهدژی دهکیدا لهھانی خهئاینیی که
سیحی میرزامه''ڕن، ، راپهتی بگانهسهر دهرامبهاجاڕ بهتی قحکوومه

وهخۆی کۆکردهرکی زۆری لهماوهجهسهم کهئه. بوو''سترئابادیئه
ران و رمانبهزیرموختاری رووس و فهی وهخانهالماری باهو، په

رمانی گرتن و لیشا فهتحعهفه. نویان بردنکانیاندا و لهپاساوانه
سیح، م میرزامهرکرد، بهسترئابادی دهسیحی ئهوشتنی میرزا مهک

سیح تنی میرزامهک ئاگاداری ھهکاتک خه. ربازبکاتوانی خۆی ده
، بوو به م رووداوهم ئه، بهوهنیشتهکهدانهرھهبوون، پشوی و سه

.  وترربتر  وبهورهدانی گهرھهک بۆ سهتایهرهسهشکن ورچه
مانگ 8ساڵ و 37لیشای قاجاڕ، پاش تحعهنجام فهرهسه
68نیمهتهی ز،  له1834ری سای ی ئۆکتۆبه20تیی، لهپاشایه

ژن و، 158لیشا، تحعهفه. شاری قۆم نژرایدا کۆچی کرد و، لهسا
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دشای ممه، محهلیشاتحعهپاش مردنی فه. جماپاش بهمندای له260
دشا دا،  ممهتیی محهساڵ پاشایه14ی ماوهله.وهجیگرتهقاجاڕ 

ت و رامیاریی و ر حکوومهسهریتانیا بهتی رووسیا و بهسهده
گ لهبهرهمی دهزۆروسته. قامگیرتر بووئابووریی وتی ئیراندا سه

ت رامهمدهژار و کهی چینی ھهوهوساندنهپان، چهچینی جۆتکار و سه
رگرتن و ملھۆڕیکردنی رتیلوهالتداران و، بهسهن بارزگان و، دهیهالله

ری ماوه، بارودۆخکی سامناکیان بۆ جهتحکوومهر بهکداری سهچه
چوون و، ی ھهوینهھات زهتادهم دۆخهئه. تکرا پکھنابووک بهخه

. کرددێ خۆشدهشار ولهریی لهرتاسهکی سهتییهزایهناڕه
نوی نوبانگ بهکی بهالیهالی مهلهوهمنداییهر لهدشا، ھهممهمحه

شا، بوو کرا و، کاتک بوو بهردهروهپهوهیه''حاجی میرزا ئاقاسی''
کی زای و زانیارییهھیچ شاره.رتییڕی سۆفیگهنگری بیروباوهالیهبه

بوو کهدا نهمهردهو سهوروپای ئهئهکان لهگۆڕانکارییهت بهبارهسه
ی ونهدشا، بهممهمحه).وتنخوازییپشکه('' مۆدنیته'': گوتپیانده

زیر و راھانی وهقائممقام فهندساک، لیشا، پاش چهتحعهفه
تی زۆریشی بهکاتکدا خزمهلهی خۆی کوشت،ورهراوژکاری گه

.ی شای کردبووماهبنه
و ردانی ئهستوهریتانیا و رووسیا و دهتی داگیرکاریی بهسیاسه

کاروباری سیاسی و ئابووریی ئراندا، بووهلهدوو ئیمپراتۆرییه
تی ر حکوومهرامبهک بهی خهر و متمانهستدانی باوهدهھۆی له

دا و، چینی ریھهتیی سهزایهو ناڕهخنهنو رۆشنبیراندا رهله. قاجاڕ
یویست ، دهیبووھهوه کهتییهیهھزی کۆمهبهی ھۆی پگهئاینیش، به

ی ھزترکردنی پگهببینت بۆ بهکهبارودۆخهتیی سوود لهواوهتهبه
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رت و ی داوونهچوارچوهالکان کهمه. تیی خۆییهسیاسی و کۆمه
کانی ئاینی ندهکان و نوهوتهستیاندا بوو، مزگهدهی والت لهردهروهپه

ک بۆ کۆیهو سهپگهکانیان کردهزاری ئیمام و ئیمامزادههو، م
و، رۆژانی ' 'محرم''سمی مانگی روڕه. ی سیاسی و ئاینییندهپرۆپاگه

نو وهویی، ھاتهفهمی سهردهی سهونه، به''عاشورا''و '' تاسوعا''
میرزا تۆ حاجیئایهدا، مهردهم سهله. وهقام و بازاڕهکۆن و شه

فصل الخطاب فی تحریف الکتاب رب ''رتۆکی پهحسنی نووری
ی نوچوونی دوو سورهلهی به، تیدا ئاماژهوه وبوکردهی''االرباب

جاج ئیبنی حه''و ''ئیمامی عوسمان''قورئانی له''الوالیه''و '' النوران''
کان ورهتۆ گهو مای ئایهوت و حوجرهمزگه.کردبوو''یوسف

دنی رکرسهندی بیاردانی سیاسی و چارهنوهبوون به
تۆ ھان، ئایهسفهشاری ئه، لهونهبۆ. کانتییهیهکۆمهکشه

کانی یه''لوطی''کان وانهک و توژی پاهری خهماوه، جهیدشفتیسه
ی و، بۆ ماوهوهستی خۆیانهدهشاری ھاندا کۆنتۆی شار بگرنه

ستی ژردهوخۆ لهاستهھان رسفهبردنی شاری ئهڕوهمانگ بهرچوا
پشتیوانیی دشا ناچار بوو بهممهبوو محهوهئه. یدا بووتۆ شفتئایه
ھان و، سفهزاق بنرت بۆ ئهکانی ئینگلیز، ھزی قهرهفسهئه
ی1848سای . وهپنتهدا داسهکهر شارهسهت بهتی حکوومهسهده

دین شا مرد و، ناسرهوهخۆشییهھۆی نهد شای قاجاڕ بهممهز، محه
. وهجیگرته

ی وتننامهنوی رککههبی کهوهلهریتانیا، جگهتی بهوهده
ر داھات سهستی بهتی قاجاڕ، دهڵ حکوومهگهلهبازرگانی

تانی ھا والروهنداودا گرتبوو، ھهکهوخروبری باشووری ئران له
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تی ناڤین داگیر رۆژھهی لهندین والتی دیکهھند و عراق و چه
ال و ربهف و کهجهنهک عراق وهلهکانی شیعهپیرۆزهشاره. کردبوو
کانی ئاینیی ندهنوهق لهال و فهتۆ و مهزاران ئایهھهبه، کهکازمین

ریتانیاوهتی بهوهن دههالییانخوند، لهژیان و، دهدا دهو شارانهئه
بوونی ستهوابه. کرایان بۆ دیاریدهی مانگانهمووچهبووجه و

ی ورهلکی گهعراق، ھهلهوهئینگلیزهتۆکان بهئابووریی ئایه
الکاندا دۆست و نو مهبتوان لهتی ئینگلیز کهوهخساند بۆ دهره

تی سیاسهوهالکانهی مهگهڕو، لهوهنگری خۆی بدۆزتهالیه
داھاتی . وهپشهرتدا بو دوو وتهاریی خۆی لهداگیرک

موو نوبانگ بوو، ھهبه''موقوفات ھند''بهعراق کهتۆکان لهئایه
ریتانیا لهرکۆنسولی بهچاودریی سهبهزار رۆپیهھهساک دوانزه

کهدی موجاھدممهمحهیدتۆ سهئایهدرا بهعراق ده
ید پاش مردنی سه. بووری موسمانانی شیعهدا ربهمهردهسهوله

ی و کهماهبنهدرا بهدهم پووهی ئهدی موجاھد، نیوهممهمحه
لی تۆ حاجی میرزا عهئایهی ماهبنهدرا بهشی دهی دیکهکهنیوه

شاری ھا لهروهھه. تجهمی حوبدولقاسید عهبایی و سهباتهقی تهته
ال ''ی ماهڵ بنهگهلهکه''حرالعلومبه''ی ماهبنهدرا بهف، دهجهنه

لی یرزا عهپاش مردنی م. نوانیاندا بووتیی لهخزمایه''صاحب ریاض
بۆ ڕ و ئاژاوهشهت، بدولقاسمی حوجهید عهتۆال سهقی و ئایهنه
گیرسا و،  کانیاندا ھهنوان کوڕهله''فاتی ھندموقو''رگرتنی پووی وه
، تاکو وایلھات وهکهگیانی یهردایهنگریان بهق و الیهدان فهسهبه

و، وهنوبژیوان وئاشتی کردنهغدا، بوو بهبهری ئینگلیز لهنونه
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ۆ تئایهس لهکهنوان دهلهیهو بووجهئهدواوهبهوهبیاردرا له
.یهرییان ھهماوهی جهناسراون و، پگهش بکرت، کهکاندا دابهورهگه
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دینشا و،تی ناسرهحکوومه
!التی چینی ئاینییسهندنی دهسهرهپه

ی 1210سای له'' رانسوتانی ساحبقه''دینشا ناسراو بهسرهنا
کۆشکی لهت کهسمکی تایبهڕوڕهلهسایدا17نی مهتهتاویی، لهھه

ری و بوو سهتیی کردهچوو، تانجی پاشایهڕوهتاران بهتیی لهپاشایه
تی کرد و، ساڵ پاشایه50ی دینشا نزیکهناسره. شای ئرانبه

ڵ ژنان و گهراوکردن و، رابواردن لهی ساالنی ژیانی بهزۆربه
ی ژماره. بووکراوی ھهسمیی مارههژنی ر85. ڕ کردتپهوهکچانه

نو ی لهو ژنانهو تکای ئه) مزیار('' کراوژنی سیغه''ک و نیژهکه
یشتبوونهبران،  گهنوده'' اندرونخانه''ژیان و بهکانیدا دهکۆشه
، مانگی و رازاوهشخهکی کهیهدینشا بۆ ژنانی پلهناسره. زار ژنسھه
'' مزیار''ن و، بۆ ژنانی تمه500دوو مانگی انی پلهن، بۆ ژنتمه750

. وهنی بۆ بیبوونهتمه150تا 100یش ) کراوسیغه(
ڵ گهدینشا، ھاوکات بوو لهتیی ناسرهستپکردنی پاشایهده

کاروباری کانی رووسیا و ئینگلیز لهتهوهردانی زیاتری دهستوهده
وتهرک و ناکۆکیی کهکبهرهبهرهبهوهشهوهلهنوخۆی ئران و،

دا ویدهجیا ھهیان بهکهر یهھه، کهوهوته زلھزهوهو دوو دهنوان ئه
التی سهژر دهتیی بخاتهواوهتهت و وتی ئیران بهحکوومه

تیی لهواوهتهفغانستان بهژر گوشاری ئینگلیزدا وتی ئهله، وهخۆیه
نداو، ھزی کهله- باشوری ئرانیش و، لهوهجیاکرایهئران 

بادان و ھواز و ئهکانی ئهی خارک و شارهزیرهریایی ئینگلیز جهزه
، سوپای رووسیا وهرووی والتیشهسهله.ھری داگیرکردبووشه

باکوور و لهخاکی ئرانی داگیرکرد کهیکی دیکهیهند نوچهچه
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التی سهژردهوتبوون و، خستنیهکهھهوهتهباکووری رۆژھه
ک یهم داگیرکردنهموو ئهالتی ھهسهر بدهبهدینشا لهناسره. وهخۆیه

. ناسیسمیی دهڕهی سوپای ئینگلیز و رووسیای بهکانهدواییهله
راھانی قیخانی فهنوی میرزا تهدینشا بهزیرانی ناسرهرۆکوهسه

سک بوو کهنیا کهته) ورهمیری گه('' بیرمیر کهئه''ناسراو به
دهرروهواری و پهسازی و خوندهنی دارایی و پیشهالیهیویست لهده

ردانی والتانی ستیوهئران پش بخا و، دهو سوپاوه، والتی
. ھتنهوهت و سامانی ئرانهر حکوومهسهکۆلۆنیالیستیی به

ند زیران بوو، چهرۆکوهسهڵ و نۆ مانگ کهی س ساماوهله
زۆر تاوهرهسهشا له. بردڕوهی بهردهروهکی ئابووری و پهیهپۆژه

ھۆی دووزمانی و پیالنگانی دواییدا بهم لهگرت، بهرزی لده
کانی ئینگلیز و تهوهدژی و، پیالنی دهندکانی شا لهستوپوهده

مانگی جۆنی نجام لهرهو، سهوهگنهای لھهرووسیا، توانییان ش
. شاری کاشان کوژرادینشا لهرمانی ناسرهفهی زاینیی، به1852

بیر، میرزا ئاقاخانی نووری بوو بهمیر کهپاش کوژرانی ئه
. تی ئینگلیز بوووهدهر بهسهزیران کهرۆکوهسه

ن وتانی الیهی ئران لهکانتهکهرهپیتوبهبهداگیرکردنی نوچه
ی و کورتبینی و ی کۆلۆنیالیستی جیھانی و، ناکارامهورهگه

نگی برورهتی قاجاڕ و، زهکانی حکوومهزیرهوتوویی شا و وهدواکه
ندنی گرانی و سهرهژاری و پهک و، ھهر خهرامبهبهزاق لهھزی قه

ن الیهکان لهوندنشینهری جۆتکار و گدهبهرادهی لهوهوساندنهچه
کی تییهزایهی بزاری و ناڕهوینهزه،  بوون بهوهگهبهرهچینی ده

الکان، کهدا چینی مهم نوهله. ی ئرانگهنو کۆمهرین لهبه
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التی سیاسی  ولشکری و ئابووریی ئینگلیز و سهندنی دهسهرهپه
تی و ئابووریی یهو کۆمهندیی سیاسی وهرژهزیانی بهرووسیایان به

وهکانهئاینییهر و قوتابخانهوت و مینبهمزگهزانی، لهخۆیانده
تی قاجاڕ ولهکانی دهتهدژی سیاسهکردن لهندهپۆپاگهستیانکرد بهده

. و وتانی بگانه
دژی الکان لهی ئاشکرای چینی مهوهڕووبوونهم رووبهکهیه

ویش ستیپکرد، ئهدهدینشاوهمی ناسرهردهسهلهتی قاجاڕ، حکوومه
و وهیه'' ژری''ت و کۆمپانیای ی نوان حکوومهوتننامهھۆی رککهبه

دیشا و نوان ناسرهوتنک لهدا رککه1880مانگی مارسی لهبوو، که
و پی ئهبه.ی ئینگلیزیدا مۆرکرا'' یج جراد تالبۆتمه''

رشتیکردنی چاندن و داھات و فرۆشتنی رپهسهیهوتننامهرککه
ند چه. و کۆمپانیاوهستۆی ئهئهوتهکهسال، ده) 50(ی تووتن بۆ ماوه

کانی شارهکهیمانهدژی پهک لهتیی خهزایهبرد، ناڕهمانگکی نه
الکان لهمه. وهد و تارانی گرتهشھهورز و مهھان و تهسفهئه

دواوه کشانی قلیان و تووتن بهمهیاند له، رایانگهوهکانهوتهمزگه
نی سهد حهممهتۆ میرزا محه، ئایهوای ئاینزای شیعهپشه. رامهحه

الرحمن بسم الله'': رکردی دهم فتوایهکدا ئهیهند وشهچهشیرازی له
بهتیکردنهتی و سووکایهمانای دژایهکشانی تووتن به–الرحیم 

جارێ وازیان ک به، خهی فتواکهوهپاش بوبوونه.''!مانئیمامی زه''
ک یهڕادهبهم فتوایهجکردنی ئهجبه. و قلیانکشان ھنارهجگهله

ید تۆ سهئایهنوی کی ئاینیی کهتییهسایهکهورهگهبوو که
یگار ب سکشا و، بهی دهرهبوو، جگهھانیبدوی ببهعه

تی عوسمانی بۆ فارهر سهبهنای بردهناچاری پهبوو، بهرانی نهگوزه
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ت و فرهر نهبهوتهکهوهوهله. بکشترهیی جگهئاسوودهی بهوهئه
تۆال یشتنی فتوای ئایهڵ گهگهله). وهکهتۆالکان و خهیی ئایهتووڕه

کان الکان، بازاڕی شارهوامی مهردهی بهندهشیرازی و پرۆپاگه
ک بوو، یهڕادهالکان بهفتوای مهک لهئاستی پشوازیی خه. داخران

کانیشی وازیان لهندهستپوهدینشا و، دهکانی ناسرهت ژنهنانهتهکه
تی ئرانی وهتی رووسیاش، دهوهده. کشان ھنارهقلیان و جگه

کان ڵ ئینگلیزهگهلهکهننامهیماپهکهوهژر گوشارهخستبووه
تیی زایهریی ناڕهالکان ربهم جار بوو، مهکهبۆ یه. وهشنتهوهھه
و، لهوهستی خۆیانهدهتیان گرتبووهحکوومهریی دژ بهماوهجه
. ستابوونر شادا راوهرامبهبه

کی یهدینشا نامهدا، ناسره1892ی مانگی جۆنی سای 4رۆژی له
و، داوای لکرد، نی ئاشتیانیسهتۆ حاجی میرزاحهئایهنارد بۆ

شاری ب له، دهوهشننهوهنهکشانی تووتن ھهر بیاری نهگهئه
:بوومجۆرهبهکهرۆکی نامهنوه! وهرهدهتاران بچته

جنابا، بعضی احکام بود خواستم با یک نفر برای شما پیغام بدھم مفصل ''
کردید جواب این دستخط رامالحظهبود بھتر دانستم بنویسم و بعد از آن که

عمل دخانیات در فقره. حضورو ھین دستخط را پس بفرستید بهعرض نموده
وجود پاک کلی دربشریت منحصر است بهھیچ کس عقل کل نیست و احاطه

می تی بود کهدر ھمین عمل دخانیات مد.. . السالم و صلوةپیغمبرما علیه
جناب امین سوتان را از کمپانی فرنگی سلب نمایم و بهخواستم انحصار داخله

ھم عمل طوری بکند کهفرنگی ھا حرف زدهکم کم بهبودم کهدستور عمل داده
انجام گیرد و ھم آنھا نتوانند ایرادی بگیرند و از دولت خسارات عمدهداخله

الحق مضر فرنگیان کهداخلیهاز این مداخلهآسودهکنند و مردم ھم مطالبه
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این انتشار حکم میرزای شیرازی در مشغول و در تدارک بودیم که. بود، بشوند
علماء تھران رسید و شما کهاصفھان یا جعال تا حقیقتأ بروزکرد و کم کم به

داختید کهدھن خواص و عوام اندولت بهبهعاقل ھستید بدون اطالع دادن به
قال و مقال و اسباب بی نظمی را در پایتخت قلیان را ترک نمایند و این ھمه

می کردید و در رفع متفقأ یا تنھا عریضه، آیا بھتر نبود کهفراھم آورده
حکم، جناب امین سلطان و نایب السلطنه؟ بعد از آن از جاجرود به....عمل

خالف شریعت درین ورند سؤال شود کهمجلسی از علما و وزرا را فراھم بیا
حاضر شدند بجز شما مجلس اول ھمه. در کجاست بنمایند تا رفع شودقرارنامه

حکم ما شما را بهمجلسی که. جھت و معنی را نفھمیدم. بودیدتمارض کردهکه
حاضر شدید مجلس دیگر که. برای ھمچو کاری احضار بکنند و حاضر نشوید

آھن و مثال راه.نداشتعمل نوشتهھیچ ربطی بهبودید کهگفتهبعضی عبارات 
بعد از آن عرایض حسابی شما در باب دخانیات به. بودیدرا عنوان کردهغیره

شما قول بدھد کهحکم فرمودیم جناب امین سلطان بهما رسید، آن بود که
بهو مسرت عامهکتبأ و تلگرافأ اظھار تشکر در داخله. موقوف خواھد شد

و عمل صحیح بهیعنی چهمعنی این را نفھمیدیم که. عرض رسید مگر از شما
بعد از موقوفی عمل دخانیات فورأ شما می آن بود کهبا احتراز و فتنهقاعده

چرا این .. مردم رحمت و التفات ما را اعالن می کردیدرفتید در مسجد ومنبر به
ابدأ دولت در جھتش را ھیچ نفھمیدم و مثل این است کهکار را نکردید؟ سبب و 

عوام کاالنعام این طور قرار نبود بکنید به. باشدموقوفی این کار اقدام نکرده
یا مسند خود را می خواھید بهنظر شما رسیده؟ آیا عوامفریبی بهیعنی چه

وض تحسین و رونقی بدھید؟ و باز ھم در مجالس و محافل خودتان در عواسطه
؟ من شما را آدم تمجید بر ضد دولت و اولیای دولت حرف می زنید یعنی چه

می دانستم، حاال بر ضد آن می بینیم فقیر و شخص مال بی غرض و دولت خواه



- 106 -

آیا نمی . می کنیدمجتھد تبریز و آقا نجفی اصفھانی و غیرهاقتباس بهکه
چون خیلی الزم بود یزد؟ خالصهکسی نمی تواند بر ضد دولت برخدانید که
نصیحت الزم این دستخط را برای شما نوشتم دیگر خود دانید یک دفعهمحرمانه

.''...ملت و مردم می کنیدخدمتی بهاست و عجب
: یکهکوردییه

وهسکهی کهڕگهویستم لهبوون کهرمانک ھهند فهچه! ڕزبه(
. باشمزانی بیاننووسمل بوون، بهسهوتهکانم ترنم، وتهیهپتیابگه
کهستنووسهقی ده، دهوهت خوندهی ئمهکهی نووسراوهوهپاش ئه

ی وتننامهتی رککهبابهله. تمانخزمهوهبنرهکهرامی نامهڵ وهگهله
ی وهکا، ئهدههھو و ھهموو مرۆڤک سه، بگومان ھهوهه'' تووتن''

ری مبهنیا پغهسک زاناترکه، تهموو کهھهناکا و لههھهادنیکه له
م ت بهبارهسه.... ر بسهواتی خودای لهالم و سهسهکهیهئمه

رشتیکردنی رپهمویست سهک بوو، دهیه، ماوهی تووتنهیماننامهپه
م ، ئهوهبستنمهکهکۆمپانیا ئۆروپاییهداھات و فرۆشی نوخۆ له

ستوورم داپیان مین سوتان باسکرد و، دهڕز ئهڵ بهگهم لهتهبابه
بتوانین گۆڕێ، کهبھنتهڵ کۆمپانیاکهگهلهتهم بابهک ئهیهشوهبهکه

، ھاوکات، وهرهدهوان بھنینهستی ئهدهفرۆشی نوخۆ له
سووچبار کهنامهوتنپشلکردنی رککهبهتوانت ئمهش نهکۆمپانیاکه

ت بهبارهکیش سهوجا خهئه. کات لمانبوو نهرهبکا و داوای قه
دنیا یهوتننامهم رککهستنی ئهو بهردانی بگانهستوهھشتنی دهنه

مان کهوته، زیانی زۆری بهڕاستییبهکه- ین و دخۆش بکه
بووین، کاتکمانزانی م کارههجکردنی ئرقای جبهسهئمه. یاندگهده

که وه،ھان بوبووهسفهشاری ئهتۆ میرزای شیرازی لهفتوای ئایه
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م دهم بهی دهکهبیاره. و بووبتتیی دنیانیم فتوای ئهواوهتهبه
ب نھزرن، بهکی خاوهزانایهکهوجا ئوهئه. تارانیشتهگه

وهکهنوزار و مشکی خهتان خستهبیرهمت، ئهولهئاگادارکردنی ده
و پشوی و موو ئاژاوهم ھهپاشان ئه. کشنقلیان نهکه

ڵ گهبوو، لهباشتر نهئایه. وهختدا بوکردهنو پتهت لهۆکهوقسهقسه
ت بهبارهک سهیهنووسینی نامه، یان بهوهکۆببیتهئمه
، بۆمان؟ پاشانبۆچوونی خۆت بناردایه، کهرکردنی کشهسهچاره

و، لهی تارانهپارزگهر بهجاجروود سه(وهه''جاجروود''من له
تی و ی تایبهیرانگهسهو، وتووهکهالتی تاران ھهرۆژھه- باکووری 

مین ئهرمانمدا به، فه)''.ک.س''! دینشا بووشونی راوکردنی ناسره
زاناکانی ئاینی و ک لهیهوه، کۆبوونهنههتسوتان و نایبیسه

کهوتننامهکان پکبھنن و، پرسیار بکرت لیان، رککهزیرهوه
ی روشونی ئاینی ئیسالم وانهپچهکی بهر جیهو، ھهوهبخوننه

موو م ھهکهی یهوهکۆبوونه. رینالیبهن، کهی پبکهزانن، ئاماژهده
. خۆشننهگوایهوهبیانووتان ھنابووهئوه کهلههبوون جگئاماده

بانگشت بکرن بۆ رمانی من پکبت و، ئوهفهبهک کهیهوهکۆبوونه
تان م کارهمانا وھۆی ئهله!! بننهوتۆ و، ئامادهپرسکی ئه

ی و وتانهم ئهبوون، بهمدا ئامادهی دووهوهکۆبوونهله. یشتمگهتنه
. بوونهوهکهوهتی کۆبوونهبابهکیان بهندییهرتبیبوون ھیچ پوهده

. ھتدت کردبوو.... ر و فهندهمهی شهباسی بانک و جادهبۆونه
ی کشهت بهبارهسهکانی ئوهپاشان تکا و داخوازییه

سوتان مینڕز ئهرمانمدا بهیشت، فهگه'' تووتن''ی وتننامهرککه
نوخۆی له. وهشنینهوهدهھهیهوتننامهو رککهنتان پبدات، ئهبه
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ی سوپاس و شادییان برووسکهوهو بچووکهورهگه، لهوهوته
م ھۆی ئهله. یشتگهھیچان پنهتۆوهم لهستمان، بهدهیشتهگه

ک کههیوهی راست و یاسایی، کردهوهکرده! یشتمگهتان تنهکاره
بوو، پاش ئاگاداربوونتان وهبوشتی و پیالنگیی، ئهدووربت له

ر کسه، یهکهوتننامهی رککهوهشاندنهوهبۆ ھهبیاری ئمهله
ک ت بۆ خهبانی ئمهوت و رز و مھرهبۆ مزگهبچوویتایه

تانم کارهھۆی ئهکرد؟ لهت نهم کاره، بۆچی ئهباسبکردایه
ھیچ کهوتننامهت بۆ راگرتنی رککهوهدهوایهوهک ئهوه. یشتمگهتنه
چ م پرسه، ئهت بکردایهمهبوو ئهدهنه. گرتبتنهنگاوکی ھهھه

ی چی ئوهسکی ئاژاوهکهنگه؟ رهیهھهوهکهخهشهڕهکی بهندییهپوه
م وێ بهتانه، دهیهوهتان ئهم کاره، یان ھۆی ئهیاندووهخراپ تگه

له. رێسهرنهکدا بهنو خهو نوبانگی خۆتان له، پلهیهوهنانهئاژاوه
باتی ستایشکردنی خۆتاندا، لهت بهی تایبهو کۆڕوکۆمهوهکۆبوونه

م مانای ئه! یکهدهکانی والت قسهورهت و گهوهت، دژی دهولهده
کی دپاک و بئازار و الیهمهزانی ئوهامدهچین؟ من وکارانه

وی لهپهبینم تۆدهوهوانهپچهم ئستا بهتن، بهوهنگری دهالیه
. یکهھتد ده... ھانی و سفهفی ئهجهڕز نهورز و بهتۆی تهئایه
کورتی،ت بکات؟ بهوهتیی دهسک ناتوانت دژایهنازانی چ کهئایه

زانی، ت بۆ بنووسم، ئیدی خۆتدهم شتانهنھنیی ئهپویست بوو به
کت و خهوهتهتی نهچاک خزمه... ئامۆژگاریکردن جارک پوسیته

..).   یتکهده
م ی ئهوهنی ئاشتیانی، پاش خوندنهسهتۆ حاجی میرزا حهئایه

دینشا، ی ناسرههرلدانشهوتهو تانهشهڕهی و ھهگلهپ لهنامه
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ند چهم لهبه. جبھتتاران بهکهوهلی نومای پچایهلوپهکه
و، بهوهتاراندا بوبووهبهرزهلهک بوومهوهکهواهمژمریکدا ھهده
ی کرد و کهماهنگرانی، روویان لهوان و الیهپهس لهزاران کهھه

شاری داگرت و بازاڕی ئاژاوه! ھتهجیاننداوایان کردلی به
ی شا و، کهڵ بیارهگهتیی لهزایهی ناڕهنیشانهتارانیش به

ی رماندهفهشا داوای له. تۆ ئاشتیانی، داخرائایهپشتیوانیکردن له
. ک بکاتی خهئاپۆرهبهکرد، بوه''نایب السلطنه''زاق ھزی قه
ھزی ک لهم شاوی خه، بهوهکانهقامهشهنوزاق رژانهھزی قه

کیکی خههکۆمه. کۆشکی شاکرد و، روویانکردهکدار سیان نهچه
ن الیهزیران و لهرۆکوهر کۆشکی سهسهش ھرشیانکردهدیکه

بۆ . س کوژران و بریندار کرانندین کهیان لکرا و، چهقهتهوهزاقهقه
ی کهتهر حکوومهترسیی بۆ سهمهستی بهدینشا، ھهمجار ناسرهکهیه
سمیی ڕهندراوکدا، بهیهراگهبوو لهوهئه. کردوهکهن خهالیهله

لهم بیارهو، ئهشاندهوهی ھه)تووتن('' تنباکو''ی وتننامهرککه
. ..وهکانی ئراندا بوکرایهموو شارهھه

م نواندنی ئهتیی دنیابوو، بهواوهتهبهشتیانیتۆ ئائایهکاتک 
نو ریی لهماوهی جهویستی و پگه، خۆشهی دیکهی، ھندهوستهھه
و، وهپشهی نایهنگاوکی دیکه، ھهھزتر بووهرزتر و بهکدا بهخه

وان نلهبنرن بۆی کهنامانهگهو بهموو ئهت کرد، ھهوهدهداوای له
ی رگه''و ''بانک''و ''ژری''تی قاجاڕ و کۆمپانیاکانی حکوومه

وت یهدهی وتانی ئۆروپاییدا مۆرکراون، چۆنکه'' رفهندهمهشه
ھاوکات، . کان ئاگادار بتوتننامهرۆکی رککهنوهتیی لهواوهتهبه

، ڕیوی تارانیش کرد، ھمنی بپارزن وری راپهماوهجهداوای له
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ندراوکدا کهیهراگهپاشان له.  ر کار و ژیانی خۆیانسهوهڕنهبگه
رجی بۆ ، مهوهکدا بالویکردهنو خهلهوهوانییهی پهڕگهله

موو ت، ھهر بتوو حکوومهگهئه'': یاندت دانا و، رایگهحکوومه
وا ، ئهوهنتهشوهنهدا ھهڵ وتانی بگانهگهکان لهوتننامهرککه

ھاوکات .''!وهکانهقامهنو شهک بکات بژنهخهب داوا لهناچارده
کانی ئاینی و ندهی نارد بۆ نوهو برووسکهتۆ شیرازی، نامهئایه

کانی ئاینی و، تی و قوتابخانهیهتیی کۆمهسایهالکان و کهبۆ مه
ی تووتن وتننامهی رککهتیکردنر دژایهسهداوای کردلیان، له

تیی واوهتهبهیمانهو پهھشتا ئهوام بن، چۆنکهردهبه
تۆ ئایهتۆ ئاشتیانی، داوای لهئایهوجا ئه. وهتهشنراوهوهنهھه

وتنی ک بنووست بۆ شا و داوای لبکات، رککهیهکرد، نامهشیرازی
وهشنتهبوهر ھهفهندهمهی شهی بانک و سازکردنی رگهوهکردنه
.  ئراندا بنببکاتتیی لهواوهتهبهالتی بگانهسهو، ده

رۆژی بوو، له''السلس''نوی تاران کهستکی ئینگلیز لهدهکاربه
تی وهی زایندا راپۆرتکی نارد بۆ ده1892ی جۆنی سای )5(

:نووسیبریتانیا و تیدا 
به. م کردقسه''مین سوتانئه''زیرانی ئران رۆکوهڵ سهگهله(
ی ی مانگانهڕیکوپکی مووچهت بهوهر دهگهڕزیانم گوت، ئهبه
کدار لهتوانرت ھزی چهھاسانی دهوا بهی بدات، ئهکهشکرهله
ر بژوی گهئه. رکوتکردنیانکار بھنرت بۆ سهالکاندا بهر مهرامبهبه

وتی باشی بۆ ستکهوپای ئران دابینکرت، بگومان دهرانی سو گوزه
ت لهالتی شا و حکوومهسهده. بتدهدواوهت بهحکوومه

وهو رووهلهدا نا کهوهزیران دانی بهرۆکوهسه.... ترسیدایهمه
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سی که7000تاران ھزکی له'': موکورتی زۆرن و، گوتیکه
ربازی سه2000نیا پویستدا تهکاتیم لهنونووس کراون، به

ر و فسهئه. نڕ بکهنین شهیان ئامادهزۆربه. یهمان ھهئاماده
کان بۆ خۆیان ربازهی سهی مانگانهی مووچهکان نیوهرماندهفه
و ژارهینی داپم، پهمین سوتان بهکۆتاییدا ئهله. ''...گرندهھه
ت، بهداھاتووی حکوومهت بهبارهسه)السلس(ی ئمه راوکهده
). !نتیهدینشا رابگهڕز ناسرهبه

ساڵ ی ده، بۆ ماوه''تووتن''ی وتننامهی ركکهوهشاندنهوهپاش ھه
تیی چینی تایبهک بهالنی خهتیی کۆمهزایهناڕه.ماو پشویی نهئاژاوه

تکی رفه، دهی تووتنوتننامهدژی رککهژاری وت لهجۆتکار و ھه
ڵ گهنگیکردن لهھاودهخساند، که بهباری بۆ چینی ئاینیی رهله

ڕی ست و باوهھهرگرتن لهسوودوهک و، بهکانی خهداخوازییه
یی وهتهی ئاینی و نهندهدرۆشم و پرۆپاگهک و، به دانی ئاینیی خه

و، الیستی بگانهکانی بدین و کۆلۆنیتهوهردانی دهستوهدهناوی به
تیی رۆکایه، توانییان سهبگانهتی قاجاڕ بهیی حکوومهستهوابه

و، وهژیر کۆنتۆی خۆیانهنهت بخهحکوومهئۆپۆزیسیۆنی دژ به
نو وکردنی جپی خۆیان لهتی و پتهندیی چینایهوهرژهپناو بهله

ھۆی ، بهدواوههبوهله. کاری بنندا بهگهت و کۆمهحکوومه
، چینی ئاینیی بوو بهوهالکانهن مهالیهت لهکردنی ئاین و سیاسهتکه
کی روشوڕووتی وت بۆ ی ھیوا و ئاواتی ملیۆنان خهرچاوهسه
.رانکی باشترئازادی و ژیان و گوزهیشتن بهگه

دروستکران کهتخانهزارهش وهدینشا شهرمانی ناسرهفهبه
م کک لهیه. رشتیی شا خۆیدا بوونرپهژر سهوخۆ لهتهراس
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ی نیوهوجا لهئه. ''اوقاف''تی زارهنوی لنرا وهتخانانهزارهوه
ی زار لیرهھه300الکان و، ی بۆ مهی ئران، دوو ملیۆن لیرهبووجه
. رخانکرابۆ سوپا تهزار لرهھه720. ری وت ورتاسهبۆ سه

. گرتیدهو داھاتی وت، شا بۆخۆی ھهی بووجهدیکهی کهنیوه
قی ال  و فهمه1200. ندی سهشهالکان گهکاروباری ئابووریی مه

لهرھاتی ئیمامانی شیعهسهی بهوهنگخۆش بۆ خوندنهده
مانگی دینشا، لهرمانی ناسرهفهبه. زرندرانکان دامهوتهمزگه

، وهت پشوویان بۆ بایهکانی حکوومهرهرمانبهموو فهزاندا ھهمهره
ون و، لهکهنوژ و رۆژوو دوانهدا لهو مانگهی لهوهبۆ ئه
. نسمی ئاینیدا بکهرستکاری و روڕهپهشداری لهکاندا  بهوتهمزگه

نخان، سهبدولحهنوبانگ میرزا عهرمانیدا، نگارکشی بهشا فه
پاش . لی بکشتئیمامی عهزوزو، لهلهورهکی گهتابلۆیه

تۆکان و ناودارانی کان و ئایهزیرهموو وه، ھهواوکردنی تابلۆکهته
تدا، سمکی تایبهڕوڕهوت بانگشتی کۆشکی شا کران و، له

سمیروڕه. وێ دانرانوکۆشکی شا و، لهبۆوهگوزرایهتابلۆکه
ویی، فهمی سهردهسهرموگوڕتر لهگهکانی محرم و عاشورا، مانگه

. وهستپکرانهکاندا دهوتهک و مزگهڕهنیو گهله
ن الیهی زاینیی، له1896نجام له سای رهدینشا، سهناسره

الت سهترۆرکرا و، دهوهیه'' زای کرمانیمیرزاڕه''نوی بهوهسکهکه
ی نوخۆیی و ک کشهکۆمهتیی، بهختی پاشایهو تانج و ته

.جھشتی کوڕی به'' مظفرالدین شا''بۆ وهکییهرهده
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ردینشا و،فهتیی موزهپاشایه
!ئرانله) شۆرشی نوخوازیی(،''انقالب مشروطه''دانی رھهسه

زنیمهشۆرشیرۆی چینی ئاینی لهی وهلکدانه
!شرووتهمه

دوای کوژرانی باوکی و، ، لهجاڕمین پاشای قاردینشا پنجهفهموزه
ممیراتگری باوکی، لهکهک یهروانیی وهیانساڵ چاوهپاش دهله
می ردهسهله. ریسهتیی کردهتانجی پاشایه. ھاته تاران ووهورزهته

کانی تهولهدهله، جگه)ردینشارفهموزه(ی کهدینشا و کوڕهناسره
توانی خۆی له،نساشرهتی فهولهدهھا روهرووسیا و ئینگلیز، ھه

و خوان لهوهسووچیکهویش لهو، ئهوهتی ئیران نزیک بکاتهحکوومه
ر ، ھهبۆ نموونه. وێرکهشی بهی ئیران بهنهبخاوهنگینهرهو سفره

نسا رهی باوژی فهڕگهدینشا به، ناسرهوهی زاینه1883سای له
واری رھنانی ئاسهو دهوهئیمتیازی دۆزینهتاران، رازیبوو له

نوی نسا بهرهکی فهبازرگانکی خه، بدات به''شووش''مژوویی
–باشووری لهی شووشنوچه. ''گۆست دیۆال فۆوامارسل ئه''

بۆ وهرتهگهی دهکهو، مژووهوتووهکهتی ئیران ھهرۆژھه
نساییهرهفهم بازرگانهئه. کانیه''میئیال''می ئیمپراتۆریی ردهسه
ی دووساڵ ی، بۆ ماوهکهناسی والتهندین کۆنینهی و چهکهڵ ژنهگهله
لکی پهلهو، توانییان کهکهکۆین و پشکنینی شونهھهستیانکرد بهده

گرنگیی نسا بهرهتی فهولهکاتک ده. وهنرخی تدا بدۆزنهزۆر به
ی بۆ وتنکی تازهدینشا، رککهی زانی، پاش مردنی ناسرهکهشونه
لهکی تازهیهستهده. ردینشادا مۆرکردفهڵ موزهگهی نادیار لهماوه
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چوون بۆ شووش و، ،''مۆرگانکنت ده''تیی رۆکایهسهبهنساوهرهفه
زار پنجھه''م رجهتوانییان سهی ز، 1902تاکو سای 1899سای له
ن سنووقدا بار بکه180لهنرخ،واری مژویی بهدانه ئاسه) 5000(

.نسارهفهله'' لۆور''ی بۆ مۆزهوهو بیانگوزنه
کانی بۆ ئۆروپا و رهفهفی سهسرهردینشا، بۆ دابینکردنی مهفهموزه
موو ی باوکی، ھهونهتیی، بهی حکوومهزگهی سوپا و داوودهمووچه

و دوو ئه. ربگرتئینگلیز و رووسیا وهرز لهبوو قههجارک ناچارد
شا که. کانیانرزهر قهسهخستهش سوودی زۆریان دهوته

ستنی بوو ملبدات بۆ بهناچاردهوهکانیان بداتهرزهتوانی قهیدهنه
دا، 1898سای لهبۆنموونه. یانگهی پخروبرتر لهوتننامهرککه

، نیکۆالی کۆرمانۆڤنوی رووسی بهندازیارکیھه
ساڵ، ) 70(ی بۆ ماوهڵ شادا مۆرکرد و،گهکی لهیهوتننامهرککه

بریتانیاش . ستیدهوتهربایجان کهموو ئازهنجانی کانزاکانی ھهھه
تی قاجاڕدا مۆربکات ڵ حکوومهگه، له''دارسی''ی وتننامهتوانی رککه

ساڵ ) 60(ی وتی ئیران بۆ ماوهجانی نهین، ھهوهپی ئهبهکه
رزان و ھهی بهم دیاردهئه. وهکهستۆی کۆمپانیا ئینگلیزییهئهوتهکهده

تی قاجاڕ نوان حکوومهروبووی ئران لهی سامان و بهتانفرۆشییه
ی ئابووریی کانی دیکهرچاوهموو سه، ھهوهو کۆمپانیاکانی بگانه

ران و ریای مازندهئاوی زهماسیی لهیک و راوهکو گومروت، وه
ی کهرزانهو قهکۆی ئه. وهھتدی گرتبووه.... تووتن وکشتوکاڵ و 

وتانی ئینگلیز و له1904ردینشا و باوکی، تاسای فهموزه
.لیره4188281یشتبووهرگرتبوو، گهرووسیایان وه
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سمی ڕی ئاینی و، روڕهردینشادا، بیروباوهفهمی موزهردهسهله
کک، ڕهر گهھه. ندیان سهره، زیاتر په''صفر''و '' محرم''کانی مانگه

نگبژ و ست و دهبهھه، به''محرم''رپوانی مانگی خۆ، لهربهسه
ککیش ڕهر گهھه. کردشداریدهبهوهبانی خۆیهیپوور و باهشه

رۆک ڕفرۆش و سهو شهقاوههقۆکش و شوان و چهلهپاککۆمه
رمان و رنونییان وخۆ فهراستهکهبووخۆی ھهت بهوانی تایبهپاه
ستان و دهکاربه. گرتردهکی خۆیان وهڕهال و پشنوژی گهمهله
الکانیش لهک و مهو، خهوهبوونهمان کۆدهکانی وت لهورهگه

کاتی له. بژاردبووکی بۆخۆی ھهئاالیهکک ڕهر گهھه. کانوتهمزگه
ڕو لکدان رپوان و شینگانی ئیمام حسندا، ھندک جار شه

یویست پشانیدا، لهکک دهڕهر گهی ھهستهدهچۆنکه. داروویده
. تر و رکوپکترهوره، ئازاتر و گهکانی دیکهکهڕهی گهودایرهستهده
، وشتی چاکهو رهک خووخدهرچییهکاندا ھههوتمزگهالکانیش لهمه
رچی ی و، ھهکهماهکانی و بنهلی و کوڕهپاڵ ئیمامی عهیاندایهده
ئیمامی پاڵ یاندایه، دهیهدنیادا ھهلهوشت و کرداری خراپیشهره
غ و شانی تۆوی دهک وهو، وهوهر و عوسمانهکر و عومهبووبهئه

نو دڵ و مشکی ، لهوانی سوننهر پهرامبهییان بهدان، رق و بزار
وی قام برهرشهریی سهشانۆگه. چانددا دهوانی ئاینزای شیعهپره

ری پانی شهی گۆڕهوهڕازاندنهکاندا، بهموو شارهھهیداکرد و، لهپه
ری ئیمام حسن، رووداوی عاشوورا و تاسووعایان پشانی رامبهنابه
پشت و شاندن لهوهمهزنجیرلدان و قهرهبهرهبه. ادک دهخه
تی کی تایبهیهستهکک، دهڕهر گهباو و، ھهر، بوو بهوقیسهته
نوی ک کهالیهمه. داخۆ دهیان لهمهزنجیر و قهبژارد کهدهھه
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، ئران ووهڕایهگهوهفهجهنهبوو، له''ندیربهئاخوند ئاغای ده''
خشانی ئاینیی و پهھۆنراوهی وهخوندنه(خوانیروضهرتۆکی په
. وهموو ئراندا بوکرایهھهڵ خۆی ھنا و، بهگهی له) رزنگی بهدهبه
کو رۆژی عاشوورا وه'': یدا نووسیبوویرتۆکهو پهلهالیهم مهئه

.''مر بوومژده72کو ، بهمژمرهده24بوو کهنهکانی دیکهرۆژه
الئاغای ی مهم وتهدا ئه''محرم''مانگی الکان لهساالنی سال مه

ڕیان بهھۆی باوهکیش بهو، خهوهکردهندییان دووپاتدهربهده
کی راست و یهوتهساتی عاشوورا، بهیی کارهورهپیرۆزی و گه

. گرتریاندهئاسایی وه
ن الیهی وت لهبووجهشکی زۆر لهرخانکردنی بهته

بۆیان، بۆ ی مانگانهی مووچهوهبۆ چینی ئاینی و، بینهوهتهحکوومه
ژاری و م گرانی و ھهنگ کرد، بهالکانی بدهند ساک مهی چهماوه

.ندسهی دهرهڵ رۆژ زیاتر پهگهژار رۆژ لهکی ھهبرستیی خه
ی وتننامهلک رککهردنی گهمۆرککانی رووسیا و ئینگلیز بهتهوهده

ی پنج ماوهله. کردئاشکرا تاالن دهنوێ، داھات و سامانی ئرانیان به
جھشت و بۆ ناچاری وتیان بهنیوملون ئرانی بهسادا پتر له

. و  وتانی رووسیا  و عوسمانی  کۆچیان کردرهیداکردنی کار بهپه
ڵ کرکارانی گهرووسیا لهلهارهزاران کرکم ھهوبوونی ئهتکه

بیری و ئاشنابوونیان بهکانی دیکهوهتهرووسی و نه
کردهاری، کوهکانهن کۆمۆنیستهالیهلهسۆسیالدمۆکراتی رووسیا

نو ی ھۆشیاری سیاسی و رۆشنبیریی لهوهر بوبوونهسه
ی وهرهدهلهھا توژکی رۆشنبیری دیکهروهھه. کرکارانی ئرانیدا

کانی ستۆیشتووهالتدار و دهسهدهچینیر بهسهیشتن کهئران پگه
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کانیان بۆ یران، یان کوڕهئران بوون و، بۆ کاری بازرگانی و سه
.ی ئۆروپانسا و ئینگلیز و وتانی دیکهرهفهناردهخوندن ده

وخۆی ئران نلهوار و رۆشنبیری دیکهتوژکی خوندهھا روهھه
بیری سیاسی و ئازادی و دمۆکراسییتاران بهتیی لهتایبهبه

تاران، له''انجمن معارف''ی قوتابخانه. رخ ئاشنابوونھاوچه
، ئاقاخانی ولی ئاخوندزادهتحعهمیرزا فهی گرانهخنهکانی رهنووسینه
نالیهله'' یگابراھیم بهسیاحت نامه''رتۆکی پهو،کرمانی

مۆڵ و ستهئهله'' اختر''ی رۆژنامه. یی وراغهلعابدینی مهینهزه
ھتد، له.... وقاھیرهله''  یاسوره''ن و، ندهلهله'' قانون''

. گارچاویان دهرۆی بهوارداچینی خوندهکردنیھۆشیار
لهوهالساییکردنهبه،وارانی نوخۆی وترۆشنبیران و خونده

سیاسی و رۆشنبیریی شۆرشگانی شۆرشی باتی خهازیشو
. وهنومانهیانخستهدهوانهووسی و شهنیان دهنسا، رۆژنامهرهفه
ی نھنیی وتاری سازکردنی کۆڕوکۆمهمیوانی، یان بهکاتی له

یانی قام و گۆڕهک وشهڕهنو گهله. وهخوندهک دهیان بۆ خهسیاسی
یی رژمی قاجار ستهبارودۆخی وت و وابهت بهرهباکاندا، سهشاره

تکشکانی سوپای .  کردک دهیان بۆ خهقسهوهوتانی زلھزهبه
و، 1905- 1904سای ر سوپای ژاپۆن لهرامبهبهرووسیا له

دژی ستی رووسیا لهکانی بندهڕینی چینهدانی راپهرھهسه
ی، نوبانگ وترس و کهتهومهم و حکودیکتاتۆریی نیکۆالی دووه

و ھومد و کی ئیراندا شکاند و، ئهنو خهسامی رووسیای له
دژی توانن لهوالتی خۆیاندا دهلهک، کهخهی دا بهشبینییهگه
.ڕنراپهت و سوپای بگانهسهده
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، بزاڤی وهی زاینه1900تای سای رهسهر لهڕاستیدا ھهله
دا، کهریانھهتاران سهتی لهتایبهکان بهورهگهشارهریی لهماوهجه

وڕووی درۆشمرکخستن  و خستنهلهیان ورهرۆشنبیران رۆی گه
کاتک چینی ئاینیی ئاگاداری. اگکدا دهکانی خهداخوازییه

ش مجارهویاندا ئه، ھهنک بووتیی خهزایهپۆلی ناڕهشهینورلهسه
.وهژر کۆنتۆی خۆیانهنهک بخهتیی خهزایهیی ناڕهترشرپهسه

ی وت و کاروباری گومرکروبوویبهیکردنردهوو ھاناردهھه
و ستکی ئهدهبهلژیکا و، کاروتی بهابوو بهدرن شاوهالیهلهوت،
. رۆکی گومرکی ئران بووسه''مسیۆ نووز''نوی بهوته
مالکان دژی ئهو، مهنهتهسهزامولیرانی ئران نزیرۆکوهسه

یانویست داھاتی دهچۆنکه،بوونلژیکی نوان شا و بهوتنهرککه
کاندا وتهمزگهلهرهبهرهالکان بهبوو مهوهئه. گومرک بۆ خۆیان بت

ی وتننامهسیۆ نووز و رککهڵ مگهتیکردن لهدژایهستیانکرد بهده
ھاری رزی بهله وه. مهقهکی ئران دایهزیان بۆ خهن بهکیارگوم

. ندی سهرهتیکردنی مسیۆ نووز زیاتر پهدا، دژایه1903سای 
ک الیهمهدا، 1903مانگی عاشوورای سای کانیوهشهکک لهیهله

وتکی تاران مزگهلهھانیبدو بھبهید عهتۆ سهنوی ئایهبه
ن لرهالکان کهتکای زانایان و مه'': ی کرد و، گوتیقسه
) یهرامزادهحه(م بژییهرمانی کوشتنی ئهمن فهن کهکهختدهجه
ری مبهپغهتیی بهسووکایه) مسیۆ نووز(م ملعوونهئه. مربکهده

کو م، بهرمانی کوشتنی بدهپویست ناکات من فه. ئیسالم کردووه
تیی بهر سووکایهرامبهبهکه لهموو موسمانانهرکی ھهئهمهئه

) 1904(ساک دواتر، .''بننگ نهیاندا بدهورهری گهمبهپغه
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زیری وهولهعدولدهسهڵ گهکدا لهیهوهکۆبوونهکانی تاران لهانهبازرگ
نی وتر رککهرامبهتیی خۆیانیان بهزایهناڕهت و مسیۆ نووز،حکوومه

پکردن، تیرامیاندا مسیۆ نووز سووکایههوربی، لهگومرک ده
وستی مسیو نووزھهلهتارانیانکانی بازرگانهالکان ومه،وانیشئه

کیش بۆ بیستنی بازاڕی تاران داخرا و، خهوهوهله. ئاگادار کرد
دام کاتهله. کان کردوتهمزگهالکان روویان لهرمان وفتوای مهفه

ردان چووبوو بۆ ئۆروپا، پاش چوارمانگ لهسهبهردینشا کهفهموزه
. وتدا کهم رووداوهر ئهسهو، بهوهڕایهر گهفهسه

واو ک تهکومرلژیکا لهکانی بهخۆرهوچهی مسیۆنووز و موکشه
تدا ر حکوومهرامبهبهشیان لهکی دیکهیهالکان کشهبوو، مهنه

کی وران و، یهتاران، قوتابخانهبانکی رووسیا له. وهقوتکرده
وهکانهوشدرووهپشتی بازاڕی کهلهکهبووگۆڕستانکی کۆنی کی

، م دوو شونهری بانکی رووسیا پش کینی ئهنونه.وتبووکهھه
م ربگرێ، بهئیزنی لوهکهباییباتهید تهتۆ سهئایهالی چتهده
کی تۆیهالی ئایهچتهری بانک دهنونه. بایی قبوی ناکاتهباتته

دات نی دهنجا تمهتوپهوسهحهو، زلۆ نووریشخ فهنوی بهدیکه
نو ومۆری نووس و، ک دهیهباهزلۆ قهشخ فه. کاتو، رازیده
بانکی . کابرای رووسیدات بهخشن و، دهنهری دهسهخۆی له

ری گۆڕستان و، وروبهدهش لهندین خانووی دیکهووسیا چهر
کات بهستدهکا و، دهمووی وراندهکێ و، ھهدهوهکهقوتابخانه

ک یهبایی  وژمارهباتهتۆ تهئایه. خانهسازکردنی بینای بانک و باه
ڕ همتیی خۆیان لهزایهزیری نوخۆ و ناڕهالی وهچنهالکان دهمهله

بن، ردهدهن رووسیاوهالیهورانکردنی گۆڕستانی موسمانان له
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ن الیهلهدات کهیان پشاندهکهباهقه،وهزیری نوخۆ پاش لکۆینهوه
. مۆرکراوهوهنوورییهزلۆشخ فه

کیکی الکان خهی زاین، مه1905رزی پاییزی سای کۆتایی وهله
ک کهالیهو، مهوهنهکهکۆدهوتی پشت بازاڕزگهک و مڕهگهزۆر له
: کا و، دهک دهبۆ خهب، قسهدهدممهید محهحاجی سهنوی 

رن با کرن، وهگۆڕ دهگۆڕبهکانی ئوهی موسمانان، مردووهئه''
فاتیحایان بۆ کانیان و دوار گۆڕههسبۆ دواجار بچینهوهموو پکهھه

.''ینداخه
کهت کرکاری دووسهنزیکه. نکهگۆڕستان دهروو لهکهکهخه

ڵ بینینی لشاوی گهبن، لهرقای کارکردن دهدا سهکهگۆڕستانهله
دارودیواری کهکهخه. یان جدنکهن و، کارهکهک، رادهخه

. جدنبهکهدرۆشمدان شونهڕووخنن و، بهسازکراو دهتازه
کا، ن زیان دهزار تمهبووی بیست ھهرهرووسیا داوای قهتی وهده

می و، دهداتیان دهکهنهزار تمهج بیستھهستبهدهشردینشافهموزه
شی کهتهستانی حکوومهدهکاربه، ھاوکات داوا لهستتبهرووسیا ده

دا ندهروبههم سله. یانئاۆزننون و، مهکهالکان مهی مهرهکات، قهده
رھنانی ک بۆ دهالیهند مهوه و، چهگرتهپشویی شاری کرمان ده

، ندریمخانی زهی کهماهکانی بنهشخهستی دهکانی شار لهوتهمزگه
بتهدهوهوه، لهن ودهھاندهکریمخانیاندژی ک لهک خهکۆمه
نگرانی الیههس لیان کهدهڕولکدانی قورس و خوناوی و بهشه
رمانی فهتارانیش بهله. کرنکوژرن و، بریندار دهردووال دهھه
ن کهکان دهبازرگانهتیی بهزیران، سووکایهرۆکوهی سهولهینولدهعه

کانی و کوڕهید ھاشمحاجی سهنوی کی نوبازاڕ بهتییهسایهو، که
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کیان ند و شتومهخی قهنرگوایه، کرندهالقهک فهپش چاوی خههل
ڕاستیدا بۆ لهکردنهالقهم لدان وفهم ئه، بهفرۆشتووهگران به

الکان شون فتوا و بیاری مهب کهکان دهترساندنی بازاڕییه
و، بازاڕی تاران وهشکتهت دهولهزیان بۆ دهبهکهرووداوه.ونکهنه
بازار ،رۆژک دواترناکری وی پ قبوڵ تیپکردنهایهم سووکئه
ک لهیهژماره. گرنمانده''وتی شامزگه''ن و، لهخهتیی دادهواوهتهبه

ککی زۆر بۆ پشاندانی ن و خهکاناسراوهالتۆکان و، مهئایه
ت حکوومه.وهبنهوتی شادا کۆدهمزگهکان لهبازرگانهشتیوانییان لهپ

و زلۆ نووریفهشخوتی شا و مزگهتیی پشنوژی یارمهبه
دژی ت پیالنک لهنگری حکوومهالکانی الیهمهک لهیهژماره

ی مانگی 21ی رۆژی گن و، ئوارهوتی شا دهکانی مزگهمانگرتووه
ریان سهنهکهزاق ھرش دهست و قهدهدان گۆپابهسهز بهرماوهسه

، کهکهکاریکردن و بریندارکردنی خهلدان و، دارن بهکهستدهو، ده
م بۆ رۆژی دوایی به. یان بھننکهمانگرتنهی کۆتایی بهوهبۆ ئه

زاری بۆ مهوهیان بگوزنهکهن شونی مانگرتنهدهالکان بیاردهمه
وانی ڕی پهباوهبه(. نزیکی تارانله''زیمبدولعهتی شاعهزرهحه''

شاری ی لهکهزارهمهکهزایهزیم برای ئیمام رههبدولع، شاعهشیعه
تییهسایهتۆکان و، کهئایهک لهیهژماره)خۆراساندایهد لهشھهمه

د ممهید محهھانی، سهبدو ببهید عهسهوانهکانی ئاینیی لهناسراوه
ین دمالهید جهما، سهدرعولهبایی، حاجی شخ میرزا، سهباتهته
زا درهممهیدمحهد کاشانی، سهممهفا، شخ محهیی، میرزامستهفجهئه

زاری و مهرهگرن و، بهدهژن و مندای خۆیان ھهقۆمی،
ی ئاسایکخهلهسککهزارڕێ و، دوو ھهونهکهدهزیمبدولعهشاعه
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تارانیش دوکاندار و له. ڕۆنیان دهگهنگرانیان لهق والیهو فه
ی وهکردنهداخستنی بازاڕ و، نهبن لهوام دهردهکان بهبازرگانه
. کانیاندوکانه
ر دا ھهرماندهکانی فهوانهپاسهبهولهینولدهزیران عهرۆکوهسه

رکی دوکانی بشکنن و، ، دهوهکردهی نهکهدوکاندارک دوکانه
کان زۆر دوکانهکان بههوانپاسه! نی تان بکهکهلی نو دوکانهلوپهکه
ندین ھا داھاتی چهروهوله ھهینولدهعه. وهنهکهکانیان دهخاوهبه

تۆ نوی ئایهپشتر بهی ئاینیی کهوت و قوتابخانهمزگه
ی تاران و، ئیمام جومعهنوی کات بهبوو، دهوهکانهمانگرتووه

ردینشا لهفهکچی موزهپاشان. وهزلۆ نوورییهتۆ شخ فهئایه
. کاتدهمارهئیمام جومعه

کۆش کۆتایی تدهوهاوجۆرهشوازی جۆرزیران بهرۆکوهسه
. وێرناکهکانیدا سهوهھهم لهالکان بھنت، بهمانگرتنی مهبه

'' ملک المتکلیمن''سرۆ ناسراو بهحاجی میرزا نهنجام داوا لهرهسه
. ر بکاتسهچارهکهکشهی بتوانتوهبۆ ئهتی بدایارمهکاتده) 1(

تیی الیهکی ئاینی و کۆمهتییهسایهسرۆش کهحاجی میرزا نه
گ دین بهمسهنرت بۆالی شهتئابادی دهوهنوی حاجی میرزا دهبه

کۆتری ئاشتی بهداوای لبکات، ببتتاران کهباوژی عوسمانی له
رامی حاجی وهباوژی تورک له. الکاندات و مهن حکوومهنواله

نوبژیی یهج بن ئامادهالکان بهر داخوازیی مهگه، ئهمیرزادا ده
ب بت، دهوهخۆیانهندیی بهکانیان پوهر داخوازییهگهم ئهبکات، به

کات، حیا، باوژی تورک دنیا دهحاجی میرزا یه. لی ببوورن
پرس و ندییان بهجن و، پوهالکان شیاو و بهاخوازیی مهد
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دیداری داھاتووماندا،  لهیه و، دهھهوهگیروگرۆکانی وته
. مکهالکان ئاگادار دهکانی مهرۆکی داخوازییهنوهڕزتان لهبه

ڵ باوژی گهکانی لهواوبوونی قسه، پاش تهحیاحاجی میرزا یه
زیم و، بدولعهنرت بۆ شاعهسک دهند کهو چهوهرههدتورک، دته

کانی خۆیان کات ریزی بۆچوون و پشنیازهتۆکان دهئایهداوا له
باوژی یوهبۆ ئهیان بنووسن، کهھۆی مانگرتنهت بهبارهسه

!  تاران بیانبینعوسمانی له
نووسن و، خادا ده) 7(کانیان لهکان بۆچوون و پشنیازهورهال گهمه

گی دین بهمسهشهتئابادی که بیدات بهوهحیا دهینرن بۆ حاجی میرزا یهده
:بدهمجۆرهالکان بهریزی داخوازیی مه.باوژ
.ی تاراندارۆغهولهالئۆلدهالبردنی عه-1
.تیی کومرکی ئرانرۆکایهسهالبردنی مسیۆ نووز له-2
.کرتیان بۆ  سازنهکان بۆ تاران کشهرتووهی مانگوهڕانهپاش گه-3
وهبگدرته'' خان مروی''ی ئاینیی تیی قوتابخانهرۆکایهداھات و سه-4

.نی ئاشتیانیسهکانی حاجی میرزا حهبۆ کوڕه
ر بهتاران سزا بدرێ له–ی قۆم وانی رگهبازی درۆشکهسه-5

.اینییکی ئتییهسایهند کهچهتیکردنی بهسووکایه
ن الیهشاری کرمان، لهلهزا بگیرێ کهد رهممهال محهحاجی مهرز له-6

.تیی پکرابووسووکایهوهحاکمی شاره
.الکانی مهی مانگانهمووچهتی لهوهی ده) مرته(البردنی نرخی پوول -7

ی مهردهو سهکانی ئهرووداوهتئابادی کهوهحیا دهحاجی میرزا یه
ر سهی له''حیاریی یهوهبیره''و، ناوی وهتهرتۆککدا کۆکردووهپهله
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ڕز، مرۆڤ الیانی بهکانی مهی داخوازییهوهخوندنه(: ، دهداناوه
، وهمهکهی کورتبینییان دهرادهک بیر لهالیهله. کاترسام دهسه
بۆ و داخوازییانهئهچۆن وهمهکهبیر دهوه، لهوهشهکی دیکهالیهله

پی، داخوازیی پشتر گوتوومهکهوهباوژی عوسمانی بخونمه
، جکردنی مانیانگرتووهبۆ جبهتۆکان و، زانایای ئاینیی کهئایه
؟ !یهھهوهگهکانی وت و کۆمهنگهو ئاستهکشهندییان بهپوه

چ، الی باوژی تورک نهلهیای خۆشم ی حهوه، بۆ ئهوهر ئهبهله
وجا پشانی م ئهالکاندا بکهداخوازیی مهناچار مام ھندک گۆڕان له

مانی زهله: نووسیموهوانهزمانی ئهلهبۆ ونه. مباوژی بده
ڕێ، پهند ساک تدهت و چهسهکهوهتی قاجاڕهزرانی حکوومهدامه
ن، کهبوون و ئیستاش ھهمان ھهزیرزیران و وهرۆکوهندین سهچه

، بووهبووه، یان ھیچیان نهمیان ھهزرانیان سامانکی کهپش دامه
بی بپرسین ده! نی سامانی زۆرخاوهتهک بوونهیهم پاش ماوهبه
و بوون، ئهند نهمهولهژار دهکی ھهداھات و سامانی خهر لهگهئه

!).؟ھناوهکووهیان لهزۆرهسامانه
ویش کانم برد بۆ باوژی تورک و ئهقی چاککراوی داخوازییهده

ڵ ریزی گهکی کورتی نووسی و، لهیهی، نامهوهپاش خوندنه
دا ناردی بۆ تی باوژخانهری تایبهتهتهالکاندا، بهداخوازیی مه

.ردینشافهموزه
تی شا و، بهخزمهیشتهگهگی تورک،دین بهمسهی شهکهرهتهته

ست و دهکاربهک لهیهزیران و ژمارهرۆکوهبوونی سهئاماده
ردینشا فهموزه. وهی باوژی عوسمانی خوندرایهکهزیران، نامهوه

الکان و داخوازیی مهمۆ ئاگاداری کشهتاکو ئهیاند کهرایگه
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ک بۆ باوژی یهمه، نازیراندارۆکوهسهرمانی بهپاشان فه! بووهنه
ڕزانی مانگرتوو عوسمانی بنووس و دنیای بکات داخوازیی به

.بۆ تارانوهھنرنهوه دهڕزهو، بهسندکراوهپه
نو بازاڕدا له) ولهالئۆلدهعه(ی تاران دا، دارۆغهندهروبهم سهله

و، وهخرایهدیسان بازاڕی تاران داوهوهله. کردالقهبازرگانکی فه
یامی شای زیران پهرۆکوهسه. وهنوێ ئاۆز بووهرلهدۆخی شار سه

کرد و، داوایان ڕیان نهالکان باوهم مهالکانی مانگرتوو، بهنارد بۆ مه
یان بۆ تاران و، وهڕانهی گهبارهسمی لهکی رهیهکرد، شا نامه

وهوبارهزیران لهوهرۆکسه! کانیان بنووستجبوونی داخوازییهجبه
کانیان موو داخوازییهویش نووسی بۆیان، ھهشای ئاگادار کرد و، ئه

) عدالتخانه(تی داد زارهکیشی نارد بۆ وهیهپاشان نامه. سندکراوهپه
:و، تییدا نووسی

مان لهوام ئوهردهک بهروهزن، ھهکی مهتابهف تهشرهڕز ئهبه''
زرانی عدالتخانه، دامهرمووهمان ئاگادار فهکانی خۆستهبهمه
ستوور و رسای پ دهک بهکردنی یاسایهو، ئاماده) مانرلهپه(

ک، ڵ ئاسایش  ودابینکردنی ژیانی خهگهبگونجت لهئاینیی که
. یهی ئستامان پویستیی زیاتری ھهرکیکی دیکهموو کار و ئهھهله
ک، یاسایهستهبهم مهنم بۆ ئهیهگهپتانیادهوههڕاشکاویی، بهم پیهبه
بریتی بت لهستووری پیرۆزی ئیسالمیی دابژن،  کهپی دهبه

م ئه. کانی پاکی ئیسالمی پیرۆزستوورهو دهدیاریکردنی چوارچوه
التی سهکانی ژر دهموو وتان و سنوورهھهلهپویستهیاسایه

نوان ک لهھیچ جیاوازییهکار کهک بخرتهیههشوئران، به
و تدا بهری و سیاسهبردنی دادگهڕوهبهله. نتکدا دانهکانی خهچینه
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ین، جیاوازی و کهی پدهدا ئاماژه) قانون(نظامنامهلهی کهیهشوه
ش مهبۆ ئه. ست بکرتربهتیی بهواوهتهدا بهنیو کۆمهواردن لهھه

وهتیی شیبکرتهواوهتهبهتهم بابهرۆکی ئهنو یاسادا نوهلهپویسته
. کانی بنرنکان و، شارهتهیالهموو ئهکردنی بۆ ھهو، پاش ئاماده

زرانی کاریی بۆ دامهکی راست و دروست ئامادهیهر بناخهسهله
بهئاینیی کهداخوازیی زانایانی لهشنهم چهئه. مان بکرترلهپه

و، سندکراوهوه پهن ئمهالیهله، یاندووهیان گهئاگاداریی ئمه
م دقی ئهکان لهتهیالهم ئهرجهدانیشتوانی سه. کرتسنددهپه

.''1323شھر ذی العقده''.   نئاگادار بکهی ئمهنووسراوه
هک لیهتاوی، ژمارهی ھه1284فرانباری ی به22ڕۆژی له
ی درۆشکهت و پیاوماقوونی تاران بهستانی حکوومهدهکاربه
ی زارگهو مهرهبهوهتارانهلهتیی،تی کۆشکی پاشایهتایبه

تۆکان و ن بۆ ئایهبهی شا دهکهڕێ و، نامهونهکهزیم دهبدولعهشاعه
ۆژهو رڕۆی ئهپشنیوه. وێ مانیانگرتووهلهی کهکهو خهبۆ ئه

ر سهچته، دهد واعزی پشنوژممهحاجی شخ محهالیان و، نهگهده
ڵ بیستنی گهله. وهخونتهردینشا دهفهی موزهکهقی نامهر و دهمینبه
ڕزان و، پهتلدان و، چهوهسهبتهجارێ ده، بهکهرۆکی نامهنوه

مژووی ھۆشیاریی ''رتۆکی پهکه''نازمولئیسالمی کرمانی''ی وتهبه
زاری نو مهدا و، لهو رۆژهله: ، دهی نووسیوه''کانئیرانییه
'' باد ملت ایرانزنده''م جار درۆشمی کهزیمدا، بۆ یهبدولعهشاعه

شاری تاران بۆ و رۆژهی ئهئواره. وهکهر زاری خهسهوتهکه
نگ نگاورهقوماشی رهچرا و مافوور والکان بهمهپشوازیی له

ی وهسانهشونی حهس روویانکردهزاران کهھهو، بهوهرازایه
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ر سهند رۆژک بهپاش چه. باییتاتهتۆ تهھانی و ئایهتۆ ببهئایه
ردوو نوان شا و ھهک لهیهوهند کۆبوونهدا، چهم رووداوهئه

رۆکی زمولئیسالمی کرمانی، نوهی ناوتهبهنجامدران کهتۆدا ئهئایه
ری ماوهجهری خۆیان و، لهبهوروسانی دهکهکانیان لهوباسهقسه
چییان کانیاندا وهکۆبوونهیزانی لهس نهو، ھیچکهوهک شاردهخه

؟نجامکچ ئهتهیشتوونهو، گهباسکردووه
یشتووی پگهازه، چینی توهی کورتبینیی چینی ئاینییهوانهپچهبه

و ئامانج و رنامهنی بهواری وت، خاوهرۆشنبیر و خونده
ی وهشاندنهوهخوازیاری ھه. وتوو بوونستراتیژکی رۆن و پشکه

مانکی رلهزرانی پهخوازیاری دمۆکراسی و دامه. ت بوونوهده
تاوی ی ھه1284ی ممهشهمانگی ره.ک بوونی خهبژاردهھه
رۆشنبیرانی ئرانی، ئامانجی خۆیان ک لهیهسته، ده)ی زاین1905(

کۆشین تده'': و، تیدا نووسیبوویانوهکدا بوکردهیهسیپارهله
یاسای نجامدانی رفۆرم و چاکسازیی لهئهیشتن بهپناو گهله

وتنی بۆ پشکه. یاندنسپاندنی ئازادیی بیروڕاو راگهت و، چهحکوومه
تی ولهجکردنی رفۆرم و، دهشا بیاربدات بۆ جبه، پویستهوت

و، وهشتهوهزیرانی زۆردار  وملھۆڕ ھهرۆکوهی سهولهینولدهعه
. ''...مکار سزابدرن رپرسانی ستهران و بهوسنهموو چهھه

یاندن و ڕی خۆیان و پگهوجا بۆ پشخستنی ئامانج  وبیروباوهئه
جگه. کانورهگهیان کادریان نارد بۆ شارهک، دهنی خهرۆشنبیرکرد

کۆڕی رۆشنبیرییو کۆمیته وندین شانهتاران، توانییان چهله
ورزداد و تهشھهھان و مهسفهزد و ئهشیراز و یهکانی شارهله

انقالب ('' رفۆرمخوازیی''بزاڤی دانی رھهکاتی سهدواتر، له. پیکبھنن
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بگن لهورهم کۆمیتانه توانییان رۆلی گهئهدا )طهشرومه
ڕ  ی بیروباوهوهڕیو و، بوکردنهری راپهماوهرشتیکردنی جهرپهسه

.نویاندالهوتوانهودرۆشمی پشکه
ی رووسیا و، بیری ئازادیخوازی و 1905کورتی، شۆرشی به

سازیی وتانی تی و پیشهیهکانی کۆمهوتنهدمۆکراسی و، پشکه
وار ر رۆشنبیران و، چینی خوندهسهرییان لهرۆژاڤای ئۆروپا، کاریگه

زیر و وهو کوڕهشازادهر ھندک لهسهت لهنانهو، ته
شازاده، بۆ نموونه.کانی ئرانیی دانابووورهگهگزادهبه
، قاجاڕئلی له''احتشام السلطنه''المیر ناسراو بهحموودخانی عهمه
ست و نردراوی دهی باوژ و، کاربهپلهندین ساڵ لهی چهماوهکه

ی رووسیا و وتانی دیکهردینشا، لهفهدینشا و موزهتی ناسرهتایبه
ر و دا، ھاندهشروتهمی شۆرشی مهردهسهئۆروپادا ژیابوو، له

. کهکانی شۆرشهرخستنی ئامانجهھز بوو بۆ سهپشتیوانکی به
ڕینکی موو رووداو و راپهھهلهکهی چینی ئاینیی،وانهپچهبه

سپاندنی بینی بۆ چهشوڕووت سوودیان دهکی برسی و رهخه
تیی خۆیان، چینی رۆشنبیر، الیهی سیاسی و کۆمهزیاتری پگه

واری و ری ئاستی خوندهسهبردنهکانی لهستخستنی ئامانجهده
رنگیی رھهیی و فهوهتهۆشیاری سیاسی ونهپدانی ھرهپهله

ن الیهمجار سروودی نیشتمانیی ئران، لهکهبۆ یه. دیتردا دهماوهجه
کک یهکرا و، لهئامادهنساوهرهنی سوپای فهموزیسیه'' مسیۆ لۆمر''
ی ئران باوژخانهنسا، لهرهردینشادا بۆ فهفهکانی موزهردانهسهله
.  وهخوندرایهوهن کۆڕکی ئرانییهالیهریس، لهپاله
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ب کشهبه1905ندانی سای فرانبار و ربهکانی بهمانگه
زران و ڕوانی دامهک، چاوهخه. ڕبوونوئالۆزیی تپه

ی زیران، دارۆغهرۆکوهسه. کردمانیان دهرلهکارکردنی پهستبهده
ک زۆرلی بزار خهکار البرد کهرسهی له)ولهالئۆلدهعه(تاران 

کی الکان و خهی مهکانی دیکهم ئدی داخوازییهبوون، به
کاروباری کۆشکی . جیان بکاتبوو جبهنهپشتگوخست و، ئاماده

وهزیرانهرۆکوهی سهولهینولدهست عهدهت بهتی و حکوومهپاشایه
ست دهن ساڵ بوو بهندیی چهردینشا ماوهفهموزهبوو، چۆنکه

رمن و، شا، مرۆڤکی شهوهلهجگه. ینانددهوهه''سیل''خۆشیی نه
مانهئه. بیارداندا الواز و رارایی بووله. بووساکار  وساویلکه

ب و، نهوهڵ و کۆبوونهی کۆڕوکۆمهزۆر تکهوایلکردبوو که
. ج بکاتجبهوهزیرانهرۆکوهڕی سهکان لهموو کارهھه
ت بهبارهسهی بریتانیا کهوهرهتی دهزارهکانی وهنامهگهبهله

پزیشکی '' سکات''دوکتۆر کی یه، نامهوهتهمی قاجاڕ بالوکراوهردهسه
ی مای 19وتی ڕیکهلهکهی تدایهی بریتانیاتی باوژخانهتایبه

ندروستیی شای بۆ اری تهردینشا و، بفهالی موزهتهدا چووه1906
شی پاشای موو لهخۆشیی ھهنه'': و، دهنووسیوهباوژخانه

. بتدهچ و تووڕهدهو زوو ھهر چنگزهدهبهڕادهشا له. نیوهته
کک لهکاتک یه. رونیی زۆر ئاۆز و شواوهباری ده

زیران ۆکوهرسهکانی خۆی، بۆ ونهزیرهکان و وهستهدهکاربه
ھاسانی ناتوان گیرێ و، بهشۆکی و، زمانی دهپهالی، دهچنهده
رباوژی بریتانیا دوو مانگونیو پاش ھا، سهروهھه. ''یان بدوتگهله
وهدایکبوونییهی ساۆژی لهبۆنهی دۆکتۆر سکات، بهم راپۆرتهئه
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و، ردینشا پیرۆزبایی لبکات فهچت بۆ دیداری موزهده
ی وهرهزیری دهنرێ بۆ وهراپۆرتکدا دهی خۆی لهکهوتنهچاوپکه

:نووس بۆیبریتانیا و، ده
موو ساک، ی ھهرنامهپی بهدایکبوونی شا، بهجژنی له''

یان مجارهم ئهچوو، بهڕوهگۆست، بهی ئه) 5(رۆژی له
دیتنی روخساری شا، به.کی خایاندیهقیقهند دهنیا چهکه تهسمهروڕه

دیار بوو شا ناتوان خۆی . کاینکان راچهموو میوانهمن و ھه
کک لهیه. دابوووهمزکهپای بهراگرت، چۆنکهرپوهسهبه
ی سانی پشوو، وانهپچهبه. کردشنی دهکانی باوهستهردهبه

م شا ھزی یان لکرد، بهڕین و، پیرۆزبایمیدا تپهردهبهکان بهمیوانه
کان و رامی میوانهوهوهژر لوهبوو و، لهکردنیشی نهقسه

. شی شای داگرتووهموو لهخۆشیی ھهنه. وهدایهکانی دهدیپلۆماته
، ''!رگدایهمهرهسهله''منی گۆت، سپایی بهئهکان بهمیوانهکک لهیه

.''...!شی راستبووکهقسه
کانی سیاسی و کۆمیتهکانی پشوودا، باسمان لهڕهالپهله

، م کۆمیتانهئه. ھاتنکان پکدهشارهلهنھنییبهرۆشنبیریی کرد که
درۆشمی ئازادی و دمۆکراسی و وری دهکردن لهندهله پرۆپاگهجگه
ھا خوازیاری چوونهروهمانیی، ھهرلهتکی پهزرانی حکوومهدامه

ردانیان بوون لهستوهکانی کۆلۆنیالیستی و، بینی دهزهی ھوهرهده
م درۆشم و ئامانج و ئه. تی ئرانداکاروباری نوخۆی حکوومه

رزاری سهوتبوونهی ساکدا کهماوه، لهسیاسییهڕهبیروباوه
رچی گهئه. رییماوهویست و داخوازیی جهو، ببوون بهوهکهخه

نی دابوو بهبهرمی شایانهی فهناردنی نامهردینشا بهفهموزه
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م زرینت، بهمهمان دادهرلهپهک کهخهتۆالکان و بهئایه
ستهدهکاربههو کۆمهکانی رووسیا و بریتانیا و، ئهتهحکوومه
ر ستبوو، دژی ھهدهکاروباری سیاسیی وتیان بهی کهئرانییه
وتنهبوو، کهوهئه. تیی بوونیهسی و کۆمهئاوگۆڕکی سیاجۆره

، وهزیرانهرۆکوهی سهولهینولدهی عهڕگهتا، لهرهپیالنگان و سه
ی البرا و، بزیی کهر کارهسهله)ولهعدولدهسه(زیری بازرگانیی وه

، پشتیوانیی لهزیری بازرگانییهم وهئهرکرا، چۆنکهتاران دهپکرا و له
زیران، رۆکوه، سهمهپاش ئه. کردتۆکان دهئایهکان و لهبازاڕییه

زۆر لهرکرد و، بهتاران دهلهدینی واعزیمالهید جهتۆ سهئایه
تۆ دژی ئایهپیالنگان لهوتهوجا کهئه. جیکردشاری قۆم نیشته

ویدا ناکۆکیی بخاتههدا ھ'' محرم''مانگی ھانی و، لهبایی و ببهباتهته
. وهنوانیانه

کانی کانی رۆشنبیران ئاگاداری پشلکارییهکاتک رکخستنه
ندراوهیهیان راگهرکردنی دهدهستیانکرد بهزیران بوون، دهرۆکوهسه

له. وهک و ماندا بالویان کردهڕهگهبهوداشهیتاریکیو، له
و ولهینولدهتی عهولهر دهسهھرشکردنهلهکاندا جگهندراوهیهراگه

: یاننووسیھا  دهروهکانی رووسیا و بریتانیا، ھهتهحکوومه
ندیی وهرژهپناو بهلهن کهیهگهدهوهالکان ئهنگبوونی مهبده''

الکان بۆ کوا داخوازیی مه! وتوونت رککهڵ حکوومهگهخۆیاندا له
بۆ رھات؟ ئوهسهریتان چی بهروهمان؟ دادپههرلزرانی پهدامه
ژار و کی ھهر خهسهئامانجی خۆتان کوتان کردهیشتن بهگه

م کیی رۆشنبیران له ورووژاندنی ئهرهستی سهبهمه.''!برسیی
شوهر ئهبهھا لهروه، ھهکھۆشیارکردنی خهله، جگهپرسیارانه
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چۆنکه. گژ رژمدابهوهنهیدان و، بیاندهمهوهالکان بھننهمهبوو،
ب ھزن و، بهریی بهماوهی جهنی پگهتۆکان خاوهیانزانی ئایهده
.ئامانجی خۆیاننهوان ناگهشداریکردنی ئهبه

تاوی ی ھه1285کۆتایی ھات و، سای ممهشهمانگی ره
النی ئران یانی سیاسیی گهژسای مژوویی له، واته)ی زاین1906(

المیر حموودخانی عهمهشازادهورۆز،مانگی نه!داریھهسه
چاکی ھنا، لهنویمان بهوهرهسهلهکه'' نهتهئحتشامولسه''

تۆ ردوو ئایهھهپشدا چاوی بهتاران و، لهوهیشتهگهمانیاوهئه
نوان وجا دیدارکی رکخست لههوت، ئھانیی کهبایی و ببهباتهته
وهکردهنی شا بهو بهی وادهوهزیراندا، بۆ ئهرۆکوهبایی وسهباتهته

المیر عهشازادهدا کهیهوهکۆبوونهوله. وهجیکردنهبواری جبهبخرته
زیر، رۆکوهی سهولهینولدهبن، عهشدار دهسکی دیش بهند کهو چه

ک ددهقۆرئان ،و، دهر دادهسهستی لهن ن :''ند م قورئانهبهسو
کی زوو زوویهی بهوهکار بۆ ئهخهموو توانای خۆم دهخۆم، ھهده
بن و، دخۆش دهکهسوندهمانیش بهئه. ''!زرێمان دابمهرلهپه
ن و سوندخواردنی و، بهکهوهرۆکی کۆبوونهنوهک لهمووالیهھه
. نکهزیران، ئاگادار دهرۆکوههس

ی کهنی شا و سوندخواردنهکردنی بهجنهوله بۆ جبهینولدهعه
ر بهکانی سهتییهسایهزیران و کهوهک لهویدا کۆمهخۆی، ھه
ویست چینی یدهنهنگ بکات، چۆنکهڵ خۆی ھاودهگهت لهحکوومه

و دژی نیا ئهتهبهکهوهنهگشتی وابیر بکهک بهئاینی و خه
تای مانگی گۆن، رهسهبوو لهوهئه. مانهرلهزراندنی پهدامه

کان و شازادهباخیشای تاران سازکرد کهکی لهیهوهکۆبوونه
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ندین کان و، چهزیرهتی و وهتی کۆشکی پاشایهزیری تایبهوه
زیران روویکردهرۆکوهسه. شداربوونتیی ناسراو تیدا بهسایهکه
جکردنی رقالی جبهسهئمه'': و گوتیوهشدارانی کۆبوونهبه
رک و ئهت بهبارهنشکۆمانین سهرمانی شای خاوهفه

ین وهریکی پداچوونهمان و، خهرلهزرانی پهکانی دامهپداویستییه
نووسن دههیتا نامیتاپهڕز، پهالیانی بهم مهر یاسای وتدا، بهسهبه

؟ !رھاتسهمان چی بهرلهزرانی پهن، دامهکهبۆم و پرسیارملده
ندراوی یهی راگهوهنووسین و بالوکردنهوامن لهردهکیش بهخه

زانم گوێ باشدهمن وای به. تدژی حکوومهسیاسیی له
ت نانهته. ستینریاندا راوهرامبهبهین و، لهدهکانیان نهداخوازییهبه
! کار بھنینریاندا بهرامبهبهک و ھز لهر پویستیشی کرد، چهگهئه

نگ بوون و، ج موو بدهھه.''؟چییهپرسم، رای ئوهدهئیوهئیستا له
ی کهنوێ پرسیارهرلهسهولهینولدهعه. ھاتنهی لوهسکیان ورتهکه

نگ لی و، دهھاتهنهتهئحتشامولسهیان وجاره، ئهوهدووپاتکرده
ی کهستنووسهدهکهدایهوهت و والت لهولهندیی دهوهرژهبه'': گوتی

ل کرت، گهجنهی شا جبهکهر بتوو بیارهگهئه. وبکرێشا پره
ی مایهبتهش دهمهت نامن و، ئهولهی شا و دهوتهڕی بهباوه

درۆزن کانی وت بهورهرۆک و گهک سهخهئاوڕووچوون، که
موویان ر ھهکانیان، چینی ئاینیی ھهورهک، گهری خهماوهجه. بزانت

ی شوهمان بهرلهپکھنانی په. نکهمان دهرلهزرانی پهداوای دامه
.''.....نتیهت ناگهحکوومهراست و دروست، ھیچ زیانک به

و گوتی، قسه، ھاته)ھادۆرمیر بهئه(زیری کۆشک وه
ر گهئه. رمانی شادایهکردنی فهجنهجبهت لهندیی حکوومهوهرژهبه
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ک کیهکوڕی شا و کوڕی دوکاندارک وهوکاتهزرێ، ئهمان دامهرلهپه
ر سهرمان بهوکات ھیچ حاکمک ناتوان فهکرت، ئهچاویان لده

...ت بداتحکوومههناب باج بس ئامادهوکات کهئه. لکدا بداتخه
بوو کهنهتهنیا ئحتشامولسهنویاندا تهله. ی کشایان درژهکهباسه

سوور بوون وانی دیکهکرد و، ئهکی دهکانی خهپشتگیریی داخوازییه
کانی کارھنانی توندوتیژی و پشتگوخستنی داخوازییهر بهسهله

دانی رھهبیانووی سهو، بهرمانی شافهند رۆژک، بهپاش چه. کخه
نردرا بۆ نهتهکان، ئحتشامولسهسنوورییهنوچهکوردان له

. وهتاران دوورخرایهکوردستان و له
ی وهوباسی کۆبوونهم قسهرجهڕۆژکدا، سهووی شهماوهله

ندراوهیهزاران راگهی کۆشک و، ھهوهرهدهیشتهگه'' باخیشا''
ک خه. وهکدا بالوکرانهنو خهلهنهتهکانی ئحتشامولسهوتهی بارهله

کهوه،کردنهتۆکان و، ئاگاداریان دهر ئایهسهخستهگوشاریان ده
بۆ ترساندن و ھرشکردنبهستیکردووهنوێ دهرلهت سهحکوومه

دی نارد کی تونیهبایی نامهباتهتۆ تهئایه. کی خهرووخاندنی وره
چوونی رنهراستدهکردن بهزیر و، تیدا پاش ئاماژهرۆکوهبۆ سه

رکردنی سهچاره،وهزیران، ئاگاداری کردهرۆکوهکانی سهنهبه
و ) مانرلهپه('' مجلس''زرانی به دامهندهکان، پوهموو کشهھه
ستانی دهکتیی نوان کاربهت و یهو حکوومهوهتهکتیی نهیه

ی کهرامی نامهزیر وهرۆکوهم سهبه.... ت و زانایانی ئاینییحکوومه
ش بایی، شهباتهھانی و تهتۆ ببهردوو ئایهوجا ھهئه. وهدایهنه

ی جیاوازدا ش رگهشهردینشا و بهفهیان نووسی بۆ موزهنامه
جگهولهلدهینوزیر عهرۆکوهیانزانی سهدهناردیان بۆی، چۆنکه
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ھیچیان کانم نامهبه. شا ببینتسکی دیکهنادات چ کهخۆی رگهله
کی یهنامهزمانی شاوهزیر لهرۆکوهسه. ستی شادهیشتنهگهنه

ن کهکان بکهچییهنووسی بۆیان و، داوای لکردن، ئامۆژگاریی ئاژاوه
ن،کهانیان و، کارکی وا نهکماهوهڕنهپشویی بھنن و، بگهواز له
ی وهپاش خوندنه! وهنک بگرتهموو الیهھهبوونی ئمهتووڕه

خۆی ولهینولدهعهیهو نامهئهالکان دنیابوون که، مهکهنامه
.  ستی شادهتهیوهگهکانیان نهتی و نامهنووسیویه

وا و رمانهفهولهولدهینباتی شا، عهنو شا بوو، لهکورتی، شا بهبه
واوی کاروباری والت ی تهوهبۆ ئهولهینولدهعه. حاکمی وت بوو

ندروستی تهبیانووی پارزگاریی له، بهوهستی خۆیهژردهبخاته
. بیبوووهرهو دنیای دهگهکۆمهندیی شای به، پوهشاوه
تیی خۆی، سایهکهخۆشی و الوازیی ر نهبهردینشاش لهفهموزه
ت بسپرێ زیر خۆشکردبوو کاروباری حکوومهرۆکوهی بۆ سهرگه

ت و ڵ و بۆمهسانی گوایهی خۆی و کهودایرهستهخزم و دهبه
. وهکهخهدژ به
دوای مردنیلهوهوهخولیای ئهوتهکهوله دهینولدهعه
ک ی وهکهماهو بنهالت و شانوشکۆی خۆیسهردینشا، دهفهموزه

کک لهیهی بنکشهچته، دهستهبهم مهبۆ ئهخۆی بمنت،
مبازی و رابواردن، چ پیشهلهجگهکهردینشاوهفهکانی موزهکوڕه

زموونم و نئهز مرۆڤکی خاوهئه'':ر و زانستک نازانت، پیدهو ھونه
ناسینی مرۆڤی لهیهواوم ھهزایی تهانم و، شارهزتدهسیاسهو، لهدنیام دیتووه

زنتی مهاوکب. ممانکههرۆشی داھاتووی والتپه، زۆر بهداک و لھاتووزیره
و لزان سکی شایستهب کهمان، دهورهو، پاش مردنی شای گهخۆشهنه



- 136 -

شیاو نازانم میراتگرکی به) لیشاد عهممهمحه(ت کهورهمن براگه. وهجیبگرته
من !وهشتهوهتۆ دهر لهتیی ھهو پاشایهشیاوی تۆیهنیا تهباوکت جنشینییو، 
ب خۆت دهتۆشئه. مکهدهخوابیپارزێ، قسه-نشکۆ ڵ خاوهگهلهوهم بارهله

. ''..!شای ئرانکی نزیکدا ببت بهداھاتوویهلهی کهبکهئاماده
ردینشا بوو، فهی موزهورهکوڕی گهلیشا کهد عهممهم محهبه

بوو میراتگر و پاش مردنی شا،  دهرتی وت، لهپی یاسا و داونهبه
زیرانی رۆکوهی سهم پیالن و فرتوفهچوو بهزۆری پنه. شای ئران
ی و، گهدوژمنکی سوندخواردوو لهبوو بهدواوهبهوهزانی و، له

یایی و، باتهال  تهھانی و مهال ببهکی نارد بۆ مهیهامهنلهپهبه
تیکردنی ک و، دژایهکانی خهداخوازییهواوی خۆی لهپشتیوانیی ته

. ربیدهولهینولدهعه
کرد، تیی ئۆپۆزسیۆنیان دهرۆکایهسهتۆ، کهر دوو ئایهھه

نۆرهوک بهوو شهمی زاینیدا، بیاریاندا ھه1906مانگی ئاپریلی  له
وک، ند شهپاش چه. نک بکهبۆ خهکاندا قسهوتهمزگهکک لهیهله
مان تهھانیی، بهبایی  و ببهباتهته، گوایهوهکدا قاو بوبووهنو خهله

و ولهینولدهگوی عهیشتهگهنگۆیهم دهئه! نربکهفتوای جیھاد ده
ی تاران، کهوهرهکانی دهربازییهسهتیپهرمانیدا بهڕی کرد و، فهباوه

ی ) 9(رمانیدا لهنو شاریشدا فهوجا لهئه. واودا بنباشیی تهئامادهله
رمانهم فهک ئهیهفتهی حهماوه! بکرتخهدهوالوه ھاتوچۆ قهو بهشه
. وهوکرایهقامی شاردا بکۆن وشهبهوهکانهن جاڕچییهالیهله

''فاطمه''ساۆژی کۆچیدوایی ڕدا و، لهمانگی پووشپهر لهھه
ی س رۆژ کاندا بۆ ماوهوتهمزگهله، که)لیری ئیمام عهھاوسه(

کک لهیهبایی لهباتهتۆ تهئایه. گیرێسمی شینگانی بۆ دهروڕه
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یدا شانوباھۆی شادا ھهھندک به. رر مینبهسهکاندا چووهوتهمزگه
تی، لی خۆیهنشکۆمان دسۆزی گهزانین شای خاوهدهئمه'': و، گوتی

کانی کانی والت و، داخوازییهنگوباسهدهوهخۆشییهھۆی نهم بهبه
نوخواز و ن ئمهشامان ناوت، دهن ئمهده. ی پاناگاتئمه

م به. نجننبهئمهوت دی شا لهیانهدهم وتانهبه! کۆماریخوازین
کهمان کردووه) مانرلهپه('' مجلس''زرانی نیا داوای دامهتهئمه

ش سای دیکهر دهگهئه. ر بکرتسهژار چارهکی ھهی خهتیدا کشه
ئمه! وهزنابینهوای خۆمان پاشگهداخوازیی رهلهنت، ئمهبخایه

کانی ستوورهجکردنی دهخوازیاری جبهئمه! وتدهمانمان رلهپه
ر تیدا شا و سواکهوت کهمانکمان دهرلهپهئمه. ئاینی ئیسالمین

.''...!کسان بننی مافی یهخاوه
حاجی شخ تاران، رداندا، لهمانگی جۆزهله-مانگک دواتر 

کی رووسدا رۆی ی بانڕووخاندنی بیناکهلهکهدی بانگبژممهمحه
و مای خۆی رهبهوهیهکهسواری گودرژهکیی گابوو، بهرهسه
کاتک . یگرنن و دهدهمارۆی دهزاق گهک قهیهستهڕوات، دهده
، نی معمارسهبدولحهوتی حاجی عهمزگهی رکهر دهبهنهگهده

ک ڕهکی گهو دوکاندار و خهکهوتهکانی مزگهقیهفهک لهکۆمه
دخانی حمهئهنوی زاق که ی قهستهی دهرماندهفه. گرنپشیان پده

د ممهدات، حاجی شخ محهک روونهیهی کشهوهبۆ ئهبوو،ریاوه
کهمارۆی شونهک گهخه. وهکهڕهی گهنو کشکچیخانهباتهده
ویش ھانی و، ئهیدببههتۆلال سگوی ئایهگاتهدهکهوالهھه. ندهده

زاق کداری قهستی چهدهشخ لهنرت کهی خۆی دهکهکوڕه
ی دیکهھانی ھندهی ببهکهدیتنی کوڕهبهکهشاماتهحه. رزگاربکات
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ن و، دهو، تکیدهر بیناکهسهنهکهب و، ھرش دهرزدهیان بهوره
تلدان و درۆشمدان الوهسهبت بهن و دهکهد رزگاردهممهشخ محه

کک لهدا و، یهدهقهرمانی تهر فهدخانی یاوهحمهئه. تدژی حکوومهله
ید سهنوی بهکی دیکهقیهفه. بتکان بریندار دهقوتابییه

کاندا زاقهی قهرماندهم فهردهبه، خۆی پاناگیری و، لهمیدبدولحهعه
ک یهش گوللهرماندهدخانی فهحمهئه. داتدهو، جنوی پوهبتهقوتده

مید بدولحهی عهالشهکهکهخه. یکوژتو دهوهسینگییهنیت بهده
ستی دهپش لهوهتاوک لهد کهممهگرن و، حاجی شخ محهدهھه
ست و دهساوێ بهمید دهبدولحهید عه، خونی سهزاق رزگارکراوهقه

شین  و رۆڕۆوهو، بهوهکهکهپش خهوتهکهو، دهتی خۆیداروومه
و وهبتهنو شاردا بودهبهکهوالهھه. ڕۆنوت دهو مزگهرهبه

بایی و باتهته. خرتتیی دادهزایهی ناڕهنیشانهبازاڕی تاران به
نگرانیان وان و الیهپهس لهدان کهیان سهکهریهھانیش ھهببه
نی سهبدولحهوتی حاجی عهو مزگهرهن و، بهخهن خۆیان دهشو

ریدا وروبهوت و دهمزگهلهورهشاماتکی گهحه. ڕێونهکهمعمار ده
ڵ گهلهزلۆی نووریشخ فهعاتک ند سهپاش چه. وهبتهکۆده
وێ تۆکان لهئایه. وتمزگهنهگهنگرانی دهالیهک لهیهژماره

دا ''مجلس''زرانی پناو دامهن لهدهگرن و، بیاردهک دهیهوهبوونهکۆ
وتدا نو مزگهشۆن و، لهمیدی کوژراو دهبدولحهرمی عهته. مان بگرن

بت چینی سترانی ئاینی و، دهکات بهستدهنگبژ دهنن و، دهدایده
ک، ی خهڕینترسی راپهت لهولهده).  زنیسینه(، سینگکوتان به
خت و، کانی پتهپانهقام و کۆن و گۆڕهنو شهڕژنتهشکر دهله

ین سبه'': نڕن و، دهگهشاردا دهکان بهیانی، جاڕچییهو تاکو بهشه
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شی کهنهکرێ و خاوه، تان دهوهکاتهی نهکهسک دوکانهر کهھه
بینن شار لک دهدێ، خهڵ رۆناکی داگهرۆژی دوایی له.''!درێسزا ده

نرت یامک دهزیر پهرۆکوهسه. تکداری حکوومهچهلهپی بووه
کانی ماهوهڕنهیان بھنن و، بگهکهمانگرتنهواز لهالکان کهبۆ مه
. کاتجدهکانیان جیبهداخوازییهداندهو، به. خۆیان
زرانی دامهستی ئمههبمه'': نووسن بۆیرامیدا دهوهالکان لهمه

سکی دی توان کهسک نهچ کهکهیهرانهروهمانکی دادپهرلهپه
مان و خۆی بیار رلهپهبهبۆخۆی بووهولهینولدهعه. وهوسنیتهبچه
، وهر ئهبهله. بیار و واژۆی شای وتیش ناداتدات و گوێ بهده

. ''!ت الببرتسهر دهسهر لهزیرۆکوهین سهکهداوا دهئمه
ی شهو گوڕهشهڕهڕای ھهرهی جوالی، سه11ممهرۆژی پنج شه

ی کهکان، چ دوکاندارک دوکانهواخانهنانهلهت، جگهحکوومه
ورهکیکی زیاتر بهخه. تیی داخرابووواوهتهبازاڕ به. وهکردهنه

وت و نومزگه. ڕێونههکنی معمار دهسهوتی حاجی حهمزگه
ک خهوت لهری مزگهوروبهکانی دهربانهوکۆالن  و سهوشهحه

میدی بدولحهی عهکهخوناوییهق، کراسهدوو فه. ی دتجمه
پشی ونهکهن و، دهکهدڕنن و، دوو ئای لدروست دهکوژراو ده

زار ندین ھهرتی چهوو کهدبن بهدا دهوهرهدهھاتنهله. وهکهخه
کاتک . ر وبهگرتهو نو بازاڕ ملی رێ دهرهرتک بهکه،وهسییهکه
. نکهیان لیدهقهکان تهربازهپانیکی نزیک بازاڕ، سهگۆڕهگاتهده
ست مودهسیش دهندین کهبن و، چهس بریندار دهیان کهدهبه
ان کی کوژراوهتدا ژمارهی تایبهیاندنراگهت لهحکوومه. کوژرنده
سیان که100ن کیش دهکا و، خهدهندهزهس مهکه12به
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نو نرتهنجا تۆپچی دهت په، حکوومهم رووداوهپاش ئه. لکوژراوه
بت، لهرباز دهت سهیان سهژمارهکدار کهک چهیهستهده. شار و

نی سهوتی حاجی حهمزگهر بهرامبهبه''شمس العماره''ر بینای سه
وله، ئاوی ینولدهزیر عهرۆکوهرمانی سهفهبه. زرنتمهمعمار داده

کان بازهرسه. ڕواتوت دهو مزگهرهبهبن کهدهیهو جۆگهئه
نی و مهن خواردهنادهن و، رگهدهمارۆ دهوت گهری مزگهوروبهده

ک خهھانیی داوا لهبایی و ببهباتهتۆ تهئایه. ئاویان بۆ بچت
چۆنکه. کانی خۆیانماهوهڕنهن و، بگهوت چۆڵ بکهن مزگهکهده
ککی وت، خهکان بۆ نو مزگهربازهری ھرشی سهگهئهزانن لهده

ک لهیهتۆکان و ژمارهئایهله، جگهوهر ئهبهله. کوژرنزۆر ده
. ھنجدهوت بهمزگهکهکهیان، باقی خهمالهندامانی بنهان و، ئهالکمه

. وهکرنهدوو رۆژ دواتر دوکان و بازاڕ ده
که دامرکنت، وهتی بزووتنهکات توانیویهستدهھهکهولهینولدهعه

کو هویان بھنن وکهمانگرتنهواز لهالکان کهنرێ بۆ مهیامک دهپه
م س رامیدا ئهوهالکان لهمه. کانیانماهبۆوهڕنهبگهکهکهخه

ن، کهزیران دهرۆکوهسهنرن بۆی و، داوا لهدهوهی خوارهپشنیازه
:کیان قبوڵ بکاتیهم س پشنیازهله

!زرنمان دامهرلهب په،  دهنیداوهک پشتر بهت وهوهده-1
!بنهوهکهر خهسهبکوژن و کارتان به) کانالمه(ئمه-2
!ج بھینمان پبدرت شار بهرگه-3

م ی سیهمن و رگهرادهکهر س پشنیازهھهزیران لهرۆکوهسه
ب بهب کهدهمهر ئهستیان ھهبهالکانیش مهمهدیاره. کاسند دهپه

ون، رکهشار دهو لهوهرهدهوت بچنهمزگهبدرن لهرگهکشه
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ک ، بۆ دخۆشکردنی خهوهرهی سهو دوو خالهپشنیازکردنی ئه
ن بکوژرن و، کدا ئامادهکانی خهپناو ئامانجهن، لهپشانیدهکه،بوو
.کانیانر داخوازییهسهوامن لهردهبه

تۆ ردوو ئایه، ھه)ردانجۆزه26(ی مانگی جوالی 14ڕۆژی له
ندامانی ق و ئهال و فهمهک لهزلۆ نووری و کۆمهڵ شخ فهگهله

وهتارانهسک، لهزار کهھهیشتهگهیان دهژمارهالکان کهی مهماهبنه
قۆم و یشتنهڕێ و، پاش چوار رۆژ گهوتنهو شاری قۆم کهرهبه
. پشوازیی کرانوهکهجی شارهالکانی نیشتهک و، مهن خهالیهله

و، هوهقامی تاران مابوونهکۆن و شهت لهکداری حکوومهھزی چه
. وامبووردهر بهھهوانهندکردنی ھاتوچۆی شهرمانی ربهفه

، ل، بکراوهبنهکهڕینهراپهدا کهروخساری شار وای پشانده
ن الیهله. مش بووۆهی پشکۆی بن خونهڕاستیدا بهلهکهبارودۆخه

تی حکوومه('' شروطهمه''، درۆشمی وهکانی ئازادیخوازانهنھنییهشانه
رداندا، کۆتایی مانگی جۆزهله. وهکهرزاری خهسهوتبوونهکه)یاسا
حاجی کو کانی تاران وهندهمهولهبازرگان و دهسک لهند کهچه

الکان نگری مهالیه، کهنی برایقی بنکدار و حاجی حسد تهممهمحه
زیر، رۆکوهی سهولهینولدهترسی عه، لهوهتاران مابوونهبوون و، له

تی فارهی ئینگلیز و، داوایان کرد سهر باوژخانهبهنایان بردهپه
. یانی قبوڵ کردرباوژی ئینگلیز داواکهسه. نایان بداتئینگلیز په

الکان و رۆناکبیرانی تاران بازرگان و، مهس لهرۆژک دواتر چل که
. یدا مانیان گرتکهوشهحهی ئینگلیز رۆیشتن و، لهو باوژخانهرهبه
سی دیکه بۆ پشاندانی دان کهسهکدا، بهیهفتهی حهماوهله

کرد و، لهباوژخانهروویان لهکان، مانگرتووهپشتیوانیکردنیان له
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. داتیان ھهریدا خوهوروبهکانی دهنهو کۆوشهنو حه
ن الیهرکخرا و، لهوهکانهن مانگرتووهالیهلهورهکی گهیهچشخانه

تی وهده. برا بۆیاننیی دهمهخواردهوهکانهک و بازاڕییهخه
وتی حاجی دا ھاتوچۆی مزگهدهک نهخهری بهکهولهینولدهعه
کرد کهدهنهکهو خهرگریی لهچی بهن، کهبکهنی معمارسهحه
؟!وی مانبگرنی ئینگلیز بۆن و، لهو باوژخانهرهیانویست بهده

بوو، وهریتانیا بۆ مانگرتن ئهی بهبژاردنی باوژخانهھۆی ھه
نوخۆی ناسراو لهوتکی ئازاد دهدا بهمهردهو سهوتی بریتانیا له

سپابوون و یاسادا چهڵ لهکانی تاک وکۆمهدا ئازادییهبریتانیا
واودا ئازادیی تهدا لهو وتهمانیی لهرلهبژاردنی پهکران و، ھهودهپه

والتی رووسیادا، رۆشنبیران و کاتکدا لهله. چووندهڕوهبه
کران و، رکوتدهسهوهکانییهت و ھزهن حکوومهالیهئازادیخوازان له

م پشت ئهستکی نھنیش لهبهمهنگهره. دراندهسدارهو لهنجهشکه
ی ستنیشانکردنی باوژخانهدهی رۆشنبیرانی ئرانی لهوستهھه
ردوو نوان ھهنهریتانیادا بووب و، ویستبتیان ناکۆکیی بخهبه

ھزه،م دوو زلئهچۆنکه. ریتانیاوهئیمپراتۆریی تزاری رووسیا و به
ریتانیاش بگومان، به. الت بوونسهندهئراندا خاوهک لهکیهوه
کی الی خهک، خۆی لهالیهتیرک دوو نیشان بپک، لهبهویداوهھه

رشتیی رپهنگری ئازادی و دمۆکراسی پشانبدا و، سهئران به الیه
کی یهال، لهوهستی خۆیهژردهریی ئران بخاتهماوهبزاڤی جه

تیکردنی ندی دژایهھهڕهک، بهکانی خه، رووی خۆپشاندانهوهشهدیکه
. ئراندا بباتالتی رووسیا لهسهرووسیا و، الوازکردنی ده
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کانی ی مانگرتووهدا ژمارهفتهس ھهی نزیک بهماوهله
ی س و، ژمارهزارکهھهسیانزهیشتهی ئینگلیز گهباوژخانه

یان کهتهرفهرۆشنبیران ده.تت خوهپنجسهیشتهکانیش گهتهخوه
ی سیاسی و ندهپۆپاگهستیانکرد بهنویاندا دهو، لهوهقۆسته

ڕی بیروباوهکان و، ئاشناکردنیان بهکردنی مانگرتووهردهروهپه
ولهنیعولدهمووئۆغی و سهرخانی عهیدهحه. رخانهمۆدن و ھاوچه

کیی بوون لهرهری سه، کارگ و داڕژهندین رۆناکبیری دیکهو چه
نو کان لهرۆشنبیره. کیاندن و ھۆشیارکردنی خهپگه

وهخوندهنسایان دهرهنیشتن و، یاسای وتی فهکاندا دادهمانگرتووه
ئۆروپا ی له رۆژاڤایوار و رۆشنبیرانهو خوندهئه. بۆیان

ئازادی و بۆ ئران، باسیان لهوهڕابوونهخوندبوویان و گه
له. کردکانی ئۆروپا دهوتنهدمۆکراسی و مافی مرۆڤ و پشکه

ی ڕگهکیان نووسی و بهیهمدا، داخوازینامهی سیهفتهھه
دا کهنامهله. کردزیریانرۆکوهی سهئاراستهریتانیاوهرباوژی بهسه

رزگارکردنی زیندانیی سیاسی و، و نجهداوای البردنی شکه
مانیان رلهزرانی پهبۆ تاران و دامهوهقۆمهالکان لهی مهوهڕانهگه

.کردبوو
الکان و، رۆشنبیرانی دا، جیاوازیی داخوازیی نوان مهلره

الکان مهچۆنکه. وێکهردهمان بۆ ده''کۆالریزمس''نگرانی الیه
ی ولهینولدهنرن بۆ عهک دهیهنامهی زاینیی،22/7/1906وتی رکه
دی کهممهیاسای ئیسالمی محه'': نکهزیر و، داوا دهرۆکوهسه
ی وهئهوبکرت، بۆ، پهیهوهموو یاساکانی جیھانهرووی ھهسهله

وتن و دانی و پشکهی ئاوهرچاوهسهوتی ئیران ببت به
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ی به)حسود(ی یھان ئرهک وتانی جیهڕادهرانیی، بهخۆشگوزه
.''!نروتی ئران به

ستیدهداتهالکان دهی مهوخۆ نامهرباوژی بریتانیا راستهسه
. نتیهگهوت تدهبارودۆخیردینشا و، شای ئران لهفهموزه
کات لی کا و داوا دهزیر دهرۆکوهردینشا بانگشتی سهفهموزه

ی زیرانی دیکهو، وهوهرهزیری دهشداریی وهبهک بهیهوهکۆبوونه
له، که)لیشادعهممهمحه(م کهدا، میراتگری یهم کاتهله. ربخاتوت

کانی تییهسایهالکان و کهمه، داوا لهج بوووریز نیشتهشاری ته
یان نامهدهکات،ربایجان دهی ئازهکانی دیکهورز و شارهتهئاینیی له

ردینشا و پشتگیریی خۆیان بۆ فهزهبنرن بۆ مهو برووسکه
. رببندهولهینولدهڵ عهگهتیکردنیان لهالکان و، دژایهمانگرتنی مه

نرت بۆ باوکی و، ک دهیهلیشا، بۆخۆشی نامهد عهممهمحه
یه و، وهزیرانهرۆکوهسهکان لهموو کشهی ھهرچاوهسه'': نووسده
ت و شای حکوومهکی ئران له، خهوهوهھۆی ملھۆڕی ئهبه

''!ننشکۆمان بزار و تووڕهخاوه
ولهینولدهی، عهکهی کوڕهی نامهوهردینشا پاش خوندنهفهموزه

، :نووسشیدا دهکهی کوڕهرامی نامهوهله. باالت الدهسهدهله
ردانی سهبچ،)ولهموشیرده(وهرهزیری دهوهبهرمانیداوهفه''

ڕی رزیان ل بن و تکایان وپهقۆم و، ئهالکانی مانگرتوو بکات لهمه
.''بۆ تارانوهڕنهلبکات بگه
سرۆخان نه''ی مانگی جۆن، 27ڕۆژی ردینشا لهفهموزه
زیرانی رۆکوهسهستنیشانکرد بۆدهولهینولدهجی عهله''ولهموشیرده

کرد،  )عضدولملک(رۆکھۆزی قاجاڕ سه، تکای لهولهموشیرده. رانئ
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بۆ تاران و، وهڕنهالکان بکات بگهمهبچت بۆ شاری قۆم و داوا له
موو ھه! مان خوابیپاریزێرهوشای گهئاگاداریان بکات که

.سند کردووهکانیانی پهداخوازییه
تاوی ی ھه1285الوژی سای ردینشا مانگی گهفهموزه

ی )دمۆکراسی('' ی مشروطیتبیارنامه''، )ی زاین1906گۆستی ئه(
ڵ رۆژی گهھاوکات بوو لهشروتهی مهیاندنی بیارنامهراگه. یاندراگه

دوو جژن و دوکان و یان کردهکهک جژنهخه. دایکبوونی شاله
م پاش به. غانشایی و لۆستکرا بهو، دهوهقام رازانهبازاڕ و شه

ھیچ ی شا کهکهندراوهیهرۆکی راگهنوهک لهئاگاداربوونی خه
یشی )ملت(وهتهو، نوی نهھناوهک نهداخوازیی خهنوکی له

بهی شا کهکهدڕاندنی بیارنامهستکرا بهدهوهر ئهبهله. ھناوهنه
ت حکوومه. واسرابوونوه ھهکانهگشتییهوت و شونهدیواری مزگه

الوژدا، ی گه16وی شهکات و، لهدهکهگرژیی بارودۆخهست بهھه
ون کهکهو، رکدهوهبتهرانی ئاینیدا کۆدهڵ ربهگهزیران لهرۆکوهسه

نوی ئاشکراڕۆنی و بهو بهوهبوبکاتهکی دیکهیهشا بیارنامه
.کانیان بھنرتو داخوازییهوهتهنه

ی نووسی کهکی تازهیهالوژ، بیارنامهی گه22ڕۆژی شا، له
: یهمجۆرهی بهکهقهده

! زیرانرۆکوهڕز سهبۆ به(
رمانمان دابوو بهفهستنووسی رابوردووماندا کهنجامی چاککردنی دهئهله
موو ک و ھهی تکای خهوهک، بۆ ئهی خهبژاردهمانی ھهرلهزراندنی پهدامه

مۆ نیابن، ئهپشتیوانیی پاشایان ددلسۆزی و مان لهکهوهتهتاککی نه
زرێ کهدابمهیهو شوهمان بهرلهک پشتر بیارمان دابوو، پهوه،نینیهگهرایده
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ندامانی بژاردنی ئهپاش ھه. مان پکردستنووسی پشوودا ئاماژهدهله
مانی شۆرای ئیسالمیی رلهمی پهکانی سیستهندهو و بهستوور و په، دهمانرلهپه
ندیی وهرژهڵ بهگهلهشنکچهبه،تبکرئامادهوهمانهرلهنی پهندامان ئهالیهله
پاش وجا ئه. و نیشتمان و یاساکانی ئیسالمی پیرۆزدا رک بتوهتهنه

تیمان ین و، واژۆی پاشایهسندی بکهپهکهتمان خزمهکردنی، بینرنهئاماده
، پیرۆزهستهبهم مهی ئهوهین، بۆ ئهمان تۆمار بکهرلهقی یاسای پهر دهسهله

).ج بکرتجبه
سندکرد و، دیسان جژن و شایی بۆ یان پهیاندنهم راگهک ئهخه
کانی مانگرتووه. وهو و س رۆژ وتی گرتهی س شهماوه
یان ھنا و، کهمانگرتنهی ئینگلیز کۆتاییان بهی باوژخانهوشهحه

لهیان کهوانهتۆکان، چ ئهھاوکات، ئایه. وهرهدهھاتنه
شاری چووبوونهی دیکهوانهزیم مانیان گرتبوو و، چ ئهبدولعهشاعه

واریی سالوژدا بهی گه23ڕۆژی ڕێ و، لهوتنهو تاران کهرهقۆم، به
.  وهنو شاری تارانهیشتنهت، گهی حکوومهدرۆشکه

کانی مان کردپی، ئامانج و داخوازییهک پشتریش ئاماژهروهھه
شوڕووت ری برسی و رهماوهڵ رۆشنبیران و جهگهچینی ئاینیی له

نگریی لهسکیان الیهنیا کهنو تکای چینی ئاینیدا، تهله. جیاواز بوو
د حسنی نائینی ممهزانا میرزا محهکرد، دهمشروطهشۆرشی 

کدا رۆشنبیرکردنی خهی لهوره، رۆکی گهالیهم مهئه. بوورویغه
تنبیه''نوی رتۆکک بهپهی خۆی لهتووانهڕی پشکهگا و، بیروباوه

یدا رتۆکهو پهد نائینی لهممهمحه. وهدا بوکرده''المللهو تنزیهاالمه
مانکی رلهی پهڕگهک بهتی خهسهریی یاسا و دهروهسهبهئاماژه

ی و کهماله، شا و بنهکات و، دهک دهی خهبژاردهئازاد و ھه
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و، وهندرتهالتی سیاسییان لبسهسهکانی دهندهستوپوهده
اجاڕ می دیکتاتۆریی قمکی دمۆکراتی جنشینی سیستهسیسته
.. .بکرت
نکی مارله، په)ی زاین1906گۆستی ئه(الوژ ی گه26رۆژی له

کان و رۆکھۆزهسهس لهزارکهشداریی ھهبهکاتیی به
وت یانهالکان دهمه.زراتۆالکان دامهکان و ئایهورهگهبازرگانه

م ئهن و، ری بکهستپشخهمانی کاتیدا دهرلهی پهوهی کردنهبۆنهله
ھانیی تؤ ببهو ئایهوهنهبوبکهوهنوی خۆیانهبهوتنهرکهسه
ت پشکش بکات، یامکی تایبهپهوهموویانهنوی ھهسپرن بهراده

ست دهھهلهپهزان و، بهیانی دهکهخشهنهزیران بهرۆکوهم سهبه
زرانی کا و، بیری دامهدهقسهوهتهرتیی شا و حکوومهنونهو، به

ڕی شا و ر بیروباوهسهوهباتهمان و بیری نوخوازیی دهرلهپه
.تی قاجاڕت و حکوومهوهده

ردینشادا، بیری فهدینشا و موزهتی ناسرهمی حکوومهردهسهله
واری ئرانیدا نو رۆشنبیران و چینی خوندهرستیی لهپهوهتهنه
ردینشا بۆ شاری فهکانی موزهرهفهسهکک لهیههل. ندی سهرهپه

ن الیهمجار سروودک لهکهنسا، بۆ یهرهختی فهپاریس پته
تیدا نو لهپشکشی شا کرا، کهوهکانهئرانییهک لهیهستهده

زی گهنگ و رهرهبات، بهکانی ئران دهوهتهنیشتمانی ئران و نه
. ک ئاداک نو و یهر یهژلهجیاوه
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تی قاجاڕ و،نوان حکوومهکانی دژوار لهرهربهبه
و،شرووتهوانی شۆرشی مهپره

!الکاندانوان رۆشنبیران و مهدانی ناکۆکیی لهرھهسه

بژردرا بۆ ک ھهیهستهمانی کاتیی، دهرلهزراندنی پهپاش دامه
یهستهم دهندامانی ئهئه. نبکهدهبژاردن ئامای یاسای ھهوهئه

ندیاری، سفهن ئهسه، حهولهنیعولدهزاقولی سهمورته'': بریتیبوون له
م ئه. تدایهھدیقولی ھهن پیرنیا، حوسن پیرنیا و حاجی مهسهحه
واو تهنسادا رهمانیا و فهئهوتانیرزیان لهخوندنی بهسانهکه

دخان سدیق ممهمحهھاروه، ھهسهند کهم چهلهجگه. کردبوو
تاران، راوژکار و ی زانستی سیاسی لهرۆکی قوتابخانهسه

وی نوخۆیی پهیهستهم دهر ئهھه. (''ریان بووتیدهیارمه
).کردمانیان ئامادهرلهپه

کرا و، بۆ رماناندا ئامادهی خه21رۆژی یی وت لهیاسای بنچینه
تاران و ک لهری خهماوهتی و بازرگان و جهسایهاریی کهئاگاد
توانی راوبۆچوونی یدهسک موو کهو، ھهوهکاندا بوکرایهشاره

قی دهماندارلهپهلهفتهپاش دوو ھه. رببتری دهسهخۆی له
. وهری خوندرایهسهنگ لهرگرتنی دهبۆ وهکهستوورهپشنیازده

رۆکی رپ و، دژی نوهسهستایهھانی ھهتۆ ببهس ئایهم کهکهیه
کانی تییهسایهکان و کهرۆشنبیران و بازرگانه. لدوانیداکهستوورهده

، ناکۆکیی وهوهله. وهھانییان دایهالببهکانی مهرچی وتهرپهنائاینیی، به
و له. را بوو، ئاشکوهریلنرابووهوکات، سهتاکو ئهنوانیان که

ککی زۆر خه. ماندا پکھاتنرلهنو پهیار لهی نهسته، دوو دهوهرۆژه
ی تاڵ و جنو ھانی و چی قسهتۆ ببهم مای ئایهردهچوون بۆ به
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یان تاکردنی مشکیان بوهیانشت و، پاش بهھهی ناشیرینهو قسه
و ر ھاوشانرامبهی بهرزلنانهمبایی که ئهباتهتۆ تهئایه. کردلی
ک ناگرێ، و جنوی خهی تانهرگهی بینیی، زانی بهکهیمانهھاوپه

کهکرد و، پشتیوانیی خۆی بۆ یاساپشنیازکراوهکودووی لنهیه
، ناچار ملیدا و، وهتهن ماوهتهزانی بهھانیش کهال ببهمه. ربیده

ردینشاش فهموزه، الکانازیبوونی مهپاش ر. سندکردی پهیاساکه
ر یاسای سهرماناندا واژۆ و مۆری خۆی لهکۆتایی مانگی خهله
.مان تۆمارکردرلهسندکراوی پهپه

کان و چینی شازاده6ر سهیاسای نودا، تکای دانیشتوانی ئران بهله
کان، زرگانهکانی ئاینیی، باق و قوتابییهکان، زانایانی ئاینی و فهقاجاڕه
مان بریتیبوو لهرلهپه. شکرابوونکان دا دابهکان و بازاڕییهکان، جۆتکارهفیۆداله
. کانندهبهوانی دیش بۆ شار و مهست کورسی بۆ تاران و، ئهکورسی، شه156

4کان کان و قاجاڕهشازاده: شکرابووندابهیهم شوهکانی تاران بهکورسییه
کان و ر، فیۆدالهنونه10کان ر، بازرگانهنونه4ی ئاینی ر، زانایاننونه

. رنونه22ندیکاکان ر، سهنونه10کان جۆتکاره
ر رۆشنبیران و مان بهرلهکانی پهی کورسییهزۆرینهیهو شوهبه

ری ھندک لهنونه. وتکهکان دهکان و بازرگانهبازاڕییه
دیاریکرابوون، چۆنکه وهن رۆشنبیرانهالیهر لهندیکاکانیش ھهسه

نی خاوهبوونهنیا دهتۆکان تهئایه. ک بوونی خهڕ و متمانهجباوه
کانی تاران رهی نونهی بیست رۆژدا، زۆرینهماوهله. چوار کورسیی

کک لهدایکبوونی یهتۆکان ویستیان رۆژی لهئایه. بژردرانھه
م ن، بهمان رکبخهرلهی پهوهرۆژی کردنهڵگهکان، لهئیمامه

یی نابت وهتهی ئاینی  و نهبوون و گوتیان، بۆنهکان رازینهرۆشنبیره
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ممهکشهڕۆژی یهبوو س رۆژ دواتر و لهوهئه. ک بکرنیهڵ بهتکه
ھۆی بهردینشا کهفه، موزه)6/9/1906(تاوی ی ھه14/7/1285

بکا و وانی قسهیده، نهوهکی کوشندهخۆشییهنهتووشبوونی به
مان و، رلهنو ھۆی پهگیرا، ھنرایهدهخۆی پانهر پوهسهبه
باتی وی لهزیران کهرۆکوهستی سهدهیامی خۆی دایهپه

. وهبیخونته
، )لیمیرزاد عهممهمحه(ردینشا فهی موزهورهدا، کورێ گهم کاتهله

مان رلهپهپیالنگان و، داوایان لهوتنهزیران کهرۆکوهڵ سهگهله
'' مجلس سنا''نوی بهمانکی دیکهرلهسندی بکات، پهپهکرد، که

و باسکی زۆر، بیاردرا قاهمهپاش لدوان و ده. زرتدابمه
ی بت، نیوهندامی ھهست ئهزراندن و شهدامهنا بتهمانی سهرلهپه
! یانبژرتشی شا ھهی دیکهکهیبژرێ و، نیوهک ھههخ

لهوهزیرانهرۆکوهن سهالیهیی ئران لهنجام یاسای بنچینهرهسه
نو ، له)ی زاینی1907ری مبهمانگی دسه(8/10/1285وتی رکه
زاران رۆناکبیر و ئازادیخواز، کهمای ھهڕزان وشایی و سهپهچه
.مانرلهنو ھۆی پهیشته، گهوهماندا کۆببوونهرلهم پهردهبهله

ردینشا کۆچیدوایی کرد و، فه، موزهم رووداوهرۆژ پاش ئهده
ر دشایقاجاڕ ھهممهمحه.جیلیمیرزای کوڕی ھاتهد عهممهمحه

ڵ و فرتوف و پیالنگیی گچهستیکرد بهدهوهم رۆژهکهیهله
و کردنی ئهجنهلك و جبهکانی خهوتهستکهکردنی دهنیازی الوازبه
.کخهی وا باوکی دابووی بهنانهبه

ستپکردنی سمی دهچوونی روڕهڕوهکاتی بهلیشا، لهد عهممهمحه
. کردبانگشت نهوهمانهرلهپهرکی لهیدا ھیچ نونهکهتییهپاشایه
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تیشی ئاگادارکردبوو، بیار و ومهکانی حکوزیرهزیر و وهرۆکوهسه
مان رلهرکات پهبوو، ھهوهئه. نمان پشتگوبخهرلهکانی پهداواکارییه
رامی بن و وهماندا ئامادهرلهپهکرد لهکان دهزیرهوهداوای له

بوونی بیانووی نهکان بهزیره، وهوهنهکان بدهندامهپرسیاری ئه
نگوباسی نداندا، دهمانگی ربهله. مانرلهپهچوون بۆده، نهیاساوه

و کی ئهورز و، خهتهیشتهمان، گهرلهت و پهوهناکۆکیی نوان ده
تیی زایهی ناڕهتان برووسکهسهمانگرتن کرد و، بهستیان بهشاره ده

س زاران کهھهموو رۆژک بهھه. ڕکرانخت بهبۆ تارانی پته
مان رلهری پهوروبهدهمان، لهرلهندامانی پهئهیوانیی لهی پشتنیشانهبه
پاش .کردیان دهکهڕی بارودۆخهوهو، چاوهبوونهتاران کۆدهله
مان و رلهنوان شاندی پهلهوهندین دیدار و کۆبوونهنجامدانی چهئه

ی رنونهکه''نهتهحاجی موخبرولسه''نوی سک بهت، کهحکوومه
یاند و، مان راگهرلهشاندی پهدشای بهممهی محهشا بوو، دواقسه

رازی شرووتهڵ مهگهلهرموون، منفهمان دهورهشای گه'': گوتی
م گویان لهالکان کهمه.''سندهم الپهشرووعهمهوهبری ئهنیم، له

یی خۆیان لهو، پشتیوانرهسهباشترین چارهمهبوو، گوتیان ئهیهوته
شرووته،مهڕی، بیروباوهئاشکرایه. ی شا دربیکهبۆچوونه

برد و، مکی عیلمانی و مۆدن دهو سیستهرهی بهگهکۆمه
رت و یاساوڕسای ئیسالم پی داونهی بهکهش وتهشرووعهمه
ک یهند چرکهی شا، بۆ چهکهی نامهوهپاش خوندنه.ڕوهبرد بهده
کانی ندامهئهکک لهکاو یهنهمانی داگرت، لهرلهنگیی نو ھۆی پهدهب

رز نگی بهدهبوو، بهدی باقرشھهمهنوی ی رۆشنبیران کهرهبه
ستوپ کی بازاڕ و دهخهئمه! قوربانی باپیرتان بمبه'': ھاواری کرد
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ی ئوهبییانهرهعهم وشهر لهتکش، سهحمهشاو و زههقه
کی زۆرماندا تاکو خونکی زۆرمان لژا و قوربانییه. ینرناکهده

زار ین ھهئاماده. یاندگهم رۆژهمان بهشرووتهی مهوهبزووتنه
مان کهی شۆرشهوهین، بۆ ئهپناویدا بدهخون لهی دیکهھنده

ی م وشهم، واز لهکهداواتان لدهوهر ئهبهله! چتست نهدهله
. ''!ڕۆنری مهسهبھنن و، لهیهشرووعهمه''

دی شھهکانی مهتکا پشتی قسهی نوخوازیی بهرهندامانی بهئه
م کهو یهلهیه،م شوهبه. نگ بوونالکانیش ئیدی بدهمه. باقریان گرت

ت و ولهر شا و دهسهک، بهکانی خهرهدا، نونهیهوهڕوو بوونهرووبه
. وتنرکهالکاندا سهمه
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وان الیهملمالنو پهکانی دژبهنهی نت بهبارهسهمانرلهری ن
!والتیییاسای بنچینهجۆری داڕشتنی 

کان زیرهالتی شا و وهسهی دهستی دیاریکردنی چوارچوهبهبۆ مه
ک له، کومیسیۆننووسسازی دیکهندین خای گرنگ و چارهو چه

تیی یهیاساناس و مامۆستایانی بواری زانستی سیاسی و کۆمه
، داڕشتنی یاسای کهندامانی کۆمیسیۆنهئامانجی ئه. پکھات
یاسای ش، لهستهبهم مهبۆ ئه. مانی دمۆکراتی بوورلهمکی پهسیسته

ی مافی مرۆڤ و ھا، جاڕنامهروهھه. رگرتبووکیانوهلژیکا کهوتی به
رگ کهک وهیهکۆمیته. ستدابووردهبهنسایان لهرهیاسای فه

لژیکییان نسی و ئینگلیزی و بهرهس بوو، زمانی فهکهپانزهیان ژماره
مانگ کاری ششهی ماوه. ستیاندا بوودهبهزانی، لهباشیدهبه

. ی کشانوی یاسا درژهرلهی سهوهکردن و داڕشتنهئاماده
، کۆمیسیۆن وهی خوارهم خانهام پاش زیادکردنی ئهنجرهسه

. مانرلهری، نارد بۆ پهسهسندکردن و بیاردان لهیاسای نوی بۆ په
:بوونمانهکانیش ئهگرنگهخاه
یی وت، تکای دانیشتوانی پی یاسای بنچینهبه-)8ندیبه(-1

ر یاسادا رامبهبهڕیک بن، لهباوهز و بیروگهر ئاین و چین و رهھهر بهئران، سه
.کسانننی مافی یهخاوه
یاندن، ئازادیی ک ئازادیی راگهکان وهگشتییهئازادییه- ) 20ندیبه(-2

ھا ئازادیی تاک روهندیکا، ھهی سیاسی و سهسازکردنی پارتی و رکخراوه
.کاتنرێ و، یاسا پشتیوانییان لدهیهگهسمیی رادهڕهبه
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کانی ندهگرێ و، نوهدهرچاوهسهوهلهگهت لهانای حکوومهھز و تو-3
ی زگهریی و دهی دادوهزگهی یاسادانان، دهزگهده: بیاردانیشی بریتین له

. بیاردان
چینی ئاینیی ریی له، مافی بیاردان و دادوهم یاسایهپی ئهبه-4

.باتدهڕیوهبهرکهو ئهت ئهریی ودوهی دازگه، دهوهبری ئهو، لهوهندرتهسهده
می کانی سیستهکییهرهسهکهکۆهلهککهخۆ، یهربهریی سهدادوهچۆنکه

ت مافی ولهخۆن و، دهربهکاری خۆیاندا سهکان لهرهدادوه. دمۆکراسیی
.داندهم نوهکاروباری ئهلهردانی نییهستوهده

کریت، کهجدهتک جبهرمان و بیاری شا کاپی یاسا، فهبه-5
ر تۆمار سهزیری لهئاگادار ب و، واژۆی وهوهکهتهبابهندیدار بهپوهزیرکیوه

.بکرت
رکی کارو ئهلهیهی ھهوهو لکۆینهوهمان، مافی لپرسینهرلهپه-6

!کاندازیرهپسپردراوی وه
تاکو پۆلی وهتاییهرهمی سهکهلی یهپۆخوندن له- ) 19ندیبه(-7

.کرتده) اجباری(وزیمی تهری وت بهرتاسهسهم، لهشهشه
وجا مان، ئهرلهنو ھۆی پهلهندانهم بهی ئهوهپاش خوندنه

و شرووتهرۆکی شۆرشی مهنوهتیی لهواوهتهالکان بهمه
تن و، زانییان یشڕی نوخوازیی رۆشنبیران تگهبیروباوه

ندیی سیاسی و وهرژهزیانی بهبهنده، چهم یاسایهجبوونی ئهجبه
تی دژایهستیانکرد به، دهوهر ئهبهله. بتواو دهتییان تهیهکۆمه

ی قهمهنا و دهراوزهھهمان، بوو بهرلهنو ھۆی پهی و، لهگهله
ت بهبۆچوون و پشنیازی تایبهالکانند رۆژک، مهپاش چه. توند
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ماندا رلهنو پهکرد و، لههدا گهوهی خوارهند خالهم چهخۆیان له
:وهخوندیانه

ر یاسادا رامبهبهڵ لهموو تاککی کۆمه، ھهدهکه) 8(ندی به-1
!بت الببرتو، دهی ئاینی ئیسالمهوانهپچهکسانن، بهیه

راست مهئه. ''یاندن ئازاد بتبت راگهده'': دا ھاتووه)20(ندی بهله-2
ژر چاودریی وخۆ لهیاندن، راستهراگهو، پویستهیههو ھهنییه

.زانایانی ئاینیدا بت
مل، زۆرهک بهوارکردنی خهو، خوندهیههھه–) 19(ندی به-3

.ستوری ئیسالمهی دهوانهپچهبه
ویی لهبت پرهو، دهکی ئیران، قورئانهخهکیی ئمهرهیاسای سه-4

.ینکانی قورئان بکهستوورهده
ماندا رلهنو پهزانایانی ئاینیی، لهسی لهشاندکی پنج کهپویسته- 5

ر بیارک ی ھهوهن، بۆ ئهمان بکهرلهکانی پهچاودریی بیاره
م پشنیازهئه(. نتوانن ڤتۆی بکهبوو، بوهی ئاینی ئیسالمهوانهپچهبه
مان رلهی پهئاراستهوهزلۆال نوورییهتۆ شخ فهن ئایهالیهله

).!کرابوو
کاندا لهوتنخوازهڵ پشکهگهوکات لهتا ئهالکان که، مهیهم شوهبه
هرهتیکردنیان و، بری دژایهنگهسهوتنهکدا بوون، کهیهرهر و بهنگهسه
شی کهتهشا و حکوومه. وهرکهنگهسهچوونهتداڵ حکوومهگهلهرهبه
دان و تیژکردنی دنهستیانکرد بهڕان، دهگهلورۆژکی وا دهھهلهکه
تیی تایبهالکاندا بهنو مهله. خوازشرووتهنگرانی مهدژی الیهکان لهالمه

وهوتهری مزگهمینبههوک لموو شه، ھهزلۆ نوورییشخ فه
. بردنکافر و بدین نوی دهدا و، بهدژی ئازادیخوازان وتاری دهله
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ی و، کهتهستانی حکوومهدهی و کاربهکهماهشا و بنهلهجگه
رهبهرهبهکانی بریتانیا و رووسیاشتهومهھا حکوروهالکان، ھهمه

کانیان ئاشکرا یخوازان و ئامانجهڵ  ئازادگهتیی خۆیانیان لهدژایه
ماندا زۆرینهرلهنو پهلهئازادیخوازان کهبوو،وهشی ئهھۆکه. کردده

یان کرد، وتننامانهو رککهواوی ئهی تهوهشاندنهوهبوون، داوای ھه
ی و رووسیا و ئینگلیزدا مۆرکرابوون و، کهتههنوان شا و دهلهکه
کاروباری نوخۆی ست لهدهناب چیدیکهدوو زلھزهویانگوت ئهده

موو ھه، لهئازادیخوازان کاتکیانزانیوهر ئهبهله. نربدهئران وه
وهکییهرهیارانی نوخۆ و دوژمنانی دهن نهالیهلهوهکهالیه
. مارۆدراونگه

و، کی ئیسالمیی نووسیبوپشتر یاسایهزلۆ نووری کهشخ فه
م مان، بهرلهسندکردنی ناردی بۆ پهلزانی و، بۆ پهھهی بهکهدۆخه

ی، وهیانزانی خوندنهده، چۆنکهوهدا بخوندرتهیاننهرۆشنبیران رگه
. کاتیان ل ئاۆزتر دهکهبارودۆخهی دیکهھنده
ر سهیانکوتایهورز، ھهدا، ئازادیخوازانی تهندهروبهم سهله

ی تدابوو خانهکوچۆڵ و جبهرچی چهت و ھهی حکوومهشکرگهله
ورز، ھزکی کی تهلیشاش بۆ ترساندنی خهعهمهحه. تانیان کرد

ک لهیهت ژمارهکانی حکوومهکدارهچه. رکوتیان بکاتسهنارد که
. بارانیان کردنیان گرت و گوللهشرووتهنگرانی مهر و الیهنونه

لکی تاران خه. داریھهشاردا سهپشوی و ئاۆزیی لهوهوهله
زار ندین ھهتیی دوکان و بازاڕیان داخست و، چهزایهی ناڕهنیشانهبه
ورزیش تهھاوکات له. مان مانیان گرترلهرکی پهردهبهس لهکه
جبوونی یاسای س مانیان گرت و داوای جبهزاران کهھه
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ی لهکهبارودۆخهلیشا کهعهمهم حهبه.کرددهیان شرووتهمه
نگ و کارھنانی زۆروزهبهوام بوو لهردهبینی، بهسوودی خۆیدا ده

.پیالنگان
ر خۆیان، سهیاران لهی گۆشاری نهوهمکردنهئازادیخوازان، بۆ که

کهواندالکان دانهی مهو داخوازییهملیان بۆ ئهوهڕووی ناچارییهله
س تی و زانایانی ئاینیی، پنج کهسایهنو کهله''داوایان کردبوو، 

مان رلهموو بیار و یاساکانی پهی ھهوهن، بۆ ئهستنیشان بکهده
.''نراورد بکهکانی ئیسالمدا بهستوورهڵ یاسا و دهگهله

ر رامبهبهمان لهرلهی پهکردنهکشهم پاشهڕای ئهرهم، سهبه
کردن لهندهپرۆپاگهوازی لهزلۆال نووری شخ فهچی الکاندا، کهمه

ی شهڕه، ھهشرووتهنگرانی مهک و الیهخه. ھنادهدژی رۆشنبیران نه
ۆ ت بگیرا و ھهتاران خۆی پانهویش لهئه. کوشتیان کردلی

ند رۆژک پاش چه. زیکی تاراننزیم لهبدولعهزاری شاعهمه
ویان کردهکرد و، ئهو شونهق ڕوویان لهال و فهدان مهسهبه

.کانوتنخوازهی پشکهرهمان و بهرلهتیکردنی پهی دژایهبنکه
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!شرووتهمین جژنی ساۆژی  شۆرشی مهکهیه

وتنیاندا، رکهساۆژی سهنگرانی شۆرشی نوخوازیی، لهالیه
، ستهبهم مهبۆ ئه. رنبهڕوهجژنکی شکۆدار بهو بیاریاندا بۆنه

ک کردیان بهکاندا خهورهگهتاران و شارهند رۆژ لهی چهماوه
ماندا، باوژی وتانی رلهی پهوهساۆژی کردنهله. جژن و شایی

تی و نودارانی تاران سایهت و کهکانی حکوومهزیرهبیانی و وه
زاران چرا دا، ھه''ھارستانبه''پانی گۆڕهله.بانگشتکرابوون

ک و نو خهنیی بهمهت و شیرینی و ساردهربهکرابوون و، شهھه
شدار لهتی بهشامهنیوملیۆن حهپتر له. وهکرایهشداراندا بودهبه

، ''باد مشروطهزنده''نگ، درۆشمی کدهیهیتا و بهیتاپهدا، پهکهپانهگۆڕه
شداربوونی ھۆی بهبه. وهکردهیان دووپاتده)شرووتهبژی مه(

، مووسیقا و گۆرانی کهسمهڕوڕهتۆکان لهئایهک لهیهژماره
رزان و، ھاواری بژی پهوام چهردهم به، بهوهکرایهبونه

. بووشرووتهمه
مان رلهڵ پهگهلهنگرانیان، کهتۆالکان و الیه، ئایهوالوهله

دا کهسمهروڕهمیان لهکی کهیه، ژمارهوهناکۆکییهوتبوونهکه
زیم بدولعهزاری شاعهمهیان چووبوون لهشدارییان کرد و، زۆربهبه

. مانیانگرتبوو
ر و ر مینبهسهچووهموو رۆژک دهزۆ نووری ھهشخ فه

دین و مانهیگوت، ئهرد و، دهکی دهقسهشرووتهنگرانی مهدژی الیهله
وشتی کۆمۆنیست و بهن بهمان ئران بکهتهو بهئیمانیان نییه

س باو، کهن بهوتدا بکهرانی لهوێ نروبهیانهده. وهنو وتهبھننه
...بتنی ژن و کچی خۆی نهخاوه
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زیران هرۆکولیشا و سهعهمهن حهالیهزۆ لهشخ فهدیاره
الکان کۆشی مهک تدهتابهئه. کرارا و، پشتیوانیدهھاندهوهه) کتابهئه(
ڵ خۆی بخا و، گهکانی ناوداری ئاینیی لهتییهسایهتیی کهتایبهبه-
کانیدا وهھهکی زۆر لهیهوتنخوازان الواز بکا، تارادهی پشکهرهبه

ی، کهستهۆ و دارودهزلشخ فهلهوت و توانی جگهرکهسه
یش، بکات به''ھانیتۆال ببهئایه''ناوبانگ تیی بهسایهھا کهروهھه
مان رلهڵ رۆژ، ناکۆکیی نوان پهگهرۆژ له. وتنخوازانیاری پشکهنه

نگوباسی ناکۆکیی نوان ده. ندسهی دهرهزیران پهرۆکوهو سه
ک تابهکیش ئهو، خهوهدا بوببووهکنو خهت لهوهمان و دهرلهپه

کان مل بۆ داخوازییهانوێنایکرد کهتاوانبار دهوهتیان بهوهو ده
ورز دیسان تهدا لهم کاتهله.نگوام پیالن دهردهو، بهنوندانه
زیر و رۆکوهدژی سهکیان لهیهوهڕین و، بزووتنهک راپهخه

ک لهتابهکرد ئهدهڕێ و، داوایانت خستهمهانی حکووستدهکاربه
،)31/8/1907(، 1286رمانانی ی خه8رۆژی . وهت بکشتهسهده

ھاتنهمان دهرلهپهھانی لهتۆ ببهڵ ئایهگهزیران لهرۆکوهکاتک سه
یکوتایهھهمانچهدهباس ئاغا بوو، بهنوی عه، الوک که وهرهده

.جدا کوشتیو، لهوهزیرانهرۆکوهسهی نا بهس گوللهریان وسه
ھۆی ترساندنی زیر، بوو بهرۆکوهکی سهتابهترۆرکردنی ئه

الکانیش ت مهنانهت و، تهستانی حکوومهدهکان و، کاربهشازاده
وتنخوازان تیکردنی ئاشکرای پشکهدژایهترسیان لنیشت و، وازیان له

کی یهدوژمنی ژمارهالکاندا بهنو مهلهۆ نووری کهزشخ فه. ھنا
الکانی ھاوڕی، پاش ڵ مهگهژمردرا، لهکان دهوتنخوازهپشکه
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وهڕانهمانگرتن ھنا و گهزیر، وازیان لهرۆکوهبیستنی ترۆری سه
.کانی خۆیانماه
ر یاسای سهندک بخاتهند بهمان، بیاریدا چهرلهدا، پهم کاتهله

-2. ئازادیی ئاین- 1: کان بریتیبوون لهندهبه. وهیی والتهبنچینه
- 4. تی دادزارهخۆبوونی وهربهسه-3. توهدهت وسیاسهلهی ئاین وهجیاکردنه

و الکاندا ئهنو مهله-5. کسان بۆ ھاووتیانی ئرانسپاندنی مافی یهچه
سمی ری رهرمانبهک فهتی داد، وهزارهوهن لهیان وا شیاوی کارکردنسانهکه
تی سیاسیی وت، سهده-6. وهیان بۆ ببدرتهی مانگانهربگیرن و مووچهوه
وهمانهرلهن پهالیهویش لهئهزیراندا ب، کهرۆکوهستی سهدهب لهبری شا، دهله
توان مان دهرلهی پهی زۆرینهنگت پاش دهوهی دهکابینه-7. بژردرتدهھه
ی کارنامهلهوهلکۆینهیهمان مافی ھهرلهپه-8. کار بکاتست بهده
.مانیان بکاترلهکان بکا و بانگشتی پهزیرهوه

و ی مادهم کردپی، زۆربهکانی پشوودا ئاماژهڕهالپهک لهروهھه
یاسای وتی ، لهوهمهنی کهھندک گۆڕابه-کانی یاسای نوێ ندهبه
ڵ ب، گهو ئستاشی لهمهردهو سهئهرگیرابوو، کهوهلژیکاوهبه
.جیھانوتووترین یاسای وتان لهپشکهلهککهیه

ن الیهلهوهرهی سهندهشت بهم ھهجبوونی ئهسندکردن و جبهپه
التی سهسککردنی دهھۆی تهوهبوک دهالیه، لهوهکانهوتنخوازهپشکه

چینی وهشهکی دیکهالیهزیران، لهرکۆوهکان و سهشا و شازاده
تی و ئابووریی یهکاروباری سیاسی و کۆمهتیی لهواوهتهئاینیی به
وهتداره دیسانهسهدهمدوو چینه، ئهوهر ئهبهله. ناال دهوتدا وه

نو له. مانرلهڵ پهگهتیی لهڕهی قووڵ و بنهکتییهدژایهوتنهکه
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و چاکوچۆنیی وقهرموو قوربان و تهماندا، رزگرتن و فهرلهپه
ی شهوگوڕهشهڕهجنو و ھهکانی پشوو، جی خۆیاندا بهفتهحه

مانی رلهھۆی پهوهییهتووڕهھانی بهتۆ ببهئایه. کدیییهئاشکرا له
. شداریبکاتماندا بهرلهکانی پهوهکۆبوونهبوو لهنهادهجھ و ئام

وهژیری و ھۆشیارییهپشدا بهکان که لهوتنخوازهم پشکهبه
نگاندبوو، بۆ کۆنتۆکردنی شاری تاران سهیان ھهکهبارودۆخه

ک ڕهگهکڕهد و چلوچوار گهسهختیان بهستی خۆیاندا، پتهدهله
وهکهن خهالیهک لهککدا شۆرایهڕهر گهھهو، لهشکردبودابه
تی یهرشتی کاروباری کۆمهرپهسهم شۆرایانهبژردرابوون و ئهھه

ندنی سهنهشهپاش ته. ستبوودهکی خۆیان بهڕهو سیاسیی گه
موو رۆکی ھهالکان، سهکان و مهوتنخوازهناکۆکیی نوان پشکه

مان و مانیانگرت و، داوای رلهپهچوونهخت، شۆراکانی پته
. مان پشنیازی کردبوونرلهپهیان کرد کهندانهو بهسندکردنی ئهپه
کان وتنخوازهی پشکهاننگرالیهلهزاریانھهدهمانیش رلهی پهوهرهدهله
و داوای وهکران، کۆبوونهرشتیدهرپهسهوهن شۆراکانهالیهلهکه
مان رلهرۆکی پهسه. کردکانی پشنیازکراویان دهندهدنی بهسندکرپه
کی رۆشنبیر و بور و کابرایه) نهتهحموودخانی ئحتشامولسهمه(

تی زارهوهلهجگه'':رز گوتینگکی بهدهماندا بهرلهنو پهبوو، لهئازا
و پرسهو کشهمهحکهکاروباری مهرداتهستوهنکی دی دهین الیهداد، رناده

و ئه. )الکان بوونمه–نی دی الیهستی لهبهمهدیاره(وه کانهتییهیهکۆمه
رمی فهب بهن، دهتی داد کار بکهزارهوهبینن لهخۆیان رادهش لهالیانهمه
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ستوورهم دهئه. یان پبدرتن، مووچهیکهدهبری کارک کهنونووسکرن و، له
.''!وهگرتهھانیش دهتۆال ببهوانه ئایهله-تۆالکان موو ئایهھه

مانرلهرۆکی پهالکاندا، سهمان و مهرلهوامیی ناکۆکیی نوان پهردهبهله
ک یدئاغای سووخۆر، خهسه'': ھانی و پیگوتال ببهر مهسهھرشیکرده

.''!ڕوهپی یاسا بوات بهبهنادات کاروباری والتو، رگهوهڕووتنتهده
، وهکهری خهماوهمان و پشتیوانیی جهرلهھۆی پداگریی پهنجام بهرهسه

ری زبهی ره15ڕۆژی ن و، لهبکهکشهالکان، ناچارمان پاشهت و مهحکوومه
کانی نوی نده، تکای به)1907ری مبهمانگی سپته(تاوی ی ھه1286

. ئیمزاکرالیشاوهدعهممهن محهالیهوت، لهیییاسای بنچینه
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ستپکردنیده،مان ورلهبۆ داگیرکردنی پهیشالعهمهرمانی حهفه
وت ھزی حکوومهنوان مان لهڕی مان و، نهشه

!داشرووتهشۆرشی مهنگرانی الیه
!وهگرتهکان دهورهگهشارهتاران وڕی نوخۆییشه

ن الیهکانی نوی یاسا لهندهدوومانگ پاش واژۆکردنی به
تی وهی نوی دهسندکردنی کابینهمان پهرله، پهلیشاوهعهمهحه

ی نوێ دا ر کابینهسهنگی لهمان دهرلهی پهزۆرینهو، وهنگهدهخسته
وتنهرکهم سهپاش ئه. بژاردزیران ھهرۆکوهبۆ سهلمولکیناسرو 
نگاوکی وجا ھهستیخستبوو، ئهمان دهرلهپهی کهکانهدواییهک لهیه

و دارایی وت ی ساالنهنا و، بیاریدا بووجهوهی بۆ پشهدیکه
تیی رۆکایهسه، شاندکی پکھنا بهستهبهم مهبۆ ئه. رکوپک بکات

ی ورد وههش مانگ لکۆینی شهماوهم شاندهو، ئهولهوسووقولده
فی کۆشکی سرهی داھاتی وت و، مهرژهت بهبارهواوی سهو ته

نجامدا و، تی ئهحکوومهر بهکانی سهزگهتی و داوودهپاشایه
. نر بدهسهو بیاری لهوهمان که بیخوننهرلهپهیان دا بهکهراپۆرته

م ، بهنهۆن تمهملی) 8(داھاتی ئران ، نووسرابووداکههراپۆرتله
ملیۆن )10/5(ت، کانی حکوومهزگهفی کۆشک و داوودهسرهی مهراده
کۆمیسیۆنی دارایی .نهملیۆن تمه) 30(ش وهرهرزی دهقه. نهتمه
مان بۆ چاککردنی رلهپهکی ئابوورییان دایهیهھا پشنیازپۆژهروهھه

، داوایان وه ورهی دهرزی قهوهمکردنهباری ئابووریی وت و، که
فی سرهملیۆن مه10/5ن لهملیۆن تمه) 4(مان رلهکردبوو په

ن زار تمهد ھه، داواکرابوو سسهبۆ نموونه. وهمبکاتهت کهحکوومه
د شتسهھا ھهروهھه. وهمبکرتهتیی کهۆشکی پاشایهفی کسرهمه
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لیشا ببدرێ، هعمهی پشووی حهی مانگانهن مووچهزار تمهھه
ورز تهلیشا لهعهمهحهبوو کهوکاتهھی ئهیهو مووچهئهچۆنکه

دی ئوهر ئهبهله. شاهببوو بژیا و جگری باوکی بوو، ھشتا نهده
نی زار تمهچل ھهتودووسه. ربگرتوهیهو پارههناکات ئپویست

مانهلهجگه. بووو مرداتکدا ئهک، لهوهردینشا بابووهفهبۆ موزهدیکه
، کهوهمبکرتهبوو کهی کۆشک دهبووجهلهنی دیکهزارتمهست ھهشه

ی شاندی دارایی، کهپاش راپۆرته. ت دیاریکرابووخشینی خهبۆ به
شوازی ی، چلۆن بهکهماهشا و بنهمان بۆی ئاشکرابوو کهرلهپه

یان تووشی کههو، وتلووشیوهان ھهی وتیپارهوهجۆراوجۆره
ملیۆنان داخۆیانیرانیخۆشگوزهپناوو، لهژاری و برستیکردووهھه
. رزکردووهوتانی ئینگلیز و رووسیا قهشیان لهنی دیکهتمه

سی مانگدا ببت بهی شا لهکۆمیسیۆن پشنیازیکردبوو، مووچه
وهنهزار تمهھه115کان لهشازادهی ی مانگانهن، مووچهزار تمهھه

.نزار تمهھه12بکرت به
ی  مانگی 8ی پشنیازیی کۆمیسیۆنی دارایی، رۆژی پۆژه

ن الیهردانک لهستوهب ھیچ گۆڕان و ده، به1907ری مبهنۆڤه
.سندکراپهوهمانهرلهپه

ت انی حکوومهستدهکان و کاربهشا و شازادهلهدا، جگهم کاتهله
شاپشاڵ مامۆستا و راوژکاری (ستی رووسیا دهالکان، کاربهو مه
مانیش تاران، ئهله) مارلینگ(ستی ئینگلیز دهو کاربه) تی شاتایبه

و شوازک چ رگهچۆن و بهدا کهلیشا دهعهمهریان پشانی حه
.نتوتنخوازان تکبشکی پشکهرهمان و بهرلهبتوانت په
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وتنخوازاندا ر پشکهرامبهبهنوێ ھزی خۆی لهرلهلیشا سهعهمهحه
دا، و ساهر ئهزی ھهرماوهی سهرۆژی پانزهو، لهوهتاقیکرده

مانی بۆ کۆشکی خۆی بانگشت کرد و، رلهندامانی پهئهک لهیهژماره
، کانی یاسایهندهو بهمان دیاریکردنی مادهرلهیاندن، کاری پهپیاگه

تیی رۆکایهبردن و سهڕوهکاروباری به) مانرلهپه(م ئوهبه
خۆی مهکاتکدا ئه، لهوهستی خۆتانهدهتهوتیشتان خستووه

یاسا رز لهکهھا من سوندم خواردووهروهھه. ی یاسایهوانهپچه
ات شۆرای کو والت بپارزم، ئیدی چ پویستدهبگرم و ئوه

کان کهڕهشۆرای گهیهوهئهداوای ئمهوهر ئهبهکان بمنن؟ لهکهڕهگه
!؟وهشیننهوهھه

نگاندنی سهست و، پاش ھهی بهوهمان کۆبوونهرلهرۆژی دوایی په
سنووری مان لهرلهپهکیان نووسی بۆی، کهیهی شا، نامهکهلدوانه

ن و شۆرا نجومهپی یاسا، بوونی ئهو، بهوهداالتی خۆی الینهسهده
ک خۆیان کان وهرهشۆرای گهوهر ئهبه، لهوایهندیکا رهو سه

! وهمننهده
ون و خواردنی مان، خهرلهی پهی نامهوهشا، پاش خوندنه

کی بسنوور مشک و بیری داگرت و گیرا و رق و بزارییهلھه
. مانرلهنوبردنی پهڕ بۆ لهگهوتوانای بخاتهوموو ھهبیاریدا ھه

دان ، سه)1907ری مبهی دسه15(تاوی ی ھه23/9/1286ڕۆژی له
کانی کهڕهری و باجسنی گهرسهشین و سهقۆوهو الت و چهقاوهشه

در نیزام و تیی موقتهرۆکایهسهی تاران به'' میدانچاله''و '' سنگلج''
وهرهنجهقۆ و خهو چهمهدارو  گورز و قهبهت، زرهنیع حهسه
ناسرمولکی .ڕێوتنهکه'' سپاساالر''ی مان و قوتابخانهرلهو پهرهبه
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چ، خۆی و پشویی دهرهبهکهزانی دۆخهزیر کهرۆکوهسه
و الت، قاوهکانی شهتیپه. مای خۆی دانیشتو، چوو لهوهکشانده

ژن جنودان بهستیانکرد بهمان، دهرلهرگای پههردبهیشتنهکات گه
و وشهردبارانکردنی حهمان و، بهرلهندامانی پهو منداڵ  وکچی ئه

نو لهمان کهرلهکانی پهوانهپاسه. مانرلهی پهرهنجهو پهرگهده
بژردرابوون، کاندا ھهوتنخوازهنگرانی پشکهالیهدسۆزان و 

یان لهقهتهوهمانهرلهربانی پهسهمانیان داخست و، لهرلهپهی رگهده
ڵ گهکان لهقاوهشه. لیشا کردعهمهحهر بهکانی سهی التهستهده

. تنھه''تۆپخانه''یانی و گۆڕهره، بهقهنگی تهبیستنی ده
ڕاستی شاری تاراندا نوهله، که''تۆپخانه''پانی گۆڕهله

درابوو، سوپاساالر و ت ھهیان خوهدهن سوپاوهالیه، لهوتووهکهھه
وێ بۆ ئهکانی سوپاش چووبوونهرهفسهئهک لهکۆمه
بۆ راکشانی زیاتری . مانرلهرشتیکردنی پالنی رووخاندنی پهرپهسه
ر سهو  رکخستنیان بۆ ھرشکردنهکهپانهک بۆ نو گۆڕهخه
و ی برنج و گۆشت و شلهورهگهورهی گهنجهیان مه، دهمانرلهپه

واڵ و مزگنی خواردنی خۆڕایی، ر ئاور نرابوون و، ھهشۆرباو سه
لهکهپانهمدا گۆڕهرۆژی دووهله. ڕاگهماڵ دهکۆن و ماڵ بهکۆن به

م له. وهکداری لکۆببووهزاران چهھهھات و بهی دهشامات جمهحه
و، پاش تۆپخانهیاندهالکانیش خۆیانگهمهک لهدا کۆمهوهن

پاش ر و،ر مینبهسه، چوونهوری شاھانهڕۆخوانی چهخواردنی نیوه
ال، گوتیان، ربهکهرھاتی سامناکی ئیمام حسن لهسهی بهوهگانه

نگری بکوژانی ئیمام حسن و  الیه،شرووتهنگرانی مهالیه
کانی ئیسالمن ورهو گهئاینی پیرۆزی ئیسالمین و، دژ بهکههمابنه
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کوشتنیان وهر ئهبهله. کافرستانن بهمان بکهکهوێ وتهیانهو، ده
!!الهحه

بای و باتهتۆ تهئایهالکان کهمهک له، کۆمهھژای گۆتنه
کشی نوان و کشمهملمالنکردن، لهتییان دهرایهھانیی نونهببه

لهبوو، کهجۆرێوستیان بهت و ھهماندا، سیاسهرلهشا و په
ستخستنی گرت بۆ دهردهردووال سوودیان وهناکۆکیی ھه

کانی ڕهسپاندنی باوهوتی سیاسی و ئاینیی خۆیان و، چهستکهده
بوون، وهئهک دژی الیهله. دارتیی کۆمهبهڕوهنو یاسا و بهئاینیی له

ر وتدا سهست و دیکتاتۆریی بهدهت بگرتهسهتیی دهواوهتهشا به
کا و، رووسیا و ئینگلیز پن و، حیساب بۆ چینی ئاینیی نهبسه

بوون، وه، دژی ئهوهشهکی دیکهالیهتی ئران بگن، لهسیاسه
چینی ئاینی ست بن و، ج پ بهوتدا بادهکان لهوتنخوازهپشکه
کانی وتی رووداوهرهک دواتر لهوه. نندییان لژ بکهوهرژهو به

جیکردنی جبهکی زۆریش لهیهرادهیبینین، بهشۆرشی نوخوازیدا ده
. ستھنادهوتنیان بهرکهیاندا سهتهم سیاسهئه

ی وهنیازی ھورکردنهبه،)نهتهئحتشامولسه(مان رلهرۆکی پهسه
نرت ی دهولهو موعینولدهولهالئۆلدهعه، براکانی خۆی کهارودۆخهب

ھرشی مان لهرلهی پهوگازندهوێ و، گلهشا بکهچاویان بهکه
ن نن و، داوای لبکهیهئاگاداریی شا بگهالکانی تاران بهرهالتوبه

ی شا کهالنهگهدهسهم دووکهکات ئه. بگرتو رووداوانهپش به
نابت لیشا ئامادهعهمهنن، حهیهمانی پابگهرلهرۆکی پهیامی سهپه

دات بهرماندهکا و، فهکانیان بگرێ، جنوبارانیان دهقسهگوێ له
پاش لدان و . نیان بکهالقهو فهوهستنهکانی بیانبهوانهپاسه
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ران مازندهیستراویی، بۆ ناوچهستوپبهدهدارکاریکردنیان به
ی راسپاردهزیرک بهند وهبۆ رۆژی دوایی، چه. وهخاتهدووریانده

رۆکی ن براکانی سهکهچن بۆالی شا و، داوایلدهمان، دهرلهپه
جنو و وانیش لهن ئهتهلیشا نهعهمهآلم حهبه. مان ئازاد بکاترلهپه

ی کوشتنی شهڕهکو ھهشناکا، بهببهی دزو و ناشیرینوشه
کان و زیرهڵ وهگهوتی شا لهسوکهھه. کاتزیرانیش دهرۆکوهسه

شاری تاراندا وڕۆژکدا لهشهمان، لهرلهرۆکی پهبراکانی سه
ستی شا بهمهلهشۆرشگان و ئازادیخوازان که. وهبتهبوده

ر ھرشی رامبهبهی لهوهچن، بۆ ئهمان دهرلهو پهرهیشتبوون، بهتگه
ی ئازادیخوازان لهژماره. کانی شادا بیپارزنستهدهسوپا و گۆپابه

شۆرای . سزار کهبیست ھهگاتهمان دهرلهری پهوروبهده
س زاران کهھهبژردرێ و، بهرگریی ھهرشتیکردنی بهرپهسه
زۆره هتشامهم حهئه.ندهرۆژ کشک دهو و بهشه، بهرهسهبه

کان بۆ کهڕهشۆرای گه. بکیان پدهچهنیا بیست دانهتهشۆرشگه
فرانباردا ی به25ڕۆژی کرن و، لهکی زیاتر ئاگاداردهیداکردنی چهپه

ستی دهگاتهجۆر دهکی جۆربهت چهوتسهزار و حهدووھه
. وهکانهشۆرشگره

شخ ، کهکهتی ئاینیی خهست بۆ بزواندنی ھهدا، حکوومهم کاتهله
کات ستدهویش دهو، ئهیدانی تۆپخانهھنن بۆ مهدهزۆ نوورییفه
و  وتی ئرانی شیعهخودێ، کهلهوهھاوار و گریان و پاڕانهبه

. دا بپارزت'' کانی بدینخوازهشرووتهمه''ر رامبهبهئیمام حسن له
کانی ستهدهن گۆپابهالیه، کوڕکی الو لهداپانی تۆپخانهگۆڕهله
ی زانیاریی بۆ وهتی سیخوڕی و کۆکردنهتۆمه، بهنگری شاوهالیه
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الت و س لهیان کهدهبه. کرتردهسهستبهئازادیخوازان ده
ن و، دهالماریدهزۆال نووری پهنگرانی شخ فهکان و الیهقاوهشه

الوی داماو ملیقیب،ید نهال سهمهکوڕی پاش لدان  وبریندارکردنی، 
سکم م کهکهی موسمانان، من یهئه'': کاگرێ و، ھاوار دهدهدواوهله

الی باپیرهتدا لهڕۆژی قیامهردنم، لهکان دهخوازهشرووتهچاوی مه
ردوو چاوی ر ھهنجهخهوجا بهئه. ''!نم شاھیدیم بۆ بدهورهگه

یان پاشان ده. کاتنجدهنجن ئهن و دڵ و ورگی ئهرددهکهکوڕه
کانی ندامه، ئهکاتکدا ھشتا گیانی تداماوهری  و لهسهس دنهکه
وهدارهو، بهوهنهکهکدیی جیادهیهقۆ لهو چهمهقهشی بهله
.واسنیدهھه

ک یهشوهھیچ مان بهرلهب، پهدهستیار ئاۆز و ھهکهبارودۆخه
م ئه. بکاتکشهلیشادا پاشهعهمهر حهرامبهبهنابت لهئاماده

نگرانی ک و، الیهرمیی زیاتری خهھۆی دگهبتهش دهوستهھه
ی پشتیوانی دان بروسکهسه، بهوهربایجانهئازهله. خوازییشرووتهمه
ورز، لهتهئازادیخوازانی شاری . تارانگاتهمان دهرلهپهله

- وهالت بکشتهسهدهن لهکهلیشا دهعهمهحهکدا داوا لهیهبرووسکه
.درۆ خواردووهو، سوندی بهیاسای وتی پشلکردووهچۆنکه

ی پشتیوانیی لهبرووسکهوهکانی ئرانهورهگهشارهیتا لهیتا پهپه
بۆ وهمانهرلهپهسی لههشکشاندکی شه. تارانگاتهمان، دهرلهپه

کۆشکی شا و، پاش لدوانی چت بۆدهکانرکردنی کشهسهچاره
نجام شا و رهکانیان، سهر داخوازییهسهزۆر و پداگریی له

سوپا داوا لهی کهوهبن بهن و، رازیدهکهدهكشهی پاشهکهتهحکوومه
و کاسهتهمهوبرسی و ھهکانی چاستهالکان و دهی مهستهو داروده
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ن و چۆبکهکهپانهگۆڕهن کهکانی تاران بکهشنهوهمهخۆر و قهشه
رمانی جکردنی فهجبه. و شون و مای خۆیانبۆ مۆگهوهبۆنه
ی دیکهبوو بۆ شا و، ھندهورهک شکستکی سیاسیی گهالیهشا، له

کی الیه، لهوهخوارهکدا ھنایهنو خهتیی شای لهسایهرز و که
پناو لهالکان، کهبوو بۆ مهوره، شکستکی گهوهشهدیکه

، چوونهوه وک جیاکردهخهندیی خۆیاندا، ریزی خۆیان لهوهرژهبه
. وهیهکهستهزۆردار و وابهتهپاڵ شا و حکوومه

پانی کردنی گۆڕهناچارکردنی شا بۆ چۆلهمان، جگهرلهشاندی په
ی 23(فرانبار ی به30ڕۆژی ھا لهروهکانی، ھهھزهبهتۆپخانه

تی خۆی، لهخهبهلیشای ناچارکرد کهعهمه، حه)1907ری مبهدسه
خۆم، کهسوند دهم قورئانهبه'': رگی قورئانکدا بنووسپشتی به

یاسای گاریی لهکانی شۆرشی نوخوازیی بگرم و، پارزبناخهرز له
.   ی خۆی واژۆ بکاتکهپاشان ژر نووسینه، ''!میی ئران بکهبنچینه
تی جۆراوجۆریان بابهیدابوون کهک پهیهند رۆژنامهدا، چهم کاتهله

''مجلس''ی کیان رۆژنامه، یهم رۆژنامانه، گرنگترینی ئهوهکردهبوده
وهباییهباتهد تهممهید محهتۆال سههئاین الیهلهبوو که)مانرلهپه(

ھا وتاری روهی ئاینیی، ھهڕووی روانگهخستنهکرا و، جیا لهردهده
صور ''ی میان رۆژنامهدووه. وهکرایهئازادیخوازیشی تدا بوده

کی شۆرشی یهرکردهند سهن چهالیهلهبوو که''اسرافیل
رتۆکیپهلهکهمستوفی عبدالهی وتههکرا و، بردهدهوهنوخوازییه

دا'' قاجاریهشرح زندگی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره''
زۆر ری خونه'' صور اسرافیل''ی نامهفتهحه''، ، دهی پکردووهئاماژه

کانی رۆژنامه. ''دانه24000یشتهگهکانی دهژمارهبوو، چاپی ھندک له
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حبل ''، '' روح القدس''، ''مساوات''، بریتیبوون لهمهردهو سهی ئهدیکه
له'' صور اسرافیل''ی تی رۆژنامهتایبه، بهم رۆژنامانهبوونی ئه. ''المتین

کانی ئران رۆی کانی شا و رووداوهڕووی پیالنهک و خستنهھۆشیارکردنی خه
. گاریان دهکاریگه
، ھاوکات بوو )1908(تاوی، ھهی 1287ستپکردنی سای ده

تیی یهدانی پشوی و ئاۆزیی سیاسی و کۆمهرھهڵ سهگهله
کان رم و ستانهھهی زۆربهو رگر لهتهچه. ری وترتاسهسهله
ی ستهردهکانی تارانیش، سهکهڕهگهھندک لهله. یدابوونپه

ی شار باجیان لهغهی دارۆونهکک، بهڕهر گهی ھهقاوهشه
. ندسهکانی سنووری خۆیان دهقام و کۆنهدانیشتوانی شه

زانی توانای چاککردنی کاتک نهتهلسهزیر نزامولسهرۆکوهسه
کان و شازاده. نشین کرد، وازیھنا و خۆی خانهی نییهکهدۆخه

بۆ ترسییان لنیشت و کانی ھۆزی قاجاڕ مهورهتکای گه
دا چوون 1908مای 30رۆژی ی وت، لهرکردنی کشهسهچاره

بۆچوونی وی راوکه،)رۆکی ھۆزی قاجاڕسه('' عضدالملک''بۆالی 
. نبکهبارهنالهو بارهکی ئهیهچارهوهبزانن و، پکه

کیی بریتانیا رهند رۆژ دواتر، باوژی رووسیا و کارگی سهچه
ک، چوون بۆالی ڵ یهگهلهوهراگۆڕینهتاران، پاش وتووژ و له

رانی شۆرا و بیروئامانجی ربه'': لیشا و، گوتیان پیعهمهحه
ن و، تیی بخهپاشایه، شا لهیهوهکانی تاران ئهنهنجومهئه

ر شتکی وا گهگوتیشیان، ئه. رکارسهتکی دمۆکراتیک بھننهحکوومه
ڕزتان و لهبهپشتیوانیی له) یارووسیا و بریتان(رووبدات، ئمه

.''!ینکهتیی قاجاڕ دهی پاشایهوهمانه
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، )ولهلدهموشیرو(زیری نوێ رۆکوه، سهگرنگهم دیدارهپاش ئه
وهواوی کۆبوونهی راپۆرتی تهوهمان، بۆ ئهرلهنردرا بۆ پهلهپهبه

رووسیا بدات لیشا و باوژی بریتانیا وعهمهی حهکهسقۆییه
رۆژک دواتر، . وهدیانهماندا و ترس خاتهرلهگوی پهبه
کی زۆر لهیهڵ ژمارهگهلهسواری درۆشکهلیشا بهعهمهحه
ر و، دهھاته'' گوستان''کۆشکی کانی، لهوانهند و پاسهستوپوهده
ڕاستی تاراندانوهله، رۆیشت که''کۆشکی باخیشا''و رهبه
مان رلهوخۆ پیالنی رووخاندنی پهی راستهوه، بۆ ئهوتووهکهھه
.رشتی بکاترپهسه

مان رلهالماردانی پهی پهخشهدا، نهممهیانیی رۆژی پنج شهبهله
نو رباز رژانهپشدا، تیپکی سهله. وهجیکردنهبواری جیبهوتهکه

کی خهکردن لهشهڕهھاوار و ھهستیانکرد بهو، دهوهشاره
نگ و دارو تفهقۆناخهھاتوچۆدابوون، بهلهکان کهقامهنوشه
یتا یتاپهک و پهلدان  و بینی گیرفانی خهربوونهبهکۆهمسته

کدار سواری چهستهھاوکات دوو ده. کردئاسماندا دهیان بهقهته
یدانی تۆپخانهو مهرهش بهکهوتن و، تیپکی دیمان رکهرلهو پهرهبه
کان، ربازهک و سهی خهناو ھاوارو قیژهراوزهو ھهقیه.ڕێوتهکه

کان ژاند، دوکان و بازاڕ و قوتابخانهجارک شهشاری تارانی به
جاڕی . ھاتندهو مانی خۆیان ھهرهبهلهپهک بهداخران و، خه

سیان رکهکان ھهربازهینیدا سهھهرۆژی رکرا و، لهشبگیریی دهره
لیشاد عهممهمحه. پۆسینگ دایاندهتفهداروقۆناخهدیت، بهده
ل ندیی گهوهرژهبه(: شکیدا نووسیبوویبهو لهوهیانکی بوکردهبه
ریزی تی ئران لهوهکرت، دهیاریپدهوهک خۆفرۆشهن کۆمهالیهله
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ین کهبهنو دهلهوانهموو ئهو، ھهه'' ۆنستیتۆسیۆنن کخاوه''وتانی 
).وشتنخۆفرۆش و به

کانی ئرانی لهشارهوهی بروسکهڕگهخۆ و، لهوتهمان، کهرلهپه
تۆ ئایه. وهلیشا و رووسیا ئاگادارکردهعهمهشی حهپیالنی ھاوبه

کانی ئاینیی لهندهناوهیان نارد بۆ ھانیش بروسکهبایی و ببهباتهته
لیشادا عهمهر پیالنی حهرامبهبهکان و داوایان کرد لهورهگهشاره
یامکی لیشا پهعهمهدا، حه1908ی جۆنی 12ڕۆژی له. بننگ نهبده

ن، یان سلیم بکهس تهب چوار کهمان و داوایلکردن دهرلهنارد بۆ په
میرزا - 1:بریتیبوون لهسهم چوارکهئه! وهرهدهئران بۆنهله

. ''صوراسرافیل''ی ری رۆژنامهرنووسهھانگیرخانی شیرازی سهجه
ی ری رۆژنامهرنووسهزا مساوات سهد رهممهید محهسه- 2
. واعظمال الدینال جمه- 4. لک المتکلمینمهتۆئایه- 3.مساوات''

بوو نهوه و، ئامادهدایهی شای نهکهرامی داخوازییهمان وهرلهپه
لیشا عهمهحه. کاتداوایان دهسلیمی شا بکات کهتهسهو چوار کهئه
زاقی نارد و، لهک قهیهستهدهی،کهرمانهی پشتگوخستنی فهتۆهله

که،دهیکهسمانخانی مهر مای سهیانکوتایهویخونکدا ھهشه
یدا خۆیدا گرتیان کهماهکانی ئازادیخوازان، لهکردهرسهکک بوو لهیه

پاش . و بردیان بۆ باخیشاوهستهزنجیر و قوف بهستوپیان بهو ده
کانی ناوداری شۆرش، بۆ تییهسایهو کهرکردهگیرانی سمانخان، سه

دا بهستیارهھهو بارودۆخهی بتوانن لهوهپاراستنی گیانیان و، بۆ ئه
موویان لهباشزانی ھهن، وایان بهبیاربدهشداریی زۆرینهبه
. وهمان کۆببنهرلهپه

پیالنی ورز لهتیی تهیالهنی ئهنجومهتیی ئهرۆکایهی سهوهپاش ئه
تی و تکرای رۆکایهنی سهنجومهناوی ئهلیشا ئاگاداربوو، بهعهمهحه
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ی ڕگهرکرد و، لهکیان دهیهراوهندیهراگه، وهورزهدانیشتوانی ته
دا داوایان کهنامهله. کانورهگهناردیان بۆ تاران و بۆ شارهوهلهبته

و ئاۆزیی وت، کشهلیشا کردبوو، بۆ کۆتاییھنان بهعهمهحهله
!ت بھنتسهدهواز له
نگریکداری الیهدان چه، سه1908ی جۆنی 3ممهڕۆژی شهله

. مانرلهری پهوروبهدهیاندهخت خۆیانگهتارانی پتهلهشرووتهمه
ورز، م ئازادیخوازانی تهورز کرا، بهتهتیی لهھاوکات داوای یارمه

کانی کدارهت و چهکداری حکوومهڵ ھزی چهگهرۆژک پشتر، له
دا تووشی ''دۆچی''کی ڕهکانی گهقاوهنی ئیسالمی و التوشهنجومهئه

.نگکی گران و خوناویی ھاتبوونجه
وهلهی بتهڕیگهی نووسی و لهندراوکی دیکهیهلیشا راگهعهمهحه

دا کهکی بروسکهیهکۆپلهله. وهکاندا بالوکرایهموو شارهتاران و ھهله
سک ر کهھهدواوهمۆ بهله! نوخوازییهدژ به، مانهرلهم پهئه'':نووسیبووی

دوو رۆژ .''!درتسزا دهتوندترین شوهالبدات، بهی ئمهرموودهفهله
وتن و مان رکهرلهو پهرهزاق بهکانی قه، ھزهم رووداوانهئهدوای 

ر رامبهبهشیان ھنا لهورهشت تۆپی گهھه. مارۆدامانیان گهرلهپه
.زراندماندا دایانمهرلهپه

تاو، ھاتنی ھهڵ ھهگه، لهممهرۆژی سشهدواتر و لهدوو رۆژ
ند ئازادیخوازان توانییان چه. ستیپکردڕکی گران و خوناویی دهشه

ھۆی م بهزاق تکبشکنن، بهکی ھزی قهریهسهھرشکی له
ن ھزی الیهلهکانی ئازادیخوازانرهنگهمان و سهرلهتۆپبارانی په

،  توانای وهی رووسییه'' لیاخۆف''تیی یهرماندههفزاق بهقه
ئازادیخواز و، کوژران  1200ما و، پاش کوژرانی رگریکردنیان نهبه
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عات ت و، دوای چوار سهکداری حکوومهچه250وبرینداربوونی 
ک لهیهشانی ژمارهت شانبهکانی حکوومهردی خوناویی، ھزهبهنه

ک خۆری تاران، وهو شهقاوهدان شهو سهکانموسمانهکدارهچه
مان لهرلهلی نو پهلوپهکه، لهوهمانهرلهنو په، رژانهشکری کوللهله

تاکو بینی وهکانهنرخی نو ژوورهمافوور و تابلۆ و شتی به
ی نگوستیلهعات و ئهو سهرھنانی پارهکان و دهگیرفانی کوژراوه

ی نجرهرگا و پهرھنان و رفاندنی کورسی و دهتا دهستیان، ھهده
ڵ گهو، لهوهوت، خیانکردهپیان کهرلهک بهرچییهکان، ھهژووره

مانهرلهو پهکرد و، لهبرا ورانیانبۆ نهان کهشیوهئه. خۆیان بردیان
. پاش خۆیان جھکیان لهیهی رۆژی پشوو، کالوهرازاوه

تیی ھندک یارمهتوانیبوویان بهرانی شۆرش کهربهلهکیهژماره
ی مای وشهحهن و، خۆیان لهمان رابکهرلهپهئازادیخوازان، لهله
ن الیهھۆی ئاشکراکردنیان له، بهوهدا بشارنهولهمینولدهئه

موویان یان زانرا و، ھهکهشونه، بهوهیانهخوکهخانه
ھانی، تۆ ببهئایه: بریتیبوون لهسانهم کهئه. انرکرسهستبهده

رۆکی لمولک، سهکیم ئهلمتکلمین، حهلک ئهبایی، مهباتهتۆ تهئایه
ھانگیرخان و میرزا قاسمخانی ، میرزا جهولهلدهمان مومتاز ئهرلهپه

. بوونورسه
گیراوانی ک لهیهرانی شۆرش و ژمارهت، ربهی حکوومهکهھزه

وێ، پاش له.بۆ باخیشاوهستراویی گواستهستوپبهدهی بهدیکه
وهزنجیرهستوپ و ملیان  لهوجا دهو دارکاریکردنیان، ئهنجهشکه

لمتکلمین ومیرزا لک ئهکاتک مه. ن بۆ الی شایانبهئانن و دهده
وهاوییهشی خونرولهستراوی و سهستوپبهدهھانگیرخان بهجه
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ی سووکی رز قسهنگی بهدهوێ، بهکهلیشا دهعهمهحهچاویان به
ردانی بگانهستوهو دهی وتھۆکاری ئاژاوهن و، شا بهپده

گوریس دا بهو ڕۆژهر لهدا و، ھهرمانی کوشتنیان دهشا فه. نبهنوده
. خنکنندهباخیشادالهئازادیخوازهتییهسایهم دوو کهئه

نگ رھهن سهالیهربازیی لهکی سهیهندراوهیهبۆ رۆژی دوایی، راگه
بوونی ھاتوچۆ خهدهرمانی قهو، فهوهکرتهتاران بودهلهوهلیاخۆفه

ر بهله''ھا نووسرابوو، روهدا ھهکهندراوهیهراگهله. ندرتیهگهراده
کان و، وشتهبهک بوون لهیهپکھاتههمان کرلهندامانی پهی  ئهوهئه
درن، ڕیانکرد، سزا دهستان و شهتدا وهر ھزی حکوومهرامبهبهله
وانی پشوو، جی ئهخرێ و، لهی س مانگ دادهمانیش بۆ ماوهرلهپه
.''بژردرندهمانی نوێ ھهرلهتیی پهندامهبۆ ئهسانی دیکهکه

رمیدا لبوردنی گشتیی یانکی فهبهلهت رچی حکوومهگهئه
دانی ئازادیخوازان سدارهدوونان و گرتن و لهم راوهرکردبوو، بهده
سوتان نوی کی ئازادیخوازی دیکهتییهسایهکه. وامبووردهر بهھه

بوو، پاش گیران '' روح القدس''ری رنووسهمای خۆراسانی سهعوله
. گوریس خنکاندباخیشادا بهویشیان لهئهی،دانی دڕندانهنجهوشکه
ید مۆئهشازادهتیی رۆکایهسهباخیشا بهربازیی لهی سهدادگه

دان ند رۆژکدا سهی چهماوه، لهید موحسینو، سهنهتهسه
تاران بایی لهباتهھانی و تهتۆال ببهئایه. داسدارهئازادیخوازیان له

ری ئازادیخوازان کهش لهکی دیکهیههو ژماروهدوورخرانه
کورتی، به. ی ئینگلیزر باوژخانهبهنایان بردهبوو، پهتنیان نهھه

لک دژوار و سامناک وڕووی دۆخکی گهرهئازادیخوازان به
.  ھاتبوون
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ی لهوهورز، پاش ئهرمی تهتیی ھهرۆکایهنی سهنجومهئه
مان و کوژرانی رلهلیشا و داگیرکردنی پهعهمهی حهتاکهکوده
ر رامبهبهرانی شۆرش ئاگاداربوون، بیاریاندا لهربهک لهیهژماره

دوو ورز ببوو بهشاری ته. نکانی بکهرهربهستن و، بهشادا بوه
ن الیهلهستی ئازادیخوازاندا بوو کهدهی شار له، نیوهوهرتهکه
ستی دهشی لهی دیکهکهنیوه. ڕوهبرا بهدهوهانهتارخان و باقرخسه

تیی رۆکایهسهبه'' انجمن اسالمیه''ت و شی حکوومهھزی ھاوبه
نی پشنوژدا بوو، سهید ھاشم و حاجی میرزا حهمیرسه

کردن و، روشونی ورز پشتیوانیلدهتهی رووسیاش لهکۆنسولخانه
.دانپشانده

یکشا،ورز درژهتهڕ و لکدان لهشهرۆژکدا کهندی چهماوهله
نارد بۆ ئازادیخوازان و، یامی دهیتا پهیتاپهرکۆنسولی رووسیا پهسه

وهدایهتاران دهلیشای لهعهمهوتنی حهرکهمان و سهرلهشکستی په
کوشتن ک بهخۆڕا خۆیان و خهکردن، لهگویاندا و، داوای لدهبه
رکرد و، کیان دهش، فتوایهنی ئیسالمییهنجومهالکانی ئهن، مههدمه

تی بابی و دا بت، خزمهشرووتهی مهرهبهسک لهر کهھه'': گوتیان
ڵ گهی وا لهسانهو کهئه. کاتناموسمان و دوژمنانی ئیسالم ده

خوازهشرووتهڵ مهگهھاوکاریکردن لهدا نین، یان لهشرووتهمه
کانیان ر ماهسهئاالی سپی لهھنن، پویستهکان وازدهدینهوژمن بهد

. ''کانیانهرماسهکرتهی ھرش نهوهۆ ئهن، بدهھه
شکی زۆر ر بهسهکاریانکردهندانهو پرۆپاگهشهم بانگهئه

وه و ئاالی خۆیان کشاندهندامانی ئازادیخوازان ونگران و ئهالیهله
ھانی وهرزهی بهورهتارخان و باقرخان بهم سه، بهداان ھهسپیی
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خۆن و مهسانهلهو درۆودهفریوی ئهدا کهشۆرشگانیان ده
.انکانیهرگرتنی داخوازییر وهسهوام بن لهردهبه

ت ھزی حکوومهو وهمهی دووهفتهحهڕ پینایهورز، شهتهله
وتن رکهیتوانی سهکداری، نهی چهک و ژمارهچهڕای زۆریی رهسه
دیداری وخۆ چووهرکۆنسولی رووسیا راستهسه. ستخاتده

رووسیا و گیانی ر کۆنسولخانهبهنا بباتهتارخان و داوایلکرد پهسه
ستی بهمه. دواوهی دایهتارخان داواکهم سهپارزرت، بهده

ی کهتارخان و ھزه، خافندنی سهی رووسیارۆکی کۆنسولخانهسه
ورز بۆ تهوهتارانهت لهتری حکوومهورهھزکی گهبوو، چۆنکه

کو بوو، بهت، نیازی وتووژی نهحکوومهوهر ئهبهبوو، لهڕوهبه
بکردنی خۆڕاگریی ئازادیخوازانیکات بوو بۆ بنهپویستی به

.ورزته
ن  الیهنگرانیان لهی ئازادیخوازان و، الیههییانزهرکوتی ببهسه

کانی رهفسهرشتیی ئهرپهسهت بهکداری حکوومهھزی چه
موو چین و توژکی رقوبزاریی ھهی دیکه، ھندهوهرووسیا

ر داوای سهله. تی رووسیا زیاد کردلیشا و حکوومهعهمهر حهرامبهبه
تۆ و ئایهک لهھانی و کۆمهبایی و ببهباتهتۆ تهئایه
لهکهی شیعهورهتۆکانی گهئایهکانی ناوخۆی ئران، الناسراوهمه
یاند، ھرشکردنی کدا رایانگهفتوایهنیشتن، لهدادهالربهو کهفجهنه

ی ھرشکردنهونهورز، بهر دانیشتوانی شاری تهربازیی بۆ سهسه
ھاوکاری رووسیا و مان و، ناب ھیچ موسمانکمی زهر ئیمابۆ سه

.وریزدژی دانیشتوانی موسلمانی شاری تهت بکا لهھزی حکوومه
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ختیاری و، کانی کوردی بهزهن ھالیهزادکردنی شاری تاران لهئا
!لیشاعهمهتنی حهشۆرشگانی گن و، ھه

زۆ نووری بۆ تیی شخ فهیارمهلیشا بهعهمهدا، حهم کاتهله
پشدا شا له. ڕێکیان خستهرییهک، شانۆگهکردنی خهواشهچه

بژاردنی ڕزاندا ھهمانگی گهزانت لهباشدهیاند، وایبهرایگه
کدا نو خهنووریش لهزۆوجا شخ فهئه! نجامبدرتمانیی ئهرلهپه
مان ناوێ و، داوا وتهشرومهکه،ی ئیمزاوهکۆکردنهبهکاتستدهده
پاشان ! بھنتشرووتهسندکردنی مهپهین واز لهکهشا دهله
شداربوو، تۆماری شا بۆخۆشی تیدا بهتدا کهکی تایبهیهبۆنهله

نووسین داواکهواژۆی بکا و، بهستی شا کهدهکانیان دایهناوه
تکای ر داوایسهله'': لیشاش نووسیعهمهحه! سندبکاتپه

مان رلهی پهوهزراندنهدامهدانیشتوانی موسمانی ئران، واز له
رزی نی بهنجومهئه''زرانی دامهی خۆی لهخشهپاشان نه. ''!ھنمده

، لهنهمهنجوم ئهکانی ئهرهئاشکراکرد و، گوتی، نونه'' تییحکوومه
بن و، مانگی دهستنیشانکراوی خۆم دهھنرێ، کهس پکدهنجاکهپه

ک کانی خهو پداویستییهکشهیشتن بهدوو جار بۆ پاگه
!وهبنهکۆده
رقای رخۆشبوو، سهتاران سهوتنی لهرکهسهلیشا بهعهمهحه

وای ناکاو ھهتی سیاسیی خۆیبوو، لهسهسپاندنی زیاتری دهچه
الکان و ت و مهمهورز، ھزی حکووتهئازادیخوازان لهیشت کهپگه
ورزیان کانی تهقاوهنی ئیسالمی و شهنجومهنگرانی ئهالیه

ستی دهتهوتووهتیی کهواوهتهورز بهو، شاری تهتکشکاندووه
. وهئازادیخوازانه
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ی بهکی تازهیهورز، ورهوای ئازادکرانی تهی ھهوهبوبوونه
رمی ھهله. خشیک بهکانی ئران و خهئازادیخوازانی تاران و شاره

تیی یارمهپکھنرا و، به'' تاری سهکۆمیته''باکووری ئران، گن له
ی وهکۆکردنهوی ھهوتنهکهوهفقازهقهکانی رووسیا، لهکۆمۆنیسته

کدار بهتیپکی چه. کهکدارکردنی شۆرشگانی نوچهک و چهچه
ی 19وتی ڕکهن پکھنرا و، لهرمهڵ شۆرشگانی ئهگهشی لهھاوبه
ر سه، ھرشیانکرده)8/2/1909(تاوی ی ھه1287ندانی سای ربه

نی و، پاش کوشته'' رمی گنھه'' ندی نوهشت کهشاری ره
یان کهت، شارهکانی حکوومهکدارهچهک لهیهحاکمی شار و ژماره

تیی ئازاد واوهتهیان بهکهرمهند رۆژکیشدا ھهی چهماوهگرت و، له
میدیای وتانی کو لهئران، بهنیا لهته، نهوتنهرکهم سهئه. کرد

دی خستهی زۆریشی ژارهو، ترس و پهوهنگیدایهئۆروپادا ده
. وهیهکهتهی حکوومهودایرهستهستان و دهدهلیشا و کاربهعهمهحه

کانی رهربهستی بهبهمهئازادیخوازان و شۆرشگانی تاران، به
.ی خۆیانوهرکخستنهوهوتنهنوێ کهرلهخت، سهپتهت لهحکوومه

تیی رۆکایهسهبهختیاریی کانی بهفرانباردا، ھۆزی کوردهمانگی بهله
کانی ئران ستی ھزهدهھانیان لهسفهد، شاری ئهسعهردار ئهسه
و لهکهوهستی خۆیانهدهیان خستهورهگهو شارهرھنا و، ئهده

ئازادیخوازان شاندک له. ترین شاری ئران بووورهدا گهمهردهسه
یاند، و، پیاناگهد سعهردار ئهھان بۆ دیداری سهسفهچوون بۆ ئه

یان ن و، دهکهشۆرش دهی دانیشتوانی تاران پشتیوانیی لهزۆرینه
. کان پکھنراونکهڕهگهکداریی لهو رکخستنی نھنیی چهشانه

بۆالی تیی شۆرشرۆکایهسهست و ئامانجی  شاندیبهبگومان مه
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ر ھزی رامبهبههبوو، ئازادیخوازان لوهرئهبهد لهسعهردار ئهسه
کدار سوپا و ھزی چهتاراندا، پوستیان بهت لهکداری حکوومهچه
و تاران رهبهکهدیان داوهسعهردار ئهیان ھانی سهو قسانهبه. بووھه
ن ناب تهیدا بهکهھرشهله کهشکر بکش و، دنیاشیان کردووهله

. نکهلدهکی تاران پشتگیرییی خهو، زۆربه
ورز و تهرهبهداممهشهمانگی رهوه لهتارانهی لهو ھزهئه

کی ڕورز و، شهتهیشتهورۆزدا گهتای مانگی نهرهسهنردرابوو، له
ت کانی حکوومهھزه. وهگیرسایهنوێ ھهرلهو خوناویی سهورهگه
پاش . ار گرتکانی ھاتوچۆ و خواردنیان بۆ نو شموو رگهھه

نیی مهمیی خواردهک، برستی و کهیهفتهند حهڕبوونی چهتپه
باوژی بریتانیا و ئینگلیز داوایان له. داریھهشاردا سهله

ی وهنت، بۆ ئهیهش رۆژ ئاگرب رابگهلیشا کرد، شهعهمهحه
ڵ گهلهوهنزیکهوان بتوانن لهنو شار و، ئهنیی بگاتهمهخوارده

کۆتاییھنان بهت بهبارهورز، سهتهکانی شۆرش لهرکردهسه
یان، ھیچ سندکردنی داواکهڕای پهرهشا سه. نگفتوگۆ بکهکهکشه

بوو وهگرت، ئهنهمارۆدانی شار ھهنگاوکی بۆ البردنی گهھه
و ورزتهوخۆ ھزکی خۆی بنرتهتی رووسیا بیاریدا راستهوهده

کی نھنیی یهخشهپی نه، بهم داگیرکارییه، ئهدوور نییه. داگیری بکات
ی وهنجامدرابت، بۆ ئهلیشا و رووسیا و بریتانیا ئهعهمهنوان حهله

، دواتر ن سوپای رووسیاوهالیهئازادیخوازان لهکداماینیپاش چه
یخوازانیش کهئازاد.تی تارانستی حکوومهدهوهنهبدهکهشاره

رکۆنسولی کیان نارد بۆ سهیهکردبوو، نامهیهخشهم نهستیان بهھه
ورز و، ئمهت بۆ تهیهبا ھزی رووسیا نه'':رووسیا و، نووسییان بۆی
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م رووسیا بگودانهبه.''وینڵ شادا رکبکهگهین لهدهودهخۆمان ھه
س تیپی ی گۆندا به6ڕۆژی هورز، لپشنیازی ئازادیخوازانی ته

ورز و، نو شاری تهیشتهگهوهرباز و تیپکی تۆپخانهو سهسواره
. ورز شکستی پھنرای شاری تهرخۆدانی بونهمانگ، بهپاش یانزه

کی یهڵ ژمارهگهتارخان و باقرخان لهکانی شۆرش سهرکردهسه
.ورزتهی عوسمانی لهر کۆنسولخانهبهنایان برده، پهدیکه

ورز، بریتانیا و ی داگیرکردنی تهخشهجکردنی نهپاش جبه
د لهسعهردار ئهالی سهسمییان ناردهرووسیا، دوو شاندی ره

ی رماندهفهنکابۆنیھانگیرخانی تهجهھان و، بۆ الی سپادار سفهئه
شونی وهڕینهبگه''گن و، داوایان کردلیان،ھزی ئازادیخوازان له

تی رووسیا و بریتانیا ولهردوو دهھهنی بههلیشا بعهمهحهچۆنکه. انتخۆ
یی پی یاسای بنچینهبه،مانی تازهرلهڕۆژانکی نزیکدا په، لهداوه
ین، کهداواتانلدهوهر ئهبهله. زرنمهدهداوهمانی پشووهرلهسندکراوی پهپه

.''!نمان بکهرلهی پهوهڕوانی کردنهچاوهئوه
وسکدا کشهکهچڵ گهمن له'':رامیاندا دهوهد لهسعهردار ئهسه

جبوونی داخوازیی مان و جبهرلهپهالتیسهدهیوهگانهلهو، جگهڕم نییهشه
زرانی یی دامهڕۆم بۆ تاران، چاودرمن ده. م ناوتئازادیخوازان شتکی دیکه

ش وا ئمهفای کرد، ئهی خۆی وهوادهلیشا بهعهمهر حهگهم، ئهکهمان دهرلهپه
.''!وهینهڕگهندی خۆمان دهبهو والت و مهرهنین و، بهکانمان دادهکهچه

ردار ی سهوستهو ھهر ئهی شۆرشگانی گالنیش، ھهرماندهفه
ستانی رووسیا و بریتانیادا دهرامی کاربهوهلهب و،  دی دهسعهئه
ی وهزراندنهچت بۆ تاران بۆ چاودریکردنی دامهده'': ده
.''!مانرلهپه
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بن، کانی شۆرش ئاگاداردهرکردهبیاری سهکاتک رووسیا له
شار و رباز لهزاران سهنرن و، ھهو گن دهرهبهھزکی دیکه

باتی م ھزی ئازادیخوازان لهبه. وهنهکهندا بودهکانی گگونده
و رهن، بهریک بکهخهربازی رووسیاوهڕی سهشهی خۆیان بهوهئه

و، وتووهکهنزیکی تاران ھهلهن کهبهزون ھرش دهشاری قه
مژمردا ده24ی ماوهو گراندا و، لهورهڕوشۆرکی گهنجامی شهئهله
دی سعهردار ئهھاوکات، سه. وهستی خۆیانهژردهنهخهدهو شارهئه
ختیاریی، لهھۆزی بهلهوهکدارهی چهزار سوارهھهختیاریش بهبه
گاتهڕێ و، پاش دوو رۆژ دهوتهکهو تاران دهرهبهوهھانهسفهئه

و، نوی ڕۆیوهوانی ئاینزای شیعهختی پرهپتهبهکه''  قۆم''شاری 
.داتدا رامادهو شارهت لهکانی حکوومهھزه

چنهقۆم و دهننهیهگهخۆ دهلهپهباوژی بریتانیا و رووسیا، به
ژیوان ی پهکهبیارهن لهکهد و، داوایلدهسعهردار ئهدیداری سه

نلی و، کهش دهشهڕهت ھهنانهختیاریی، تهبۆ بهوهڕتهو، بگهوهبته
وا و تاران بوات، ئهرهر بتوو بهگه، ئهوهنهکهئاگاداری ده

دژی بن، سوپای بریتانیا و رووسیا لهردووالیان ناچار دهھه
یان، شهوگوڕهشهڕهھهد بگودانهسعهردار ئهسه. کاربھننبه

ڕ ڵ شادا شهگهلههنیازم نیی'':و،دهوهکاتهی پشووی دووپاتدهکهوته
تی بۆ شا داویهی کهنهو سوند و بهڕۆم بۆ تاران و، ئهم، دهبکه

.''!وهھنمهبیری دهجکردنی یاسای نوێ، وهجبه
و تاران رهی بهکهشکرهلهڵگهد لهسعهردار ئهبۆ رۆژی دواتر، سه

کانی رۆکھۆزهسهلهکککان پشتر توانیبوویان یهئینگلیزه. ڕێوتهکه
''ختیاریمی بهفخهمیرمه''نوی کهختیارییلۆڕستان و بهی نوچه
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ت سهنی کورسی و دهو بهخشینی پارهبهفریونن و، بهبوو، ھه
دژی ئازادیخوازان ن و، لهکرگیراوی پدروست بکهپی، ھزکی به

ھاتنی سپرن پش لهی رادهکهڵ ھزهگهم لهفخهمیرمه. کاری بھننبه
می فخهمیرمه. د بۆ نو تاران بگرتسعهردار ئهشکری سهله
،''نئابادسهحه''ناوی شونک بهنزیکی تاران و لهختیاریی، لهبه
ڕوانی ست و، چاوهبهندین تۆپ دادهچهوهیار وپۆشتهھزی تهبه

د سعهردار ئهسه.  لیبداتکات کهد دهسعهردار ئهھاتنی سه
نرێ یامی بۆ دهندین پهب و، چهم ئاگاداردهفخهی میرمهکهخشهنهله

ندیی خۆیدا خونی براکانی وهرژهپناو بهکات لهو، داوای لده
می تینووی فخهم میرمهبه. کاتتیی ئازادیخوازان نهڕژێ و، دژایهنه

د و،سعهردار ئهی سهو داواکهتکا ت، گونادا بهسهو دهپاره
ڕی ی تووشی شهوهد بۆ ئهسعهئهردارسه. کاتیان لدهشهڕهھه

ی کهشکرهگۆڕێ و، لهب، ری چوونی خۆی بۆ تاران دهبراکوژیی نه
. وتووهکهباشووری تاران ھهلهکهوهگواسته'' رباط کریم''و رهبه

شکری ڵ لهگهد لهسعهردار ئهی سهشکرند رۆژکدا لهی چهماوهله
ی شارۆچکهلهی ئازادیخوازانی گن،رماندهنکابۆنی فهسپادار ته

. ڕیوتنهو تاران کهرهبهوهباکوورهک و، لهیهیشتنهگهجرهکه
شکر و  تۆپی رز و لهتهمهوهکهموو الیهھهکانی تاران لهروازهده

ستانی بریتانیا و دهباوژ و کاربه. وونزرابتی لدامهحکوومه
د و سپادار سعهردار ئهسهڵ گهندین دیداریان لهرووسیا چه

ر سهنهکهکردن ھرش نهنجامدا و، داوایان لدهدا ئهنکابۆنیته
سوپا و سیی لهزار کهشتھهشکرکی ھهلیشا لهعهمهحه. تاران
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تاران و، رگریکردن لهن تۆپی بۆ بهیاڵ دهگهکانی تاران، لهقاوهشه
ردی دژوار بهندین رۆژ نهدوای چه. زراندبووکانی خۆی دامهکۆشکه

ختیاری و کانی بهشی کوردهنجام ھزی ھاوبهرهو خوناویی، سه
تاوی ی ھه1288ردانی سای ی جۆزه22ڕۆژی گن، له

ی روازهدهت لهکانی حکوومه، پاش تکشکاندنی ھزه)13/7/1909(
مژمردا شت دهماوی چل و ھهنو شار و لهرژانهوهه'' بھجت ئاباد''

. یان ئازادکرد'' ھارستانکۆشکی به''باکووری تاران و، 
ختیاری و کانی بهھرشی کوردهرلهبهفتهدوو حه، ھژای گوتنه

ران، ر شاری تاباکووری ئیران بۆ سهر بهکانی گنی سهکدارهچه
نوی بی بی ختیاری بهکانی ھۆزی بهمانهئازا و قارهژنهکک لهیه

سیی، نجاکهکداری پهک چهیهستهڵ دهگه، لهختیارییمی بهمریه
ناوی ئازادیخوازان بهکک لهمای یهو، لهوهنوشارهچنهنھنیی دهبه
ی کهدانی ھزهالمارڕۆژی پهله. وهشارنهخۆده''فیقهحسن سه''

بی وجا ، ئهنکابونیھانگیرخانی تهجهو ختیاریدی بهسعهردار ئهسه
ر سهکوتتهده، ھهوهنو دی تارانه، لهرماندهمی فهبی مریه

لک شونی گهبا و، لهنودهسیان لهیانکهت و دهکانی حکوومهھزه
اراندا رۆکی گرتنی تما و، لهگرنگ و ستراتژیی رایانده

. گتدهورهگه
ند و نوهکرتهدهوهدهسعهردار ئهن سهالیهوتی سپاساالر لهمزگه

ر مدا ھرش بۆ سهوی سهشهله. نگتیی جهیهرماندهندی فهبهمه
کانی کش و، کوردهدهت درژهی حکوومهزگهو داوودهشکرگهله
روو وهیانهتیی بونهردی خرا و ئازایهستوبھۆی دهختیاریی، بهبه
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مترین زیانی گیانیی، دوژمن خشینی کهبهن، بهکهک دهیهرهر بهھهله
ک دواییهک لهقام یهشهقام بهک و شهڕهگهک بهڕهچۆکدادنن و، گهبه

لیشا بهعهمهدا، حهکهڕهمی شهڕۆژی چوارهله. نکهئازاد ده
وێ دێ و، لهی رووسیا ھهباوژخانهورهبههپووزلهپه
زیری ی قاجاڕ و وهماهندامانی بنهدوای ویدا، ئهبه. وهیشارنهده
موویان ت، ھهستانی حکوومهدهو، کاربهکانی دیکهزیرهنگ و وهجه
. دنی رووسیا ھهو باوژخانهرهبه

:نووستو، تیدا دهوهکاتهیانک بودهد بهسعهردار ئهسه
ختی ستی خۆی تانجوتهدهبه، چۆنکهدی شای ئران نییهلیشا ئعهمهحه''

ی کهتهستانی حکوومهدهنو کاربهله.''تووهو، ھهجھوه
خۆی و وله بوو کهمینولدهزیران ئهرۆکوهنیا سهلیشادا، تهعهمهحه
.  کانی شۆرش بوونردارهسلیمی سههی، تکهماهندامانی بنهئه
کداری ئران ی ھزی چهرماندهفهی رووسی که''ڕال لیاخۆفژنه''

وتی مزگهنوبژیوانیکردنی باوژی بریتانیا و رووسیا، لهبوو، به
کرد د و سپاداری گن سعهردار ئهسهسلیمیسپاساالردا خۆی ته

.سلیم کردنی تهکهشمشرهمیاندا چۆکیدادا و، ردهبهو، له
لیشا و، رووخانی عهمهتنی حهپاش ئازادکردنی تاران و، ھه

موو وتدا ھهم بهبی بی مریهرماندهی، نوبانگی فهکهتهوهده
ن الیهختیاریی، لهرمی بهشی بۆ ھهوهڕانهکاتی گهو، لهوهبوبووه

کانی گۆران ختیاری و ھۆزهڕ و بهکانی لۆکوردهس لهزار کهیانھهده
ن الیهدواتر له. و مژوویی لکراکی بونهپشوازییهوهوڕهو، که

مانیای ڕالی شانازیی ئهی ژنهم، پلهبی بی مریهوهکانهمانهئه
.خشراپبه
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مان و، رلهر کۆشکی رووخاوی پهسهنوێ لهرلهئای ئران سه
زار یانھهچاوترووکانکدا دهله. وهدرایهھهتدامهکانی حکووندهنوه
و، جژن نگانکی شهتا درهو ھهوهکانهقامهنو شهکی شار رژانهخه

. ی کشاڕک درژهپهما و شایی و ھهو سه
و ئهمان زانی کهیهو راستینهئه،ئازادکردنی تارانچۆنتیی ی وهنووسینهبه(
شاری تاران لیشا بووخن و،عهمهتی حهتوانی حکوومهوایکییهرهسهھزه

وهئهک، ی خهبژاردهکانی ھهرهبۆ نونهوهت بگتهسهداگیربکا و، ده
ڕای رهسهم به. د بووسعهردار ئهتیی سهرۆکایهسهختیاریی بهکانی بهھزی کورده

ر شۆرشی رامبهی بهکهھۆزهکرۆختیاری و سهردی بهکوی کهیهورهگههتم خزمهئه
ن الیهخیتاریی لهچی رۆی کوردی بهنجامیاندا، کهئراندا ئهنوخوازیی له

نگ و مهگشتیی، زۆر کهبهوهکانی فارسهرستهپهوهتهران و رۆشنبیران و نهنووسه
ریدا سهو، بهوهکردوهنلوهان لک جاریش باسیڕوو، گهتهالواز خراوه

.)بازیانداوه
التدارتیی لهسهندکی دهدا، نوهو مانگهر ئهی ھه18ڕۆژی له

بریتیبوون لهندهم نوهندامانی ئهئه. س پکھاتت کهپنجسه
شکری ئازادیخوازان، کانی لهردارهمانی پشوو، سهرلهندامانی پهئه

کانی ئاینی و ری چین و توژهنهتی و نوسایهکان و کهبازرگانه
ی ) 35(ندی پی بهالتدارتیی، بهسهرزی دهندی بهنوه. تیییهکۆمه

تیی شایهت و لهسهدهلیشای لهعهمهیی وت، حهیاسای بنچینه
بکا ک ئامادهیهی نووسراوهوهبژردرا بۆ ئهخست و کۆمیسیۆنک ھه

سندکردنی پهالنی ئران لهلیشا و گهعههمرمیی حهی فهشوهو، به
وهتدارتییهسهرزی دهندی بهن نوهالیهخستنی شا له

شکی بهکرد، کهکی ئامادهیهکۆمیسیۆن نووسراوه. وهئاگاداربکرنه
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کیی و بزاریی تکای خهلیشا تووڕهعهمهحهی کهوهر ئهبهله'':یهمجۆرهبه
تنی بۆ ھا ھهروهیاندبوو، ھهڕی خۆیگهوپهخۆی بهر بهرامبهبهئرانی

گیانی خۆی و بریتانیا و رووسیا کهی رووسیا و داواکردنی لهباوژخانه
. تیکردنی وتالت و پاشایهسهدهتی لهمانای وازھنانیهی بپارزن، بهماهبنه
لهد میرزایهحمهنوی سوتان ئهشا کهلیعهمه، بیارماندا کوڕی حهوهر ئهبهله

سوتان ی کهوهر ئهبهھا لهروهشای ئران، ھهین بهجی باوکی بکه
رۆکھۆزی قاجاڕ سه'' عضدالملک''، رزدار نی بچووکهمهدمیرزا تهحمهئه
هگاتدمیرزا دهحمهوکات ئهکات، تا ئهتیی دهدشا، پاشایهحمهرتیی ئهنونهبه
.''ڕوهببات بهتیی پاشایهکاری و بتوان کاروباری رزهنی ھهمهته

ی وتان چاپکرا و، نردرا بۆ باوژخانهلهپه، بهکهنووسراوه
کی ئرانیش، نردرا بۆ شار تاران و، بۆ ئاگاداریی خهله

ی وهالتدارتیی، بۆ ئاساییکردنهسهرزی دهندی بهنوه. کانرمهوھه
نگ زیری جهنکابۆنی بۆ وهھانگیرخان تهسپادار جهبارودۆخی وت، 

.بژاردزیری نوخۆ ھهد بۆ وهسعهردار ئهو سه
رانی ، تکای ربهیهورهگهوتنهرکهم سهک پاش ئهیهفتهحه

رگۆڕی سهچوونهشرووتهنگری مهزار الیهیانھهڵ دهگهشۆرش له
و ) لک المتکلمینمه(ی ئازادی رگهھیدیرانی شهربه

تکۆشین و و، رز لهھیدانی دیکهو، گۆڕی شه) ھانگیرخانجه(
تاوانی بکوژانی ئازادیخوازان و لهوهبۆ لکۆینه. تییان گیرامانهقاره

کرگیراوانی ستان و بهدهن کاربهالیهتانکردنی سامان و داراییان له
تاران له. ی شۆرش پکھنرا، دادگهیشاوهلعهمهتی حهحکوومه

ی رماندهڵ ئاجودانباشی فهگهلموک حاکمی تاران لهفاخرهمه
له. درانسدارهلهولهنیعدهتی و سهکانی کۆشکی پاشایهوانهپاسه
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ردان ی جۆزه31رۆژی . دراسدارهید میرھاشم لهورز سهته
ڕووی رۆی یرا و پاش خستنهزلو نووری گتۆ شخ فهئایه

ھۆی تیکردنی شۆرش و ئازادیخوازان، بهدژایهی لهرانهتکده
و وهی بۆ بایه، حوکمی سدارهوهدهسعهردار ئهپداگریی سه

رزی ندی بهنوه. چووڕوهدا بهپانی تۆپخانهگۆڕهلهکهحوکمه
لیشا لهعهمهیاریدا حهنگ بتکای دهھا بهروهتدارتیی، ھهسهده

و ھۆی ئاژاوهبتهئران دهی لهوهمانهربکرت، چۆنکهئران ده
تاوی ی ھه18/6/1288رۆژی لهکهحوکمه. وشتیی زیاتربه

س لهڵ چل کهگهلیشا لهعهمهجیکرا و، حهدا جبه) 9/9/1909(
کانی رهوخۆی نونهژر چاودریی راستهی لهکهماهندامانی بنهئه

ی رووسیا رۆی و '' ئۆدسا''و شاری رهبریتانیا و رووسیا، به
. جھمیشهخت و وتی بۆ ھهتانجوته

ڕزاندا مانگی گه، لهم رووداوانهی دوومانگ پاش ئهنزیکه
رۆکھۆزی قاجاڕسهنگ تکای دهزرا و، بهم دامهمانی دووهرلهپه
مان رلهپه. بژاردوشای ھهحمهک جگری ئهوهی )عضد الملک(

زیرانی رۆکوهنکابۆنی بۆ سهبژاردنی سپادار تهھا پاش ھهروهھه
. بژرتی خۆی ھهکی کورتدا کابینهیهماوهئران، داوای لکرد له

ی پکھنا و، کهند رۆژکدا کابینهی چهماوهنکابۆنی لهسپادار ته
زیری نوخۆ و، وهبهوهک جاری پشوو کرایههد وسعهردار ئهسه
کانی ش و ئۆرگانهبهئازادیخوازان لهش لهسکی دیکهند کهچه

نوان سپادار وتهچوو ناکۆکی کهزۆری پنه. زیروهدا کران بهدیکه
بوو، سپادار و وهشی ئه، ھۆکهوهدهسعهردار ئهنکابۆنی و سهته

ویست یاندهیان فارس بوون، نهزۆرینهرش کهتیی شۆرۆکایهسه
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نی ھۆزکی خاوهز کورد و،گهرهبهد کهسعهردار ئهسهدواوهبهوهله
ک خۆی بمن و ڕڤان بوو، ناوبانگ و رۆی وهو ئازا و شهورهگه
ردار کاتک سه. ستیدهشکریی وت بدرتهتی سیاسی، یان لهسهده
ھاوڕیانی شۆرشگی بوو، وازی داری نیازناپاکیی کۆنهد ئاگاسعهئه
نسا رهو وتی فهرهت ھنا و، بهسهی دهکورسی و کشهله

رمی لۆڕستان و بۆ ھهوهڕایهپاش ساک گه. ری کردفهسه
الت ھنا و، سهت و دهسیاسهکیی وازی لهکجارهیهختیاری و، بهبه

. لی خۆیدا ژیانو ھۆز و گهلهی ژیانیناسهتادواھه
رھهکهکورده،وهکاتهندهوومان بۆ روهد ئهسعهردار ئهی سهرھاتهسهم بهئه(

ستی بکا و النی باندهستخستنی ئازادیی بۆ گهڕی دهشهراھاتووهوهبهوهکۆنهله
ی دۆشدامان و شی خۆدواییشدا بهزرن و، لهتیان بۆ دامهت و حکوومهوهده
خساوی لی رهستدانی ھهدهساری و لهخهنج بهبۆ ره،تخواردن بتسرهم و  حهخه

).رۆژانی رابوردووی
ئران، ناکۆکیی نوان چینی کان لهالتی قاجاڕهسهدرژایی دهبه

ی رهی قاجاڕ پهشاکانی دیکهلیشا، پتر لهدعهممهڵ محهگهئاینیی له
کانی موو چین و توژهھا رقوبزاریی رۆشنبیران و ھههروھه.ندسه

ر کات و ھهی لهکهتهلیشا و حکوومهعهمهر حهرامبهڵ بهنو کۆمه
ند، ی سهنهشهکان زیاتر تهتدارتیی قاجاڕهسهی دهمانکی دیکهزه

کانی و ستهر ژردهرامبهبهلیشا لهعهمهحه،بوووهشی ئهھۆکه
ھیچ . بووزلزان و دیکتاتۆر ملھۆڕ و خۆبهردهبهرادهکی خۆیدا لهخه

ی و، بۆ چینی ئاینی و بۆ کهتهستانی حکوومهدهحسبکی بۆ کاربه
ردانی ئاشکرای رووسیا و ستوه، دهمانهلهجگه. کرددهالکان نهمه

می دهرسهلهکاروباری سیاسی و ئابووریی ئران کهبریتانیا له
تیی می پاشایهردهسهیگرتبوو، لهرچاوهسهلیشاوهتحعهفه
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تهوهو دوو دهالتی ئهسهژردهوتبووهلیشادا زیاتر کهعهمهحه
بپرس و ئاگاداریی مامۆستا لیشا ھیچ کارکی بهعهمهحه. وهزلھزه

ر سههتکا کارکردیان لبهم ھۆکارانهئه. کرددهی نهکهرووسییه
تی قاجاڕ ر حکوومهرامبهک بهنی خهگرتنی رقوبزاریی کۆمهرهپه

ر بوون و رخۆشکهوینهش زهوهئه. دانابووتی بگانهسهو ده
کسانیی ندنی بیری ئازادیخوازی و دمۆکراسی و یهسهرهم پهردهبهله
وه وارهی چینی رۆشنبیر و خوندهرگهلهئران، کهله

یدابوونی ھۆی په، بوو بهوتی خۆیداڕهو، لهوهبوونهبوده
لیشا و عهمهدژی حهریی لهماوهکی فراوانی جهیهرهئۆپۆزسیۆن و به

قوال کهی لھهیهشکۆدار و بونهڕینهو راپهو، ئهالتی بگانهسهده
. نویۆییشرووتهشۆرشی مهئراندا بهله

دا '' شرووتهشۆرشی مه''ر سهساڵ به110ی نزیکههوڕۆکئه
ترین ورهریزی گهلهشرووتهبگومان شۆرشی مه. ڕتپهتده

رۆکی نوه. ژمردرتت جیھان دهنانهالنی ئاسیا و تهکانی گهشۆرشه
لهشرووتهتیی شۆرشی مهرۆکایهی سهو ئامانج و روانگهرنامهبه
17ک شۆرشی کۆمۆنیستیی ی وهورهڵ شۆرشکی گهگهراورد لهبه

تر و وتووخوازانهلک پشکه، گهینتیی لنرۆکایهسهر بهئۆکتۆبهی 
و ر ئاکامی ئهسهدا دینهکانی دیکهشهبهله.تر بووئازادیخوازانه

م ، بهی گاورهرخستنیدا رۆکی گهسهکورد لهزنه کهمهشۆرشه
ت بهبارهمان سهکهی باسهر درژهسهوها بچینهپشدبا له
تیی پاشایهستپکردنیم و، دهمانی دووهرلهی پهکایهھاتنه

!دشای قاجاڕحمهئه
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دوایین شای قاجاڕ و،-دشاهحمتی ئهحکوومه
!رھاتی شۆرشی نوخوازییسهبه

دشا حمهئهکهوهوهھۆی ئهم پدا، بهرووتردا ئاماژهسهک لهوه
نی مهمان بیاریدا تاکو تهرلهسان بوو، پهدوانزەن مهمنداکی ته

جنشینی و ببتهعضدالملکرۆکھۆزی قاجاڕ واته، سه)18(گاتهده
ورز تهمی مندایی لهردهوشا سهحمهئه. ڕوهتیی ببابهرکی پاشایهئه

نوی سوپای رووسیا بوو بهرکیفسهی ئهڕکرد و، مامۆستاکهتپه
تیی واوهتهی باوکی بهونهشا بهدحمهئهوهر ئهبهله.''سمیرنۆف''
ش و شهی ئهماوهله. تی رووسیادا بووریی سیاسهژر کاریگهله

لک رووداوی رۆکھۆزی قاجاڕ جنشینی شا بوو، گهسهدا کهساه
شا دحمهئه. ان روویانداو جیھکهنوچهئران و لهلهورهگه
تیی تاران تانجی پاشایهت، لهسمکی تایبهڕوڕهدا، لهساینیمهتهله
.شای وتپی یاسا بوو بهرمی و بهفهرنا و، بهسهله

م کهڕی دنیاگری یهی زاینیی، شه1914گۆستی سای مانگی ئه
نگلیز و رووسیا ، ئیوهئرانیشی گرتهکهڕهدا و، ئاگری شهریھهسه
ی 1906سای وتنکی دووقۆیی نوانیان لهرککهپشووتر لهکه

شکرکی شکردبوو، لهنوان خۆیاندا دابهزاینیی، وتی ئرانیان له
ربایجان و خۆراسان و ئازه. وهنو خاکی ئرانهزۆریان رژانده

یاوهن سوپای رووسالیهتی کوردستان لهخاکی رۆژھهشک لهبه
ورز و خۆراسان و گن و تهس لهزاران کهھه. داگیرکران

. نوبرانلهکانی سوپای رووسیاوهکدارهن چهالیهکوردستان له
خاکی  شک لهر بهسهستیگرت بهسوپای عوسمانلی دهوهئالیی دیکهله

باشووری ئرانی نداو و سوپای بریتانیاش که. تی کوردستانرۆژھه
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بۆ وهپشهتی ھنایهرفهھاوکات، دهنویهم دۆخهئه. یرکردداگ
النی ئران گهنو ھندک لهدانی بزاڤی رزگاریخوازیی لهرھهسه
تیله رۆژھه) سمکۆ(سمایل ئاغای شکاک . لی کوردگهوانهله

ند و بهلک مهستپکرد و، گهبزاڤکی رزگاریخوازیی دهوهکوردستانه
ی وهگن بزووتنهله. تی کوردستانی ئازاد کردرمی رۆژھههھ

. داریھهمیرزا کووچکخان سه
1290سای زی رماوهی مانگی سه7رۆژی تی رووسیا لهوهده

تی حکوومهدا، داوای لهشهڕهھهکی پلهیهنامهله) 29/11/1911(
ئران کانی لهرهیاوهکی زوو مۆرگان شۆستر وزوویهئران کرد، به

زای بواری ئابووریی مۆرگان شۆستر کارناس و شاره. ربکاتده
تی وهمانی ئران، دهرلهر داوای پهسهلهمریکا بوو، کهکی ئهخه
وار و ک خوندهیهستهی دهوهمریکا ناردبووی بۆ ئران، بۆ ئهئه

تی وهده. اشنا بکاتمی ئابووریی نوێ ئسیستهبازرگانی ئرانی به
، دواوهبهمهلهپویستهھا نووسیبووی، روهیدا ھهکهنامهرووسیا له

و، ھنانی کارناسانی وهرهندیی دهستنی پوهبهتی ئران لهحکوومه
واوی رووسیا و بریتانیا ندیی تهزامهی، رهکهبیانی بۆ وته

.ربگرتوه
ی رووسیایان کهرچی نامهرپهنگ بهدهتکای مانی ئران بهرلهپه
شت و خۆراسان خۆپشاندانی ورز و رهتاران و تهو، لهوهدایه
تی ڕووسیا وهم دهبه. رپاکرانکان بهدژی رووسهتیی لهزایهناڕه

، وهڕی جیھانییهھۆی شهبهکهئاۆزیی نوچهرگرتن لهسوودوهبه
کانی رووسیا بسکردن و، ھزهوهئرانهنوھزکی زیاتری رژانده

ستدرژی و تانکردنی چۆ و دهکوشتن و قهستیانکرد بهده
ھاوکات وشا بوو،حمهجگری ئهلمۆک کهناسره. کسامانی خه
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ن الیهله. رۆکی ھۆزی قاجاڕسهپاش مردنی عضدالملک ببوو به
زاق و رووسیا ھزی قهپشتیوانییداوایلکرا بهوهکانهرووسه

ی داخست و کهمانهرلهزۆر پهلمۆک بهناسره. مان دابخاترلهپه
و ند رۆژکدا  رکخراوهچهله. یاندربازیی راگهتی سهحکوومه

کان داخران و، ک و رۆژنامهی خهبژاردهندیکاکانی ھهسه
کاندا ورهگهر تاران و شارهسهنگ بهزهوهکوژی و شهشهره
وت ، پاش حهشرووته، شۆرشی شکۆداری مهیهم شوهبه. پندراسه

تانی کۆلۆنیالیستی ئینگلیز و رووسیا و وهپیالنی دهساڵ به
. سیپھنرارهتی قاجاڕ ھهرستی نوخۆ و حکوومهپهکۆنه

نوبران، یان ناچارکران وتنخوازان، یان لهئازادیخوازان و پشکه
رست و لپهگی زۆردار و بازرگانی ھهبهرهک دهیهمارهنگ بن، ژبده

ورز و تهکان لهرووسه. وهرست و خۆبژن جیان گرتنهپهبگانه
ک خهیان دانا و باجیان لهی تاران پرسگهوهرهزون و دهقه
کانیش پاش داگیرکردنی باشووری ئران، ئینگلیزه. گرتردهوه

یان کهربووی نوچهدنی داھات و بهکرناردهبازرگانی و ھه
.   وهستی خۆیانهدهتیی خستهواوهتهبه

ی باوکی، ونهدشا بهحمهم ئهبارودۆخی وت بوو، بهمهئه
نسا و رهت فهتایبهبه-ردان و بینینی وتانی ئۆروپا سهزی لهحه

رزی لهیشی قهکانرهفهفی سهسرهکرد، بۆ دابینکردنی مهپاریس ده
ر داخوازیی رامبهبهلهوهرئهبهله. گرتردهرووسیا و ئینگلیز وه

تر ورهستی گهمۆرکردنی گربهدا بهتهوهو دوو دهستانی ئهدهکاربه
.بوونگ دهئران، بدهستخستنی داھاتی زیاتر لهو ده

کردنی ئراندا شر دابهسهلهوهرچی ئینگلیز و رووسیا، پکهگهئه
ریکی نھنیی خهو بهوهژرهکان لهم ئینگلیزهوتبوون، بهرککه
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کدا یهخشهجکردنی نهوی جبهھهکان و، لهرووسهفکردن بوون له
ئاغا و ن و، بۆخۆیان ببن بهکان لژ بکهرووسهج بهبوون، که

انی و رووخانی نگی جیھکۆتایی جه. تایی ئرانتاھهنی ھهخاوه
تیی لنین، رۆکایهسهکان بهن بلشویکهالیهئیمپراتۆریی رووسیا له

تی نوی رووسیا حکوومهچۆنکه. دیون و ئاواتی ئینگلیزی ھنایهخه
بۆ کهوهگتهی خۆی بۆ رووسیا دهو ھزانهموو ئهیاند، ھهرایگه

لکی زین  ھهمهئه. نردراونستی داگیرکردنی وتانی دیکهبهمه
ی وا بۆ خشهو نهئهخساند کهکان رهباری بۆ ئینگلیزهوله

ھندستان و عراق مابوون تهکشابوویان و بهکهرمهداگیرکردنی ھه
ھۆی م بهبه. وهجکردنهبواری جبهنهن، بخهلکگربدهو ئران

تی و رکی پاشایهبردنی ئهڕوهبهدشا لهحمهزایی ئهشارهالوازی و نه
خوازیی وهتهری و نهماوهی جهوهندین بزووتنهدانی چهرھهسه
کانی بهرهنو عهتیی سمکۆی شکاک و لهرۆکایهسهکوردستان بهله

ھتد، ... و ڵزعهشخ خهتیی رۆکایهسهباشووری ئران به
ئراندا، لهکههوو بیرهر ئهسهستانی ئینگلیزی ھنایهدهکاربه

. یهی ئستا ھهمهھزتر لهقامگیرتر و بهتکی سهحکوومهپویستیان به
ن الیهلهکتیی سۆڤتیهزراندنی تیی پاش دامهتایبهبه

کانی ندییهوهرژه، ئینگلیز ناچاربوو بۆ پاراستنی بهوهکانهکۆمۆنیسته
می کهنگاوی یهژت، ھه، پالنکی خرای گونجاو دابداکهنوچهله

ئرانلهتکی تازهرکاری حکوومهسهھنانهک گوتم، لهش وهکهپالنه
.کردستیپدهده

التدارتیی سهمی دهردهسهیو، شرۆڤهوهندی نووسینهکۆبهله
دخان کهممهتی ئاغامحهحکوومهکان، زانیمان، لهتی قاجاڕهحکوومه
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سنووری تی قاجاڕ بوو تا کاتی رووخانی لهومهری حکوزرنهدامه
التدارتی و سهندی دهنیا نوهتهت بهتی قاجاڕیدا، حکوومهسهبنده

بردنی ڕوهبهی جیاواز لهرهیار و بهته4و، بووهبیاردان نه
ش نهم چوار الیهئه. ربوونتیدا بیاردهیهکاروباری سیاسی و کۆمه

: بریتیبوون له
تی سهده- 2). شاکانی قاجاڕ(تدار سهتی ھۆزی دهسهده- 1

تیی سایهتی کهسهده- 3. کانورهگهگهبهرهئیلخان و ئاغا و ده
تیی تایبهالتی وتانی زلھز بهسهده- 4. تۆکانئایهئاینیی واته

. ئینگلیز و رووسیا
یی ستهبریتانیا و، وابهن رووسیا والیهداگیرکردنی ئران له

م ردهبه، ری خۆشکرد لهوهو دوو زلھزهتی قاجاڕ بهحکوومه
ڵ شاکانی گهتۆکان لهئایهشک لهنوان بهدانی ناکۆکیی لهرھهسه

والی رهالکان بهتۆ و مهئایهتوژک لهوهوهله. قاجاڕدا
تدارتیی سیاسیی سهیری دهبرهبهرهتکردن ھاندران و، بهسیاسه
نوان شاکانی ندنی ناکۆکیی لهسهرهھاوکات، په. وهمشکیانهچووه
وهھۆی ئهڵ چینی ئاینیی، بوو بهگهله) مالوهدینشا بهناسرهله(قاجاڕ 

کرن و، ، پشتگیریی نهوهالکانهن مهالیهئیدی شاکانی قاجاڕ لهکه
یاندا ) شرعیت(تیی وایهرهدا دان بهکۆمهنیو ک رابوردوو لهوه
. نننه
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و،زاخانیشتنی رهتگهسهدهی بهچۆنتی
!وییھلهزرانی رژمی پهدامه

سالی )واد کوھیزا سهره(واوی زاخان میرپنج، نوی تهره
رانی مازندهپارزگهربهی سه''ئاالشت''گوندی تاوی لهی ھه1256
. زاق بووری سوپای قهفسهئه)لیباسعهعه(باوکی . دنیاوههتھاتووه

گرێ و، دهزا ھهران نامن و، رهمازندهپاش مردنی باوکی، دایکی له
بن و، ژیانکی پلهج دهنیشته''سنگلج''کی ڕهگهتاران و، لهدته
رباز و سهبتههنی الوتیدا دمهتهله. رسهنهبهتیی دهینهژاری و مهھه
گروبان بیت بهک دهیهپاش ماوهنون و، تیی دهنیو سوپادا ئازایهله
د، پاراستنی بانکی رووسیای شھهشاری مهو، له) ریفعه(

ند ی ھۆهوانی باوژخانهتاران پاسهکیش لهیهماوه. سپردرتپده
ول ردهڕینی ئهتی راپهرکوتاکو سهوهورزهمارۆدانی تهگهله.  بتده

ش وهئهدا، کهخۆی پشاندهیی زۆر لهزهی و ببهنجان، دڕندهو زه
نو سوپادا، بهربازیی لهی سهی پلهوهرزبوونهھۆی بهبتهده
بت بهزاقدا، دهنو ھزی قهکی کورتدا، لهیهماوهلهشن کهچه
. کی ناسراو و لھاتوویهرماندهفه

بارودۆخی ت بهبارهنگاندنی سهسهھهتی ئینگلیز لهولهده
پویستهکهوهڕهو باوهر ئهسه، دنهکهسیاسیی ئران و نوچه

تک جی حکوومهدشا بووخن و، لهحمهتی ئهحکوومه
بتوانت بۆ سانکی زۆر پارزگاریی لهرکار، کهسهبنته

تیی سایهدوو کهش پویستی بهمهبۆ ئه. انی بکاتکندییهوهرژهبه
نو سوپادا لهکهربازیی پویستهسکی سهمیان، کهکهبت، یهده
ڕپکرا ب ن، ھاوکات باوهر بکهسهکان حسبی لهربازهر و سهفسهئه
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. وهکاتهکوشتنوبین نهرمانیان ب و، س له ی فهگوایهو،
بژرن، کهتیی ھهیهکی سیاسی و کۆمهتییهسایهب کهم، دهدووھه

ی نویهتهو حکوومهی ئهوهک ب، بۆ ئهی خهجی رز و متمانه
نو له. کرتتیی نهدژایهوهکهن خهالیهزرنن، لهمهدایده

شیاو و موویان بهھهله'' زاخانی میرپنجره''کانی سوپادا، رهفسهئه
تیی سیاسی و سایهتۆکان و کهنو ئایهله. وتر زانراگونجا
وجا ئه. باییباتهتۆ تهر نوی ئایهسهخرایهنجهتیشدا، پهیهکۆمه
تا نجامدانی کودهت و ئهی گۆڕینی حکوومهخشهرشتیکردنی نهرپهسه

دا غبهلهکه) ئدمۆند ئایرۆنساید(رای ئینگلیزیی ژنهسپردرا به
.ج بوونیشته

ی 10زون و، رۆژی قهچت بۆدهغداوهبهئایرۆنساید له
ال زاخان و مهرهدا چاوی به) 30/1/1921(1299ندانی ربه

ی ئایرۆنساید کهخشهنهردووالیان به ھه.وێکهبایی دهباتهته
تگیریی دات، پاش داگیرکردنی تاران، پشندهزاخان بهبن و، رهرازیده

ک ببت بهیهب ھیچ کشهی بهوهبایی بکات، بۆ ئهباتهتۆ تهئایه
ریزی چاالکانی ند ساک لهی چهماوهبایی کهباتهته. زیرانرۆکوهسه

رخۆشیکرد و، ت سهسهدا بوو، کورسیی دهشرووتهی مهوهبزووتنه
ت و سهناو دهپبیرکرد و، لهی لهکهوهکانی بزووتنهئامانجه

دواتر وت کهزاخانک رککهڵ رهگهتی خۆیدا، لهندیی تایبهوهرژهبه
.تی خۆی و چینی ئاینیداسهم دهردهبهر لهمپهکۆسپ و لهبوو به
ی خشهواوی نهچۆنتیی تهلهوهه'' ئایرۆنساید''ن الیهزاخان لهره

کار بکات یهو شوهی لکرد بهداگیرکردنی تاران ئاگادارکرا و، داواش
زون ی قهشکرگهلهزاق لهھزی قه. دا گونجاوهکهخشهنهلهکه
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و تاران رهبه'': ی کردبۆیان و گوتیزاخان قسهو، رهوهکۆکرانه
ی وهزرین، بۆ ئهمهکانی تاراندا دادهگرنگهشونهڕێ و، لهوینهکهده

رمانتان فه. و ناڕکوپکیدا بپارزینژاوهر ئارامبهبهخت لهپته
پاشان . ''رننوی بهرڕتان لهسهکدار ھاتهر ھزکی چهم، ھهدهپده

ی کانرهفسهن ئهالیهنییان داپیان و، لهمهقهک و تهک و چهفیشه
دا مهردهو سهلهن پوویان پدرا کهپنجتمهکی، یهوهئینگلیزه

.بووم نههکی کیهپاره
ن ھزی الیهدا، شاری تاران له1921ی ممهشهمانگی رهله

زیران و رۆکوهسهبایی بوو بهباتهتۆ تهئایه. داگیرکراوهزاقهقه
مشکدا بوو، کی دی لهیهخشهم ئینگلیز نهبه. کی پکھنایهکابینه

ی بوو ربازیواو سهتکی تهزراندنی حکوومهخوازیاری دامه
تکی سایی حکوومهنیا لهتهزاخان، چۆنکهتیی رهرۆکایهسهبه

التی ئابووری و سهکی زۆر دهیهیتوانی بۆ ماوهدیکتاتۆریدا ده
نگاو ، ھهستهبهم مهیشتن بهبۆ گه. ئران رابگرتسیاسیی خۆی له

هر بکانی سهی رۆژنامهڕگهپشدا لهله. پشچووهنگاو دهھهبه
زاخان کرا و، نووسییان، ی زۆر بۆ رهنده، پرۆپاگهوهئینگلیزه

ھز پکبھن و کی بهتوانت سوپایهدهسکهنیا کهزاخان تهره
ئیدی، . سپنتتی یاسا بچهک دابین بکا و حکوومهئاسایش بۆ خه

زاخان ریی رهروهتی و لھاتووی و نیشتمانپهر باسی ئازایهباس ھه
نو لهنگرانی ئینگلیز کهستانی ئینگلیز و الیهدهکاربه.بوو

ی بارهدشا، لهحمهالی ئهوانیش لهتدا بوون، ئهی حکوومهزگهداووده
ر شای رامبهی دسۆزبوونی بهزاخان و رادهکیی رهژیری و زیره

رهبهرهتا وایلھات، به. کردیان بۆ دهقسه) دشاحمهئه(شاکان 
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بایی لژ کرد و، پاش س باتهتۆ تهزیران ئایهرۆکوهسهان بهجپی
ر پشنیازی باوژی سهوجا لهئه. ی البراکهکارهرۆژ لهمانگ و ده
زیران رۆکوهزاخان کرد پۆستی سهرهدشا داوای لهحمهئینگلیز، ئه
ی ندهرمافهکی کورتدا ببوو بهیهماوهلهزاخان، کهره. قبوڵ بکات

زیران، رۆکوهسهکداری ئران و، ھاوکات ببوو بهموو ھزی چهھه
ند رۆژک پاش چه. دشا بووحمهئه،میدا مابووردهبهنیا کۆسپک لهته
ی کهخۆشییهرکردنی نهسهدشا کرد بۆ چارهحمهئهزاخان داوای لهره
ڕی و، هوتو ئۆروپا کهرهدشا بهحمهئه. ردانی ئۆروپا بکاتسه

مانی ناچار رلهزاخان پهوجا رهئه. وهئۆروپا مایهکی باش لهیهماوه
تکی دشادا حکوومهحمهبوونی ئهنهلهسند بکات کهک پهیهکرد ماده

ستی ویی دهنهش بدهکهتهتیی حکوومهرۆکایهکاتیی پکبھنرێ و، سه
.وهه) زاخانره(

سانی کهلهزراند کهمانکی دامهرلهاردا پهفرانبمانگی بهزاخان لهره
و ئه. ی لنا)مجلس مۆسسان(ستنیشانکراوی خۆی بوون و نوی ده
. شای ئرانببت بهزاخان کهرهنگیدا بهتکا دهش بهمانهرلهپه
) 25/4/1926(تاوی ی ھه1305ی گونی 4ڕۆژی زاخان لهره
بۆ '' وییھلهپه''شای ئران و، نازناوی تدا بوو بهکی تایبهیهبۆنهله

تی شپرزهحکوومهیهم شوهبه. بژاردی ھهکهماهپاشناو و نوی بنه
ی ئینگلیز و خشهنهی قاجاڕ، بهماهدشا و بنهحمهری ئهروبهو بسه

. بایی کۆتایی پھنراباتهتۆ تهھاوکاریی ئایهسوپای ئران و، به
ھۆی و، دوو ساڵ دواتر بهوهنسا دوورخرایهرهۆ فهدشا بحمهئه
. کۆچیدوایی کردوهخۆشییهنه



- 201 -

ی وهرهتی دهزارهن وهالیهلهبوو کهنامانهگهو بهی ئهپوختهمهئه
چۆنتیی ت بهبارهسهوه،رانی ئرانییهبریتانیا و نووسه

ی ورهم ژنی گهبه. وهتهزاشا بویانکردووهیشتنی رهتگهسهدهبه
کی دی باس یهشوهکانیدا، بهرییهوهبیرهله'' تاج الملوک''زاشا واتهره
. وانی دی جیاوازنزۆر لهکات، کهزاشا دهیشتنی رهتگهسهدهبهله

:وهگتهئاوای ده'' )6(لملووکتاجه''
م دوایی ڕی ئاینی بوو، بهوباوهن بیر، مرۆڤکی خاوهتاوهرهسهزا لهره(
ر ، ھه)تاسوعا(و ) عاشورا(و رۆژانی ) محرم(مانگی .... ڕی سست بوو باوه
تی خۆدان و شینگانی تایبهشاندن و لهی زنجیروهو دایرهستهکک دهڕهگه
خۆدان و شینگانی ئیمام کانی لهو تیپهستهنو دهلک جار، لهگه. بووھه

پشی وتهیان بکهستهکام دهیان، کهقاهمهمشتوم و دهبووها، دهحسن د
ڕ ھۆی شهبووهو مشومی نوانیان دهقاهمهلک جار، دهگه. وهکانی دیکهستهده

'' محرم''رۆژانی مانگی له. بوونردهرد لکبهدار وبهقۆ  وچهبهو لکدان و،
موزیک و بوو، بهخۆی ھهت بهزاقی رکوپکی تایبهک قهیهستهزا دهرهدا، 
ساوییهوانی دی، قوڕیان دهک ئهزاقیش وهی قهستهده. پواوه ریان دهبانهباه
شی رز و لهبای به.ڕۆیشتوه دهموویانهپش ھهزا لهشیان و، رهت و لهروومه

ست، بهو و نوچاوانی پدهرتهسهکهوهسۆرهسرهو دهسامی، بهداکوتراو و به
. کشاکان رادهزاقهی قهستهزا و دهی بۆالی رهکهکهرنجی خهسهی دیکهھنده

:داکان درۆشمیان دهزاقهقه
وهمایهدهن نهتهبه'' حسن''زاقی ل بوایهال قهربهکهرگهئه

ی )عاشورا و تاسوعا(چوونی ڕوههی بدا، شوهمهردهوکات و سه، لهبه
کان تی قاجارهساکیان، پش رووخانی حکوومه. بووشنهو چهئیمام حسن به
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. پاریسردان چووبووهسهدشای قاجار بهحمهزا، ئهیشتنی رهتگهسهدهو، به
کانی یهھابیوه''گوایهکرا کهدهوهی ئهشهک بوو، بانگهیهنوخۆی ئران، ماوهله

یانداوه'' دممهتی محهزرهحه–ری ئیسالم یامھنهزاری پهمه''الماری سعوودی، په
کانی شینگان ستهدا، ده) محرم(مانگی دا و، لهو ساهله. ''و، ورانیانکردووه

خۆدان و کاتی لهله. ڕێوتنهکه'' تۆپخانه''پانی و گۆڕهرهبهوهکهموو الیهھهله
مردن ''کان گۆڕان و بوون بهدرۆشمهرهبهرهدا، به'' یاحسن یا حسن''اری ھاو

دۆشکان و، قهزایان گرتهک، رهک خهوجا کۆمهئه. ''!ھابیمان بۆ وهو نه
زاق حیجاز قه''. ''زاقزاق، بژی قهبژی قه'': کردرز ھاواریان دهنگی بهدهبه

خۆدان، کانی لهستهتکای دهوجۆرهبه!!. ندهردهھابی وهوهکارزگار ده
رشان و سهزایان نابووهکاتکدا رهپش خۆیاندا و، لهکانیان وهزاقهقه
خۆپشاندان شینگانی عاشورا، بوو به. ڕۆیشتندهوهو پشهرهستیان، بهده
گرتن و ی ونهپیشهکنیک و دا تهمهردهوسهله. کانی سعوودییهھابییهدژی وهله

گیرا، دهفیلمک که. بوووتوو نهپشکهوڕۆکهک ئهگرتن و کامرا، وهفیلمھه
و شنم، لهیهرتاننهسه. بوو) نگبده(''  سامت''کرا، دهر تۆمار نهسهنگی لهده

زۆرهتهشیمهو حه، ھاتوچووی ئهوهی ئینگلیزهباوژخانهسک لهدا، کهرۆژه
ن بۆ پاریس و بهدهکهکان فیلمهپاشان ئینگلیزه. کاتر کامرا تۆماردهسهله

تهک رژاونهزار خهیان ھهدهبین بهدشا دهحمهئه. ندهدشای دهحمهپشانی ئه
م وه، بهنهکهرزدهستیان بهدهوهییهتووڕهن و، بهکهو، ھاواردهر جادهسه

کهئینگلیزییهستهدهکاربهله! ر جادهسهتهو، بۆچی رژاونهن چی نازانت ده
یان بۆ سهو کهوت، ئهن و، چییاندهکهکه بۆ وادهو خهکا، ئهپرسیار ده

!دۆشکان؟قهتهکردووه
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ن و، دهدرۆشم دهدژی ئوهلهکهو خهقوربان ئه'': کابرای ئینگلیزیش ده
ھزی شک لهی بهستهرده، سهشو کابرایهئه! د شامان ناوێحمهئهن، ئمهده
زا ره''ن، ئمهدهکهکهخه. زاخانهیناسن، نوی رهو، خۆشتان دهزاقهقه

. ''!!دشامان ناوتحمهئهئمه! وێمان ده'' خان
، ترس و کهبریتانییهستهدهکانی کاربهو، بیستنی قسهکهبینینی فیلمهبه

ب چ و، دهئستا چارچییه'': پرستگرێ و، دهدشا دادهحمهئهژارهپه
وهر ئهبه، لهشواوهکهبارودۆخهوهداخهقوربان، به'': کابراش ده. ''!ین؟بکه

ئمه. وهرهدهمشکتان بھننهی ئران لهوهڕانهین بیری گهکهداواتانلده
م به. وهترسییهمهوتهکهن شکۆ دهتاندا، گیانی خاوهوهڕانهگهدنیاین له

وه،تانهماهندامانی بنهکان و، ئهنیژهکان و کهکانتان، ژنهت، داراییهبابهله
تییان یارمهین و،کهوه کارھاسانیی دهوبارهلهبن، ئمهران مهنگهشو وئوه په

.''....التاننهگهین تا بتوانن بکهده
شای ئران و، بوو به'' زاره''ڕ و خونشتن و شهب کشه، بهیهوشوهبه

تیی واوهتهالتی والتی بهسهزا دهرهدواتر که.. رناسهتیی لهتانجی پاشایه
نین پکهبووین، بهدهوهنیا پکهتهردووکمان بهھهست خۆی، زۆرجار کهدهگرته

شای بوو بهوهھۆیهبهکهوهگایهی دهو رووداوه، باسی ئهوهیفخۆشیهو، که
...!!).نینکهردووکمان پدهئران، ھه

زاشا، تی رهی حکوومهساهی شانزهکارنامهت بهبارهسه
نگرانی الیهکان ورستهاپهرچی شھه. ک نینکیهبیروراکان وه

زانن، کهدهزنپیاوکی مهزاشا به، رهتییهمی پاشایهسیسته
ردانیی رزگاربکا و، پشوی و خانخانی و پاشاگهتی ئران لهتوانیویه

دا وهی خوارهم خاآلنهزاشایان لهکانی رهگرنگهکۆی کاره
:وهتهجکردووه
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ی وهرهناردنی خوندکار بۆ ده- 2. پکھنانی سوپای ئران- 1
کاری خستنه- 4. یی ئیرانوهتهی بانکی نهاخهدانانی بن- 3. وت

ی وهشاندنهوهھه- 5. ریی ئرانرتاسهری سهفهندهمهھی شه
رمانی البردنی چارشو فه- 6. ی کاپیتۆالسیۆنوتننامهرککه

- 8. وانریی فارسی ھهزگهی دهوهکردنه- 7. ر ژنانسهله
ی وهی تواندنهزکردنی کارگهسا- 9. ی تارانزرانی زانستگهدامه

. نگستانی ئرانرھهزرانی فهدامه- 10. ئاسن
ھا چینی ئاینیی، روهم ئازادیخوازان و، رۆشنبیران، ھهبه

مرۆڤکی ملھۆڕ و زاشا و، بهی رهکارنامهڕواننهدهجۆرکیکهبه
ی شکهراستییه. نبهئازادیی نوی دهدیکتاتۆر و خونژ و دژ به

شای کرا بهنهوهبۆ ئهوهن ئینگلیزهالیهزاشا لهو، رهیهمهر ئهھه
دمۆکراسی و ئازادیی بۆ دانیشتوانی ئران دابین بکات، ئران که

دا شرووتهگیرسانی بزاڤی مهسایی ھهالنی ئران خۆیان لهگهچۆنکه
ی چین  راستینهرینونهرکار کهسهمانک بھننهرلهتوانیبوویان په

ب ھیچ سانسۆر ی ئازاد، بهندین رۆژنامهچه. ک بتکانی خهوتوژه
شئازادهشهو کهئه. وهکردهک بیرورای جیاوازیان بودهو رگرییه

نی نگیی کۆمهرھهوتی خۆیدا ئاستی ھۆشیاریی سیاسی و فهڕهله
ش و مۆدرن کی گهوویهداھاتبیر لهئاستک، کهیاندهگهکی دهخه

بیری ناسیۆنایزم و، ئابووریی خۆیی و وهوهله. وهبکاته
ھیچیان مانهئه. ندسهی دهرهالتدارتیی سیاسیی خۆیی پهسهده
رچوونی سوپای دوای دهبوون کهندیی ئینگلیزدا نهوهرژهبهله

. کهپانهسواری گۆڕهتاقهئران، ببوو بهرووسیا له
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نیا وتکی پخروبر و تهوتی ئران، بۆ ئینگلیز نه
کتیی زرانی یهکو پاش دامهنگین بوو، بهت و رهکهرهپیتوبهبه

ندنی بیری سهرهپهچۆنکه. یداکردبووکی زیاتری پهسۆڤت، گرنگییه
نداو، کانی کهلوارهیاندهگهکتیی سۆڤتی دهئران، یهکۆمۆنیستیی له

یشت،  الت گهسهدهزاشا بهکاتک ره. ماری بریتانیا بووشادههک
، که''دارسی''وتی ی نهیماننامهجی پهی زاینیی، له1933سای له
ڵ گهی لهکی تازهیهیماننامهکاندا مۆرکرابوو، پهمی قاجاڕهردهسهله

، مافی کهک کۆنهروهیه، ھهتازهوتنهم رککهئه. ئینگلیزدا مۆرکرد
سیی وتی ئرانی بۆ ماوهکردنی نهناردهنجان و ھهواوی ھهته

. ئینگلیزدا به، دهسای دیکه
ستی خۆی، دهتیی گرتهواوهتهتی بهسهی دهوهزاشا، پاش ئهره

. مووی داخستھشت و، ھهخۆی نهربهکی سهیهھیچ رۆژنامه
بارانکردنی و گوللهنجهرتن و شکهگستیکرد بهزاشا، دهپۆلیسی ره

می ردهسهک لهی خهوتانهستکهو دهموو ئهھه. یارانی سیاسیینه
رۆناکبیر و . نویبردنستیھنابوو لهدهبهوهشرووتهشۆرشی مه

س که52ڵ گهلهرانیقی ئهدوکتۆر تهو ناسراو ورهئازادیخوازی گه
، گیران و، جگهس نویان ڕۆیوهکه)53(گروپی بهھاوڕیانی کهله
دا نجهشکهژر ئهیان لهسی دیکهندین کهرانی، چهقی ئهتهله
ی ورهد، کوڕی گهسعهردار ئهرقولیخانی سهعفهجه. نوبرانله

دا '' سرقه''زیندانی تاران گیرا و، لهلهزن،دی مهسعهرداری ئهسه
شایانی ).ساڵ بوو55نی مهدرا، تهارهسدکاتک له(درا سدارهله

ی ھۆزی وهندی داگیرکردنی تاراندا، بۆ ئهروبهسهزاشا له، رهگۆتنه
دۆست بتهدهرقولیخانهعفهم جهڵ ئهگهن بکات، لهختیاریی بالیهبه
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ردار ربازی سهنگر و سهالیهرقولیخان، خۆی بهعفهالی جهو، 
، رھاتهسهم بهئه! (ناسنتشرووته دهڕی مههد و بیروباوسعهئه
و، کورد وکراوه و ناودارانی کورد پهرکردهر سهرامبهبهوهکۆنهله

!).گرتوونرنهی لوهوانه
رمانی رلهندامی پهئه''ڕرسنی مودهسهید حهتۆ سهئایه''
می ردهوازی سهتیی بور و ئازادیخسایهو، کهشرووتهمی مهردهسه
زاشادا بوو، کهیارانی سیاسیی رهرترین نهورهریزی گهزاشا، لهره
موو ھهوت و لهپان و مزگهقام و گۆڕهشهمان و لهرلهنو پهله

و سکردی بگانهدهکرد و، بهی دهزاشا قسهشونک دژی ره
زاشاوهرهن ئاسایشی الیهڕرس لهموده. بردمرۆڤکی خونژ نویده

چت بۆ زاشا دهرهوجاولدانی زۆر، ئهنجهگیرێ و، پاش شکهده
ید سه. ''!وێ؟من دهید، تۆ، چیت لهسه'':پرستزیندان بۆالی و، لیده

ڕڕس پاش تۆ مودهئایه.''!بتوت تۆ نهمهده'':ڕرس دهموده
نو زاشا لهری رهستوودهنجام بهرهزیندان، سهلهوهساڵ مانهنۆ

ک خۆ و شۆرشگی وهربهنووسانی سهرۆژنامه. زینداندا خنکندرا
ک دوای گیرانیان، یهی عیشقی، ماوهزدی و میرزادهڕۆخی یهفه
لۆڕستان و رۆکھۆزی کورد لهیان سهده. درانسدارهله
و کرماشان، د و سنهحمهر ئهتاکو بویهھهبیگرهوهختیارییهبه

ڕینی ھۆزی راپه. ر کرانسهستبهتاران دهکوژران، یان گیران و، له
نو بارووت و ئاگر و ئاسندا نوقمی خون کرا و، ختیاریی لهبه

.ردا باسهیان به'' ساوی لۆڕستانقه''زاشا، ناوی کانی رهڕالهژنه
شک پز''ناوی بهتاران، دوکتۆرکی لبووهله'' سرقه''زیندانی نو له

یان گیراوی رۆکی پۆلیس، دهرمانی سهفه، بهم دوکتۆرهئه. ''دیحمهئه
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و ی ئهژماره. وا کوشتئامپولی ھهکاندا بهزیندانهسیاسیی له
زاشادا ی رهساهشانزهتی می حکوومهردهسهی لهسانهکه
ا نیزاشا تهره. کرتدهندهزهس مهزار کهبیست ھهوبراون، بهنله
ر رامبهکو بهبوو، بهیی نهزهیارانی ببهک و نهر خهرامبهبه

. بوویهو شوهر بهکانیشی ھهڕالهر و ژنهرمانبهست و فهژرده
م لهد حسنی ئایرهممهمیرتاش و محهو ئهولهتولدهسرهنه

تی زۆریان کردبووپی، خزمهزاشا بوون کهکانی نزیکی رهرهیاوه
تی کوردستان، شۆرشی رۆژھهله. نیوبردرسکیانی لهم ھهبه

سمکۆخانی شکاک، که- ی ناوداری کورد رکردهی سهساهبیست
ستکردی ئینگلیز لهتی دهھاوکاریی رووسیا و ئینگلیز و حکوومهبه

رستی تورکیا و ئران شکستیپھندرا، دواتر زپهگهعراق و رژمی ره
، وهن رژمی ئرانهالیهلهکی نامرۆڤانهیهخشهنهنجامیئهله
ڵ گهدا، سمکۆی شکاک له21/6/1930وتی ڕکهداو و، لهوتهکهده

شونی وی کوڕیشی لهکوژرن و، خوسرهرکی دهخورشیدئاغای ھه
ربازی تورکیا دهوهسوکارییهن کهالیهب و، لهبرینداردهکهرووداوه

..کرتده
تی خزمهوتهوخۆ کهراستهزاشا،نگیی رهرھهتی فهاسهسی

نوبردنی پاندنی زمانی فارسی و لهناسیۆنایزمی فارس و داسه
وتبوونهی کهوانهتهو نهکانی نافارس و زمان و کولتووری ئهوهتهنه

شدا بۆ م پناوهله. وهی جۆگرافیای سیاسیی ئرانهچوارچوهنو 
ج ی جبهنگییهرھهفهم پالنهکی رۆشن ئهیهرنامهپی بهی بهوهئه

وهنزیکهردانی تورکیای کرد و، لهسه) 1934(1313سای بکات، له
ڕی بیروباوهتورکیای نوی بینی و، پاش ئاشنابوونی به
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رگرتنی زانیاریی ی و وهکهتاترک و رژمهی ئهرستانهزپهگهره
رمی و، زمانی فهیدا زمانی فارسیی، کرد بهوهڕانهگهپویست، له

ندکرا ربهکانی دیکهوهتهرگی کوردی و نهکارھنانی زمان و جلوبهبه
ر سهبۆ پیاوان و، البردنی چارشو لهپقهو، جلی ئۆروپایی و شه

کانی رژم ریانپدرا وانهپاسه. ترمیی حکوومهبیاری فهژنان کرا به
وهچارشوهر ژنک به، ھهبازاڕدارجاده و لهن و سهنو کۆله
. ریسهن لهزۆر البهبهکهن و، چارشوهتی پبکهبینن، سووکایهده

تهم سیاسهدژی ئهالکان لهھاندانی مهبهورهخۆپشاندانیکی گه
ی م پۆلیس و ژاندارمهستانی خۆراساندا سازکرا، بهلهملییهزۆره
سیان کوشت و، دان کهسهریان و سهت ھرشیان کردهومهحکو

تیی ئاینی و سایهتۆکان و کهئایهس لهیان کهده. بریندارکرد و
ندی دوورتر بهتیی زیندانیکران، یان بۆ ستان و مهیهکۆمه

'' محرم''مانگی دان سالی سمی سهبردنی روڕهڕوهبه. وهدوورخرانه
و، ند کرادا ربه'' عاشورا و تاسوعا''لهوانی شیعهپهو شینگانی

ند چهلهرۆژکدا ولهکهسمهنجامدانی ڕوڕهئهنیا ردرا بهته
ک رابردوو درا وهئیدی رنه. کانداوتهنو مزگهویش لهمژمرک، ئهده
یر و زنجمهقهقوڕبگرن و بهو خۆیان لهرجادهسهک بژنهخه
.نخۆبدهله

وامی سیاسی و ردهالتی بهسه، دهدهند سهڕبوونی چهپاش تپه
و ورهر ھرشکی گهبهوتبووهتیی چینی ئاینیی، کهیهکۆمه

می قاجاڕ ردهی سهتییانهتایبهو بووجهو مووچهئه. وهماتیکهسیسته
ودان بۆ هشانی ھشانبه. ما و بدرارخانکرابوو، نهبۆیان ته

ستیکرد تۆکان، رژم دهالتی ئایهسهالوازکردنی ده
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ئران و، زلکردنی تیی لهی مژووی پاشایهبارهکردن لهندهپرۆپاگهبه
زنهمهم رۆهپدانی ئهرابردوودا و، درژهرۆی پاشاکانی ئران له

نو رستیی لهپدانی بیری شاپهرهستی پهبهزاشاوه، بۆ مهن رهالیهله
کان وهتهی نههزاشا، کۆمهر داوای رهسهله1935سای . کداخه

البردنی نوی پرشیا و زاشا بهره. ''ئران''ی گۆڕی بۆ ''پرشیا''نوی 
نو کان لهنافارسهوهتهموو نهبژاردنی نوی ئران، نیازیوابوو ھهھه

رانک دروستبکات کهو، ئوهزمان و کولتووری فارسدا بتونته
ک کولتوور ک مژوو و یهکزمان و یهنی یهی تورکیا، خاوهونهبه

.ویش زمان و مژوو و کولتووری فارس بتئهبت، که
مانیا توانی م، سوپای ئهنگی جیھانیی دووهگیرسانی جهڵ ھهگهله

لهو بچووکورهندین وتی گهکی کورتدا سوپای چهیهماوهله
کانیان بووخن و، رژمکی ئۆروپادا تکبشکن و رژمه

. یان داگیربکاتکهجیان دان و، خاکهستنیشانکراوی خۆی لهده
ندیی ی پوهوهفریقیا و کردنهنگ بۆ ئاسیا و ئهندنی جهسهرهپه

زاشای ڵ رژمی ئران، رهگهمانیا لهکانی ئهنوان نازییهسیاسیی له
توانت ئینگلیز و رووسیاش مان دهئه، کهوهڕهو باوهر ئهسههھنای

مانی نازی و یمانی ئهھاوپهباشزانی ببت بهوای بهتکبشکن، بۆیه
. یاندبووالتی گهسهدهبهکا، کهئینگلیز، پشتھه-ئاغای پشووی له

کورد و ئرانی و کووهکه،النی ناوچهنو گهدا، لهمهردهو سهله
نسا بوون، رهستی بریتانیا و فهبندهھتد، که... ب  وھندی و رهعه

مانی یگوت، ئرانی و ئهر دهھیتله. ویست بوور زۆر خۆشهھیتله
یمانی په. ن'' ئاری''زی گهرهردووکیان لهشن و، ھهزکی ھاوبهگهرهله

مانیا و ئراندا ئهردوو رژمینوان ھهدۆستی و ھاوکاریی له
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سازکردنی ھی ستیانکرد بهکان، دهمانهمۆرکرا و، ئه
ی ندین وستگهری و سازکردنی چهرتاسهری سهفهندهمهشه

زراندنی و دامه) نمماری گهھه(وبان و سایلۆ راگیرانی پاپۆڕ و رگه
له تگوزاریی دیکهلک کاری خزمهی ئاسن و، گهوهی تواندنهگارگه

.کانی ئیرانداورهگهشارهتاران و له
پانی گۆڕهلهویستبوو، کهخۆشهکی ئران ھندهالی خهر لهھیتله
مژمرک کاندا رۆژی دهورهگهشارهی تاران و لهتۆپخانه

ر و ھاتوھاواری  ھیتلهقیهکانی پلهوتهو، گویان لهوهبوونهکۆده
ڕزان و پهچهیانکرد بهن، دهکی لتبگهیهی وشهوهگرت، بئهده

نو الوانی ئرانیدا مانیا لهکانی ئهمۆدلی قژی نازییه. ھوتافکشان
شاژنی ئران، . نار دادهک ھیتلهباو و پیاوانیش سمیان وهببوو به

چوو بۆ دیداری وهئرانهرمیی، لهڵ شاندکی فهگهلملووک، لهتاجه
ستکردی مافوورکی دهوانهنرخ لهلک دیاریی بهر و گهیتلهھ
ری سهر لهی ھیتلهونهستایانهزۆر وهورزی پشکشکرد کهته
. خشنرابوونه

زاشای ڵ رهگهیمانتیکردنی لهھاوپهر لهکیی ھیتلهرهستی سهبهمه
ان بۆ دابینکردنی نیی ئرمهوت و سووتهنهبوو، لهوهئران بۆ ئه
ش وهله. ربگرتربوی سوودوهھز و بهنگیی سوپای بهماشنی جه
کانی لوارهیشتهگهدهوهی خاکی ئرانهرگهمانیا لهگرنگتر ئه

نداودا و، ر کهسهستبگرت بهھاسانی دهیتوانی بهنداو و، دهکه
نی خاوهببت بهڕن و، بۆخۆیرپهدهیهو نوچهبریتانیا له

، وهباکووری ئرانهھا لهروهھه. تی ناڤینکانی رۆژھهوتهنهچاه
م ر ئهبهله. کردر رووسیای توندتر دهمارۆی سهمانیا گهسوپای ئه
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مانیا بۆ ئهندهمانیا و ئران، چهیمانتیی نوان ئه، ھاوپهھۆیانه
دی ئینگلیز ی خستبووهورهگهش ترسییهو رادهر بهگرنگ بوو، ھه

. و رووسیاوه
مریکا، ئه(یمانان ر، ھزی ھاوپهی ھیتلهخشهنهگرتن لهبۆ رگه

21/3/1941وتی ڕکهورۆز و، لهوی نهشه، له)بریتانیا و رووسیا
باشوور و مریکا لهسوپای بریتانیا و ئه. وهنو خاکی ئرانهرژانه

.وه ئرانیان داگیرکردباکوورهلهسوپای سۆری رووسیاش
رۆکی زاشا که نوهکی کورتی نارد بۆ رهیهتاران نامهبریتانیا له

:بووشنهم چهبه
ختی و تانجوتهوهتیی بکشنهپاشایهین لهکهڕزتان دهبهداوا له''

ئمه). زاد رهممهمحه(تان ورهکوڕی گهتیی بسپرن بهپاشایه
ڕزتان و، بهتان باشهورهکوڕی گهت بهبارهنمان سهبۆچوو
ین و، چ نیاز و کهتی وی پشتیوانیی دهحکوومهین که لهکهدنیاده

تان و  بۆ مالهبۆ داھاتووی رژمی بنهمان نییهئامانجکی دیکه
.''ئران
ری ندهکانی بریتانیادا بۆ بهژرچاودریی ھزهزاشا لهره

، پاشان بۆ ھندپاپۆڕ برا بۆ بهووهو له)بندرعباس(،''نگومبرۆ''
. وهدوورخرایهفریقای باشوورئهبۆ وهوشهو، له''موریس''ی دورگه

البردنی ت بهبارهلملووک، سهتاجهزاشا، واتهی رهکهرهگهژنه
و ی ئرانوهرهو، راگواستنیان بۆ دهن بریتانیاوهالیهزاشا لهره
، ئاوا )زا شاڕهمهحه(م کهمیراتگری یهتیی بهختی پاشایهخشینی تهبه
:ده
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بايد عرض كنم مردم نه تنھا ازاستعفای رضا و رفتن او از مملكت ناراحت ''
برابر مداخله متفقين برای مجبوركردن رضا به استعفاء عكس العمل درنشدند و

براز خوشوقتی وخوشحالی ھم كردند و نشان ندادند، بلكه دركمال چشم سفيدی ا
دعاگوی رضا بودند شروع به ھتاكی 1320روزنامه ھا ھم كه تا سوم شھريور

محمود " آقای . رضا ازاين تغييرحالت مردم خيلی ناراحت بود! وفحاشی نمودند
ای بود به رضا گفت كه نبايد ناراحت باشد كه پيرمرد سرد و گرم چشيده" جم

ت كه در ايام قدرت حكام مجيزگوی آنھا ھستند ودرايام اين خاصيت عوام اس
ازكاركنان " كالرمونت اسكرين"دراين مسافرت !كشندضعف پنجه به روی آنھا می

كرد ھمراه ما بود و كنسولگری انگليس دركرمان كه خيلی روان فارسی صحبت می
ضا كرد و تمام تالش وسعی او اين بود كه رفوق العاده احترام و تكريم می

آقای كالرمونت .قرارما اين بود كه به جزيره موريس برويم. احساس راحتی كند
اسكرين بعدھا كنسول انگلستان درتھران و وزيرمختار انگلستان درتھران شد و از 

واقعا جالب است، يك . .... گرفت''سر''پادشاه انگلستان عنوان پرطمطراق 
رف بزند وبھترازھرايرانی انگليسی مثل بچه ھای جنوب شھرتھران فارسی ح

. رضا خيلی ازدامنه اطالعات اسكرين تعجب كرده بود. تاريخ مملكت ما را بداند
اسكرين عالوه .كننديك شب به من گفت بيخود نيست كه اينھا بردنيا حكومت می

برفارسی به زبانھای اردو كه مخصوص ھندی ھا بود وزبان پشتو كه مخصوص 
چون خيلی با ما ... .زدخيلی عالی حرف میافاغنه بود وزبان تركی ھم

يك شب رضا روی عرشه كشتی ازاو پرسيد چرا انگليسی ھا . خودمانی شده بود
اين كمترين : اسكرين گفت.مصرا از او خواستند تا خاك ايران را ترك كند

ما انگليسی . تنبيھی است كه لندن برای اعليحضرت رضا شاه درنظر گرفته است
با آنكه اعليحضرت رضا شاه نسبت به انگلستان كم . رھستيمھا خيلی وفادا

لطفی كرده و درميانه راه خود را به آلمان نزديك كردند معھذا انگلستان 
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اميدوارم درآينده اعليحضرت . حاضرنشد اعليحضرت را مجازات جدی كند
محمدرضا وليعھد جبران مافات كرده و در برابر اين گذشت و بزرگواری دولت 

!انگلستان خدمتگزارصادق پادشاه انگلستان باشندفخيمه 
شد به اندازه يك پشت ناخن رضا مطابق عادت، صبح ھا كه ازخواب بلند می

كاپيتان انگليسی و يكی دو ....... !شب ھا ھم" كرد و ايضاترياك استعمال می
صاحب منصب عمده ھم كه با رضا طرح دوستی ريخته بودند به كابين او 

فايده اين مسافرت يكی ھم اين بود كه چند .زدنديكی دوبست میرفتند و می
!نفرازخدمه كشتی بندر تا رسيدن ما به مقصد ترياكی شدند

:یکهکوردییه
زاشا کی ئران ئاگاداربوون ره، کاتک خهشایانی باسه(
برت،ئران دهی وهرهبۆ دهوهن ئینگلیزهالیهو، لهت البراوهسهدهله
وستکیان و ھهوهبوون و، ھیچ کاردانهنهنیا زیز و تووڕهتهنه
، شادمانی خۆیانیان وهڕی رووقایمییهوپهکو بهبی، بهرنهده
ت سهدهزاشا لهرهیاندیتبی و، خۆشحاڵ بوون که دهردهده

رمانانیتا رۆژی سی خهکانی والت، کهھا، رۆژنامهروهھه. البراوه
زاشا سنبژی و ستایشکردنی رهپهله، جگه)ی زاینی1941(1320

ن الیهرداگرتنی لهسهستبهڵ دهگهنووسی، لهدهیان نهشتکی دیکه
م زاشا لهره.تی و جنودان پیسووکایهستیانکرد بهده،وهئینگلیزه
ڕز به. بووک لی، زۆر زیز و تووڕهی خهڕانهرگهروووه

زموون بوو، تای و سوری نئهپیرکی خاوهکه'' محموودی جههم''
نج ،ک بهخهناب دت له: "زاشای گوترهبهرۆژگاری چشتبوو،

کات . )روایهوار ھهخوندهکی نهندیی خهتمهتایبه('' خاصیت عوام''
ن و، به، کنۆشی بۆدهدایهوهوشانهدرهالتدار لهسهخۆری ده
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. گرنپالر دایدهلژیی، بهوتهکهی دهن، کاتکیش گۆهکهتایشی دهس
نوی دا بوو، گهستکی ئینگلیزیمان لهدهماندا، کاربهرهفهو سهله
ی بریتانیا کۆنسولخانهلهپشترسهم کهئه. بوو" کالرمۆنت سکرین"

زانی و، زۆر کی باشیدهسکرین فارسییه. کردشاری کرمان کاریدهله
م و دا خهودهگرت و، ھهزاشا دهرهزۆر رزی له. تۆره بووبه
دڵ ئران، لهی لهوهت و، دوورخستنهستدانی حکوومهدهی لهژارهپه

. چووی موریس دهو دورگهرهمان بهکهپی بیار، پاپۆڕهبه. ونبه
ول و کۆنسرڕز کالرمۆنت سکرین، دواتر بوو به سهبه
ی )ڕزبه('' سر''ی ئران و، نازناو و پلهزیرموختاری بریتانیا لهوه
ما، کات رمان سووڕدهڕاستی سهبه.... رگرتپاشای ئینگلیز وهله
ر ھهز و زمان فارس، کهگهڕهسکی بهک که، وه''سکرین''ماندیت ده
دایکبووبت، ئاوا بهکانی باشووری تاران لهکهڕهگهلهوهمنداییهله

زای ک، پتر شارهر ئرانییهھهکرد و، لهی دهکی پاراو قسهفارسییه
زانیاری و ھۆشیاریی سکرین ری لهزا سهره. مژووی ئران بوو

حوکمانیی مانهئهخۆڕایی نییهله: "وک گوتی پمشه. سووڕمابوو
ا زمانی ئۆردوو کهھروهفارسی، ھهلهسکرین جگه!". نکهدنیا ده

ھا روهفغان و، ھهکانی ئهشتوونه، زمانی پهکانهتی ھندییهزمانی تایبه
نوانماندا لهکی دۆستانهندییهپوه... زانیزمانی ترکیشی زۆر باشده

ر سهبۆچی بریتانیا، پی له'': زا پرسی لیوک رهشه. دروست ببوو
.''؟!تج بئران بهداگرت کهوهئه

:زاشادا گوتیرامی رهوهسکرین له
زاشا ن شکۆ رهریتانیا بۆ خاوهتی بهوه، دهکهمترین سزایهکهمهئه"

ڵ گهله. دنینجیمانی خۆمان بهلیز، سۆز و پهئینگکیئمه خه. یبژاردووهھه
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والی رهی ڕدا بهنیوهر ئینگلیز ناسوپاسی نواند و، لهرامبهزاشا بهرهیکهوهئه
یویست، ریتانیا نهتی بوهش، دهوهڕای ئهرهسهم ، بهوهدایهمان بایئه
'' تانورهگهکوڕه''داھاتوودا، ھیوادارم له. رزتان سزای توند بداتبه
و، وهبکاتهی رابوردووی ئوههبووی ھهرهقه) ولیعھد- اعلیحضرت محمد رضا (
ریتانیای بشکۆی و بهو شایستهورهی گهتولهی دهم لبوردنهئهررامبهبهله
.''!گ بت بۆ پاشای ئینگلیزمهئهتکارکی بهزندا، خزمهمه

نینۆکک رهد سهقهستا، بهدهو ھهخهلهیانیان کهڕاھاتبوو، بهزا، واره
ڵ گه، لهکهئینگلیزهکاپیتانه.... یخواردش دیسان دهوانهشه. کشاتلیاکی ده

نو مان لهکهرهفهی سهماوهلهکهوپایهن پلهست و خاوهدهدوو کاربه–ک یه
نوانیاندا کی باش لهندییهدۆست و، پوهزا ببوونهڵ رهگهدا، لهکهپاپۆڕه

م هسوودی ئ. کشای تلیاکیان دهگهو، لهوهیهکهژوورهچوونهدروستببوو، ده
ری رمانبهندین فهی مووریس، چهدورگهیشتنمان بهبوو، تا گهوهمان ئهرهفهسه

!!!).تلیاکیبوونهکهنو پاپۆڕه

26/7/1944(تاوی ی ھه1323الوژی ی گه4وتی زاشا، رکهره
نزیکی . ی دڵ مردتهجهفریقای باشوور بهوتی ئه، له)ی ز

ندی و داوای کارگی زامهرهاشا، بهزدوومانگ دوای مردنی ره
ر سهزاشا چووهی رهکهورهگهزا کوڕهڕهمهتاران، حهبریتانیا له

. شای ئرانتی و، بوو بهختی پاشایهته
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زاشا و،ڕهمهتی حهستپکردنی حکوومهده
!پدانی ئاین و ئاینزاکاندارهپهرۆی کۆلۆنیالیزمی جیھانیی له

ی زاینیی، 1941ری مبهی سپته16وتی زاشا، رکهڕهمهحه
شای جی باوکی دانرا و، بوو بهلهمریکاوهن بریتانیا و ئهالیهله

یمانان و، وتنی ھاوپهرکهسهبهم کهنگی جیھانیی دووهجه. ئران
رک و، و کبهرهجیھانی به. ی نازتیی کۆتاییھاترهوتنی بهژرکه

. ت راکشکردنوان رۆژاڤا و رۆژھهکی نوێ لهملمالنیه
ر سوپای سهکتیی سۆڤت، بهوتنی سوپای سۆری یهرکهسه

ندانی مانگی ربهله،"ستالینگراد"نوبانگی نگی بهجهمانی نازی لهئه
و، پاشان رووخانی ) ی زاینی1942(تاوی ی ھه1321سای 

النی سۆڤت و سوپای سۆر، هگمان، کهئهتی نازتی له وهده
ست و رز و رچاویان تیدا گا، ھهرۆکی گرنگ و به

ست و ئازادیخوازان و شۆرشگرانی النی بندهویستیی گهخۆشه
وتی ڕی کۆمۆنیستی راکشا و، رهجیھانی بۆالی سۆڤت و بیروباوه

جیھان، خراترڕی کۆمۆنیستیی لهندنی بیروباوهسهرهو پهشهگه
. کرد

لهوتوویی ئران کهم پدا، گرنگیی ھهک پشووتریش ئاماژهوه
تی تایبهتانی رۆژاڤا، بهوهدی دهوه، ترسی خستهباری ژیۆپۆلیتیکه

تی وهترین دهورهگهدامهردهو سهلهکه،وهزنهبریتانیای مه
ی رچاوههسوهوهشیان لهکهکۆلۆنیالیستی جیھان بوو، ھۆی ترسه

ھۆی گۆڕینی بوو بهدهندنی بیری کۆمۆنیستیی،سهرهپهگرت، کهده
رکاری رژمکی کۆمۆنیستیی سهمی سیاسی و، ھاتنهسیسته

کرد ساتی دروستدهش کارهوهبگومان، ئه. ئراننگری سۆڤت لهالیه
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گشتیی، بهکهنوچهنداو و لهکانیان له کهندییهوهرژهبۆیان و، به
یی لهوهپهکهی ئرانحیزبی تووده. بووترسی دهتووشی مه

کانی رژمی تهری سیاسهجکهکرد و، جبهربازی کۆمۆنیستی ده
ی وهبوکردنهستیکرد بهزرانی، دهپاش دامهئران، سۆڤت بوو له

نکردنی وت و کسانی و ئازادیخوازی و، درۆشمی نۆژهبیری یه
یگوت، ک و، دهران و بژوی و ئاسایشی خهکردنی باری گوزهچاک
ھنی ئیمپریالیزم و نه، بهم داخوازی و ئامانجانهجکردنی ئهجبه

ر رستی نوخۆ، مسۆگهپهو کۆنهستهستی رژمی وابهبینی ده
نگرکی ندام و الیه، ئهکانی حیزبی توودهو درۆشمهرنامهبه. کرنده

ترین ورهگهمدا بوو بهکی کهیهماوهو لهوهلکۆکردهزۆری
، و ئاوگۆرانهئه. ئرانریی لهماوهی سیاسی و جهرکخراوه

وڵ، بۆ ھهونهستانی بریتانیای ناچار کرد تا خراتر بکهدهکاربه
ڕی کۆمۆنیستیی لهندنی زیاتری بیروباوهسهنهشهتهپشگرتن له

.ئران
شاری ی مانگک پاش شکستپھنانی سوپای نازیزم لهماوهبه

بۆالرد نوی ئران بهی بریتانیا لهمهردهوسهستالینگراد، باوژی ئه
Bolardهکدا، گهیهڵ نامهگه، لهشنیازکراوی دا بهیهرنامهی بهکی پ

ن الیهلهکهرنامهبه. وکاتی ئرانزیرانی ئهرۆکوهیلی سهلی سوھهعه
: کرابوو و، تیدا نووسیبوویانئامادهتی بریتانیاوهوهده
کانی چاکسازی ی درۆشمهوهکردنهستی پشگرتن و پووچهبهمهبه''
تی وهدهزانین کهپویستی دهی ئران، بهی حیزبی تووده)رفۆرم(

.''نجامبداتنوخۆی والتدا ئهئران، ھندک رفۆرم له
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ختی تی ئینگلیزدا جهی حکوومهکهرنامهبهلهتکی گرنگ کهبابه
"ئاین"تی ئران کرابوو تا حکوومهبوو، داوا لهوهر، ئهسهکرابووه

کردنی بیری شهر گهرامبهر، بهککی گرنگ و کاریگهک چهوه
. کاربھنریتکۆمۆنیستی به

نو نی بهخایهنگی درژوێ، جهکهردهبۆمان دهیهم شوهبه
سانی ر لهت و رۆژاڤادا، ھهنوان بلۆکی رۆژھهله'' نگی ساردجه''

.ی داڕژراوهکهبناخهوهمی جیھانییهنگی دووهکۆتایی جه
ی 1321ی سای ممهشهی ره27وتیڕکهھا لهروه، ھه''بۆالرد''
وهرانهبارودۆخی ئیبارهراپۆرتک له،)زاینی1942(تاوی ھه
: نووستزیرانی بریتانیا و، تیدا دهرۆکوهنرێ بۆ سهده

ی کانی خولی چواردهبژاردنهھهی ئران، لهحیزبی تووده''
کجار ریی یهماوهی جهنی رکخستن و پگهمانیدا، پشانیدا خاوهرلهپه
چین ڕیست و بیروباوهتی ھهکی زۆر توانیویهیهرادهو، بهیهورهگه

تییان زایهنگی نارهڵ بورووژنت و، دهی کۆمهوهکانی خوارهو توژه
. ''..کبخاتتدارانی ئران، یهسهت و دهدژی حکوومهله

می جیھانیشدا، لهکهنگی یهمی جهردهسه، لهشایانی باسکردنه
نی موسمانی کۆمهوهستی ھاندان و کۆکردنهبهئاینی ئیسالم، بۆمه

بۆنـموونه. رگیرابووکوهنگ، کهکانی جهرهبهشداریکردنیان لهو به
ست و ھه،)مان و عوسمانیئه(کگرتوو یهکانیتهحکوومه
یمانکانی ھاوپهتهحکوومهدژی ڕی ئاینیی موسمانانیان لهبیروباوه

نویھنا و، بهکارده، به)نسا و رووسرهریتانیا و ئینگلیز و فهبه(
شورووتی کی ره، الی خهدژی کافرانی ئیسالم لهرهنگی بهجه

یان کهنگهجهوایان بهتکی پیرۆز و رهوالتانی ئیسالمی، رواه
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کی ئیسالمیی یهرکخراوهوهمانهتی ئهولهن دهالیهله. خشیبهده
شی کهو داراییهبووجه،''کتیی ئیسالمیه''نوی زرابوو بهدامه

وهئهیهم رکخراوهکاری ئه. کرادابیندهوهمانهتی ئهولهن دهالیههل
دژی بریتانیا ی موسمانن، لهزۆرینهتی ناڤین، کهالنی رۆژھهبوو گه

''کاوه''گۆڤاری دا ندهو پوهر لهھه. یمانی ھانبداتکانی ھاوپهو رژمه
جیھانی ''ی و، گۆڤاری مانگانهقیزادهن تهسهحهرشتیکردنی رپهسهبه

ی زاینی، 1916ری سای مبهمانگی نۆڤهله''ئیسالم
زیز چاویش میسری و بدولعهشخ عهرشتیکردنی رپهسهبه
بی و ترکی و فارسی رهعهرلین بهشاری بهلهمزهلیک حهبدولمهعه
. شان کردوهستیان بهده

" کاوه"رپرسیاری گۆڤاری هر و برنووسهسهقیزادهن تهسهحه
:دهکهرۆکی پرۆژهنوهت بهبارهسه
گۆڤارکی تا ببت بهوهکرایهنووسرا و بودهدهستهبهو مهبهگۆڤاری کاوه،(

خۆییی ئران ربهی بۆ سهندهمان و، پرۆپاگهکانی ئهدژی دوژمنهسیاسی له
. وهکردهمانی، بودهزیی ئرانی و ئهگهیمانتی و، ھاوڕهکرد و بیری ھاوپهده

و التی ناڤینیش رۆژنامهی رۆژھهکانی دیکهزمانهمان بهتی ئهولهدهدیاره
). کردمان دابینیدهتی ئهولهدهانمووشیی ھهو بووجهوهکردهگۆڤاری بوده

دا '' کاوه''کانی گۆڤاری موو ژمارهھهلهوهی خوارهیهم کۆپلهئه
:نووسراده

ستی پیرۆزی دهبهورهبزانن، خودی گهم راستییهکان ئهئرانییهپویسته''
له پشتیوان و ھاریکاری سوپای عوسمانییهوه،ه) پوار('' غیب''خۆی، له

. کاننسوپای عوسمانی برای موسمانی ئرانییه. ر کافرانرامبهنگیدا بهجه
و مرۆڤچاکانی خودێ و، لهفریشتهسوپای عوسمانی لهندامانیتکای ئه
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کانیان لهتی و رزگارکردنی براموسمانهبۆ یارمهپکھاتوون و،الیکهری و مهپه
ربازی عوسمانی خونی سه. نکهڕی کوفر و دوژمنی ئیسالم و خودا دهئران، شه

وین، خونی پاکی رزهسهڕژنهند و بستوون دهوهداونی چیاکانی ئهلهکه
پناو ئازادکردنی لهکهدانهجیب و خانهڕز و پاگژ و نهکی بهیهوهتهنه

.''....درتنجامدهستیی ئهبندهبرایانی موسمانی خۆیان و، رزگارکردنیان له

وتنی شۆرشی رکهتی ئینگلیزیش، پاش سهولهھا دهروهھه
گیرسانی ی زاینی و، ھه1917ری سای ی ئۆکتۆبه17کۆمۆنیستی 

کان و المهکی زۆر لهیهرووسیا، ژمارهڕی نوخۆیی لهشه
"نستانترکمه"ی نوچهبیری کۆمۆنیستییان لهموسمانانی دژ به

تیکردنی بۆ تکدانی بارودۆخی نوخۆی رووسیا و، دژایهوهکۆکرده
، وهر ئهبهله. ستدهتیان گرتبووهسهدهتازهکان کهکۆمۆنیسته

نو یزانی لهبوو و، دهی ھهزموونهو ئهوهو تاقیکردنهپشتر ئهئینگلیز
ی بیری شهر گهرامبهبهک لهرترین چهوتانی ئیسالمیدا، کاریگه

ئران کیان لهیهبوو، پۆژهوهئه. کی ئاینهن چهکۆمۆنیستی، ته
. رکردنوبانگی ده''سکپشتونی که''هبکهدواتر پرۆژهکهداڕشت،

ی زگهرکی دهرمانبهی زاینی، فه1944رمانانی سای مانگی خهله
ندامی جگری ی ئهپلهله''رابین زینر''نوی سیخوڕیی بریتانیا به

پاش فتهدوو حه. تارانیشتهی ئینگلیز، گهیاندنی باوژخانهراگه
نوبانگی ئاینیی،تیی ناسرا و بهسایهدوو کهھاتنی رابین بۆ تاران، 

ستین لهعراق و فهلهکه)قمیسید ضیاالدین طباطبایی و آایت اله(
. ئرانبۆوهھنرانهوهن ئینگلیزهالیهژیان، لهده

زاشادا التی رهسهمی دهردهسهله، کهباییباتهدینی تهیدزیائهسه
وتهزاشا کهی رهوهزاشا کردبوو، دوای ئهرهک ھاوکاریی یهماوه
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نردرا وهن ئینگلیزهالیهیارانی، لهی نهالکان و، وزهتیکردنی مهدژایه
زاشا، ڕهمهی حهکهتهزرانی حکوومهم پاش دامهبه. ستینلهبۆ فه

ک رکپی ئهویش بهبۆ ئران و، ئهوهھنایهوهستینهلهفهئینگلیز له
و شهبانگهستیکرد بهی، دهوهڵ ھاتنهگهسپردرابووپی، ھاوکات له

تکی زۆر لهشیمهیی و، حهوهتهی درۆشمی ئاینی و نهوهبوکردنه
بژاردنی ھهوجا لهئه. وهخۆی کۆکردهرستی لهپهوهتهموسمان و نه

ی 1322سای ی ممهشهی مانگی ره16وتی ڕیکهلهمانی، کهرلهپه
رتی دانیشتووانی نونهچوو، بهڕوهدا به) زاینی1944(تاوی ھه

مانی رلهپه" (مجلس"نو له. مانرلهندام پهئهبوو به، ''زدیه''شاری 
ی رهرۆکی بهسه''بژردرا بۆ نگ ھهی دهزۆرینهیشدا، به)ئران

ی رهبه('' ی ایرانملجبھه''ی رهر دوو بهش، ھهوهبه. ''ئیسالمیی
دق کهد موسهمهتی دوکتۆر محمهرۆکایهسهبه- نیشتمانیی ئران 

تا کهتسۆڤر بهی سه'' ی ئرانحیزبی تووده''و ، ) سیکۆالر بوون
کیان ی خهتو قۆمی، زۆرینهدین و ئایهید زیائهی سهوهپش ھاتنه

. مانرلهنو پهزسیۆن لهتی و، ئۆپۆمایهکهوتنهپشت بوو، کهله
تاوی ی ھه1322- 1320سانی نوان لهکه"ژۆرژ لنچافسکی

یاندنی شی راگهندامی بهتاران ئهله، )زاینی1944- 1942(
کانی ساه، لهبوو) پۆلۆنیا(ی کۆماری کۆمۆنیستی لھستان باوژخانه
ی وهرهتی دهزارهن وهالیهمی جیھانیی، لهنگی دووهپاش جه

جموجوڵ وه و چاودریکردنیرپرسی لکۆینهبه، کرا بهوهیهکهوته
ژۆرژ .  ئرانمریکا و رۆژاڤا لهو چاالکی سیاسی  و دیپلۆماسیی ئه

دینی ید زیائهسه"ی وهرانهگهت بهبارهراپۆرتکیدا سهلنچافسکی له
: بۆ ئران، نووسیبووی"باییباتهته
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دژی لهکانهستی ئینگلیزهری دهو، جۆکهدین، کارتی براوهزیائهیدسه''
ی " یفاحه"شاری ی بۆ ئران، لهوهڕانهدین پش گهید زیائهسه. کانکۆمۆنیسته

ووهکان لهئینگلیزه. وکات کۆلۆنی ئینگلیز بووئهژیا، کهستین دهلهفه
. زراندی دامه)وت" (وطن"م، حیزبی هکی کیهماوهبۆ ئران و، بهوهھنایانه

مان و، نوی رلهندام پهئه، بوو به)زدیه(یان کهرتی شارهنونهپاشان به
ی رنامهبه). ییوهتهڤینی نه" (ملیاراده"ی گۆڕی  و، نوی نا کهحیزبه
ئیسالم پیدانی ئاینی رهئیسالم و، پهپارزگاریکردن له: ی بریتیبوو لهکهحیزبه

ی وهڵ و، کردنهنو کۆمهستووری ئیسالمی لهیاسا و دهویکردن لهو، پره
.ی ئاینیقوتابخانه

)فجهنه(تاراوگه، لهلهکانئینگلیزهتۆال قۆمی، کهئایهھاوکات، 
و رنامهبهویش، پشتیوانیی خۆی لهبۆ ئران، ئهوهھنایانهوه

: یاندربی و، رایگهدهوهباییهباتهدین تههید زیائکانی سهدرۆشمه
دین و، ید زیائهسهی ئیسالمورهنگی زانای گهپاڵ دهمهخهنگی خۆم دهده"
".بچنڕیوهدا بهنو کۆمهتیی لهواوهتهریتی ئیسالمی بهستوور و داونهب دهده

زاشادا لهمی رژمی رهردهسهتۆال قۆمی، لهئایهشایانی باسه
تی تۆ قۆمی دژایهبوو، ئایهوهشی ئه، ھۆکهوهئران دوور خرابووه

موو بوو ھهده'': ریکردبوو کهزاشا دهرهی کردبوو کهو یاسایهئه
ر بکا و، ژنانیش چارشو و بهرگی ئوروپایی لهپیاوک کو وجلوبه

. ''!رنندیان البهرووبه
ستکردی تی دهشی ئینگلیز و حکوومهپشتیوانیکردنی ھاوبه

نوێ بارودۆخکی زۆر گونجاو رلهالکان، سهچینی مهزاشا لهڕهمهحه
''دشھهمه''شاری لهتۆ قۆمیئایه. بۆیانوهخساندهباری رهو له

و، تیدا )یلیلی سوھهعه( زیران رۆکوهسهکی نارد بۆ یه، نامهوهه
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ت ولهدهپویستهنکردبوو و، داوای کردبوو کهستنیشاند خای دهچه
،''ینخومه''الکانی شاری مهک لهپاشان کۆمه. جیان بکاتجبه

یان نارد بۆ کی دیکهیهی زاینیدا، نامه1944رمانانی سای مانگی خهله
: و، تیدا نووسییانیلیلی سوھهزیران عهرۆکوهسه
ین، خوازیاری کهئاینی پیرۆزی ئیسالم دهوی لهپرهموومان، کهھهئمه''

نو ی ئیسالم، لهورهوان و زانایانی گهکانی پشهرموودهو فهین تا وتهوهئه
نگ و ربازی ئیسالمی رھهریت و فهیی ئراندا بگونج و، داوونهیاسای بنچینه

ند، ا چارشو و رووبهین توهخوازیاری ئهئمه. ڕوهدا بچت بهگهکۆمهله
.''....بکرت) اجباری('' وزیمیته''ر ژناندا سهبه

سید ''یان ئیمزاکردبوو، نوی کهژری نامهی کهالیانهو مهنو ئهله
.تدابوو)ینیخومهی  رۆح الهکهورهبرا گه('' مرتضی پسندیده

گرتنی ر، پاش وه)یلیلی سوھهعه(زیران رۆکوهی سهکهکابینه
ی ئران، الکانی دیکهتۆال قۆمی و مهکانی ئایهپشنیاز و داخوازییه

یشک له وانهبهی ئاینیی، ببت بهردهروهو، بیاریدا پهوهکۆبووه
رمی ی فهشوهری وت و، بهرتاسهکانی سهو خوندنگهقوتابخانه
لی وجا عهئه.وهجکردنهبواری جبهو، بخرتهڕیوهبچت به

کانی قی بیارهتۆ قۆمی، دهیلی، بۆ دنیاکردنی ئائهسوھه
:بوومجۆرهبهتی ناردبۆی کهوهی دهوهکۆبوونه

ھیئت وزیران تصویبنامه
قمیحضرت آیت الله22-6–12بتاریخ

 ---------- ---------------
11326شماره
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بودید، محترما زحمت فرمودهمشھد مقدس مخابرهازکهدر جواب تلگرافیه
میدھد

تلگراف در ھیئت وزیران مطرح و تصویب دولت بشرح زیر اشعار می شود
را اند دولت عمال این نظریهحجاب زنان تذکر فرمودهراجع بهآنچه-1

.متعرض نشوندکهشدهستور دادهاست و دهتامین نموده
رهمصارف مقرهباوقاف مدارس دینیهفات خاصهدر موضوع ارجاع موقو-2

بر طبق قانون اوقاف و مفادھا است کهقبل دولت تصمیم گرفتهآن از چند ماه
.و این تصمیم دولت تعقیب خواھد شدشدهعمل نماید و ترتیب این کار ھم داده

زشی با ھای آموآداب دینی، برنامهبهدر باب تدریس شرعیات و علم-3
در قانون شورای عالی فرھنگ نظر اشخاص مجتھد و جامع الشرایط چنانچه

عنوان مختلط دارند در اول مدارسی کهمنظور خواھد شد و راجع بهقید شده
.امکان پسران و دختران از یکدیگر تفکیک خواھند شدازمنه
دستور مؤکد یع به وزارت امور خارجهبقدر باب تعمیر بقاع مطھره-4
را بعدا باطالع خاطر شریف اقدامات خودشان را تعقیب و نتیجهکهشدهداده

.خواھد رسید
از ھر در باب اصالح ارزاق عمومی کشور دولت مشغول اقدام است که-5

.تامین شودحیث آسایش عامه
ھیلیعلی س: نخست وزیر

:یکهکوردییه
''زیرانی وهستهی دهبیارنامه(

) 11326:(ی ژمارهنامه
 ---------------------------------------

)ی زاینی1944(تاوی ی ھه12/6/1322: وتیرکه
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تۆ قومیتی ئایهزرهحه
شاری رکتان کشابوو، لهئهکهڕزتانی بهرامی بروسکهوهله

ڕزتان ئاگادار بهوهیهمبارهناردبووتان، لهوهی پیرۆزه'' دشھهمه''
تکای و، بهوهزیران خوندرایهی وهکابینهتان لهکهین، بروسکهکهده
:سند کرا و، بیارماندانگ پهده

ند بۆ کارھنانی چارشو و رووبهبهت بهبارهڕزتان سهبهی کهوهئه-1
ستوور سندکرا و، دهتان پهکهرموودهن کردبوو، پشنیاز و فهژنان پشنیازتا

.ربنک بگیرتتی دهزایهناڕهر جۆرهھهپش بهدراوه
تیی تایبهکان، بهسحابهکان و ئهزاری ئیمامهموو موک و داھاتی مهھه-2
وودا، ند مانگی رابوردچهکان، لهئاینییهو پداویستیی قوتابخانهبووجه

. کاتت دابینی دهولهپی یاسا، دهو، بهداوهوهیانهبارهت بیاری لهولهده
وه ن زانایانی ئاینی خۆیانهالیه، لهندانهو نوهی ئهداھات و بووجهھاروهھه

.رشتی بکرنرپهسهکۆنتۆڵ و
، تدا ھاتووهنگیی ورھهرزی فهیاسای کۆمیسیۆنی بهی لهو جۆرهر بهھه-3

رج و مهزانایانی ئاینیی  کهڵرگرتن له گهپاش راوژکردن و بیروراوه
ستوور و رسای ئاینیی، لهکانی زانابوونیان تدابت، خوندنی دهپوانه

ویی کوڕان وکچان لهتکهت بهبارهسه. چندهڕوهکاندا بهقوتابخانه
کانی کوڕان و کچان ووترین کات، قوتابخانهزکاندا،بیارماندا بهقوتابخانه

.وهکدی جیا بکرنهیهله
زاری ئیمامان وار و مهی ئاسهوهنکردنهو نۆژهوهدانکردنهئاوهت بهبارهسه-4
تی زارهوه، بهوهرهدهری والت و، لهرتاسهسهکان لهپیرۆزهو شونهسحابهو ئه

یان ژمارهوریان، بووجهسهی ھورد لهوها پاش لکۆینه، تیاندمان راگهوهرهده
.نڕزتان بکهشی پشکشی بهکهراورد بکات و، راپۆرتهبه
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ران و ئاسایشی دانیشتووانی وت ی چاککردنی باری ژیان و گوزهبارهله-5
، وهنهکی ئراهکانی تکای خنی وپداویستییهمهجکردنی خواردهو،جبه

.جکردنیانهرقای جبهت سهولههد
).یلیلی سوھهعه: زیرانرۆکوهسه

بۆ ئران، وهڕایهگهالوهربهف و کهجهنهتۆ قۆمی، لهئایهکاتک 
:یاندو، رایگهوهرز کردهکۆمۆنیستیی بهج درۆشمی دژهستبهده

و ئهتی، چۆنکهیهکهڕهی ئران و، بیروباوهحیزبی توودهبوونی دژی ھه''
زۆر وهئیسالمهکا و، لهتی دهستوور و یاسای ئیسالم دژایهڵ دهگهلهحیزبه
.''....دووره

و، پاش وهئران مایهی دووساڵ و نیو لهتۆ قۆمی، ماوهئایه
وهڕایهکانی، گهرکهو ئهی کار وتووانهرکهنجامی سهئهدنیابوون له

. عراقال لهربهف و کهجهبۆ نه
تیی توندی وست و دژایهی ھهوانهپچه، بهم حیزبی توودهبه
شان و باھۆ و رۆناکی کانیدا، بهیاندنهراگهی، لهگهتۆ قومی لهئایه

تیی حیزبی یهرکردهسه. دایدهباییدا ھهباتهتی قومی و تهرامهو که
ک حیزبکی ،  وهوهزرانییهتای دامهرهسهر لهھهی ئران، کهتووده

کرد و، گردراو و پاشکۆی دهخۆ کاری نهربهسه-پی ئرانی چه
و بوری و ئران، ئهکتیی سۆڤت بوو لهکانی یهتهسیاسه

و دیاردانههر ئرامبهبهبوو کهبیارداندا تدا نهشی لهخۆییهربهسه
ھۆی پاشخستنی بوونهدهوستی رۆن و ئاشکرا بنون، کهھه

،)رھبر(ناوییدا بهکهرۆژنامه، لهحیزبی تووده. ی ئرانگهکۆمه
بایی باتهتۆال قۆمی و تهی ئایهوهی ھاتنهرمی ئاراستهپیرۆزبایی گه
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ک ن و راکشانی خه، بۆ فریودارستانهلپهش، ھهوهلهجگه. کردده
تۆ کانی ئایهڵ درۆشمهگهدا، خۆی لهویدهدا، ھهالی حیزبی توودهبه

. دا رکبخا و خۆی بگونجنیتکهکهڕی ئاینیی خهقۆمی و بیروباوه
والیتی حزب ارگان کمیته( '' رھبر یزد''ی رۆژنامه: بۆ نموونه

ی 1944) (1322خ، مور30یزد، سال اول شماره–ایران توده
می کهئیمامی یه(لی، ساۆژی کوشتنی ئیمامی عه، له)زاینی
:بوومجۆرهشکی بهبهوتارکی نووسی که،)کانشیعه
رمضان یک ھزار و سیصد و بیست و دو سال پیش، روز بیست و یکم ماه''

عظیمی در جھان اسالم اتفاق افتاد و علی پیشوای مسلمین، راد مرد ضایعه
آزادی و نجات راهرآن را دھمهسال عمر که63از آزادی بشر پس بزرگ راه

ھمهفقط علی بلکهنه....شھید شد...... بود، در مسجد کوفهمردم صرف کرده
....پیشوایان مذھب مقدس اسالم در تمام مدت عمر مشقت و زحمت تحمل نمودند

پ و چهدیخوازانی ئرانی بهرۆشنبیران و ئازادا ھندک لهم نوهله
ی نوان بریتانیا و )س سچوکه(م ھاوکارییهدژی ئهوهراستیانه

قانوونناس، مژوونووس و وهروویانهسهله. الکان بوونشا و مه
لهبوو که)2*ویسرهد کهحمهئه(نوی ری ئرانی بهوهلکۆه
می ئران ودهکانی ئهسیاسییهئاگاداری بارودۆخ و رووداوهوهنزیکه

ڕوو خستهدا ده) ئا('' پرچم''ی رۆژنامهکانی خۆی لهبوو، بۆچوونه
دا '' پرچم''وی لهسرهد کهحمهئه. کردرشتییدهرپهخۆی سهکه
ی نووسی و، م دانهتۆ قۆمی ئهی ئایهوهھاتنهت بهبارهسه

:وهبویکرده
نگی مانی جهقاره)تۆ حسنی قۆمیئایه(ڕزههم بک بی ئهوه''

م رادیۆی ئران بهکهوهتهڕاوهڕ گهشهوتوویی لهرکهسهو، بهستالینگراده
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سک که. کاتو ری بۆ خۆشدهوهکاته و زلیدهدهشان و باھۆیدا ھهبهشنهچه
چ نرخ و سوودکی بۆ ) کالیهمه" (ئاخوندک"ی وهیپرسی، رۆیشتن و ھاتنهنه
ی وهھاتنه! رێ؟ ئه!ڕوات؟ر دهسهلهیرادیۆی ئران ھندهکهیهک ھهخه
ڕز و بهندهمهوهدهحاجییهیه،وهویش ئهئه! بتسوودی ھهیهوانهک لهالیهمه

ی ند ساهم چهلهبازاڕ، که کانی نونوژخونهدییهشھهمهکان و پیرۆزه
کانیان مارهھهنیی لهمهو پداویستی و خواردهوهدانهرابوردوودا توانیویانه

شوڕووت و کی رهخهبهوهنرخی گرانتر بیانفرۆشنهو، پاشان بهوهبشارنه
ن و برسی، بهژار و رههی ھماهزاران بنهھهبهوهو رگهت و، لهرامهمدهکه
سواکردن لیان، بۆ ونهبن دیواری کۆناندا بکهشنن و، لهوهک ھهیهربهله

تی ئاغایان که ن و، بۆن بۆ خزمهوت بکهکهن پووڵ پاشهخۆشیان ملیۆنان تمه
سنووقی تی بهخشینی ھندێ پووڵ و یارمهبه، بهویهتۆ قۆمییهئایهمئه
و ژارهپهئیدی ھیچ جۆرهو،وهشۆنهبتاوان و ناپاکی، ، خۆیان له"ئیمام"

تۆ قومی ئایهبوو دیتمان،وهئه!! منتدیاندا نهک لهزارییهرمهستی شهھه
ژارخوره،مای ھه- نده گیرفانبهمهوهدهم توژه، ئهوهر شارکهھهپینایه
یان پشکش ) زی کاغهپاره" (ناسسکهئه"ی ستهک و دهپشوازی و، چهچوونه

.''...کردکرد و، دڵ و ویژدانی خۆیانیان ئاسووده
ی حیزبی ی توندی ئاراستهخنهھا رهروهوی ھهسرهد کهحمهئه

:دا، نووسی) پرچم(ی رۆژنامهی ئران کرد و، لهتووده
شوهویان به"تۆ قۆمیئایه"، کات وهتهچووهبیر نهمان لهوهئهئمه"

حیزبی (بۆ ئران، ئوهوهھنایهرستی دهپهھزترکردنی کۆنه، بۆ بهییهتتایبه
تۆ قۆمیدا بای ب شان و شکۆی ئایهتاندا زۆرتان بهکهرۆژنامهله) تووده

... تیی ئاینیی نوتان ھناسایهترین زانا و کهورهمین و گهکهیهگوت و، بهھه
و هھهوستهم ھهبهر ئوهگهئه!  ؟رستی نییهپهکۆنهھزکردنی بهمهئهئایه
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بم وکات ناچار دهگرن، ئهخۆتان نهلهخنهو رهوهچنهی خۆتاندا نهجیهنابه
.''..!یشتوونگهرستی تنهپهرۆکی کۆنهمانا و نوهلهپتان بم، ئوه

کاندا، ئاینییهوتابخانهوت و قنو مزگهالکان، له، مهرهبهرهبه
کردن دژی ئازادیخوازان و، رۆشنبیران و ندهپرۆپاگهستیانکرد بهده

دان و، خوتبهقوتابخانهخوندنی کچان لهت بهبارهتیکردن سهدژایه
کانی ندهو، نوهکارگهکان دژی کارکردنی ژنان لهوتهمزگهله

ما و ی سینهوهڵ کردنهگهدن لهتیکرھا دژایهروهتگوزاری و، ھهخزمه
ونی نووسینی ھهش بوو بهوهئه. ھتد.. ری ومۆسیقا و شانۆگه

و ''رتیگهشیعه''نوی به،ویسرهد کهحمهئهن، الیهرتۆکک لهپه
ت و سهگرتنی دهوهستهدهالکانی بۆ بهتی مهتیدا، سیاسه

زانی و وتووی و نهپاشکهنولهی ئرانگهی کۆمهوهھشتنه
رتۆکی پهک لهیهدا کۆپلهلره. ی توندخنهر رهبهواریدا، دایهخوندهنه
:وهنووسینهدهک نموونهوه''رتییگهشیعه''

دا بکار و و والتهنو ئهکانکن لهخهوانهئه! ال ناناسن؟مهئایا ئوه...''
موو بیر ھه. نجامدانی ھیچ کارکیان نییهتوانای ئهنوون و، خۆن و دهتاڵ، دهبه

وتنی زانست و پشکهڕ تا پش بهگهنهخهدا دهو پناوهکیان لهو توانایه
گرێ، یدهوتنی خۆی ھهبۆ پشکهگهنگاوک کۆمهر ھهھه. بگرنگهکۆمه

انقالب ''ڵ گهلهکهوهچتهبیرمان دهئایا له... نکهکانی دهرهربهال بهخی مه
دژی سانکی زۆر لهمانهئه! یان خون رشت؟ندهدا چییان کرد و، چه'' مشروطه

وهشۆردهکیان دهمشک و بیری خهچوونی کچان و کوڕان بوون بۆ قوتابخانه و،
ی بدینی ، با فری وانهنرن بۆ قوتابخانهکانتان مهمنداه: "یانگوتو، ده

!! نرن بۆ قوتابخانهکانی خۆیان دهبینین کچ و کوڕهم ئستا دهبه!" بننه
و ئهینهگه، دهوهال بکۆینهکئازاردانی چینی مهھۆی بیری خهھوردی لهر بهگهئه
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واپدراوی کی ناسراو و رهیهال ھیچ کار و پیشه، مهیهوهی ئهی که ھۆکهنجامهئه
توانای کین  وفرۆشتن ، نهیهتوانای دروون و رستنی ھهنه.دا نییهنو کۆمهله

توانی شتک دهک کاربکات، نهیهکارگهتوان لهدهنه. و کاسپی کردن
دا بۆ دیاری نوکۆمهکی لهیهقانوونی وتیش ھیچ جگه. مرھهبهبنته

: ن، دهپرسییخۆیان دهله. دیون کاریان پبسپرێکردوون و، لی رانهنه
کین و، ری ئاین و خودناسی فری ری خهو و رپشاندهال، پشهی مهئمه"

.''!درۆیهشیان  وهم ئهبه!". ینکهل دهگه
ندانی مانگی ربهله''رتییگهشیعه''رتۆکی وی، پهسرهد کهحمهئه

ران ستانی ئدهالم کاربه، بهوهی زاینیدا بالوکرده1943سای 
دا، ندهو پوهویش لهسرهکه. گرتکهرتۆکهی پهوهبوبوونهپشیان له

ی رتۆککی تازهت کرد و، پهوهی دهی ئاراستهگرانهخنهوتارکی ره
چاپدا و، لهله،)رییری، سۆفیگهگهری، شیعهھاییگهبه(نوی به

:یدا نووسیکهکییهپشه
، پشی ک بوایهتکی خرخواز و دسۆزی خهحکوومهت، ر حکوومهگهئه... ''

تیکردنی من الکاندا بۆ دژایهڵ مهگهگرت و، لهدهنهرتۆکهم پهی ئهوهبوبوونهله
یشیڕهگیروگرۆ و چارهمدا لهرتۆکهو پهمن لهکرد، چۆنکهدهی سازنهوهکۆبوونه

پز و ی بهوشهلهی من پهتۆکهرم پهئه. شوڕووتی ئران دواومنی رهکۆمه
. ی ئران داوهوساوهکی چهی راست و رۆناکم پشانی خهنرخ و، تیدا رگهبه
یشتوویی و گهتنهکی ئران بهچلۆن خهدوێ کههدوهم لهرتۆکهم پهئه
کیش مانتا زه. وهوت و فزانهک بیرچهداوی کۆمهتهوتوونهزانی، کهنهبه
ی گهکرن، بارودۆخی کۆمهکش نهدا ریشهنیو کۆمهلهوتووییهم دواکهئه

.''بخراپتریش دهباشتر ناب و، بگرهوهئیران، له
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له، کهینیرۆحو خومهنوی ک بهالیهدا، مهندهروبهو سهله
فهلسهشاری قۆم، مامۆستای فهی ئاینی لهردهروهی پهقوتابخانه

کی یه، نامیلکه)ی زاینی1944(تاوی ی ھه1323مانگی گونی بوو، له
نووسی !) ڕوهبهنو، بیبهوهبیخوننه(، ''کار ببندبخوان و به''نویبه

. وهکاندا بویکردهئاینییهکانی قوتابخانهق و خوندکارهنیو فهو، له
د حمهکوشتنی ئهفتواییدا کهنووسراوهینی، لهرۆحوخومه

داواشی له. نویبرد"مفسد فی االرض"رکرد و، بهوی دهسرهکه
ئاین بگرێ رتۆکی دژ بهی پهوهبوبوونهتی ئران کرد، پش لهولهده

ی کهسیپارهلهدا دوو کۆپلهلره. بداتسدارهکانیان لهرهو، نووسه
:وهھنینهدهنموونهینی بهخۆمهرۆح اله

ریی لهرسهال و سهرهکی بهورزییهچۆن تهمووتان بینیتان کهھه... ''
ر رامبهتی بهو، سووکایهئوهبهی داوهجنوهمووهو ھهئهکانیدا رتۆکهپه

موو ھهی بهئاشکرا گاتهو، بهکردووهو ئیمامانی شیعهیعهجیھانی ش
و، خۆتان بیوهقتان لهالکان، متهمهم ئوهبه،کانمان کردووهھاپیرۆزهبه

. رتاندا زابووهسهتانی بهرهڕی و بدهسستی و بباوهئوه! نگ ماونبده
تهوتوونهی وتدا کهچوارقوڕنهرم، لهرلشواوی بشهک سهکۆمه
م ئه. وهنهکهبودهیتیکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسالم و، بیری بدینیدژایه
رانمان حاڵ و گوزهکا کهکان، بارودۆخک سازدهالمهی ئوهنگییهبده
رلشواوی ردت و، سهسهزاخان خراپتری بهتی رهمی حکوومهردهسهله
کارکی وابکرت، پویسته.... وهمنینهتان دهرهبت و، بدهرماندا زاڵ دهسهبه
ک تییه، بزی و سووکایهم وتهگوند و قوژبنکی ئهر شار و ھهر لهگهئه
نوی پارزگاریکردن نگ، بهکدهکدڵ و یهالکان یهر ئاین کرا، چینی مهرامبهبه
پناوی خودێ بزووتن و رابوون له! بی رابینده..... ڕندژی راپهنیشتمان، لهله
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ی م وشهنیا ئهته).لهقیام ا(بزاڤکی خودایی بتهستووری خودێ، دهو ده
.... باتی راست و رزگاریی دهو رگهرهجیھان بهکهیه''هقیام الل''

ی رتۆک و بوکراوهی پهوهبوبوونهلهین، رگهکهتی ئران دههودهداوا له
و ڵ ئهگهتی ئیسالم  لهحکوومهڕوانین کهئمه چاوه. ئاین بگرتدژ به

ن، کهتیی ئیسالم دهکانیاندا دژایهرتۆک و گۆڤار و نووسراوهپهلهکهیسانهکه
و ئه. وت بکاتسوکهیاندا ھهگهکانی ئاینی ئیسالم لهستوور و بیارهپ دهبه
یان سدارهپش چاوی موسمانان له، لهوهنهکهھراوی بودهی نووسینی ژهسانهکه

وین، رڕووی زهوشتترین مرۆڤی سههبرکهگانههم ئاژاوئهپویسته. بدات
توانن ی پیالنگان نهوهنوببرن، بۆئهو، لهوهپاک بکرنهیویر گۆی زهسهله

یان تکارانهستی خیانهورن دهو، نهوهنهکی بوبکهرهندبهو چهئاگری ئاژاوه
رۆح اله...والسالم.... نژبکهکانی ئیسالم درپیرۆزهو نوهو دیاردهرهبه

.''ینیخومه
ی کوشتن لی،شهڕهرباری فتوا و ھهوی، سهسرهم کهبه

ی ی توندی ئاراستهخنهکانی و، رهر نووسینهسهوامبوو لهردهبه
ردانی بریتانیا و ستوهت و، چینی ئاینی و، دهولهستانی دهدهکاربه

پۆلکی ش شهوهئه. کردی ئراندا دهکاروباری نوخۆرووسیا له
ستانی دهتۆکان و، کاربهالکان و ئایهنو مهتی توندی لهزایهناڕه

وتنهکهوهکهموو الیهھهالکان، لهمه. وی پکھناسرهدژی کهئران له
، و، گوتیانکهکهستی ئاینیی خهورووژاندن و، بزواندنی ھه

ر سهوجا گوشاریشیان خستهئه!ووتاندووهوی قورئانی سسرهکه
کانی بگرێ و، رتۆکهی زیاتری پهوهبوبوونهت، تا پش لهحکوومه

. بتنگ نهریدا بدهرامبهبهله
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می ردهسهله، کهزیرانی ئرانرۆکوهسه- در موحسین سه
ھۆی کوشتنوبینی به)شۆرشی نوخوازیی(، ''انقالب مشروطیت''

رۆژی رکردبوو، لهنوبانگی ده''باخیشا''ساوی قهبهوهخوازانهئازادی
، )ی زاینی1945(تاوی ی ھه1324ردانی سای ی جۆزه23
د حمهو، داوای گرتنی ئهزیری دادی ئران کی نارد بۆ وهیهنامه
د مهمحه، )تاویی ھه24/3/1324(رۆژی دوایی . وی کردسرهکه

کی نووسی بۆ یهنامهمانی ئرانرلهکی پهرۆبایی سهباتهسادق ته
وی سرهد کهحمهئهپویستهیدا نووسیبووی کهنامهله. زیری دادوه

ئیسالم و زانایانی ئیسالم، چۆنکه بزی بهدادگهبگیرت و، بدرته
ی بازاڕ و ھاوکات، کۆمیته.کاتوانی ئیسالم دهو پشه

ت بهبارهکیان سهیهناڕازینامهکانی شاری تاران،بازرگانه
. تی دادزارهوی نارد بۆ وهسرهد کهحمهکانی ئهنووسراوه

کان، تییهسایهحیزب و کهر بهتی و سهکانی حکوومهرۆژنامه
کان و رزهبهالپایهی نوان مهوام ئاوگۆڕکردنی نامهردهبه

. وهکردهیان بودهردووالنگرانی ھهستان و، بیرورای الیهدهکاربه
رتۆک و وتار، نووسینی پهو، به''پرچم''ی رۆژنامهویش لهسرهکه
.''بخوانند و داوری کنند''نوبانگترینیان به، کهوهدانهرچی دهرپهبه

رمترین گهالکان، بوو بهوی و، مهسرهتی نوان کهوایلھات، دژایه
نجامدا، ئهله. نبیری و ئاینییی سیاسی و رۆشباسی نو کۆڕ وکۆمه

ت و نو حکوومهھزیان لهست و پشتیوانکی بهدهالکان کهمه
موحسین ت و، وهر دهسهبوو، گوشاریان خستهکدا ھهنی خهکۆمه
د حمهکانی ئهرتۆکهموو پهرمانیدا، ھهزیران فهرۆکوهسه- در سه
و، وهوون، کۆبکرنهرتۆک بپه13یان ژمارهوی کهسرهکه
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سیانزەو ریزی ئهله'' رتییگهشیعه''رتۆکی په. بسووتندرن
بانگشت کرا بۆ وهن دادگهالیهش لهوهدوای ئهدوابه. دا بوورتۆکهپه

.یگهلهوهلپرسینه
تۆ زانایانی ئاینی و ئایهک لهیه، ژمارهراوھۆریایهم ھهپاش ئه

ویی سرهد کهحمهف پالنی ترۆرکردنی ئهجهشاری نه، لهشیعهکانی ناسراوه
: بتدهمجۆرهی بهکهچۆنتییهڕژن کهداده

ک، قیهند فهالکان و چهمهک لهف، کۆمهجهشاری نهرۆژک له
بدولحسنی تۆ شخ عهئایهالی چنهده)3*(وی فهواب سهنهوانهله
وی قسهسرهد کهحمهکانی ئهنووسینهت بهبارهێ سهولهمینیی،ئه
:، ده)4*(مینیبدولحسنی ئهئایۆتؤ شخ عه... نکهده

موو رۆژک ھهنو ببات کهلهیهنجهشرپههم دومه، ئهپیاوک نییه''
.''!کات؟کانی ئیسالم دهرهوکان و گهئیمامهتیی بهسووکایه

ج جبهم فتوای ئوهم، ئه، من ئامادهوی، دهفههواب سنه
ی کهبیاردانهنگنن و، کات لهسهیدهیدونن و ھهالکان دهمه!.مبکه
و رنونیی پویستی وهنهکهی بۆ کۆدهبن، پووی رگهواب دنیادهنه
ید تۆ حاجی سهدینار، ئایه) 13(نی دهتۆ مهئایه.  نکهده
دیناری ) 50(ش '' مینیتۆ ئهئایه''دینار و، ) 2(بدولقاسمی خۆیی عه

نجامدانی کانی ئهو، پداویستییهوهڕانهرفی گه، تا سهندهپده
رگرتنی وهش به'' ویفهواب سهنه''. وی بکاتسرهترۆرکردنی که

.وهڕتهگهو تاران دهرهسمی، بهفتوای ره
وتی رکهی بۆ ئران، لهوهڕانهندی گهروبهسهویی، لههفواب سهنه
رکردنی دهتاوی، بهی ھه1324ی سای ممهشهی ره10
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پیکھنانی ،)ئاین و تۆه('' دین  وانتقام''نویژر ک لهیهیاندراوهراگه
. نتیهگهراده''کانی ئیسالمی فیداییهرکخراوه''

،)ی ز1945(تاوی ی ھه1324ی ممهشهی ره20رۆژی له
نوی ری بهکی نووسهڵ ھاوڕیهگهویی، لهسرهد کهحمهئه
کاتی له. وهنو ھۆی دادگهنهگهڕۆ دهپشنیوه،''دادپوورحه''

وی  و برایانی ئیمامی  و فهواب سهدا، نهوهستپکردنی لپرسینهده
نو ڕژنهدهوهمهر و قههنجک و خهچه، بهندین حیزبویی دیکهچه

نهدهده) دادپوورحه(ی وی و ھاوڕکهسرهو، کهژووری دادگه
ش وازیان لناھنن و،  سنگ وهبه. یانکوژنو دهسژی گوللهردهبه

پۆلیسی تاران، ... نکهتوکوت دهقۆ لهو چهمهقهشیان بهو له
کی یهپاش ماوهمگرت، بههدادپوور دوی و، حهسرهبکوژانی که

.کرنزیندان ئازاد دهتۆالکان، لهر داوای ئایهسهکورت، له
وی، سرهدوو مانگ پش رووداوی ترۆرکردنی که

جی موحسین ھاته''قوام السلطنه''زیرانی ئران گۆڕا و، رۆکوهسه
.بووستنیشانکراوی بریتانیار و دهر جی باوهمیش ھهئهدر کهسه
ی زاینی، ئالۆگۆڕی له1946الوژی سای گه، لهنهتهوامولسهقه

ج ئیره(ی ئیران رۆکی حیزبی توودهسهیدا کرد و،کهکابینه
و تیی ئهرۆکایهی سهی کۆمیتهندامی دیکهو، دوو ئه) ریندهسکهئه

زا رز و دوکتۆر مورتهشاوهیدوون کهرهدوکتۆر فهنوی بهی،حیزبه
ری کرا بهندهسکهج ئهو، ئیرهوهیدا جکردهکهنو کابینهلهزدییه
ی خشهنهوی به، پاش ئهنهتهوامولسهقه. ''رو ھونهپیشه''زیری وه

دیکتاتۆری –ستالین ، وتنکی ساختهرککهنجامی ئهئینگلیز، توانی له
خۆی کوردستان و، ربهتن و، کۆماری سهبخهکتیی سۆڤتیه
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ت و التی حکوومهسهو، دهوهشنتهوهک ھهریهبهربایجان لهئازه
پنیت، کانیدا دابسهر نوخۆی ئران و سنوورهسهسوپای ئران، به

ند مانگک،و، پاش چهوی الوازکردنی حیزبی توودهھهوتهوجا کهئه
ندامکی و، ئهانی حیزبی توودهکزیرهو وهوهشاندهوهی ھهکهکابینه

النا و ی وهکهکابینهی له'' یار ساحئه''نوی به–حیزبی ئران 
ھی سیاسی و ئامانج و لهجیان، کهی ھنایهسانی دیکهکه
.نزیک بوونوهالکانهریتانیا و مهندیی بهوهرژهبه

ی کابینهلهی ئران تیی حیزبی توودهرۆکایهالنانی سهوه
تی سیاسیی لیان، سهی دهوهندنهنه و، لسهتهوامولسهقه

. و حیزبهدژی ئهتر بوو لهورهی ھرش و پیالنکی گهوینهپشزه
، )ی ز1949(تاوی، ی ھه1327ندانی سالی ی ربه15رۆژی له
، بهی تاراننو زانستگهله'' خر ئارائییناسر فه''نوی سک بهکه
ی نا بهش گوللهشهوهنزیکهر شا و، لهسهیکوتایهھهمانچهده

ت نانهپکا و، تهشای نهوهرسووڕمانهڕی سهوپهم به، بهشاوه
ج ستبهکانی شا، دهوانهساواک و پاسه. کردبرینداریشی نه

، یاندو میدیای رژم رایانگهساواک. یان کوشت'' خرئاراییناسرفه''
و، حیزبی توودهی ئران بووهندامی حیزبی توودهئه،کهترۆریسته

و ی ئهوهدوای بوبوونهبه. ی کوشتنی شای داڕشتووهخشهنه
ندامانی دانی ئهسدارهو لهنجهشکهدا، شاوی گرتن و ئهواهھه

ی شایان(. ستپکرا و، ری چاالکی سیاسیشیان لگیرادهحیزبی تووده
خرئارایی ناسر فه، پاش رووخانی رژمی شا، ئاشکرابوو کهباسه

کو زۆر دژی حیزبی ، بهبووهنهوهحیزبی توودهندیی بهنیا پوهتهنه
و ئهش، نهحیزبی تووده. ڕی کۆمۆنیستیی بووهو، بیروباوهتووده
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تهگرتووهنهوهو رووداوهی بهکهدواتریش پویندیی حیزبهکات و، نه
کانی نو ئۆرگانهلهکهوهکانییهستهالی ئینگلیز و ھاودهبه).ستۆئه
بوو، ئۆپۆزسیۆنکی وهتدارتیی ئراندا بوون، گرنگ ئهسهده
کتیی سۆڤت ترسیی یهنو ببرێ و، مهلهک حیزبی توودهھزی وهبه
. ر ئران الواز بکرتسهله

کانی رهرمانبهباوژ و فهی کهو راپۆرتانههو نامرۆکی ئهنوهله
ی وهرهتی دهزارهبۆ وهدا، ناردوویانهمهردهو سهتاران لهریتانیا لهبه
لی عه(وانهزیرانی ئران، لهرۆکوهندین سهچهریتانیا، نویبه

و، یان ھناوه)نهتهوامولسهقه(و ) درموحسین سه(و ) یلیسوھه
کانی ندییهوهرژهوانی بهڕپکراو و پاسهستانی باوهدهک کاربههو

تازهزاشای ئرانیش، کهڕهمهحه. میان داونهقهزن لهبریتانیای مه
دوو ساک بوو –ک مووی یهالت و، ھهسهردهسهھنابوویانه

و تاوانی ھاوکاری ی به) زاشاره(زاشا ڕهمهریتانیا، باوکی حهبه
لهی موریسدورگهمانی نازی، بۆ ر و ئهھیتلهپشتیوانیکردن له

ت و الواز بوو سهبده، ھندهوها، دوورخستبووهفریقباشووری ئه
ریتانیا بوو کانی بهتهکان و سیاسهوتی رووداوهن چاودری رهتهکه
.ئرانله

و زبی توودهندامانی حیدانی ئهرهاسدوی و لهسرهترۆری که
و کان و، داخستنی رۆژنامهندامیان بۆ گرتووخانهزاران ئهناردنی ھه

قازانجی بریتانیا و رژمی شا ند لهخۆ، چهربهنیی ئازاد  وسهمهچاپه
کۆسپ و . دیی چینی ئاینیدا بوونوهرژهسوود و بهش لهبوون، ھنده

کان البران و،الر چینی مهسهزاشا لهمی رهردهگیروگرۆی سه
ئاشکرا، ، بهدرا تا موسمانانی شیعهرگهرمییفهجارکی دیکه، به
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نو له'' تاسوعا''و '' عاشورا''و شینگانی ) محرم(سمی مانگی روڕه
سای . ڕوهن بهکاندا ببهپانی شارهقام  و، گۆڕهوت و شهمزگه

تۆالکان و، نی و ئایهتیی ئایسایهکهسی لهکهکی دهیه، کۆمیته1947
نو کی ئاینی لهیهرنامهت پکھاتن بۆ داڕشتنی بهرانی حکوومهنونه

ستووری رت و دهپی یاسا و نهبه،  کهکانو، خوندنگهقوتابخانه
.ڕوهببرت بهشیعه–یئیسالمی

پشتیوانی سیاسی و دارایی بریتانیای الکان، کات لهچینی مه
کی یهشوهوجا بهتیی دنیابوون، ئهواوهتهئران، بهتیوهدهزن ومه

سای کانیان دا و، لهچاالکییهیان بهرهربالوتر پهئاشکرا و به
ی ندهندی پرۆپاگهنوه(، ''مرکز تبلیغات اسالمی''ی زاینی، 1947

شیان لهندین لقی دیکهزرا و، چهدامهتارانشاری له)ئیسالمیی
رتۆکی پهیانزهندهم نوهئه. وهی ئران کردهکانی دیکههشار
دا زار دانهست ھهشهئایدۆلۆژیی ئیسالمیی لهت بهبارهسه

شاندنی گۆڤارکی وهستکرا به، دهوهدوای ئهدوابه. وهبوکرده
دا، هو سارلهھه).تیشکی زانست(، ''شنور دان''نوی بهفتانهحه
کانی ئیسالمیی، ندهنوهت لهوهی پشتیوانیکردنی زیاتری دهھۆبه
مانگی گوندا، له. وهبوکرایه'' ئیسالم''ناوی بهکی دیکهیهنامهفتهحه

. شانکردوهستی بهده)رکئه('' وظیفه''ناوی بهکی دیکهیهرۆژنامه
تاری ئاینی و وت بوون بهتایبهم رۆژنامانهکانی نو ئهتهابهب

وشت و یاسا و و ناساندنی رهگهکانی کۆمهی کشهوهلکدانه
.کخهریتی ئیسالمیی بهداوونه
بریتیبوو له تی بریتانیا، کهولهدهی، پرۆژهیهم شوهبه

تیکردنی دژایههالکان لکارھنانی مهتی ئران و، بهوهرنونیکردنی ده
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ڕی کۆمۆنیستیی، بیروباوهتن لهرگرکان وکۆمۆنیسته
شکی تان و، کهره، دهیهتازهم دۆخهئه. چووڕوهبهوتووانهرکهسه

ی وهخساند، بۆ ئهالکان رهمهبارتریشی بۆ توژک لهگونجاوتر و له
ی گرانهبۆ بیری بنچینهنده، پرۆپاگه''ساواک''چاوی دوور لهبتوانن به

.نئیسالمیی بکه
کهوهی زاینییه1941تای سای رهسهر لهتوانین بین، ھههد

ی ڕگهھاندان و پشنیازی بریتانیا و، لهتی ئران بهحکوومه
ڕی ئیسالمی و، ی بیروباوهوه، پالنی داڕشت بۆ بوکردنهوهالکانهمه
و الکان نو مهدا، لهگهنو کۆمهپدانی کولتووری ئیسالمیی لهرهپه

ک وهنشینی عراقکانی شیعهشارهلهئران وکان لهئاینییهندهنوه
گریی نگری بیری بنچینه، توژک الیهرهبهره، بهالربهف و کهجهنه

تیی بیریان لهڕهکی بنهیهشوهبهیشتن، کهئیسالمیی پگه
نی چین و تیی درژخایهیهندیی سیاسی و کۆمهوهرژهبه

ر گه، ئهکهوهڕهو باوهر ئهسهو، ھاتبوونهوهکردهیان دهکهربازه
نگ و ژیانی رۆژاڤایی رھهکانی فهی دیاردهک گیرۆدهوێ، خهیانهده
یان وهب تبکۆشن بۆ ھشتنه، دهوهونهکهئیسالم دوور نهبن و، لهنه
یی و خشکهوکات بهھا. نگی ئیسالمیدارھهڕ و فهنو بیروباوهله
تی حکوومهک لهن بۆ الوازکردنی پشتگیریی خهنھنیی، کاربکهبه

نو تیی خۆیان لهیهی کۆمهھزترکردنی پگهندی و، بهنوه
بارودۆخی گونجاودا، کاتی پویست و لهی لهوهردا، بۆ ئهماوهجه

تییان یهسیاسی و کۆمهئامانجییشتن بهک بۆگهپشتیوانیی خه
. بننکاربه
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راپۆرتک ، دا1947سای رتیی پۆلیسی تاران لهبهڕوهبه
ی سیخوڕیی ئران زگهدهتیی پۆلیس و،  بۆ رۆکایهنرت بۆ سهده
:نووستو، تیدا ده)ساواک(

الکان مهوتوون، ھندک لهستمانکهی دهو زانیارییانهپی ئهبه''
بۆ باشووری ئران وهتهڕیونهپهوهه) بین النھرین(دا لهم دواییانهله

) رنووسه–ست ستانی شیرازه بهمه(و ستانی فارس رهو، به
ک یان بۆ خهکان قسهکان و گوندهوتی شارهمزگهھاتوون و، له

پی یاسا و رسای مان بهکهب وتهده:و گوتوویانهکردووه
ند و ب رووبهھا ناب ژنان بهروهھه.ڕوهئیسالمیی بچت به

، وهتهکی وا بوبووهیهکدا قسهنو خهله. وهرهدهماڵ بچنهچارشو له
) شای شاکان"  (شاھنشاه"ک بۆ یهوێ نامهیانهالکان دهمهگوایه

و ژنانهخشینی جهباتی بهو ساڵ، لهن، تا ئهبنووسن و داوای لبکه
یه بۆیان،وهئهژنانهالکان، باشترین جهمهری ساڵ بهسهی ورۆزانهنه
کانی کچان و ی قوتابخانه و خوندنگهرگهرمان بدات، دهشا فه''

کدا قاو نو خهھا لهروهھه.''کان دابخرنرییهماکان و شانۆگهسینه
لهالکان و زانایانی ئاینیی،تۆال و مهئایه'': نو دهوهتهبوبووه

ڕی باوهبژن، لهدهن، چۆنکهستان زیز و تووڕهدهت و کاربهوهده
و ڕاوکههدتهوتوونهستان، کهدهیی کاربهشاوهئیسالمی و لوه

ستوور و دهوت،ت ناتوان و، نایهوهدان، دهڕههوباوو، لهوهگومانه
. ''سپنر والتدا بچهسهنگی ئیسالمیی بهرھهفه

1941سانی تی ئران، لهستانی حکوومهدهنو تکای کاربهله
ر   رامبهبهسک، لهکهساڵ، تاکهدوانزەی بۆ ماوه، واته1953–

ی رکخراوهنگرانیتیی الیهتایبهبه–کان مارگرژهدهستهئیسالمی
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دا، رانر ئسهالتی ئینگلیز بهسهھشتنی دهو نه"کانی ئیسالمفیداییه"
دقدی موسهممهدوکتۆر محهن کردن، تهتییوستی نواند و دژایهھه

.بوو
دقدی موسهمهبزافی دوکتۆر محه

!ئرانرکردنی ئینگلیز لهو ده
بواری مافناسی ، خوندنی لهدقدی موسهممهدوکتۆر محه

می ردهسهی زاینی له1915سای . واوکردبووتهنسارهوتی فهله
کرا به1924سای . مانی ئرانرلهندام پهئهژمی قاجاریدا، بوو بهر

بهوهبووهی ز، جارکی دیکه1944سای . ی ئرانوهرهزیری دهوه
وتی تیی کۆمیسیۆنی نهرۆکایهماندا، سهرلهنو پهله.مانرلهندام پهئه

کۆمپانیای ''ی امهوتننی رککهوهشاندنهوهست و، داوای ھهدهگرته
کرد و )بریتیش پترۆلیۆم کۆمپانی('' ئران–وتی ئینگلیز نه

پویسته. برێتان دهبهوهن ئینگیزهالیهداھاتی ئران له: یاندرایگه
بکرێ و، دانکردنی وترفی ئاوهداھات و سامانی ئران سه

ک لههپاشان کۆم.منتنهوهرهسهی بهتی بگانهسهده
ک وری یهدهرستی ئیرانی لهپهوهتهکانی نهرۆشنبیران و، تکنۆکراته

'' ملی ایرانجبھه''نویزراند بهکی دامهیهو رکخراوهوهکۆکرده
، )ی ز1950(تاوی ی ھه1329سای ).ی ناسیۆنای ئرانرهبه(

انیی ھۆی پشتیوۆرکرا و، بهتر''زم ئاراره''زیرانرۆکوهسه
ناچاری و زاشا بهڕهمهدق، حهدوکتۆر موسهلهکوگوڕی خهرمگه

زیرانی ئران رۆکوههی بۆ س''دقدوکتۆر موسه''، وهدییهنابه
. کردستنیشانده

یتانیا بوو، کهتی بروهئران، دهکیی لهرهتداری سهسهده
ی ئراندا گرتبوو وت و سامانینجان و داھاتی نهر ھهسهستی بهده
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، بۆنموونه. زانیموکی خۆیدهبریتانیا وت و سامانی ئیرانی به
گوتبووی، ،)وینستۆن چرچیل(ریتانیا وکاتی بهزیرانی ئهرۆکوهسه

موو جیھان، ئاستی ھهریتانیا لهنگیی بهکانی جهنیی پاپۆڕهمهسووته
. وتی ئران دابین بکرننهب لهده

تی سهدژی دهریی لهماوهڕینکی جهدق راپهدوکتۆر موسه
وتی ناسیۆناکردنی نهبه''رپاکرد و، پاش ئران بهکان لهئینگلیزه

دق، و خۆپشاندانی تی موسهوهژر گوشاری سیاسیی ده، له''ئران
تی ولهده. وهرهدهئران چوونهکان لهک، ئینگلیزهریی خهماوهجه

نگیی ندین پاپۆڕی جهدق، چهر موسهسهوشار خستنهئینگلیز بۆ گ
و لی ھاوردهلوپهوت و کهم فرۆشی نهردهبهنداو و، ری لهکهھنایه

ئابووریی ئران ی لهورهش زیانی گهوهئهی وت گرت، کهناردهھه
دق، موسهک، لهنی خهم پشتیوانیی کۆمهبه. یاندگه
وینستۆن . کۆلۆنیالیستیی پکھنابووواو دژهتهکیوایهشوھهکه

کرد، مریکارکۆماری ئهسه- ن ترۆمهداوای ھاوکاریی لهچرچیل
ھۆی بیری ئازادیخوازی و، پشتیوانیکردنی لهن بهم ترۆمهبه
تی ئینگلیز وهده.وهرچی ئینگلیزی دایهرپهست، بهالنی بندهگه
دق پاش ئاگاداربوون لهموسه. یالنگان کردپستی بهدهنهکالیهیه
دا 1953سای ی، لهکهتهوهو پیالنی ئینگلیز بۆ تکدانی دهخشهنه

زاشا کهڕهمهدا، حهو نوهله. تاران داخستی ئینگلیزی لهباوژخانه
و تیی دانیشتبوو، لهختی پاشایهر تهسهتیی ئینگلیز، لهیارمهبه

ئران، ھاوکات تی ئینگلیز لهسهمانی دهنهئاگاداربوو کهیهراستینه
نگی و، ، ھاودهوهر ئهبهله. یکهمانی خۆی و رژمهڵ نهگهبت لهده

کرد دق دا نهی موسهخۆییخوازانهربهتی سهڵ سیاسهگهھاوکاریی له
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کی نی خهژر گوشار و درۆشم و، جنوی کۆمهو، له
نای بۆ و، پهغدابهت بۆ ئران رایکرد و، ھهردا، لههخۆپشاند

ی گیرسانی ئاژاوهھهترسی ویش لهئهبرد، کهلیکی عراقڵ مهیسهفه
. ھاتنهوهھانایهنوخۆ، به

''مامۆستا ھمن''ی کورد ورهری گهروهنیشتمانپهستڤان  وبهھه
و وهتهکی ھۆنیوهیهدا، ھۆنراوهغتنی شا بۆ بهکاتی ھهیش، ، له

:ده
یھاتری نهی سبهری خودا بووی، ئهی سبهکه
ڕ و گرانی و قاتیی تۆدا دیمان شهسایهله
پیاوکوشتن ڕاھاتیت باوکی خۆتدا لهخزمهله
تیرچووی و ھهک لت ڕاسا، بۆی دهخهر کهھه
ت بریهی غدا نیوهی شاھی خاین، بهبۆ ئهده

تی دوکتۆر وهدانی ناکۆکیی نوان دهرھهندی سهروبهسهله
نی دوکتۆر مریکا، الیهتی ئهوهدهتاوهرهسهریتانیادا، لهدق و بهموسه
نگیشی فرۆشت کوچۆی جهدقی گرت و، پشتیوانیکردلی و، چهموسه

. ی کردردانی واشنتۆندا، سه1951سای دق لهدوکتۆر موسه. پی
ئینگلیز رمی داوای لهفهکدا، بهیهنامهله)نترۆمه(مریکا رۆکی ئهسه

م به.ر ئرانسهکاتهربازیی نهستدرژی و ھرشی سهکرد، ده
ڵ گهن، ھاوکات بوو لهرکۆمارتیی ترۆمهواوبوونی خولی سهته

20/7/1953رۆژی . ئرانت بهبارهمریکا سهتی ئهگۆڕینی سیاسه
رکۆمارتیی می چوارسای سهکهسمیی خولی یهره، بهئایزنھاور

ی وانهپچهواو بهی، تهوهرهتی دهئایزنھاور، سیاسه. ستپکردده
ستپکردنی م مانگی دهکهیهلهر لهداڕشت و، ھهوهنهتی ترۆمهسایسه

ر مۆنتاگ تۆفهکریس''. وهئینگلیز نزیک بووهیدا، لهکهرکۆمارتییهسه
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ردانی سه)ی سیخوڕیی بریتانیازگهرسیاری دهرپهبه('' وودھاوس
جان ''نوی مریکایی بهڵ دوو دیپلۆماتی ئهگهمریکای کرد و، لهئه

،)CIAرۆکی سه(''ئالن داالس''و )وهرهزیری دهوه('' فاستر داالس
تی نوی وهتی دهسیاسه. ردووکیان برا بوون، دیداری کردھهکه
: دابوونڕهوباوهو، له''نگی ساردجه''نگریکردن بوو لهمریکا، الیهئه
مریکا دوژمنی ئهبت، بهواندا نهو بلۆکی ئهرهنو بهوی لهئه''
تی دوکتۆر وهی رۆژاڤا، دهم بۆچوونهئه.''!درتم دههقهله

خۆیی ربهكدا ئاالی سهئرانیدق لهو، موسهوهگرتهدقیشی دهموسه
دان سهو، بهوتووهکهش ھهریای زی ڕهر زهسهلهگرتبوو، کهھه

، بووکتیی سۆڤتدا ھهڵ یهگهشی لهکیلۆمتر سنوور و خاکی ھاوبه
ئیمپریالیستیی دوکتۆر خۆ و دژبه ربهتی سهوهی دهوهمانه

داکهنوچهرۆژاڤا لهر بلۆکی ی بۆ سهورهترسیی گهدق، مهموسه
تا، داوایان لهرهکان سهمریکاییهئه،وهر ئهبهله. کرددروستده

نوی کانی ئران، بهوتهنهچاه)ئیمتیازی(تی رهسهدق کرد، موسه
رچی رپهدق بهدوکتۆر موسه. مۆربکاتمریکاوهکۆمپانیاکانی ئه

یویست دق دهدوکتۆر موسهبوو،وهشی ئه، ھۆکهوهیانیدایهداواکه
ر و، بهدا بگرتهوهرهر دنیای دهرامبهبهخۆ لهربهتکی سهسیاسه

. ئراندا بکاتلهجیھانییهالتهسهو دوو دهبوو جگۆڕک بهنیازی نه
ڵ گهو، لهوهڕانهگهدق ھهموسهکانیش لهیکاییهمرئهوهر ئهبهله
و بۆ ئه. داڕشتیانکهتهولهرووخانی دهی خشههنتی ئینگلیزدا وهده
)TPAJAX('' تی پی ئاژاکس''مزی و نھنیی ش، نوی رهستهبهمه

.بژاردیان ھهکهخشهیان بۆ نه
کان، کهرزهبهال پایهتی و مهسایهکهک لهنوخۆی ئراندا، کۆمهله
ی وهبزووتنهڵ بهتکهکرد و، دق  دهموسهتا پشتیوانییان لهرهسه
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مریکا و کگرتنی نوان ئهببوون، کاتک ئاگاداری یه''ملی ایرانجبھه''
و، وهکشانهکهوهبزووتنهر زوو لهدق بوون، ھهدژی موسهئینگلیز له
ی وکۆمهنو کۆڕدا، لهو چاخ و رۆژانههل.  دق کردموسهپشتیان له

بوو،  تۆ کاشانیئایهنوی ک کهیهالریدا، مهماوهئاینی و جه
ڵ گهتۆ کاشانی، لهئایه. بووتیی ھهی تایبهنوبانگ و رز و پگه

یمانی ھاوپه1952، تا سای تۆکانی دیکهئایهک لهیهژماره
وخۆ یشدا راسته''ملی ایرانجبھه''ھا لهروهدق بوون، ھهموسه

مریکا شی ئهتیی ھاوبهدژایهاگاداربوون لهم پاش ئشداربوون، بهبه
نو و، چوونهوهرهدهھاتنهکهرهبهدق، لهدژی موسهو ئینگلیز له

.وهه'' دقموسه''ی دژ بهرهبه
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یی س کوچکهخشهپیالن و نه
،)الکانمه-مریکا ئه-بریتانیا (

!دقموسهدممههمحتی دوکتۆرولهبۆ رووخاندنی ده

1952نوان سانی له - ی ردوو رکخراوهی ز، ھه1953
تۆ کاشانی ئایه، له)M16(و ) CIA(مریکا و بریتانیا سیخوڕیی ئه

تۆ بروجردی ئایهوانهالکان، لهتۆ و مهئایهلهکی دیکهیهو ژماره
ستکی خۆی دهکاربهمریکائه. وهبوونهھتد، نزیک... ھانی وو بھبه

نو ئینگلیز له. بوو''والر''نوی ی ئران دیاریکرد کهبۆ کشه
ی ئاینی و شکری و، کۆڕوکۆمهتی و لهی حکوومهزگهداووده

نگری کاندا رکخستن و دۆست و الیهتیی شارهسایهشایری و، کهعه
اشانی کی والر، پتر لهڕگهکانیش بهمریکاییهزۆر بوون، ئه

بوو تا وهستهدهیان بهوهی ئهخشهوه و، پالن و نهنزیکبوونه
، ، بریتیبوو لهتاوهرهسهلهکهخشهنه. دق بووخننتی موسهحکوومه

بۆ وهکانهوتهی مزگهڕگهالکان لهوخۆی مهشداریکردنی راستهبه
. دقوسهی ئران و دوکتۆر مدژی حیزبی توودهک لهھاندانی خه

و ن و، بن، حیزبی توودهبکهنهو دوو الیهدژی ئهلهندهپرۆپاگه
وهدق، پکهتیی دوکتۆر موسهرۆکایهسهی ناسیۆنای ئران بهرهبه
وجا ئه. رنوشتیی بهو بدینی و بهرهی ئران بهگهوێ، کۆمهیانهده
راڵ ژنهک لهڵ کۆمهگهان له، دیداریزلو زاھدیراڵ فهژنهی ڕگهبه

نجامدا و، رازییانکردن تا پشتیوانیی رانی سوپای ئران ئهفسهو ئه
ی ئراندق و حیزبی توودهتی موسهوهدهتا دژی ی کودهخشهنهله
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ستی رژمی کۆمۆنیستیی ژردهنهوێ ئران بخهیانهدهن، چۆنکهبکه
و وانی زۆرخانهپاه، چاویان بههوشهکی دیکهالیهله. روسیاوه

ری و باجسن و رسهی سهستهردهنوبانگ و سهقۆکشی بهچه
نو وت، که لهکه''شعبان جعفری''نوی به-کانی تاران شینهستوهده
. نوبانگ بووبه،)عبان بمشکشه(''  شعبان بی مخ''بهرداماوهجه
یان رازی کهستهعبان بمشک و، دارودهرتیل، شهو بهدانی پارهبه

المار ، پهقۆوهرد و چهداروبهبهرۆژی دیاریکراودا،کرد، تا له
.دقنگرانی موسهکان و الیهر کۆمۆنیستهسهرنهبه

ی پویستی پدرا پووڵ و بووجهتۆ کاشانیئایهی والر،وتهبه
الکان و نو مه، بهی پسپردراویخشهجکردنی نهتا بۆ جبه

ویشکه ئهھانیتۆ بھبهئایه. وهکانیدا بویبکاتهندهستوپوهده
پشتیوانیی دارایی کرابوو، وهکانهمریکاییهن ئهالیهله

وه نووسی ی ئرانهنوی حیزبی توودهی بهکی ساختهیهیاندراوهراگه
ش کهکهخهشهاکردنی رهبۆ دنی.وهنو شاری تاران بویکردهو، له

ن حیزبی الیهلهویهھی حیزبی توودهکهڕ بنن نووسینهباوهکه
می سۆر نووسیبوو هقهبهی بهکهندراوهیهراگه، نووسراوهوهتووده

ھانی لهتۆ بھبهئایه. ی بیری کۆمۆنیستییهنگی سۆر نیشانهرهکه
، ھرشی توندی وهنوی حیزبی توودهدا، بهکهندراوهیهراگه

ئاینی ئیسالم تی زۆری بهال و، سووکایهر چینی مهسهکردبووه
سدارهتۆکان لهموو ئایهب ھهدهھا نووسیبووی،روهکردبوو، ھه

ی وهکردن و شۆردنهواشهستی چهبهمهبهو کارهئهئاشکرایه! بدرن
دق و موسهن، دوکتۆرشانیدهپک کرابوو، کهمشکی خه
ن و، بیری بخوایی نوببهوێ زانایانی ئاینیی لهیانهکان، دهکۆمۆنیسته



- 248 -

یان حیزبکی ساختهدا، پالنکی دیکهمریکا و ئینگلیز، لهئه. وهنهبوبکه
نیوی کیان بهک خهی ئران سازکرد و، کۆمهنوی حیزبی توودهبه

زار نجا ھه، پهوهالکانهی مهڕگهراھنا و، بهیی و کۆمۆنیست تووده
دا پووکی زۆر بوو، دراپیان و، ئامۆژگارییان و زمانهلهکهدۆالر
نگی دهکانی تاران و، بهقامهپان و شهر گۆڕهسه، تا بژنهکردن

ی رهنگرانی بهالیهن و، خۆیان بهن و درۆشم بدهرز ھاوار بکهبه
م و، جنو و لهقهنهی ئران بدهئران و، حیزبی توودهناسیۆنای 

دق ن و، درۆشمی بژی موسهزانایانی ئیسالمی بدهی سووک بهقسه
ر سهرنهالمار بهرد پهدار و بهن و، بهو بژی کۆمۆنیست بده

.کان بشکننوتهی مزگهرگهو دهکان و، شووشهوتهمزگه
تی و نوبانگ سایهبۆ شکاندنی کهم کارانهنجامدانی ئهئهئاشکرایه

ھا روهکدا، ھهخهوندق بوو لهویستیی دوکتۆر موسهو خۆشه
ی نگیری حیزبالیهشوڕووتیش کهکی ئاسای و رهیانویست خهده

کاتی ی لهوهبۆئه. وهنهبخهدوورو حیزبهبوون، لهتووده
ستن، یان ک بالن بوهتادا، خهی کودهخشهستپکردنی نهده

.نکان بکهچییهتاکودهپشتیوانیی له
کانی زگهنیو سوپا و داوودهلهی ئران کهحیزبی تووده

تیی ئاگاداری واوهتهھزبوو، بهنی رکخستنکی بهتیدا خاوهحکوومه
مریکا  و ئینگلیز و ن ئهالیهلهبوو، کهو چاالکی و جموجوونهئه
تای، بهکودهمیش پالنی دژهبوو ئهوهئه. دراننجامدهئهوهالکانهمه
رژمی کی کۆمۆنیستیی داڕشت، کهتایهنجامدانی کودهئه

ھت و، رژمکی کۆمۆنیستیی لهکجاریی نهیهزاشا بهڕهمهحه
. کتیی سۆڤت بتنگری یهپشتیوان والیهزرنت کهئران دابمه
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دوکتۆر ''یان زانی و، ی حیزبی توودهکهخشهنهان بهکمریکاییهئه
یهنیازکی وای ھهحیزبی توودهکهوهیان ئاگادار کرده'' دقموسه

ڵ گهش لهھاوکات، حیزبی تووده! یانگهکات لهو، ھاوکاری نه
ندییان گرت و، داوایان لکرد، پشتیوانییان دق پوهدوکتۆر موسه

بوو دق رازینهم موسهزاشا، بهڕهمهرژمی حهبکات بۆ رووخانی 
زراندنی رژمی دامهکاندا ھاوکاریی بکات، چۆنکهییهڵ توودهگهله

ی کهو حیزبهدقڕی موسهڵ بۆچوون و بیروباوهگهلهکۆمۆنیستیی، 
دق، موسه. گونجادهدا نه) ملی ایرانجبھه(''ی ناسیۆنای ئرانرهبه''

، دژی بوونی وهکردهدهرستی تکنۆکرات بیریپهوهتهنهی ک فارسکوه
می ی سیستهونهیویست، بهکو دهبوو، بهتیی نهپاشایهرژمی

ریتانیا و وتانی رۆژاڤایی، شای ئرانیش خۆی بسیاسیی له
وت مانی لهرلهمکی پهدا و، سیستهرنهوهوهکاروباری سیاسییهله

ت و ولهزیران و، دهرۆکوهستی سهدهوباری وت لهزرێ و کاردامه
دهی حیزبی تووژرباری داواکهووهچنهوهر ئهبهله. ماندا بترلهپه

!کردو، ھاوکارییانی نه
مریکا و شی ئهتای ھاوبهکودهنجامدانی ند رۆژک پش ئهچه

کی نھنیی یهوهتیی، کۆبوونهنگرانی رژمی پاشایهریتانیا و، الیهب
و زلو زاھدیراڵ فهژنهمریکا و ئینگلیز و رانی ئهفسهن ئهالیهله

مای باکووری تاران، لهنگری شا، لهرانی الیهفسهئهک لهکۆمه
'' لمولکنهمهمۆئته''ناوی بهمهردهو سهکی ئهتییهسایهکه
نیو لهکهوهنییهی رکخستڕگه، لهحیزبی تووده. درێنجامدهئه

ی ب و، شون و ژمارهدهکهخشهیبوو، ئاگاداری نهسوپادا ھه
دوکتۆر ، بهوهربازیشیانهی سهنو و پله، بهکهوهشدارانی کۆبوونهبه
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و، وهنی لکۆینهکی، بهرزارهدق، سهموسه. نیهگهدق رادهموسه
... وه ناداتیانهبارهھیچ بیارک لهوهکردهم بهدات، بهگرتنیان ده

الوژی ی گه19رۆژی دیاریکراودا، لهتا، لهی کودهخشهنه
مریکا و ئینگلیز، ن ئهالیه، له)شمسی1332مرداد 28(ی ز، 1953

و، راڵ زاھدیژنهتیی یهرماندهفهی سوپای ئران بهڕگهبه
ری و رسهی سههستالکان و، دارودهپشتیوانیی چینی مه

نجام ئهدق بهی موسهکهتهوهدژی دهکانی  تاران،  لهالتییهشه
کان کۆنتۆی وتیان تاچیهکودهند رۆژ کهپاش چه. یشتگه

بۆ ئران و، وهڕایه، گهوتی ئیتالیاوهزاشا  لهرهمهحهست، دهگرته
ڕزان و پهازی و چهسی و، پشوزار کهیان ھهی دهنو ئاپۆرهله

جنو و ، بهوهی ساک پش لهکهو خهر ئهفرمسکی شادیی ھه
تیی و کۆشکی پاشایهرهڕاندبوو، بهریانپهئران دهی سووک لهقسه

. ڕکرابه'' گوستان''
ر و فسهت ئهشسهشه) 600(تا، ک پاش کودهیهفتهند ھهچه

نگری الیهکان کهی زانسستگهو خوندکارمامۆستای زانستگه
. گیرانزاشاوهڕهمهکانی حهن ھزهالیهدق بوون، لهدوکتۆر موسه

ی کانی کابینهزیرهنو وهله.بارانکرانسیان گوللهکه) 60(نویاندا له
نوی دوکتۆر حسنی فاتمیبهوهرهزیری ده، وهدقدوکتۆر موسه

ی بوو، کهماهفاتمی زۆر دژی شا و بنه.بارانکرارمانی شا گوللهفهبه
و ئه'':ی کرد و گوتیغدا، فاتمی قسهتنی شا بۆ بهکاتی ھهله

، ستکی پیس و چکاوخۆری ئینگلیزهرده، بهتووهغدا ھهو بهرهی بهترسنۆکه
نی و، کۆمهی، ئرانیان وران کردووهکهماهزاشا و بنهڕهمهنی حهکۆشکی بۆگه

، مار و خۆفرۆشهبدهم شائه.  ژاری و برستی کردووهکیان تووشی ھهخه
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وهکهن خهالیهبۆ ئران و، لهوهب بھندرتهده. فرۆشتبگانهئرانی به
.''!بدرتسدارهئران، لهتی بهتاوانی خیانهبه

ی بۆ ئران، وهڕانهگهم رۆژی کهیهر لهزاشا، ھهڕهمهبوو حهوهئه
ی شکی دیکهبهله(.دانی  کردسدارهداوای گرتنی دوکتۆر فاتمی و، له

!).وهمهکهتا پتر شیدهکانی پاش کودهجیی خۆیدا رووداوهو لهرتۆکهم پهئه

کی و، رهریکی سهشهمریکا بوو بهتا، ئهوتنی کودهرکهپاش سه
پنج کۆمپانیای بایتی ئران بهوی نه) تا چلسهله% (40
رخانکردنی پووڵ و تهمریکا بهبوو، ئهوهشی ئهھۆکه. مریکایی بائه

ی تا، توانی زۆربهرخستنی کودهتیی بۆ سهکی تایبهیهبووجه
الی خۆیدا پووڵ بکت و،  بهکان بهورهتۆ گهکان و، ئایهڕاهژنه

ی کهتا نوهدهئینگلیز، پاش کو–وتی ئران تی نهشیرکه. رایانبکشت
ی داھاتی %40میش ئهوتی ئینگلیز، کهتی نهشیرکهگۆڕی و بوو به

کانی تهن شیرکهالیهتیی لهولهوجا کۆنسرسیۆمکی نودهئه. وترکهبه
بیلیۆن دۆالریان دا به60زرا و، وه دامهنسایییهرهندی و فهھۆه

. مۆربکاتوهنویانهوت بهی نهوتننامهی رککه%60ئینگلیز تا 
ی داھاتی بدات %50وتن کهڵ ئراندا رککهگهوجا کۆنسرسیۆم لهئه
تا رژمی شا مابوو، کۆنسرسیۆم ری بهم ھهتی ئران، بهولهدهبه

ک و حسب و کتبی ستهر ودهفتهدهدا چاویان بهدهکان نهئرانییه
و، کورد گۆترهکۆنسرسیۆم لهوهر ئهبهله.وێبکهکۆنسرسیۆم

. کرددهڵ ئران حسبیگهله،)کیلیخوا وه(: نی گوته
ی ورهی رۆژاڤا سوودی گهورهتا، بۆ وتانی گهنجامی کودهئه

الکان بوون کیی، مهرهی سهوهنوخۆی ئرانیش، برابوو، لهدواوهبه
ی خشهجکردنی نهجبهوخۆیان لهراستهشداریی ھۆی بهبهکه
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تیدا یهتی و، کۆمهی حکوومهزگهنو داودهی خۆیان لهتادا، پگهکوده
تی وهنوبردنی دهدوای لهمریکا و ئینگلیز، لهئه. پتر قایم کرد

دق و، لدانوگرتن و زیندانیکردنی نشینکردنی موسهدق و، خانهموسه
دانی سدارهی ناسیۆنای ئران و، لهرهو، بهودهندامانی حیزبی توئه

ت بهبارهربازیی رژم، ئیدی سهکانی سهداداگهکیان لهیهژماره
م رژمی ردهبهک لهترسییهھیچ مهنوخۆی ئران دنیابوون که

. ماوهو نهئراندا نییهوان، لهکانی ئهندییهوهرژهزاشا و، بهڕهمهحه
ئاستی لهو دوو وتهکانی سیخوڕیی ئهزگهکاری دهوهر ئهبهله

تکی رفهش دهوهئه. وهم بووهکی زۆر کهیهرادهنوخۆی ئران، به
تی سیاسی و سهالکان تا دهخساند بۆ مهباری رهگونجاو و له
. سپننلدا پتر بچهت و کۆمهنو حکوومهئابوورییان له
و کی باشی پکھنا بۆ  ئهیهوینه، زهوایهش و ھهو کهھاوکات، ئه

ق و خوندکارانی ئاینیی که بیری سیاسی و ال و فهمهلهشهبه
و، ینی رۆحو خومهک وهوانهله-بوو یان ھهگرایانهبنچینه

ستیی ربهسهھتد، تا به... کانی ئیسالم و ندامانی فیداییهی ئهپاشماوه
، وبیرو الینگریانھاڵ موسمانانی گهکدی و، لهڵ یهگهله، وهزیاتره

–کی ئایدۆلۆژیی سیاسیی یهر بناخهسهی رکخراو و لهشوهبه
. یان تبکۆشنکهڕهپدانی بیروباوهرهئیسالمیی بۆ په
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تییھۆکاری دژایه
)الکانمه(چینی ئاینیی 

ڵگهله
!زاشا دایھناڕهمهحهکه"شۆرشی سپی"ی پرۆژه

ی گهکۆمه،ی رابردووی زاینییدهکانی سهستهتای شهرهسهکو تا
و داخراوی وتووانهنگی دواکهرھهی فهنو چوارچوهئران ھشتا له

مکی تیی، سیستهیهمی سیاسی و کۆمهسیسته. وهفیۆدالیدا مابووه
نجاکان سانی پهله. بووتیداری سوننهرمایهسهنیوه–فیۆدال نیوه

کان خان و فیۆدالهی رابردوودا،دهکانی سهستهتای شهرهو سه
ھنا و، تدارانی وتیان پکدهسهت و دهکیی حکوومهرهشی سهبه

. بوووهستهدهکانی ئرانیان بهویوزار وکگهی زه% 60پتر له
ریزی چینی فیۆدال کان، لهورهالگهتۆکان و مهئایهشک لهبه
وخۆ تیش، راستهگایهبهرهمی دهی سیستهوهھاتن و، مانهحیساب دهبه
.تی و ئابوورییاندا گردرابوویهندیی سیاسی و کۆمهوهرژهڵ بهگهله

ر و ی نونهڕگهک رابرردوو، بهبریتانیا وهتیحکوومه
الکاندا، رۆکی کارا و ت و مهنو حکوومه، لهوهگوکانییهلهئاقه

، کهنکی دیکهالیه. گاتی ئراندا دهسووڕانی سیاسهھهگرنگی له
داریی رمایهمی سهی سیستهشهدا دژی گۆڕان  و گهمهردهوسهله

کهکارهپیشهو چینهرخ بوون، بریتیبوون لهمۆدن و ھاوچه
بوون و، )مانۆفاکتۆر(تی ننهستی وسوی بچووک و دهنی کارگهخاوه

بژوی و ئران، زیانی بهسازیی رۆژاڤایی لهکردنی پیشهشهگه



- 254 -

جی خۆیدا بوو، چۆنکهشیان لهترسییهم مهئه. یاندگهداھاتیان ده
ند ی چهماوهو، به''شۆرشی سپی''ی جکردنی پۆژهپاش جبه

پی به.  تیی دراهسازی سوننچینی پیشهلهورهساک، زیانکی گه
ی 1355سای لهتی ئابووری و دارایی ئران کهزارهراپۆرتی وه

ی کارگه219000م رجه، سهوهبوکرایه) ی ز1976(تاوی ھه
ی % 24نیا تهمکرد، بهئراندا کاریاندهله) مانۆفاکتۆر(ستی ده

ی کارگه6626داکاتککرا، لهیان بۆ دابیندهگهکانی کۆمهپویستییه
ییان بازاڕی ئرانی می پیشهرھهی به%76یی، مۆدنی پیشه

ی ماهمان کردپی، بنهئاماژهوهرهسهلهنی دیکهالیه. داگیرکرد
وینکی موک و زه، وهکۆنهر لهھهکان بوون کهورهگهفیۆداله

نی کان خاوهگوندهکان و لهشارهلهمانهئه. زۆریان داگیرکردبوو
ھز و بهوهرووی سیاسیشه، لهوو داھاتکی زۆر بوونرمایهسه

ر گۆڕانکی سیاسی و ، ھهوهر ئهبهله. ت بوونسهندهخاوه
یاندن بوو لهمانای زیانگهوخۆ بهیی، راستهتی و  پیشهیهکۆمه

.نومان بردنم س چینه کهندیی ئهوهرژهبه
تی سهدهلهکالیهوه، لهوهخولیای ئهوتبووهاشا، کهزرهمهحه

، بهوهشهکی دیکهالیه، لهوهم بکاتهکان کهالکان و فیۆدالهئینگلیز و مه
وتووانه کی مۆدن و پشکهنجامدانی ھندک رفۆرم، سیمایهئه

زی سارخ، جنشینی پیشهکی ھاوچهسازییهپیشه. یکهوتهبدات به
م وتدا کهواریی لهخوندهی نهرژه. کالسیک و مانۆفاکتۆر بکات

ھا ھندک روهھه. ی دانیشتوانی ئرانیان پکدنازۆرینهکهوه،بکاته
نگدان و تیی بۆ ژنان دابین بکات و، مافی دهیهمافی سیاسی و کۆمه

ر سهکان  بههگبهرهویوزاری فیۆدال و دهزه. بژاردنیان پبداتھهخۆ
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.  شبکاتکاندا دابهشایی گوندهت و ڕهرامهمدهکی کهجۆتکار و، خه
تی سیاسی و سهکی دیاریکراو بۆ دهیهسنوور و چوارچوه

تۆکانیش ندی ئایههوت و سامانی زۆر و زهروهی و سهتیهکۆمه
.وهژر کۆنتۆڵ و چاودرییهدابنت و، بیانخاته

و، نوی لنا وهرتۆککدا بوکردهپهی لهیهم بیرۆکهشا، ئه
). و ملتانقالب شاه(، یان )شۆرشی سپی(، ''انقالب سفید''

:پکھاتبوویهش مادهم شهتا لهرهسه، ''شۆرشی سپی''ی پرۆژه
ری وروبهی دهکان و کگهویی گوندهشکردنی زهوی و، دابهرفۆرمی زه-
.نکهر دهسهی کاری لهسانهو کهنوان ئههکان لشاره
کانی وتڕگهوهکان و، لهدارسانه) ملی کردن(ناسیۆناکردنی به-
و، ریکهبۆ شهوهتییهوهدهکانی وت، لهگؤڕینی یاسای کارگه-

دار و سانی پارهکهن بهکای کارگه) دانگ(و ) سھم(ش فرۆشتنی به
.بۆ رفۆرمی ئابوورییداراییکی هیپشتیوانیببت به، کهرمایهسهنخاوه
.کانسوودی کارگهشداریکردنی کرکارانی والت لهبه-
بژاردن ھهڵ لهشداریی گشتیی کۆمهبه. بژاردنچاککردنی یاسای ھه-

.بژاردنھهنگدان بۆ ژنان لهتیی مافی دهتایبهبه–
کان خوندکاری قوتابخانهلهم سوپایهئه. پکھنانی سوپای زانست

بری ، له)کالۆریابه(ندیی شی نوهپۆلی شهواوکردنی پاش تهکهھاتهپکد
یانتیرکی مامۆستایهکاندا ئهگوندهی قوتابخانهربازیی، لهساڵ چوون بۆ سهدوو
. ڕوهبهردبده

اریی وجا بۆ ئاگادئه. و، تبینیی پ زیاد کراندین مادهدواتر چه
وهمیدیا بوکرایهشا، لهیکه، پرۆژهوهرهکی ئران و، دنیای دهخه

شکردنی پی قانوونی دابهبه. کراوهبارهی زۆریشی لهندهو، پرۆپاگه
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موو بوو ھهما و ، دهج دهنیا گوندکیان بۆ بهکان تهوی، فیۆدالهزه
. شبکرتکاندا دابهنو جۆتکارهیان لهکانی دیکهوینهموک و زه

ساالنی نوان لهس قۆناخ، واتهوین، لهشکردنی زهی دابهپرۆژه
شک به. نجامدرائه)1962–1971(تاوی ھهی 1350تاکو1341

سانی نزیک و زیر و، کهی شا و وهماهندامانی بنهئهله
وی و ان زهھندکی. وهیگرتنهنهم یاسایهکانی شا، ئهندهستوپوهده

یان کهشیان موک و سامانهشیکی دیکهزارکی زۆریان داگیرکرد، به
.دراستی لنهپارزرا و ده

ی شادا کهڵ پرۆژهگهندییان لهوهرژهی بهنانهو چین و الیهئه
ن الیهله. تییزایهربینی ناڕهجموجوڵ و دهوتنهگونجا، کهدهنه
کک بوو قی خوانساری، که یهد تهمهممحهتۆئایه، وهالکانهمه
ینی کرد، الرۆحو خومهمهنوبانگی شیعه، داوای لهوایانی بهپشهله

ب زۆر توندنهکهرۆکی نامهم نوه، بهبۆ شاک بنووستیهتا نامه
شا دا کهنامهله. ی تدا بگونجتوهی خوارهییانهم داواکارئهو،

:بۆیو بنووسهی بکهژگارئامۆ
نگدان بۆ ژنان، وی و، مافی دهشکردنی زهدابه، واتهی ئوهوهم کردهئه''

م بیارانهئهکهدایهوهندیی ئیسالم و ئران لهوهرژهبه. ی قورئانهوانهپچهبه
.ستووری قورئاننی دهوانهپچهک گوترا بهروهھه، چۆنکهوهشنیتهوهھه

ب ستی خۆیدا رابگرێ، والت بهدهتی و زانایانی ئاینیی لهسایهشا، کهپویسته
وا بیری بن، ئهوانی ئاین نهر پشهگهئه. ناچتڕوهوی ئاینی بهر و پشرهربه

ر سهمان لهکهی وتهبناخهبت، کهدا زاڵ دهر وتی ئمهسهکۆمۆنیستی به
جا . زراوهدامه) ئیمامیی دوانزهشیعه" (اثنی اعشریشیعه"ربازی پیرۆزی 

ئاسایش و ھمنی وت بپارزن و، یه،وهت ئهرکی شا و حکوومهئهوهر ئهبهله
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ن ت بکهبن و حکوومهکهوهستی بگانهدهوتهمان بکهکهن والتهدهنهرگه
ردوودا رابلهالکان بوون کهچینی مهوایانی ئاینی وپشهوهئه. رمانداسهبه

وت، کۆمۆنیزم و، پاریزگاریکردن لهخان بۆ پشگرتن لهقهسنگیان کردبووه
.''...!نکهروا دهداھاتووشدا ھهبگومان له

بهیهو نامهی ناردنی ئهڕگهتۆ خوانساری بهدا، ئایهلره
، وهزاشای دنتهڕهمهبیری حهینیی، وهتی خومهسخهپنووس و ده

دق و، زیران دوکتۆر موسهرۆکوهمی سهردهکانی سهرووداوه
چ کهبیرینهو، لهوهباتهبیر خۆینه، له)32ی مرداد 28(تای کوده

ھاوکات ! تییختی پاشایهرتهسهوهالکان بوون، ھنایانهمهوهئه
رابردوودا، ک چۆن لهوهرھه'': کات و، دهشی لدهوهی ئهشهڕهھه
ڵ گهخان، بگومان لهقهر کۆمۆنیزم، سنگی خۆمان کردهرامبهبهله

.''!ینکهکانت دهرهربهین و، بهکهروا دهتۆشدا ھه
الکان مهک لهیهتاویدا، ژمارهی ھه1341ی ممهشهمانگی رهله

ی نیشانهریاندا، بهو، بیاوهینی کۆبوونهالرۆحو خومهڵ مهگهله
ن ک بکهخهکانی شادا، داوا لهتهڵ سیاسهگهربین لهتیدهزایهناڕه

. ننیهمینیی گشتیی رابگهگرن و، ماتهوساڵ جژن نهورۆزی ئهنه
چاپکرا و، ندراوهیهزاران راگهھه، بهم بیارهرکردنی ئهدوای ده

. وهکدا بوکرایهنوخهلهوهنگرانی ئاینییهق و الیهی فهڕیگهله
تیی ر، ناتوانن دژایهماوهب پشتیوانیی جهزانی، بهیاندهوهالکان  ئهمه

ر سهکاندا پداگرییان لهوهکۆڕ و کۆبوونهلهوهر ئهبهله. نشابکه
س مانگ ی نزیک بهماوه. کردریی دهماوهسازکردنی رکخستنی جه

کان و، ئاینییهپکرا بۆ رکخستنی قوتابخانهباتکی نھنی چوخه
زار یانھهردان دهکانی گون و، جۆزهمانگه. نگرانی ئاینییالیه
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پشتیوانییان کان و،ر جادهسهکانی ئران رژانهشارهر لهخۆپشانده
، 1342ردانی ی جۆزه13ڕۆژی له. تۆکان کردوستی ئایهھهله
ی قۆم، یزییهی فهقوتابخانهینیی، لهو خومهالرۆحمه) 3/6/1962(

ی رژمی ی توندی ئاراستهخنهئاشکرا رهی کرد و، بهدژی شا قسهله
پاش له. ئران کردمریکا و وتانی رۆژاڤا لهالتی ئهسهشا و، ده

مجار بوو کهیهمهدق، ئهی دوکتۆر موسهکهتهرووخانی حکوومه
ی بکا و، بهکهشا و رژمهتیی بهشکرا سووکایهئاسک بورت بهکه
.  مهقهبیانداتهمریکا و رۆژاڤاستکردنی ئهده

رکوت سهکهڕینهراپهیسیڕال ئۆوهژنهرمانیدا بهزاشا، فهڕهمهحه
ر سهکانی سوپا و ساواک و پۆلیس، ھرشیانکردهھزه. بکات

س زاران کهتاران ھهد و لهشھهقۆم و، مهران و، لهخۆپشانده
ی وانهکی زۆرتریش گیران و، رهیهکوژران و، بریندارکران و، ژماره

. کان کرانزیندانه
ر گیراواندا، سهکانی ساواک لهنجهو، شکهوهنجامی لکۆینهئهله

م حیزبهئه. وهوی ئاینیی بدۆزنهتوانییان حیزبکی نھنی و توندڕه
سای لهبوو که)النی ئیسالمیحیزبی گه(، ''ل اسالمیحزب مل''نوی 
ید سهک تیی ئاینیی وهسایهال و کهندین مهن چهالیهدا له1962

بدولقاسمی وی برووجردی و عهکازم مووسهدممهمحه
ھتد ... تی کرمانی و وادحوجهد جهممهو محهدیزادهرحهسه
کداری و رووخانی ربازی چهبوای بهم حیزبهئه. زرابوودامه

. تکی ئیسالمیی بووزراندنی حکوومهتی و دامهرژمی پاشایه
بوو کهدا ھهالیانهو مهینی و ئهڵ خومهگهندیی نزیکیشیان لهپوه

تی  رۆکایهپاش گیرانی سه. یتوانیبوو بیانکتتی شا نهحکوومه
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و، دواتر وهشایهوهالنی ئیسالمیی ھهکانیان، حیزبی گهندامهوئه
''ی حیزبورکخراوه''نوی یان بهرکخراوکی تازه

د شھهمهتۆ قۆمی لهینی و، ئایهتۆ رۆحو خومهئایه.دروستکرد
ی 1964سای . ، گیران و زیندانیکرانشیرازالتی لهتۆ محهو ئایه
تا رهسه. رکراران دهئینیی لهتۆ خومهر بیاری شا، ئایهسهز، له

ی نزیک بهو، ماوهوهعراق گیرسایهنردرا بۆ ترکیا و، پاشان له
.عراق ژیاساڵ لهسزدە
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ینیی، تۆ رۆحو خومهتیی ئایهیهی سیاسی و کۆمهروانگه
! زاشاداڕهمهزاشا و حهمی رهردهسهله

ری سای مبهی سپیه21رۆژی له، ینییید رۆحو خومهسه
'' راکئه''ی پارزگهر بهسه' 'ینخومه''شاری ی زاینی له1902

بووهد ممهید محهسهباپیری نوی . دایکبووهکی ئاینیدا لهیهماهبنهله
بۆ وتی پاشان چووه. ی خۆراسان ژیاوه''نیشابور''شاری و، له

بۆ ئران و، لهوهتهڕاوهگهو،ێ ژیاوهولهند ساکچهوھندستان
ھندک جار شهمهر ئهبهر لهھه. ج بووهنیشته، ''ینخومه''شاری 
بۆ ونه. وهیانهکهماهپاشناوی بنهبهیان لکاندووه''ھندی''نازناوی

ید سه''بوو، تاکاتی مردنی بهدیننوورهناوی براکانی کهکک لهیه
ینیی دوو برا و دوو رۆحو خومه. بانگکراوه''دین ھندینووره

زا ید مورتهتۆ سهئایهی نوی کهورهو، براگهبووهخوشکی ھه
.بووهندیدهسهپه

و یهی ھهزارسالهندین ھهکی چهین، مژوویهشاری خومه
بهوهکانهییهن یۆنانالیهو، لهبووه''میدیا''مژووی کۆندا نوی له
می ردهسهله. ی کورد بوونکهم دانیشتوانهرجهو سهنوبراوه''میدیا''

ندین نوی چهجۆگرافیای ئیسالمیدا، بهتدارتیی ئیسالمی و لهسهده
.ھاتووهنوی''عراق عجم''و ''قھستان''و ''جبل''و ' 'جبال''ک وه

زیدی و ماهبنهت بههبارسهند دهم چهپاش نووسینی ئه
باتی خهو یوهرباسی جۆری بیرکردنهسهدمهینیی، رۆحوخومه

!ویداھلهپهرژمیمی ردهسهلهسیاسیی 
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دا دوو 1950–1940سانی نوان ینیی، لهرۆحو خومه
. وهبوکرده''توضیح المسائل''و '' کشف االسرار''ناوی رتۆکی بهپه
کانی خۆی  بۆچوونهوینیی روانگهدا، خومهرتۆکهم دوو پهله

ی ژیانی رۆژانهتی ویهرتی کۆمهکانی داونهدیاردهت بهبارهسه
تاکانی رهکانی سهستوورهر رۆناکایی یاسا و دهبهی لهگهکۆمه

، تاکاتی رووخانی رژمی رتۆکهم دوو پهئه. داڕشتوهئیسالمه
، وهنوی خوازراوهم بهکرا، به، چاپنه1979سای زاشا لهڕهمهحه
ند چهی جیا جیا و لهنامیلکهلهوهکانییهقیهن قوتابی و فهالیهله
ڕپکراودا کانی ئاینی و موسمانانی باوهنو قوتابخانهشکدا لهبه

ی نھنیی کاری بۆ شوهساڵ، بهسینزیکی ینییخومه. وهبالوکرانه
مکدا کهردهکات و سهله. ی خۆیکردگرانهی بیری بنچینهوهوکردنهب

تۆ و ی ئایهپلهیشتبووهگهناسراو بوو، نهکی نهالیهھشتا مه
) کار ببندبخوان و به(نوی ک بهیهنووسینی نامیلکه، به''مرجع تقلید''
وی سرهد کهمهحفتوای کوشتنی ئه،''کاری بناو بهوهبیخونه''

بوو، وهستووری ئاینی شیعهی دهوانهپچهش بهوهئهکه.رکردده
، ناتوان ''مرجع تقلید''تۆ و ی ئایهپلهیشتبتهگهک نهالیهمهچۆنکه

! ربکاتسک دهفتوای کوشتنی که
ینی، سانکی گرنگ و ، بۆ خومه1951–1941ساالنی نوان 

زموون و ندکردنی ئهمهولهیاندن و، دهپگهو، لهھا بوونپبه
دا، و ساالنهلهینی خومه. بووڕیدا کارکردی زۆریان ھهبیروباوه
که، ''کانی ئیسالمفیداییه''تۆ کاشانی و ئایهڕی لهبیروباوه

کارکردی تۆ کاشانیئایه. ئیسالمی رادیکاڵ بوون، زۆر نزیک بوو
ینیی، و خومهینی داناوهڕی خومهو بیروباوهانگهر روسهزۆری له
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ی وهڕانهپاش گه. ماشای کردووهک مامۆستای خۆی تهوی وهئه
ندیی زامهتۆکاشانی، رهبۆ ئران، ئایهوهعراقهوی لهفهواب سهنه

. کانی ئیسالم پشاندابووی فیداییهزراندنی رکخراوهدامهخۆی بۆ
ویی، فهواب سهی نهکهی ژنهوتهدا، بهو سانهنوان ئهله

یان و، لهتهینی زۆر جار چووهخومهرۆحوواب ڵ نهگهما
.یان کردووهدواون و قسهوهعات پکهندین سهچهویدا بهفهسه

ینی و ندیی توندوتۆی نوان خومهوکچوون و پوه
کشف ''رۆکی ناوهکانی ئیسالم، لهی فداییهرانی رکخراوهزرنهدامه

کانی ی فیداییهوپرۆگرامی رکخراوهینی و، پرهی خومه''االسرار
ی کهنووسراوهلهوێ، که کهردهدا ده'' راھنمای حقایق''ئیسالم 

ک بۆنووسینی پرۆگرامی یهرچاوهک سهینیی، وهخومه
تیی رۆکایهسهبه'' المفدائیان اس''. رگرتووهکیان وهیان کهکهرکخراوه

تاوی ی ھه1329سای ڕزانی له مانگی گه) نواب صفوی(
90کی یهنامیلکهڕی خۆیان لهزرا و، بیروباوهدامه) ی ز1950(

. وهبوکردهوانی ئاینزای شیعهبۆ ئاگاداریی پهییداڕهالپه
و '' کشف االسرار''رتۆکی ردوو پهھهلهدا، دوو کۆپلهلره

!ڕووینهخهده''راھنمای حقایق
یی والت نووسینی قانوونی بنچینهت بهبارهکشف االسرار ، سهله

:تدهگهو، کۆمه
مرۆڤ ک کهیاسایهتاکه. خودا مافی یاسادانانی نییهلهسک، جگهھیچ که''

و بگرت، ئهویی ل بکات و رزی لچ ب و پهب ملکهریدا دهمبهاربهله
ی مرۆڤ دایشتوون، و قانوونانهموو ئهھه. ھاتبتوهه'' شرع''لهکهیهیاسایه

ن الیهدنیا، لهلهی کهو قانوونانهموو ئهئاینی ئیسالم، ھه. کنپووچ و بکه
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ژرپ و یانخاته نووسراون، دهوهزانهک مرۆڤی مشکزیو و نهیهستهده
یاسای لهیاسا دانانت، جگهجیھان بهک لهو، ھیچ یاسایهوهکاتهتیاندهره

یاسای ئیسالم، بۆ . ی مرۆڤتی بۆ کۆمهخودێ ناردوویهبت، کهئیسالم نه
م رۆژان، لهر رۆژک لهگهئه. کان ھاتووهمهردهموو سهئستا و داھاتوو و بۆ ھه

ی که، رۆناکاییهڕوهالم بچت به، قانوونی ئیس)ئران(ی ئمهبچکۆلهوته
وتن و، رکاروانی پشکهسهبتهگرت و، ئران دهری وت دادهرتاسهسه

.''..!موو جیھانھهوی شارستانتیی لهپشه
:قانوون دهت بهبارهراھنمای حقایق، سهله
مشکی رزیو لهک کهیاسایه. یهدااستۆی خوئهنیا لهاساداڕشتن تهمافی ی''

ڵ زانست و گهبت لهواوی دهتی تهبگرت، دژایهرچاوهسهوهنی مرۆڤهو بۆگه
نووسینی وهر ئهبهله. کانی ئاینی پیرۆزی ئیسالمپیرۆزهھا و بناخهھزر و به

ر لهگهئه. نییه) تییوایهره('' شرعیت''ک یهھیچ شوه، بهوهن مرۆڤهالیهیاسا له
راندا دهووهستووری ئیسالم بهتی ئنیاییهچوو، بهدهڕگهکۆمهوهد رانی ئ
کانی کۆتایی جیھان، نوقمی ، تاکو دواڕۆژهوهم رۆژی دروستبوونییهکهیهر لهھه

....بوورۆناکی دهتیشک  و
یهم شوهمان بهرلهت  و پهوهدهت بهبارهکشف االسرار، سهله

:وهنووسرا
ڕۆژی ، له)مانرلهپه('' مجلس''ت و وهچوونی دهڕوهزران و بهی دامهشوه''

ک ن کۆمهالیه، لهالتدارتییانهسهدهزگهم دهئهکهیه،م شوهمۆدا، بهئه
اسای وتانی ئۆروپایی کۆپی ی. زرنمهدادهوهخۆش و، بدینهمرۆڤی بیرنه

ئران یاسای وت لهیانهوتانی ئۆروپا، دهلهوهکردنهالساییبهگرن و،ده
یاسا وهخۆیانهستن و، لهدهسانک ھه، یان کهڕوهن بهوتانی ئۆروپایی ببه
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ھیچ بهرستن، کهپهدهو یاسایه، ئهستن وبهچاوتان دهش وجا ئوهئه. تاشنداده
... وهک ناگرتهدا یهو یاسایانهڵ ئهگه، لهک بارودۆخی وتی ئمهیهشوه

پکبت، کهوهن ئیمانهن زانایانی ئاینی و خاوهالیهمان لهرلهر پهگهم ئهبه
لهری بن، جگهبوهم دنیایهکانی ئهکارییهپیسی و خراپهربن، لهروهدادپه
وجا، ، ئهوهنهکهن نهندیی خۆیاوهرژهئامانج و بهڵ، بیر لهتکردنی کۆمهخزمه

دات یاسای خودا النهلهبژرن کهری وت ھهپاشای والت و سوتانک بۆ ربه
زرانی ک، ئایا دامهی خهوهوساندنهم و چهستهو، خۆی دوور بگرت له

''! ؟یهرکی ھهرهمانکی وا چ زهرلهپه
کشف ''رسی لهتی داد و، دادپزارهوهت بهبارهھا سهروهھه

:دا ھاتووه'' االسرار
و ) قصاص و دیات(ک ساڵ، قانوونی ی یهنیا بۆ ماوهر تهگهئه... ''

شفرۆشیی وشتی و دزی و له، تۆوی بهڕوهوتدا بچن بهستووری ئیسالمیی لهده
سک که. کرنوتدا نامینن و، بنبدهر لهی دزو و ماورانکهوهژنان  وکرده

'' قصاص''ڵ بهژیانی مرۆڤ و کۆمه. ستی ببدرتب دهکات، دهدزی ده
ن، بهکهر ژن و پیاوک بنامووسی دهگهئه. پارزرتده) سزادانی تاوانکار(

) سکسی('' جنسی''خۆشی نهوتدا ھندهدی لهیقامچی بدرێ لیان، ئ
. وهقانووندا جی بۆ بکرتهنو ، نابت لهیی مندانهزهرۆحم و به. نامنت

وانی ست و رهچاککردنی ھهت بهک خزمهالیهستی دز و تاوانکار، لهبینی ده
نو وشتی لهکاری و بهخراپهوهشهکی دیکهالیهکات، لهدهکهستباوهدهسهکه

. ''کاتوتدا بنبده
:ابتی تدرجانهم مهب ئهئیسالمیی، ده) قاضی(دادپرس 

.ڕ کردبتکاریی تپهرزهنی ھهمهن ھۆش ب و، تهسکی خاوهکه-1
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.بتئاینی ئیسالم ھهواوی بهڕی تهبوا و باوه-2
.بتنه) رامزادهحه(زۆڵ -3
دادپرس و ببن بهیان نییهوهژنان مافی ئهب پیاو بت، واتهده-4

.دادستان
ی خودا دایناون، یاسایانهوهدا و، لیاسا النهر ب و، لهروهدادپه-5

.کاترپچی نهسه
.دادپرسی و یاساکانی ئیسالم بزانتت بهب زانا ب و، یاسای تایبهده-6
.بتنگاندنی ھهسهو ھهوهرگرتن و لکدانهتوانای وهپویسته-7
دواتر بوو به، کهوهینییهی خومهروانگهبینین، لهدا دهک لرهوه
سمان، ناتوانن ببن بهو ئیمام،  ژن  و زۆڵ و نامو) )*5 تۆئایه

!دادپرس
ی دزو و و دیاردانهئه" (منکرات"ت بهباره، سه''کشف االسرار''له
یان بگیرت، وهبوبوونهبت رێ لهدا دهنو کۆمه، و له)سندنناپه

: بریتین له
کارکردنی ژنان . ب خۆیان داپۆشنبن و، دهند و چارشو نهژنان، ب رووبه"
ریی، زاری و ھتد،موسیقی، شانۆگهتگوکانی خزمهزگهنو دهو، لهوهرهدهله

نیی مهو، کین و فرۆشتنی خواردهوهڕک و خواردنهپه، ھهمای بالهما، سهسینه
، گۆرانی خوندنکان، شیعری گۆرانی ورۆمانهلهھا ھندێروهلکۆلی، ھهئه
".یان بگیرتوهبوبوونههلب پش ن و، ده" رامحه"مانهئه

دا ''کشف االسرار''لهکارکردنی ژنان،ت بهبارهھا سهروهھه
:ھاتووه

کانی ندهنوهنو کارگه، یان لهڵ و، لهنو کۆمهتوانن لهدهژنان''
موو ر و، ھهبهڕوهرۆک و بهسهرجکمهن، بهتگوزاری کاربکهخزمه
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کانی ندهھا نوهروهھه. بتژن بن و، پیاویان تدا نه،کهکانی شونهرهرمانبهفه
مامۆستا و کانی کچان و ژنان، پویستهو خوندنگهو قوتابخانهردهروهپه
ی کوڕان و، قوتابخانهشداریکردنی ژن لهبه. موویان ژن بنکانیان ھهرهبهڕوهبه
وێ پش بهیانهالکان دهمه. یههدا، کارکی زۆر ھهڵ پیاوانی دیکهگهله

پشتی کورسی لهی کهجوانانهو ژنهئه.  بگرنیتانیی ئوهزی شهزوو و حهئاره
ی و بنکهرچاوهسهو شونانهزانن ئهدهن کهالکانمهوهئه، نوهکانهرمانگهفه

.''...وێ پشی لبگرنیانهدهوههر ئبهوشتین، لهبه
نی  نۆ مهتهکچ له'': شوودانی کچ، نووسراوهنی بهمهی تهبارهله

ش ساڵ و شهنی  چواردهمهتهکوڕیش له. توان مرد بکاتسالدا ده
. ''..توانت ژن بھنتمانگیدا ده

: موزیک دهت بهبارهسه
و رجک، پوانهمهدرێ، بهووسیقی دهما و مکاری سینهبهرگه''

جۆرکیان . نمووسیقی ھهدوو جۆره. چاو بکرتکانی ئیسالمی تدا رهپرنسیپه
شیان، مووسیقای ی دیکهکهو، جۆرهه) رپدراو(''  مشروع''مووسیقی 

.ه) دراورپنه('' غیرمشروع''
وانی مرۆڤ ای رۆح و رهمار و ھزوتوان، مشک و ده''غیرمشروع''ایسیقووم-

گهکۆمهمرۆڤ و لهلهورهزیانکی گهوهو رگهکا و، لهسست و بھز ده
ن، کهدا کاردهوبوارهگرن، یان لهسیقای نامشروع دهوومی گوێ لهوانهئه. داتده
شی ژنان ناسک و لووس و الواز کانی لهندامهک ئهشیان، وهکانی لهندامهئه
ی ورهسیقاناسانی گهووزۆری پسپۆڕان و مرهی ھهزۆربهکهیهوهر ئهبهله. تبده

ریزی چنهو، دهیهدنیا، زۆر الواز و ناسک و ترسنۆکن و، مشککی ئاۆزیان ھه
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. بتتاڵ دهک بهکهی زانستی و بهرچاوهسهوه و مشکیان لهترسنۆکترین ژنانه
.''مشروع''یسیقاوومو بکرتهروپویستهوهر ئهبهله

فضیلت ''کانی شیرین و ی وشهوهخوندنه'': لهبریتییه) مشروع(سیقای ووم-
بانگی نوژ و، بانگ و گوگرتن له. ی قورئان) رروهزانست و ھۆشپه('' پرور
ندهزانست دهره بهپهمانهرز، ئهنگی بهدهو سکای ئاینی بهوهو و النهسه

گونج و شدا دهگهوانی کۆمهڵ رهگهن و، لهکهکان فری مرۆڤ دهو، راستییه
. ''...یگهبت لهنگیی دهھاوده

توضیح ''ک لهیهند کۆپلهی چهوهرنجتان بۆ خوندنهئستا سه
:کشمراده'' المسائل

و اھرزادهزن خود، با خوانسان نمی تواند بدون اجازه: 2392مساله''
زنش آنان را عقد نماید و بعد بهولی اگر بدون اجازه. او ازدواج کندبرادرزاده

.''آن عقد راضی ھستم اشکالی نداردزن بگوید به
زا و برازاکانی ی خۆی، خوشکهکهب ئیزنی ژنهمرۆڤ ناتوان به(
ی، هکب ئیزنی ژنهر ھاتوو م گهبه. بکاتخۆی مارهی لهکهژنه
کردنهمارهبهکهی گوتکهژنهکرد و، پاشان بهخۆی مارهوانی لهئه

.وایهی رهکهرازیم، کاره
خود را یا دختر خالهدختر عمهاگر انسان پیش از آنکه: 2394مساله''

.''بگیرد با مادر آنان زنا کند دیگر نمی تواند با آنان ازدواج کند
خۆی ) زامیمکه(زا تییهڵ پوورزا و مهگهی لهوهرلهاگر مرۆڤ، به(

ڵ دایکیان گانی کردبت، ئدی ناتوان گهر، لهھاوسهببت به
).بیانخوازت



- 268 -

خود ازدواج نماید یا دختر خالهاگر انسان با دختر عمه: 2395مساله''
با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکالپیش از آن کهو

.''ندارد
ری ھاوسهزای خۆی کردب بهتییهر مرۆڤ پوورزا و مهگهئه(

ک یمانی ژنومردتیی وهڵ دایکیان گان بکات، پهگهخۆی، پاشان له
). وهشتهناوهمن و، ھهخۆی ده

اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از :2410مساله''
او را افضا د با او نزدیکی و دخول کند، چنانچهسال دختر تمام شو9آن که

.نماید، ھیچ وقت نباید با او نزدیکی کند
بکا و، خۆی مارهیشتوو لهگهسک، کچکی پنهر کهگهئه(
وێ ی بخهگهر بتوو لهساڵ، گه9بگات بهکهنی کچهمهی تهوهرلهبه

).  وهزیک بتهبیگت، ئیدی ناب لی نوهپاش و پشهو له
شوھر از باشد، نباید بدون اجازهعقد دائمی شدهزنی که: 2412مساله ''
شوھرش می خواھد، تسلیم بیرون رود و باید خود را بر ھر لذتی کهخانه

نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و اگر در این ھا از 
در کتب لباس و منزل او و لوازم دیگری کهغذا وشوھر خود اطاعت کند، تھیه

باشد، یا توانایی داشتهنکند چهبر شوھر واجب است و اگر تھیهذکر شده
.''باشد، مدیون زن استنداشته

ی کهب ئیزنی مرده، ناب بهییهمیشهکراوی ھهمارهژنک که(
ز و چی حهتیی ملکهواوهتهب بهو، ده. وهرهدهماڵ بچتهله

ب بوو، دهی نهکی ژنانهیهر کشهگهئه. ی بتکهکانی مردهزووهئاره
یکهر داخوازیی مردهگهئه. تیکردن بتی نزیکایهڵ ئامادهگهله
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رگ و خانوو، نی و جلوبهمهوا دابینکردنی خواردهیاند، ئهجگهبه
، یان پکراوهکاندا ئاماژهکهرتۆپهلهی کهپداویستییانهوڵ ئهگهله
کات بۆی، ی، دابینی نهکهر مردهگهئه. بتی دهکهستۆی مردهئهله
ی کهرزداری ژنهوا قهدار، ئهداراب، یان نهوهڕووی داراییهله
).بتده

شد اطاعت هپیش گفتدر مسالهاگر زن در کارھایی که: 2413مساله''
ھکار است  وحق غذا و لباس و منزل و ھمخوابی ندارد، ولی شوھر را نکند، گنا

.''مھر او از بین نمی رود
رکی خۆی  ری دواین، ئهسهلهوهرهسهی لهتانهو بابهر ژن لهگهئه(

ب و، دهوا تاوانبارهھنا، ئهجنهی بهکهرمانی مردهو فه
ڵ گهتن لهرگ و شونی ژیان و نووسنی و جلوبهمهخواردهله

!).وتتی نافهکهییهم مارهش بکرت، بهی، ببهکهمرده
برای لذت بردن ھم نباشد، کردن زن اگرچهصیغه: 2421مساله ''

''صحیح است
ب، راست رگرتنیش نهر بۆ چژوهگهت ئهنانهژن، تهمزیارکردنی(

).وایهو ره
شوھر با ر در عقد شرط کند کهمی شود اگصیغهزنی که: 2423مساله''

او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوھر می تواند لذت ھای دیگری 
نزدیکی راضی شود، شوھر می تواند با او نزدیکی ولی اگر بعدا به. از او ببرد

.''کند
ب، وهرجی ئهیدا مهکهکردنهمارهر لهگهکرێ، ئهدهصیغهژنک که(
ی کهییهرج و مارهوا مهوێ، ئهی بخهگهی لهکهمردهناب که
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. ربگرتی لوهژ و خۆشیی دیکهتوان چی دهکهو، مردهدروسته
).ی جووت بتگهتوان لهرازی بوو، مرد دهر دواتر ژنهگهم ئهبه

.''آبستن شود حق خرجی ندارد، اگر چهشدهصیغهزنی که: 2424مساله ''
ف و سرهر زگیشی پبکرێ، مهگهت ئهنانه، تهکراوژنی صیغه(
).رجی نادرتخه

است یعنی مکلف بالغهمستحق است در شوھردادن دختری که: 2459مساله''
یکی از سعادتھای مرد آن : السالم فرمودندحضرت صادق علیه. کنندعجلهشده

.''او حیض نبینددخترش در خانهاست که
تی زرهحه. بکرتلهودا پهمرددانی کچی عازهبهلهپویسته(

، یهوهکانی پیاو ئهرییهوهختهبهکک لهیه:رموویانئیمام سادق فه
تی مای باوکیدا  تووشی عادهی لهوهرلهشوو، بهی بدات بهکهکچه

).بتمانگانه
پسر باشد، مال را سهاگر وارث میت یک دختر و یک : 2731مساله ''

قسمت می کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد و اگر چند 
ھر پسری دو برابر پسر و چند دختر باشند، مال را طوری تقسیم می کنند که

.''دختر ببرد
کرێ ی دهکهی مردوو کوڕک و کچک ب، داراییهسهرهر وهگهئه(
درێ بهشکیش دهو، بهکهبۆ کوڕهش، دوو بهوهشهس بهبه

ک یهشوهی بهکهند کچ بن، داراییهند کور و چهر چهگهئه. کهکچه
).وترکهری کچی بهرامبهر کوڕک دوو بهھهکرت، کهشدهبه

تۆ کانی ئایهروانین و بۆچوونهشک بوو لهبهمهکورتی، ئهبه
تابخانهقهیشتنی لهتگهسهدهبهر لههیان ساڵ بدهینیی، کهخومه



- 271 -

ستوور و رسای ئیسالمیی ک دهو، وهوهتهکاندا بویکردووهئاینییه
.وکراوهپرهوهوانییهن پهالیهله

کانی ندامهئهک لهیهوی و ژمارهفهواب سهی که نهوهپاش ئه
س ۆر و کوشتنی دوو کهھۆی تربهکانی ئیسالم،ی فیداییهرکخراوه

، ''زم ئاراره''و '' ژیربدولحسن ھهعه''زیرانی ئران رۆکوهسهله
ینیی خومهرۆحودران،سدارهلهن پۆلیسی شاوهالیهگیران و، له

زیر و ند وهترۆرکردنی چهبهکه،وهڕهو باوهر ئهسهھنایه
خش و د موسمانکی خۆبهنن چهالیهستکی رژم، لهدهکاربه

و نو قوتابخانه، لهیهوهئهچارهو، رگه، ئالوگۆڕ پکنایهگیانفیداوه
ی شوهن بوای ئاینیدا، بهکانی ئاینی و موسمانانی خاوهندهنوه

. بات بکات بۆ سازکردنی رکخستنی ئیسالمیینھنیی، خه
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دا و،یی دهربازتوانای سهبهرهشا په
!کهژاندارمی نوچهبتهئران ده

تی ی رۆژھهنوچهت بهبارهداڕشتنی رامیاریی نوی رۆژاڤا سه
ی وهرزبوونهپالنی بهفتاکانی زاینیدا، لهتای سانی ھهرهسهناڤین له

ستیپکرد و، دهوهکراوهڕواننهکی چاوهیهشوهوت بهنرخی نه
تی فرۆشتنی جبوونی سیاسهم جبهردهبهکرد لهی خۆشوینهزه
تیی تایبهبه- نداو وتانی کهبهمریکاوهن ئهالیهنگیی لهکوچۆی جهچه
می ردهسهو، لهوهمهنگی جیھانیی دووهکۆتایی جهر لهھه. ئرانبه

ھۆی گرنگیی خاکی ئران بۆ ، بهڕاڵ ئایزنھاور دارکۆماریی ژنهسه
ککردنی سوپای ئران کردن و پچهردهروهتی پهیکا، سیاسهمرئه
شکریی ن پسپۆڕانی لهالیهشکری سۆری سۆڤتدا، لهر لهرامبهبهله
ند ر چهبهلهوه70سای م لهی بۆ داڕژرابوو، بهخشهنهمریکاوهئه

ویرۆژهوتهککرنی ئران، کهم، پچهکهدواتر باسیدهھۆکارک که
.. مریکاوهوکاتی ئهتی ئهوهپنتاگۆن و ده

مریکا رکۆماری ئهدا، سه1972ی مانگی مای 31و 30ڕۆژانی له
مریکا،ی ئهوهرهزیری دهر وهڵ ھنری کیسینگهگهریچارد نیکسۆن له

تی دوور، چوون بۆ تاران و ردانی رۆژھهسهیان لهوهڕانهپاش گه
مریکا ئهک لهی کینی چهپۆژهت بهبارهادا سهزاشڕهمهڵ حهگهله

ن الیهکردنی سوپای ئران لهیار و پۆشتهو تهردهروهو په
و مریکا لهرۆکی ئهسه. نجامداکی چوپیان ئه، گفتوگۆیهمریکاوهئه
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ربازیی نوان ر پویستیی ھاوکاریی سهسهختی لهیدا جهدیداره
ل و لوپهکهلهشا، جگهنی دا بهو، بهمریکا و ئران کردئه
ککی چهموو جۆرهھهیهمریکا ئامادهتۆم، ئهکی ئهی چهرستهکه

.شا بفرۆشتوتوو بهمۆدن و پشکه

نگیی ی جهرستهک و که، کاروانی پاپۆڕی چهوه1970سال له
ی ناردنی ژهدوای ساڵ رڕێ و، ساڵ لهوتهکهمریکا بۆ ئیران دهئه

، )ملیۆن دۆالر88(1970سای . ستنتدهرهک بۆ ئران پهچه
ملیۆن 1/375(1972، سای )ملیۆن دۆالر1/065(1971سای 
3/68(1974، سای )ملیۆن دۆالر1/525(1973، سای )دۆالر

ملیارد و 6یشتهگهیهم رژهدا ئه1975سای ، له)ملیۆن دۆالر
دا 1970سای لهی ئران کهی سانهبووجه. الرملیۆن دۆ325

م دا، ئه1975سای کوچۆڵ دیاریکرابوو، لهی بۆ کینی چه%17
. 41%یشتهگهیهرژه

وینیدا ریایی و زهشی ئاسمانی و زهس بهسوپای ئران، له
ر سهس پکھات و، بهکه250000وینیی لهسوپای زه. زرادامه

شکری ئاسایی، چوارتیپی کری تانک و زرپۆش، چوار لهشچوار له
وینیی بوو بهھزی زه. شکران تدا دابهخۆ و ھزی تایبهربهسه

600تانکی چیفتنی ئینگلیزی، 800. تانک1900م رجهنی سهخاوه
تانکی سکۆربیۆن که250و M47تانکی 400و M60تانکی 

. ڕی پارتیزانی سازکراوهو شهی کوستانیبۆ ناوچهتییتایبهبه
، OH50ری لیکۆپتهدان ھهتانک و سهراکتی دژهزارانھا ھهروهھه

UH1 ،VH17 ی کۆبرا وCH47ندین ڵ سازکردنی چهگهشنۆک له
ھان و کرماشان و سفهئهله'' ھوانیروز''ی ورهی مۆدن و گهپگه
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ند مریکا و چهکانی ئهھاوتای پگهوتی سلمان و کرمان کهمزگه
زارکند ھهھا ھاتنی چهروهھه. ی ئۆروپا بوونورهوتکی گه

یان ملیۆن دهڵ کینی گهمریکا بۆ ئران لهنی ئهپسپۆڕ و تکنسییه
و تانکتۆپ ور ولیکۆپتهنگی و ھهی جهفۆکهکیدهلی یهلوپهکه

نکردنی سوپای ی نۆژهپۆژهشک بوون لهھتد، به... و ئۆتۆمۆبیل
.  ئران
و مۆدن لهورهکی گهیهریاییدا، پگهڵ ھزی زهگهندیی لهپوهله

ریای ر لواری زهسهتی ئران و، لهشی خوارووی رۆژھهبه
دا پتر لهمهردهو سهلهسازکرا که''بھارکنارک چاه''عوممان له

دوای ی ئران، لهریاییهزهگهم پئه. ملیۆن دۆالری تچوو800
ترین و ورهئۆقیانووسی ھند، گهله'' دیگۆگارسیا''ی پگه

زار بیست ھهپتر له.ئاسیاریایی بوو لهی زهوتووترین پگهپشکه
. زرانریاییدا دامهشی ھزی زهبهر لهرمانبهر و فهفسهرباز و ئهسه

کو پاپۆڕی راکتھاوژی وهنگیی ک پاپۆڕی مۆدنی جهیهژماره
بوو، چوار پاپۆڕی ''سام''گری راکتی ھهکه''ئارتمیس''

تۆنیی 20و بیست پاپۆڕی SAMو SSM، و MK2راکتھاوژی 
، F27-4ی فۆکه12و '' ھاریۆن''زاران راکتی ری خرا، ھهھرشبه

ڵ گه، له''ماین''ی وهندین پاپۆڕی کۆکردنهر، چهلیکۆپتهھه50ڵ گهله
توانای ھزی شک بوون لهوینیی، بهزه–پاپۆڕی ئاوی 20
.ریایی ئرانزه

رگی جلوبهبهیگرت که دهشکهگهوهزاشا بهڕهمهحه
کانی ھزی مانۆڕهلهوهریایی ئرانهتیی ھزی زهیهرماندهرفهسه
: یاندرایگه1975سای وتووژکیدا لهشا له. بتراییدا ئامادهزه
. داوهنداوی فارس کهلهکانمانھزهکردنیورهگهمان بهرهپهئمه''
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کاتی ، کهترکهورهھزی بریتانیا گهدووجار لهی ئمهم ھزهئه
.''نداودا داینابووکهخۆی بریتانیا له

وینیی، ساڵی ھزی زهی بووجهونهریایی ئران بهی زهبووجه
ملیۆن دۆالر، 5/5دا 1963سای له. وهبووهرزدهدوای ساڵ بهله
1973کانی نوان ساهملیۆن دۆالر، له55دا 1968سای له –

رفی ھزی ملیۆن دۆالر سه200ملیارد و ) 1(دا پتر له1978
مانگی لهنسارهفه'' رگریی نیشتمانییبه''گۆڤاری . ریایی کرازه
ی بهو، تیدا ئاماژهوهدا وتارکی بالوکرده1976ی سای ممهشهره

و '' بھارکنارک چاه''ریایی ئران لهکانی زهسازکردنی پگه
ریایی ی ھزی زهوهرهدهپاش چوونه'':کرد و، نووسی'' بندرعباس''

ی و بۆشاییهریایی ئران ئهنداو، ھزی زهکهبریتانیا له
.''وهتهپکردووه

ی بۆ بووجهی دیکهکهدوو ھزهسمانیی ئران، پتر لهھزی ئا
ی فۆکه460سی وزار کهدھهکی سهسوپایه. رخانکراته

. وهتی ھزی ئاسمانییهخزمهوتنهگر کهنگی و بارھهجۆراوجۆری جه
170ڵ گه، لهF5ی بۆمباھاوژی فۆکه170و، F4ی فۆکه190

9و 707ی بۆئینگی فۆکه، سزدهF14ر مۆدنی ی سووپهفۆکه
ڵ گهنیی، لهمهیاندنی سووتهگهت بهی تایبه747، بۆئینگی دانه
150ڵ گهلهC-130گری روبارھهفهی نهورهی گهندین فۆکهچه
، ''فۆنیکس''، ''رایبر''وتووی دان راکتی پشکهر و سهلیکۆپتهھه
''تامھۆنگ''، ''کندر''، ''ماوریک''، ''پرۆس''، ''تایگر''، ''سایندویندر''
، ''لیکتریکراڵ ئهنهجه''، ''الکھید''، ''نۆرسرۆب''ن کۆمپانیاکانیالیهله

. ئرانفرۆشران بهمریکا و بریتانیاوهئهر بهی سه''بل''، ''نگرۆنمه
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کتی یهھا لهروهمریکا و بریتانیا، ھهئهلهزاشا جگهڕهمهحه
. کینگیی دهکنۆلۆژیای جهتهمانیا و ئیسرائیلیشۆڤت و ئهس
سای ری مبهمانگی نۆڤهن لهندهردانی بۆ لهکاتی سهزاشا لهڕهمهحه

رامی وهریی لهگهکۆنفراسکی رۆژنامهی ز، له1972
: نووسکدا گوتیرۆژنامه

دوو ئمه. نکی چفتنتابۆ ونه. ڕینگهکاندا دهدوای باشترینهبهئمه''
و، ئامانجی بریتانیا کيوهمان له'' تسیکه''و '' تتایگرکه(راکتی جۆره

. ه'' )رایبر(مان کینی راکتی ئسته
ی بارهلهمریکای پشووی ئهوهرهزیری دهجۆرج باڵ، جگری وه

سای له'': ئران وتبوویبهمریکاوهک و تکنۆلۆژی ئهفرۆشتنی چه
تاکو تیی، ھهختی پاشایهر تهبۆ سهوهڕندرایهشا گه، کهوه1953
شامان بهئمه. دا بوورمانی ئمهژر فهتیی لهواوهته، به1972سای 

ساهوم لهبه! تی، یان نییهیهھهکهو چهگۆت، پویستی بهده
ارد نیکسۆن دا، ریچ1972مانگی جۆنی له،  واتهدواوهبه

لیستی ، خۆیشای ئران: یاندمریکا، رایگهرکۆماری ئهسه
بوو الفاوی وهئه!کاتکانی سوپای ئران دیاریدهپداویستییه

ڕێ و، وتهمریکا بۆ ئران کهوتووی ئهکوچۆی پشکهی چهناردهھه
وتووترین ریزی پشکهکی کورتدا، سوپای ئران چووهیهماوهله

وهتانی جیھانهسوپای و .
موو شای ئران و، بیاری فرۆشتنی ھهمریکا لهپشتیوانیی ئه

رژمکانی دیکتاتۆر نو وتوو پی، لهککی مۆدن و پشکهچهجۆره
. بوومونهجیھان، کهلهدامریکایمانی ئهھاوپهو پاشکوتووی

نی خاوهبهشا ببت دا کهویدهک ھهیهموو شوهھهمریکا بهئه
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م ئه. ڕاستتی ناوهرۆژھهشین لهستوهو دهھزکی ئازا و تۆکمه
مریکا، ئهگرت کهیدهرچاوهسهوهوهمریکا بگومان لهی ئهبۆچوونه

رچی گهدسۆزیی شا دنیابوون، والتی ئرانیش ئهتیی لهواوهتهبه
ر سیی بۆ سهترب نین و، مهرهم عهی موسمانن، بهزۆرینه

لهمترکهئست و داھاتوودا کهمریکا و ئیسرائیل، لهندیی ئهوهرژهبه
تی ڕووی سیاسهله. کانیانرۆکهلیک و سهب و مهرهلی عهگه

ربازییهسهکالسیکهو شوازهڕی بهمریکا باوه، ئهوهداگیرکاریشه
کوچۆڵ بۆ و چهرباز ناردنی سهک رابردوو، بهوهمابوو، که نه
تی خۆی سهکان،، ھژمۆنی و دهرهریاکان و کیشوهری زهوسهئه
ھزکی شوازی نودا پویستی بهله. ر وتاندا رابگرتسهبه
ر دانی ھهرھهری سهگهئهلهبوو، کهکراوی خۆجیی ھهردهروهپه

دامرکن و که، بتوانت کشهکهنوچهک لهیهئاۆزی و کشهجۆره
ھا بتوانت رێ لهروهھه. کانی رۆژاڤا بپارزتندییهوهرژهبه
ندنی جموجۆی کۆمۆنیستی و شۆرشی کۆمۆنیستیی سهرهپه
دا، 1973ری مبهمانگی دسهک لهروهھه. دا بگرتکهنوچهله
، ھزکی زاشاڕهمه، حهسوتان قابووسی عوممانر داوای سهله

و، پاش دووساڵ و وتهسیی کۆماندۆی نارد بۆ ئهزارکهھهندینچه
ن سوپای الیهله، )زۆفار(ی کۆمۆنیستیی وهڕو لکدان، بزووتنهشه

. تکشکندراوهئرانه
،  وهستۆیهئهوتبووهکهگرنگهم رۆهدا ئهکهنوچهلهشای ئران که

تکی دا سیاسهوهرهر دنیای دهرامبهبهیویست پشانیدا لهده
ڵ گه، لهریی رۆژاڤادا نییه وژر کاریگهو، لهیهخۆی ھهربهسه
ندی و ک پوهکیهت و رۆژاڤادا، وهردوو بلۆکی رۆژھهھه



- 278 -

ندی و پوهکتیی سۆڤتیهڵ گهش لهمهبۆ ئه. یهدانووستانی ھه
تای رهسهندا لهنوانیالهوهئاستی نزم  وخوارهلهوتننامهرککه

یان ڕ و متمانهردووالیان باوهم ھهستیپکردبوو، بهدهوه کانهستهشه
ندیی پوهدا، ''ڕی ساردشه''ی رمهگهربۆیه لهھه. بووکدیی نهیهبه

بوو، ) Cold Peace('' ئاشتی سارد''نوان سۆڤت و ئران 
سۆڤت، فرۆشتنی کتیی ش، یهساردهم ئاشتییهبۆراگرتنی ئه

تاکو سای ستپکرد و، ھهبۆ ئران دهوهه1966سای کوچۆی لهچه
نگیی بهی جهرستهکوکهملیۆن دۆالر چه344م رجهسه1970

راکتی ملیۆن دۆالری دیکه550، وه1970سای له. ئران فرۆشت
PC وSam7ران فرۆشتربازیی بهو ئۆتۆمۆبیلی سهئ .

ئران، نگیی فرۆشت بهک و پداویستیی جهسۆڤت چهکهدواجارک
تۆفانیان ) ارتشبد(سپادار بوو که1976ری سای زبهمانگی ره

ملیۆن دۆالر، کامیۆنی 550ردانی مۆسکۆی کرد و، بایی سه
1975سای له. ی کییSam 7گر و راکتی دوورھاوژی تانکھه

که. واژۆکراشا و ئیسرائیلداوان نک لهیهوتننامه، رککهوهیشه
ڕی لی شهلوپهکهناردنیوتدا، لهرگرتنی نهر وهرامبهبهئیسرائیل له

نی راکت و ناردنی تکنسیهلیکترۆنی و، دژهلی ئهلوپهپارتیزانی و که
.تیی ئران بداتیارمهفۆکه،

و ئهی وهسی و، کۆکردنهزار کهتھهند سهچهسازکردنی سوپای
زاشای ڕهمهک، حهالیه، لهکوچۆهو چهو تانکفۆکهزۆرهژماره

کی الیهفیی کرد، لهرزهرزی و بهخۆباییبوون و لووتبهتووشی له
یدیت بووهکاتک ده. ککینی کردخۆشیی چه، تووشی نهوهشهدیکه
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، مۆدن و، جۆراوجۆرهکهچهمووهو ھهنی ئهخاوهبه
.کشادهکانیدا خۆی پھهوتووژ و دیدارهیگرت و، لهدهشکهگه

ری رنووسهسه'' ئاڕنۆ دۆبرچگۆیۆ''دا1974سای ، لهبۆونه
نجامدا زاشادا ئهڕهمهڵ حهگهوتووژکی له'' Newsweek''گۆڤاری

:وهدایهمجۆرهکانی بهرامی پرسیارهو، شای ئران وه
80. کداکینی چهمریکاین لهریی ئهمشتهترینورهگهئمه''

80پشتر . مریکا کیوهئهرمان لهلیکۆپتهھه500و F14ی فۆکه
ملیۆن 2/5یان بایی کهریهھهکهمان کیوه''فانتۆم''ی فۆکه

نرخی بکین کهی دیکهدان فۆکهماین سهتهبهئمه.. دۆالرن
کانمان فۆکهوێ ژمارهمانهده. هملیۆن دۆالر5یان کهریهھه
ی C-130ی فۆکهدانه50پویستمان به. دانه500نینهیهبگه

بریتانیا مان له'' نچیفته''تانکی 800ھا روهھه. یهگر ھهبارھه
دا M60و M47تانکی 800وت ئاوگۆڕ لهمانهدهئمه. کیوه

1700نی خاوهکهیهک ھهکردنی سوپایهئامادهپویستمان به. ینبکه
ترین ورهگهینهکهده''بھارچاه''ری ندهبه. وتووبتتانکی پشکه

ھا روهھهئمه. ئۆقیانووسی ھندربازیی لهسه–ریایی ری زهندهبه
مان ی دیکهو، زۆر پۆژهر و تلویزیۆنیمان کیوهبۆمبای لزه

ر رامبهندین بهجکردنیان ھزوتواناکانمان چهبهو، جیهوهستهدهبه
کوچۆی وتووترین چهنی پشکهخاوهبینهدهئمه. نکهزیاد ده

موو جۆرهتۆم، ھهکی ئهچهلهئاستی جیھاندا و جگهنگیی لهجه
.   ''گرینردهمریکا وهئهلهککی دیکهچه

وتوو، کی پشکهنی چهیدۆالر بۆ کیان ملیاردرخانکردنی دهته
رداخ و، وپهی پۆشتهسیکهزارتھهندسهسازکردنی سوپای چه
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کی و سازکردنی سوپایه''ساواک''سیخوریییزگهدهزراندنیدامه
ھاوکاریی به،''گارد جاویدان''نوی وانی شا بهتی پاسهتایبه

واوی کی ته، دنیاییهمریکائهشکرییندازیاران و پسپۆڕانی لهھه
کانی جیھان و تهوهی دهوهلهشا و، پیوابوو، جگهخش بهبهده

وهئالیی نوخۆییشهھا لهروه، ھهنکهر دهسهحیسابی لهکهنوچه
کدار و ھزی چهکوچۆڵچهلهزۆرهو ژمارهی ئهوهکۆکردنه

و تی خۆی سهی دهوهمانهتایهتاھهوری خۆی، بۆ ھهدهله
.پارزتیارانیدا دهر نهرامبهبهی لهکهماهبنه
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دانیرھهکانی سهھۆکاره
!می شادا چیبوون؟ردهسهلهیرانی ئابووری و سیاسییقه

نگرانیان و، وان و الیهالکان و پهرکوتکردنی بزاڤی مهسه
جموجۆڵ و ینی بۆ عراق، کۆتایی بهی خومهوهدوورخستنه

ڵ گهھنا و، رۆژ لهی ئیسالمیی نهانهگرندنی بیری بنچینهسهرهپه
نو چینی ئاینی وی، لهکهتهتیکردنی شا و حکوومهرۆژ، بیری دژایه

گشتیی کان و ئازادیخوازان بهرۆناکبیران و کۆمۆنیستهتکای
28(ی تاکه، پاش کودهند، چۆنکهسهی دهرهھات زیاتر پهتاده

شک لهالکان و بهمریکا و مهھاوکاریی ئینگلیز و ئهبه، که)32مرداد
دق رووخندرا و، پاش د موسهممهی دوکتۆر محهکهتهسوپا، حکوومه

زاران ھهبهی کهدانانهسدارهو لهنجهپۆلی گرتن و، شکهو شهئه
اسی و کانی سینوبران و، ئازادییهرۆناکبیر و ئازادیخواز له

ر شا و رامبهکی زۆر بهنوبران، رق و بزارییهتیی لهیهکۆمه
دا، تیی شایان دهیارمهی کهو زلھزانهر ئهرامبهی و بهکهرژمه

.وهکدا مابووهالنی خهنودڵ و مشکی کۆمهله
نی خاوه، ببوو بهھۆی پشتیوانیی رۆژاڤاوهبهزاشا، کهڕهمهحه

نگی کی مۆدنی جهچهزاران جۆرهکدار و، ھهزار ھزی چهدانھهسه
، وه، نوبانگی خۆی بیستبووهوهرهمیدیاکانی نوخۆ و دهو، له

خۆباییبوون ببوو کهفی و لهرزهخۆشی بهک تووشی نهیهڕادهبه
ستکی دهزیر و کاربهت گوی  بۆ راوژ و پشنیازی ھیچ وهنانهته

تکی سیاسی و سهدهمووھه. گرتدهشی رانهکهتهحکوومه
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ستی ژردهشکری و یاسایی خستبووه ئابووری و دارایی و له
یاندنی نی و راگهمهربین و، ئازادیی چاپهئازادیی راده. وهخۆیه

نیا دوو کان داخران و، تهموو رۆژنامهھه. ستکردربهتیی بهواوهتهبه
ژر وانیش لهئه، کهوهمانه'' کیھان''و '' اطالعات''ی رۆژنامه

. دا بوون'' ساواک''وخۆی چاودیریی راسته
ی وانهپچهو نووسینک بهبوو ھیچ قسهده، نهوهمیدیای رژمهله

ت بهبارهنگوباسک سهموو دهبوو ھهو، دهوهویستی شا، بالوبکرته
سایی لهکی ئران بت، کهرانی خهوتنی والت و، خۆشگوزهپشکه

ستک دهزیر و کاربهر وهگهئه. پکھاتووهوهری شای شاھانهسه
نوی شاوهبوو به، دهکی باشی پشنیاز بکردایهیهپرۆژه

.وهبوبکرته
کان و میدیای رۆژنامهت بهبارهدابوو، شا سهوهیر لهسه

ب و، پیوابوو دهوهکردهبیری دهشنهم چهر بهش ھهوهرهده
خنه لهبن و، ناب رهشان و بایدا ھهن و، بهستایشی بکه

ی والتکی ئورۆپایی، وتارکی کات رۆژنامه. کانی بگرنتهسیاسه
، وهکردهکانی شا بودهتهسیاسهت بهبارهئامزیان سهخنهره
سپارد، تا الری رادهزیری کۆشک و تهوه)7*(م لهدۆ عهسهئه

تی ئرانی وهبانگشت بکا و، بزاریی شا و دهکهباوژی وته
لهیداوهرگهبکات کهتههودهولهو گازندهخنهنت و، رهیهپابگه

ی وتهبه!! وهنهر شای ئران شتی خراپ بوبکهرامبهیاندا بهرۆژنامه
کی یهرۆژنامهبوو کهتک شا، ئاگادار دهم، کالهدۆ عهسهئه

پشلکردنی ت بهبارهی ئۆروپا، سهئینگلیزیی، یان وتکی دیکه
وهیگوت، ئهر دهکسه، یهتکی نووسیوهئران، بابهمافی مرۆڤ له

:تده''ملهعه''.ت فری کردووهوهدهتی ئینگلیز، یان فیسارهولهده
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بوو موو جارک دهر داوای شا، ھهسهبوو، لهوهوامم ئهردهبهیرئشهسه''
م و، تیی ئینگلیز، بانگشت بکهتایبهبه-مریکا باوژی وتانی ئۆروپا و ئه

ر و فیسارهنووسهنووسینی فنهشای شاکان لهکه،وهمهئاگاداریان بکه
!.''یهتووڕهرۆژنامه

:دهیداکههرییوهی بیرهکی دیکهیهکۆپله، لهملهدۆ عهسهئه
یانتوانی بۆ تاران، نهریتانیا لهکانی بهباوژهک لهھیچیه''

و والتی بریتانیادا رۆژنامهلهلمنن، کهشای بسهجارکیش به
.''!خۆنربهست و سهربهنووس، سهرۆژنامه

تی ئابووری و سیاسه، شا لهمان پدارووتر ئاماژهسهک لهروهھه
پشنیاز و بۆچوونی ی بهکرد و، گاتهدهس نهکه، پرسی بهداراییشدا

سانکی، کهکرد و، بهئابووریناسان و، پسپۆڕانی ئابووریی ده
زاشا، ڕهمهحه. کردنتباری دهسک و ترسنۆک تۆمهزا و، بیرتهشارهنه
ی ۆژه، س پوهنی زاینییهکاستهتای سانی شهرهسهر لهھه
تیی ئران، کهیهبۆ پشخستنی ئابووری و کۆمهستنیشانکردده

راگرتنی نرخکی - 2.ی خرای ئابوورییشهگه- 1: بریتیبوون له
.گهچاکسازیی ژیانی کۆمه- 3.کگونجاو و ستاندارد بۆ شتومه

می س کههجکردنی قۆناخی یی پنج سایشی دانا بۆ جبهماوه
نووسی ڵ رۆژنامهگهوتووژی لهلهدا، شا1975سای له. کهپۆژه

ئران '': دا گوتی)لیکهنن ھهسهد حهممهمحه(میسر نوبانگی به
سادا بگاتهی بیستماوهئۆروپا و لهسادا بگاتهی دهماوهب لهده
. ''مریکائه

ی ناردهنجان و ھهمانیدا ھهرکانی، فهجکردنی پرۆژهبۆ جبه
ی زنهوپووکی زۆر ھاته خهپارهوهوهله. وت فراوانتر بکرتنه
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لی پهلوری کهدهبهرادهکینی لههستیکرد بو، دهوهیهکهتهحکوومه
کانی نوماڵ ل و پداویستییهلوپهنی و، کهمهنگی و، ھنانی خواردهجه
کان، ریزی پاپۆڕهھا کهکی وهیهرادهویش به، ئهوهرهوتانی دهله
دوومانگ و س مانگ، لهجار به کستان و، ھندوهدهرهسهبه

کی یهرنامهبوونی بهنه. خستیان دهرنگهنداو لهکانی کهلواره
ندازیار و وتوو و ھهکنۆلۆژیای پشکهئابووریی گونجاو و، ته

ژرخانی ی بهورهند ساک زیانی گهش چهکرکاری پسپۆڕ، پا
ک وت، وهندنی لگرت و، نهسهشهیاند و، ری گهئابووریی والت گه

. وهکانی ئران مایهو دابینکردنی پداویستییهی داراییرچاوهسهتاکه
، چوونهرهی خانووبهی بکاری و، کشهیرانی ئابووری و کشهقه

ق ی زهدیاردهو، بوونهوههکانی تاک و کۆمهادییهبوونی ئازریزی نه
.وهکهگهچاوی کۆمهو به

م دا بهمهردهو سهگشتی، لهی ئران بهگهبارودۆخی کۆمه
ئاگاداری دیت، چۆنکهدهزاشا، وای نهڕهمهم حهبوو، بهیهشوه

ی ندنی رژهسهرهئاگاداری په. بووی نهکهبارودۆخی نوخۆی وته
کانی رییهوهبیرهش لهم وتهراستیی ئه. بووبکاری و گرانی نه

:دهوێ کهکهردهم دا دهلهدۆ عهسهئه
ی بارودۆخی نوخۆی ئران ئاگادار چۆنتیی راستینهورا شا لهیدهس نهکه''

ژین و چۆن هک چۆن دزانی خهیده، نهک دابابووخهشا له. وهکاتهب
نتهیهتی ئران بگهزانی که توانیویه، وایدهوهوانهپچهبه! وهنهکهبیرده

.''نو والتانی دنیادارز لهئاستکی به
نازناوی . م بوو،ی پکه)شای شاکان('' شاھنشا''شا، نازناوی 

مالھسھی ئھزیر و و، وهوهپاشکۆی نوی خۆیهیشی خسته'ئاریامھر''
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شی، کهتهری حکوومهرست و خۆڕکخهندپهوهرژهکانی بهستهدهکاربه
ستی نیا کنۆشبردن و ماچکردنی دهیان، تهو کاری رۆژانهپیشهکه

یان، ل ''، میھنخدا، شاه''و '' خداستسایهشاه''شا بوو،  درۆشمی 
ستی و، ھهوهشایهگهدهو وشانهزاشاش بهڕهمهحه. زیاد کرد

.بووقتر دهزهی دیکهی ھندهکهرزییهزی و لووتبهزنیخوامه
ی کانی رۆژانهرییهوهبیرهک لهیهند کۆپلهدا، نووسینی چهلره

:مانکهر باسهسهخاتهرۆناکایی زیاتر ده''ملهدۆ عهسهئه''
مریکای ئهوهرهزیری دهر وهھنری کیسینگه-22/10/1974ممهرۆژی دووشه

الیان هند ساتک لمن چه. انکتی شای شاران بۆ خزمهشکی نیاوهکۆھاته
:رموویانکان  فهپاشان، شای شا. وهمامه
نیشم و، ر دادهڵ کیسینگهگهنیا لهته، بهنهیهمان رابگهوهرهزیری دهوهبه''

.''!شداربتماندا بهکهوهکۆبوونه، لهوهرهزیری دهپویست ناکات وه
نم، یهمان رابگهوهرهزیری دهوهبهکهرمانهفهتاوهرهدهز ھاتمهئه

پاشان . پیداوهییم ھاتهزهدم بۆی سووتا و بهوهدهم لهبه
، بدین و دیندار سک، خۆیی و بگانهموو کهب ھهده'': خۆمم گوتبه

جا . سو بهیهۆککی ھهرنیا سهتهم والتهئهو جوو بیزانن که
پی خۆش ب، دیکه،ستکیدهر کاربه، یان ھهوه بترهزیری دهوه

''!تییفی خۆیهکهوهشک، یان نا، ئهپی دهناخۆش بت،پی یان 
رموو، بهفهستووریانکان دهشای شا''–6/3/1975ممهرۆژی چوارشه

و ستکی ئهدهھیچ کاربهخۆم،لهجگهنم کهیهرابگهوهرهتی دهزارهوه
ھا روهھه. دا نییهی وتوهرهکاروباری دهردانی لهستوه،  مافی دهیهتخانهزارهوه
ی هکۆمهلهیهری ئمهنونهکه) یداھۆوه(زیران رۆکوهی سه، براکهرموویانفه
ت نانهزیران، تهرۆکوهسهبهکان، ناب راپۆرتی خۆی بداتکگرتووهیهوهتهنه
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ڵ من گهوخۆ لهه راستهکو پویست، بهوهفۆنیش ناب شتکی بۆ بگتهلهتهبه
''...!ندیی بگرتپوه) کانشای شا(

ی شای شاھان، رۆژنامه'' –تاوی ی ھه22/10/1975ممهرۆژی چوار شه
رۆشنبیرانی ئران خوازیاری تیی، نووسیویه: نیویۆرک تایمزی پشاندام و، گوتی

وهنینهپکهوجا شای شاھان بهئه. ی ئرانداگهکۆمهتیین لهڕهگۆڕانکاریی بنه
!!.کنیه) گوو(نازانم رۆشنبیران چ جۆره'': گوتیان

جید بدولمهڵ عهگهردوو لهوی رابشه... ''–23/1/1976ینی رۆژی ھه
بوو دهی ئران دیدارم کرد، چۆنکهو بووجههرنامرۆکی رکخراوی بهجیدی سهمه
ن شای شاھانهالیهلهم، کهڵ بکهگهی لهک قسهیهند پرۆژهچهت بهبارهسه

:ی کردبۆم و گوتیمیی بووجه قسهکهلهکانیدا،قسهجیدی لهمه. پمگوترابوو
فیۆچووهودا، بهردوسانی رابی ئران لهۆری بووجهشی زبهوهداخهزۆر به''

وسایش بیست و پنج میلیارد ئه. ال کراوهک و البهرفی پالنی بکهو، سه
م ، بهزار ترلی کدراوه، چوار ھهبۆنموونه. یهمان ھهمیی بووجهن، کهتمه

ی بووجه. وتوونروا داکهبۆیان و ھهمان نییه) شۆفر(ھشتا ھاژۆر 
، وهرهدهلهنیی دیکهمهنم و خواردهکر و گهکینی شههبر دراوهرسووڕھنهسه
ھنده. ھیچیان نییهی والت، ئاگام لهو بووجهرنامهرۆکی بهک سهم من وهبه

وابزانم دوو میلیارد دۆالر . ینوهرهزداری وتانی دهرزۆر قهکهئاگام لیه
. ''…زدارینرقه

سانک که. رسام بوومجیدی سهکانی مهقسهبیستنیڕاستیی، بهبه
کی دان، ریهوهستهدهخۆبهلهجگه. نکهل دهشا و گهت لهخیانه
.''!ماوهجنهمان بهدواوهھیچ پردکی ساخ له. مان نییهدیکه
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ندکی ک نوهبوو وهدهی ئران، که) مانرلهپه('' مجلس''وجا، ئه
ر، رۆی خۆی ببینت، خۆ و یاسادانهربهسهتدارتی و، سهده

ندامانی ئه. کانی شا بووو بیارهری راسپاردهجکهجبهوخۆ راسته
کانی نوچهی شا، لهستنیشانکراو و گوایهسانی دهکهمان لهرلهپه

شی مانکی دیکهرلهھا پهروهشا ھه. بژردراندهھهوهئرانه
ن الیهوخۆ لهکانی راستهندامهئه، که)مجلس سنا(وی نزراند بهدامه

.بژردراندهھهوهخۆیه
ئراندا لهتاویی که، ساژمری ھه1971زاشا، سای ڕهمهحه
تای رهساژمری ئرانی و، سهکرا، گۆڕی بۆو دهپره

تیمین حکوومهکهزراندنی یهر دامهسهوهی بردهکهساژمرییه
'' کانماده''و، ئیمپراتۆریی وهنشی یهخامهن کۆرشی ھهالیهفارس، له

پاشان . ی کورداننچهز وبنهگهڕهلهی پشتگوخست، چۆنکه
ی وتانی جیھانی بانگشتی ئران کرد و، لهرۆکی زۆربهسه

نوی نزیکی شراز، بهنشی لهخامهکۆشکی رووخاوی شاکانی ھه
شکۆی و، بهورهسمکی گه، روڕه)خت جمشیدته('' پرسپۆلیس''

کی زیاتری تییهزایهدوو میلیارد دۆالری تچوو و، ناڕهسازکرد که
.بوودواوهبهوهکهن خهالیهله

الماری رمانی شا، سوپای ئران پهفه، به30/11/1971وتی رکهله
و '' بوو مووسائه''کانیناوهنداوی دا، بهبنشینی کهرهی عهسی دورگه

سمیی رهی بهیهو س دورگهو، ئه'' تونبی بچووک''و '' ورهتونبی گه''
نگبوون و، تکا بدهب بهرهکانی عهتهولهده. وهئرانهلکاند به

. وستبگرنتی داگیرکاریی شا ھهدی دژی سیاسهخۆیان رانهله
ی کان، تا نیوهستهشهنوان سانی ھا لهروهزاشا ھهڕهمهحه
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و پیالنکی خشهنهچاوکردنی ڕهی رابردوو، بهدهفتاکانی سهحه
تیی دارایی و لۆجستیکیی، توانی خشینی یارمهو، بهرستانهزپهگهره
و، وهژر کارکردی خۆیهیلوول بخاتهشۆرشی ئهتیییهرکردهسه
ی فارسی وهتهی نهندیوهرژهپناو ئامانجی سیاسی خۆی و، بهله

، 1975ی مارتی سای 6بوو لهوهئه. کاربنستدا بهباده
دا '' زایرلجهئه''والتیلهددام حسن زاشا و ،سهڕهمهحه

دانی درژهشا پشی بهوهھۆیهبهکیان مۆرکرد و،یهوتننامهرککه
شک لهبه، عسی عراق رازیببوورژمی بهگرت، چۆنکهکهشۆرشه

کانی باشووری عراق، بدات بهلکاوهزهندک لهھهو'' شط العرب''
وای کوردی کرد بهی رهزاشا کشهڕهمهحهیهو شوهبه. ئران

التی زیاتری سهپاندنی دهو، سهرستانهزپهگهقوربانیی ئامانجی ره
.داکهنوچهر سهخۆی، به

و، تییانهرواهوتنهرکهوبانگ و سهم نڕای ئهرهم، سهبه
شکریی کارناسانی سیاسی و لهیوهی بۆچوون و لکدانهوانهپچهبه

رزی ئاستی بهت بهبارهتی ناڤین و جیھان سهوتانی رۆژھه
ی و کهندامانی رژمهیی شا و، پسپۆڕیی ئهشاوهکارزانی و لوه

ر وتانی رامبهی بهی سوپاکهو چاوسۆرکردنپشاندانی ماسوولکه
ر ھهمهی سیستهت و چوارچوهراستیدا، حکوومهر، لهوروبهده
تی شا، حکوومهزرانیبوو، چۆنکه، دامهبۆش و پووکاو وهبناخهله
ان لی النی ئرھۆی پشتیوانیی گه، بهمان کردپیک پشتر ئاماژهوه

کو بوو، بهنهوهخۆیهشاتییربهوهڕو، کارزانی و توانای به
مریکا و ئینگلیز و ی ئهربازی و، بووجهسهیخشهسایی نهله
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بوو کهوهربازییهتای سهنجامی کودهئهالکان و، لهپشتیوانیی مه
. ستیھنابوودهبه

ڕی باوه،ستهکرگیراو و، وابهی بهرکرده، سهروون و ئاشکرایه
خۆ،ربههکی ستییهسایهنی کهخاوهنابتهوهر ئههب، لهخۆی نییهبه
خۆ و ربهسانی سهکهخۆ، ڕ بهالواز و بباوهتییسایهکه

، وهخۆی کۆناکاتهڕ، لهن بیروباوهوست و بور و خاوهنھهخاوه
ستدانی دهوام ترسی لهردهخۆ، بهربهو، ناسهستهی وابهرکردهسه
، یان وهماهھۆی بنه، یان بهخشراوهپیبهکهیهی ھههتسهو دهئه
وهر ئهبه، لهوتووهستیکهدهوهتی سیاسییهرجکی تایبهلومهپی ھهبه
وری دهمار لهوست و بدهرست و بھهپهسانکی پارهک، کهالیهله

ی بن و، بۆ گوایهچ و تیی ملکهواوهتهکه بهوهکاتهخۆی کۆده
نجامدانی ئهرۆکیان، لهندیی خۆیان و سهوهرژهبهپارزگاریکردن له

کی الیهله. وهنهکهھیچ تاوان و زۆرداری و خونشتنک سنه
کوچۆی زۆر و سازکردنی ی ھز و چهوه، کۆکردنهوهشهدیکه

ق کاری دهنجهزاران شکهیان زیندان و ھهی سیخۆڕی و دهزگهده
بۆ ترساندن و ھنتکار دهرکوت بهئامرازی سهک یی وهزهو ببه

ی و نیازهگشتیی، بهک بهری خهماوهتۆقاندنی ئازادیخوازان و، جه
مان وتان و نهفهلهتایهتاھهی بۆ ھهکهتهسهت و دهحکوومه،که

ارزان و زاشاش، توژک ناکڕهمهری حهوروبهدهله. وهدوورخاته
و، وهرست کۆببوونهلپهر و، ھهن و گیرفانب و، خۆرکخهزوڕناژه

کانی ئابووری و ندهو نوهزگهزیری دهرۆک و وهسهکرابوون به
م بئیزنی شا ھیچ کارکیان پ تیی، بهیهشکری و کۆمهله

رتیلخواردن و دزی و تانکردنی ی و بهندهگه. کرادهجنهجبه
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، ی شاوهماهبنهوشتیی ئیداریی، لهسامان و دارایی والت و، به
ست دهتاکو کاربه،)زاغوالمه- ی ف و براکهشرهئه- خوشکی شا (

تیی ئرانی یهسیاسی و کۆمهکانیزگهکانی داوودهرهرمانبهو فه
.وهگرتبووه

کانی رییهوهبیره، لهزاشاڕهمهتیی حهسایهکهلهسییهمایهم کهئه
، تاج بۆ نموونه. داتیی خۆی پشاندهواوهتهی دایکیدا به''تاج الملوک''

'' ساواک''ی سیخوڕیی زگهدروستکردنی  دهت بهبارهالملوک سه
:بژێده

زا ڕهمهنھنیی حهش بهمهئه. کردکان دروستیانمریکاییهئه'' اواکی سزگهده''
کان مریکاییهکات ئه. ب، رزی خۆم بگرممن دهھا گوتی، وهرھه.پمیگوت
ب ن، منیش دهکهو، داوای زانیاریم لدهلمنکهدهیگرن و پشتیوانیهرزم د

و، سیان زۆرهتن و کهسهدهنوان خاوهئهچۆنکه. مج بکهوان جبهویستی ئه
من خۆم ن، جا باشتر وایههستبخدهو زانیارییانهتوانن ئهھاسانی دهبه

ست بهمه(مان ه'' ساواک''رۆکی م سهر ئهھه. موخۆ زانیارییان پبدهراسته
ی ساواک و رانی دیکهبهڕوهی و بهکهو جگره) رنووسه-سیرییهراڵ نهژنه
موو ھهو، یهندییان ھهکاندا پوهمریکاییهڵ ئهگهموویان له، ھهکانی دیکهگهزده

الم و، پرسهندیشیان، دنهی پوهوهبۆ شاردنه. ننیهگهکیان پدهزانیارییه
ان ئینگلیز داوای فنهمریکا، یئه: نن و، دهکهکیشم پدهیهگورگانه
کاتکدا له! نبیانده'': م؟ منیش ده!!ین، یان نان، ئایا بیاندهکهدهزانیاری

. ''!پیانیان داوهکهارییهزانم، پشتر، زانیده

:تیھا، نووسیویهروهتاج الملووک ھه
م م و ماتهخه. شو بووم بینی، زۆر زیز و په'' زاد رهمهمحه''رۆژک (

زا د رهمهمحه. ''؟!تبینممبار دهخهرۆه'': پش و، گوتملی چوومه. دایگرتبوو
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!! تداری وتمسهوالت و ده، شای دم خۆشه'': بی و گوتیری ھهسه
نگیی فانتۆم، لهی جهکان، بپرس و ئاگاداریی من، فۆکهمریکاییهئه
منیش ئاگام ل نییه! نگی ڤتنامن بۆ جهیبهگرن و، دهدهھهوهی ئمهشکرگهله

!!). وهکاتهی سوپا باسی ناکا، ساواک ئاگادارم دهرماندهو، فه
زاشا ڕهمهیدا، حهکهستییهکهلهسییانهمایهم کهرباری ئهسه

تی باوکی و می حکوومهردهریی تای سهوهھا دوو بیرهروهھه
دڵ و مشکدا النی ئراندا لهڵ گهگهندیی لهپوهتیی خۆی لهپاشایه

یمانان سوپای ھاوپهوکات بوو، كهمیان ئهکهریی یهوهمابوو، بیره
کاتک باوکی و،وهنو ئرانه، رژانهمی جیھانیدانگی دووهجهله
النی وه، گهخرایهئران دوورده، لهوهکانهن ئینگلیزهالیه، له)زاشاره(

شار و ویی، لهھلهڕووخانی رژمی پهتکا، لهئران به
سای م جاریش دووه. ڕێمایان خستبووهکاندا شایی و سهشارۆچکه

ر النی ئران ھهی گه، زۆربهبوو) 1953(تاویی ھه1332
خۆپشاندان و، جنودان پی و وتنهدژی خۆشی کهلهیهوشوهبه

. عراقڵ لهیسهنا ببات بۆ شا فهئران رابکا و، پهناچاریان کرد، له
. بووی نهکهکهخهی بهک بوا و متمانهیهھیچ شوهبهوهر ئهبهله
، چاوترسنکردن و، تۆقاندنی وهکردهبیری لدهیش کهنیا شتکته
. ستی بووی بندهکهکهخه

ی کهبوونی شا و رژمهستهوابه، واتهکییهرهسهو دوو ھۆکارهئه
ی خۆی، کهکهر خهرامبهھا ببوابوونی بهروهر رۆژاڤا، ھهرامبهبه
ر بهله.دروستکردبووروونئاۆزی لخۆش و، دهکی نهتییهسایهکه
الوازی و پووکاویی ویی، لهھلهکیی رژمی پهرهی سه، کشهوهئه
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ی وهبووکردنهرهبۆ قه. گرتیدهرچاوهسهتیی شاوهسایهکه
ست و ر رووشاندنی ھهبهبردهنایدهتیی رووخاویشی، پهسایهکه
ش بوو وهر ئهھه. یکهکی وتهزیر و خهند و وهستوپوهوانی دهره
سانی و پشنیازی کهخنهرهتوانت گوێ لهوایلکردبوو، نهکه
تاکو وهورهگهی، لهکهموو تاککی وتهھه. ری بگرتوروبهده

کانی سوپا و رماندهتاکو فه، وهزیرانییهرۆکوهسهبچووک، له
و ن و بیاری ئهرمابوو فه، دهیکهتهی حکوومهکانی دیکهشهبه

و، بهکهژاندارمی نوچهبهوجا سوپای ئران کهئه. نج بکهجبه
ی بووجهینیوهنزیک بهبرا، کهمین سوپای جیھان نودهپنجه

ی کوچۆڵ و مووچهرخانکرابوو بۆ کینی چهی والت تهسانه
ی وچهی مووهربازی و بینهی سهردهروهی سوپا و، پهمانگانه

نو لهمریکایی کهنی ئهزاران پسپۆڕ و تکنسییهھهیایی بۆخه
مریکایی کهرانی ئهفسهکرد و، بۆ ئهکانی ئراندا کاریاندهشکرگهله

کهوهھۆی ئه، ببوو بهڕوهبرد بهمی سوپایان دهوخۆ سیستهراسته
ستی ، بوا و ھهرزی سوپای ئرانبهرانی پلهفسهکان و ئهراهژنه

.  خۆیییان تدا بمرێربهنیشتمانی و سه
یان ده. کی ئالۆز ببوویهنوخۆیدا، تووشی کشهھا،  لهروهسوپا ھه

کنیککاری سوپا، و کادر و ته) ستهردهسه(ر و گروبان فسهزار ئهھه
ن الیهسمیی، لهرهتاوایلھات، به. ببوونشیشهی تلیاک و حهگیرۆده

کانیان شکرگهموو لهھهی رمانده، به فهوهتیی سوپای ئرانهرۆکایههس
سانی تووشبوو کهلهشهڕهبگرن و، ھهوتهو رهیاند، پش بهراگه
کشانی تلیاک و لهر بتوو وازگه، ئهوهنهن و ئاگاداریان بکهبکه
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ک وهبیارهوم ئهبه. کرنردهسوپادا دهھنن، لهشیش نهحه
و، وهریلنرایهک سهیه، پاش ماوهکانی دیکهموو بیارهھه

.گوخراپشت

پکھنانیزاشا، لهڕهمهئامانجی حه
چی بوو؟)وهژیانهحیزبی ('' حزب رستاخیز''

حزب رستاخیز ''، )2/3/1975(ر بهرامبهبه11/12/1353رۆژی 
رمانی فهبه،)ی ئرانوهتهی نهوهحیزبی ژیانه(، ''ملت ایران

، س حیزبی م حیزبهزرانی ئهپش دامه. زرازاشا دامهڕهمهحه
)حزب پان ایرانیستو حزب مردمو حزب ایران نوین(کارتۆنی، 

ستاخیز یاندنی دروستبوونی حیزبی رهم، پاش راگهزرابوون بهدامه
یاند و، ی خۆیان راگهوهشاندنهوهھهم س حیزبه، ئهن شاوهالیهله

. ستاخیز بوونحیزبی رهڵ بهتکه
یامکیدا پهستاخیز، لهندی سازکردنی حیزبی رهروبهسهشا له

و، یه) اجباری(وزیمی ستاخیزدا، تهحیزبی رهندام لهئهبوون به'':: گوتی
به  ببن ب، دهیهوهساه) 18(رووی سهنیان لهمهتهک کهموو ئرانییهھه
ر گه، ئهوهرهدهئران بچتهب لهندام، دهئهبب بهێوسک نایهرکهھه. ندامئه
و، وهسک خۆی ساخکاتهموو کهب ھهده. بتوا جی زیندان دهڕوات، ئهنه

.''!بیاری خۆیبدات
و ئهیاند، رایگهمیدیاوهتیش، لهولهی شادا، دهیامهم پهدوای ئهبه

ساپۆرتان بۆ حیزبدا، پهندام لهئهوێ ببن بهی نایانهسانهکه
پی به. جبھنزووترین کات والت بهی بهوه، بۆ ئهکراوهئاماده
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ردهروهکانی ئابووری و پهندهموو نوهری ھهرمانبهبیاری شا، فه
بهبوون کان،شکری و دانیشتوانی شارو گوندهتی و لهالیهو، کۆمه

ندامی سالیش نوی ئه18سانی ژر که. ستاخزحیزبی رهی ندامئه
پرسوراکردن به، بم بیارهپی ئهبه. ی حیزبیان لنراستهوابه
، تکای وهوارهخوندهوار و نهخوندهی شار و گوند، بهکخه

ندامی حیزبی ئهووڕۆژکدا بوون بهشهھاووتیانی ئرانی، له
. ''اخیزرست''

می وتانی رۆژاڤا، سیستهلهوهالساییکردنهزاشا، بهڕهمهحه
و کرد و، ئهئراندا دهند حیزبک لهبوونی چهپشدا پشتگیریی لهله

بردنیشیانی دایهڕوهناومان ھنان و، بهی پکھنا کههس حیزب
م کھنانی ئهپ. وهی خۆیهڕپکراو و گوایهسانی باوهستی کهده

بوو نیا بۆ پشاندانی روخسارکی دمۆکراتییانهش تهحیزبانه
فی و رزهزنیخوازی و بهستی مهھهم دواتر کهبه. وهرهدنیای دهبه

کتیی می یهسیستهلهویپهی زیادیکرد، بیاریدا کهرزییهلووتبه
یدا ربگرت کهوتههزرن و، لدامه، حیزبکی تاقانهبکا وسۆڤت

مهئه. وهی سیاسیی جیاوازهروانگهڕ و ی بیروباوهکاتهھاتنهله
کانی سیاسی و موو ئۆرگانه، شا ھهوهکی دیشهالیهک، لهالیهله

ھتد ... و بازرگانی و داد وردهروهشکری و پهئابووری و له
ی روانگهزانی، کهدهمافی سرۆشتی خۆیبه، وهستی خۆیهدهخستبووه

ڕی دا بیروباوهکیش کۆنتۆڵ بکا و، رنهڕی خهسیاسی و بیروباوه
شی م بیرۆکهیشتن بهرازی گهئام، بتوتدا بوونیان ھهلهدیکه
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وخۆی تهژر چاودریی راسلهکهوهسازکردنی حیزبکدا بینییهله
.ڕوهبهببرتگووههلچ و ئاقهسانی ملکهن کهالیهخۆیداب و، له

، )مژوورام بهوه(، ''تاریخپاسخ به''ناوی بهرتۆککداپهلهشا،
وهی خوارهم شوهبهداستاخیزپکھنانی حیزبی رهبیروڕای خۆی له

:ڕووخسته

یشتن بهب بۆ گهکی ئران، دهداین، تکای خهڕهو باوهلهئمه''
ئمهتاکیک بهریی تاوهختهئاسایش و بهکان کهییهوهتهنهئامانجه
ھکدا بۆین کهموومان بهیی پکبھنن و، ھهوهتهکی نهکتییهن، یهکهدابینده

دنیناب کار بۆ الوازکر. ماندا بتکههونتی نیشتمانو پشکهشهتی گهخزمهله
، ھۆی جیاوازیی بیروڕاوهندحیزبیدا بهمی چهسیستهله. ینکدیی بکهیه
ڵ گهحیزبکدان، لهلهک کهیهستهردهھه. بوون و، ناکۆکیی زۆرنوازهرتهپه
ڕ و ئاژاوهت، شهحکوومهت وسهستخستنی دهر دهسهلهدای دیکهوانهئه

ئاکامدا ناکۆکیی لمن، لهی خۆی بسهوت قسهیهک دهیهستهر دهھه. نکهسازده
تت دادهوکدا لهله. گرمهکاتزحیزبی ره''، پاش سازکردنی والتی ئستاخ''،

.''ڕ و ناکۆکیی نییهشهئیدی چ باسک له

کۆنفرانسکی ی، لهکهزرانی حیزبهکاتی دامهلهھاروهشا ھه
:گوتیریداگهرۆژنامه

حیزبکی لهوای خۆیانهکی ئیران، مافی رهکانی خهتکای چین و توژه''
وتندا و پشکهشهیاندن و گهخۆپگهک لهکیهو، وهوهشدا کۆببنهھاوبه

کدیی جیایان یهباشی بناسین و، لهکان بهب ریزی ئرانییهدهئمه. شداربنبه
می یی وت و، سیستهیاسای بنچینهڕیان بهباوهی کهوانهریزی ئه. وهینهبکه
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یاسا و بوایان بهکهوهینهجیابکهوانه، لهیهھه'' ی سپیشۆرش''تی و پاشایه
ی حیزبیکی نوێ وڕۆ بناخهئهئمه. تی و شۆرشی سپی نییهمی پاشایهسیسته

لی گه). وهحیزبی ژیانه(، ''حیزب رستاخیز''نیوی بنین جیهڕژین و، بهداده
ک یهستهین چ دهرنادهئمهیدابکات، چۆنکهب ھۆشیاریی سیاسیی پهدهئمه
می رج و یاساکانی سیستهمهرابن و، دوور لهوهرهدهبن و، لهوهرهدهر بهسه

خۆمان شتک ، ئمهوهر ئهبهله. نتیی، سازی  و رکخستن سازبکهپاشایه
ئمهکهوهترکدا کۆببنهژر چهکان لهموو ھزهپکدنین تاکو ھه

.''نو، چاالکیی بکهوهی بتوانن تیدا کۆببنهوه، بۆ ئهنھناوهپکما
ی بۆ ''یداهباس ھۆومیرعهزیران ئهرۆکوهسه''تاوهرهسهشا، له

ستنیشانکرد، ستاخز دهرۆکی حیزبی رهمانگ بۆ سهبیستی ماوه
می حیزب کهی دووهکۆنگرهله''مشد ئاموزگارجه''م دواتر به

و، کهرۆکی حیزبهسهسترا، بوو بهبه6/11/1976وتی هرک
. بژردرارۆک ھهک جگری سهوهویھدهیدوون مهرهفه

ڕ و و بیروباوهوی زۆریدا ئهستاخز، ھهتیی حیزبی رهرۆکایهسه
م ، بهسپننکیدا بچهنو مشکی خهلهمشکیدایهی شا لهئامانجانه

خۆر و زاران مووچهزرانی ھهو دامهکردنی بووجهرفڕای سهرهسه
شار و لهو گچکهورهی گهزاران نووسینگهی ھهوهکردنه

کرا، پشوازیلنهوهکهن خهالیهنیا لهتهکانی ئراندا بۆی، نهشارۆچکه
ستاخز، تیی حیزبی رهرۆکایهنو سهند مانگک لهکو پاش چهبه
ریی گهستهوپووڵ و کورسیی، ناکۆکی و دهو پارهالتسهر دهسهله

رۆک و سهند جارک ئاوگۆڕ بهی چهوهدا و، پاش ئهریھهسه
ری زبهمانگی رهلهمشد ئاموزگارجهنجام رهکانی کرا، سهجگره
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تیی رۆکایهسه، له)1978ری ئۆکتۆبه(تاوی ی ھه1357سای 
میش م ئهجی، بهھاته)عیدسهوادجه(ی کهو، جگرهوهکشایه

. پاش پنج رۆژ وازیھناوهو ناکۆکیی نوخۆی حیزبهھۆی کشهبه
زاشا ناچار بوو ڕهمهحهڕزاندا، مانگی گهدواتر و لهفته س حه

ی،کهنی حیزبهمهتهلهش مانگڕبوونی س ساڵ و شهپاش تپه
. وهشنتهوهھه'' حیزبی رستاخیز''

ک کی ئیران، وهستاخیز، تکرای خهی حیزبی رهوهشاندنهوهھهبه
تی و، ندامهی فۆرمی ئهوهب پکردنهچۆن بئاگاداریی خۆیان و به

ر ندام، ھهئهوپۆگرامی حیزب، ببوون بهی پهوهب خوندنه
!! تیی حیزب خرانندامهئهش، لهیهوشوهبه
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رژمی شا،ی دژ بهرهی بهبارودۆخی ئۆپۆزسیۆن و،پکھاته
!کدا بوو؟یهرادهچ ئاست  وله،ی ئرانوهرهدهنوخۆ و لهله

ر وهدوو تهلهگشتیی، بهرژمی شاو ئۆپۆزسیۆنی دژ بهیاراننه
: جیانگرتبووو ئۆپۆزسیۆنی کالسیک و نوێ و

ی ناسیۆنای ئران رهی ئران و، بهبی توودهحیزله: ئۆپۆزسیۆنی کالسیک-1
زراندنی رژمی دامه، لهسیاسییهنهم دوو الیهئه. ، پکھاتبوون)ملی ایرانجبھه(

، به)تاویی ھه32ی مرداد 28(تای ، تاکو کودهزاشاوهن رهالیهوی لهھلهپه
. ناسرانکیی رژم دهرهو سهورهیار و ئۆپۆزسیۆنی گهنه

شا و، ) شۆرشی سپی(ینجامدانی پرۆژهپاش ئهله،ئۆپۆزسیۆنی نوێ-2
وهیه) ی زاینی1964(تاوی ی ھه1342سای رکوتی بزاڤی ئاینیی لهسه
ری جیاوازی وهن و تهدوو الیهنوخۆیدا، لهلهئۆپۆزسیۆنی نوی.داریھهسه

کان کۆمۆنیسته:میشیانوهدو. کان بوونیسالمیستهئ:مکهیه: ھزریی پکھاتبوون
. بوون

وهیارانی کالسیکهی نهرهبهم، واته لهکهی یهستهدهتا لهرهسه
!ینکهستپدهده
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تای دژ نجامدانی کودهکاتی ئهم کردپی، لهک پشتریش ئاماژهوه
یکهوهرای ئهرهتاویدا، سهی ھه1332سای دق لهتی موسهوهدهبه

م تا ئاگادار بوو، بهی کودهخشهنهتیی لهواوهتهبهتوودهحیزبی
ڕوانی و پتر چاوهوهوست مابووهبھهبوو و،کی نهیهوهھیچ کاردانه

ی سیخور و گهرلهرژمیش. بووکانی کردوتی رووداوهره
، ی زاینیدا1956سایله، واتهساڵ دواتردوووهنگرانییهالیه

ی کۆمهنو سوپا و کۆڕولهتوودهرینی حیزبی پانوبهرخستنی
زارانیان لبگرت و، ھهری و رۆشنبیریدا شناسایی بکا و، بهماوهجه

ران بهڕوهبهک لهش کۆمهوهدوای ئه. بکاتکانیان راپچی نوزیندانه
وارتانی ''و ''وی روزبهخوسره''ک ، وهرانی نوداری توودهفسهو ئه

نوبانگی مرا ن شیعری بهدهکه(ک نگ سیامهرھهسه''و ''نیرمهئه
ھا روهھه. )وهتهدانی ھۆنیوهسدارهی پش له''من ماچکه''ببوس  

دران و، سدارهلهیانی دیکهو، ده''ریشووشته''و، '' شریموبه''
رویزی تووکی و پهشهنی بلووریان وموویی و غهعهک سانی وهکه

دانی دیکهسهوزیز یۆسفیعهو، مانیرخانی قارهفه، سهتجووحکمه
زیندانی کانیشناسراوهادرهندامان و کئهورکردهسهله

ندامانی تی و ئهیهرکردهسهلهشهو بهئه. وهن بۆ بایهنیادرژخایه
ۆیان وتن و، توانییان خکهرشاوی گرتن نهبه، کهحیزبی تووده

. کتیی سۆڤت و والتانی کۆمۆنیستیی رایانکردو یهره، بهوهبشارنه
بات بۆ توانی خهیاندهش نهوهدوورهئران دابان و، لهش لهوهبه

پاش . وهنهی رکخستنی حیزب بکهوهو بووژاندنهوهزیندووکردنه
و ندی سیاسیپوهند ساکیش، شا و سۆڤت لهڕبوونی چهتپه

و، کۆشکی کرملین و،  وهکدی نزیک بوونهیهدیپلۆماسییاندا له
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رم و ی کۆمۆنیستیی، پشوازیی گهکۆشکی کۆماریی وتانی دیکه
ھۆی بوو بهی دیکهش ھندهوهئه. کردشا دهشکۆداریان له

ر رامبهبهنگرانی حیزبی توودهندام و الیهی ئهوهساردبوونه
کتیی سۆڤت یهر وتی دایک کهرامبهیان و بهکهزبهڕی حیبیروباوه

و الوازبوون رهھات به، تاده، حیزبی توودهو رووداوانهپاش ئه. بوو
ی شوهسیی، وبهند کهی چهک تاک و شانهکاندا، وهشارهله. چووده

رقالی ک، سهچاالکییهنجامدانی ھیچ جۆرهب ئهزۆر نھنی و، به
.ی خۆیان بوونئاسایی  ورۆژانهژیانی 
می ردهسهلهکه،)ملیجبھه(ی ناسیۆنای ئران رهبهوجا، ئه

پاش رکردبوو،و نوبانگی زۆری دهشهدق دا، گهدوکتۆر موسه
، ری چاالکی سیاسی لگیرا و، ک حیزبی توودهروهتا، ھهکوده

ک ی ناسیۆنای ئران، وهرهڵ بهگهم رژمی شا لهند کرا، بهربهبه
کرد و، سزای سووکتری بۆ تی نهسوکهو ھهلهمامهحیزبی تووده

دق، دوکتۆر موسه. وهرانی بییهبهڕوهتی و بهیهرکردهندامانی سهئه
ی 1967سای س ساڵ زیندان حوکم درا و، تا کاتی مردنی لهبه

، زوننزیکی قهله'' آباداحمد''نوی ی خۆی بهکهگوندهزاینیی، له
شی، زیندانی ھاوڕیانی دیکه. ژر چاودریی ساواکدا بووژیا و له
نیا دوکتۆر دقدا، تهی موسهکهنو کابینه، لهوهنیان بۆ بایهکورتخایه
.دراسدارهفاتمی له

دق و، تی موسهولهی دهوهرهزیری دهدوکتۆر فاتمی، وه
نووسین فاتمی چ به. بوو'' باختر امروز''ی مهری رۆژنارنووسهسه

. کردی ده) فشرهئه(تی شا  و خۆشکی شا ئاخافتن، دژایهو، چ به
کرگیراوی بگانهکی الواز و بهتییهسایهکهزاشای بهڕهمهحه
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. فاتمی بووی زۆر رقیان لهکهماهشا و بنهوهوهله. بردنوده
ن الیهی شا بۆ ئران، فاتمی گیرا و، لهوهڕانهو گهتادوای کودهدوابه
.دراسدارهرکراو لهدانی دهسیدارهرمانی لهفهشاوه
، زووتر  وهی حیزبی توودهوانهپچهی ناسیۆنای ئران، بهرهبه

شوازی ر، چۆنکهبهی گرتهوهو پووکانهوهوتی تواندنهوخراتر ره
ک حیزبی ی ناسیۆناڵ، وهرهریی بهماوهی جهباترکخستن و خه

ی ناسیۆنای ئران لهرهکانی بهندامهی ئهزۆرینه. بوونهتووده
وار و تکنۆکرات تی و، چینی خوندهیهتیی سیاسی و کۆمهسایهکه

التی سهستخستنی دهبۆ ده. ستۆیشتووی شار پکھاتبوونو ده
و رخستنی ی نھنی و، سازکردنی شانهباتخهسیاسیش، بوایان به

وهرهسهبوو ئاوگۆڕ له، دهوهیهرهم بهی ئهروانگهله. بوونھنیی نه
. وهرییهماوهڕینی خوناویی جهی شۆرش و راپهڕگهک لهپکبت، نه

ن الیهستیپکرا و، لهتا دهی کودهرنامهکاتک بهوهر ئهبهله
یانتوانی ھیچ الماردران، نهپهزاشاوهڕهمهنگری حهالیهکانی کدارهچه
زاشا، ڕهمهحهپاشانیش که. داوهستهدهن و، خۆیان بهک بکهرگرییهبه

رجۆرهم ھهردهبهو، ری لهپیشهمی کردهدیکتاتۆری و سته
ی رهندامانی بهتی و ئهیهرکردهکی جیاوازدا گرت، سهبیرورایه
ژر نوی ک لهیهیاندراوهند راگهرکردنی چهدهلهاڵ، جگهناسیۆن

جموجۆکی سیاسییان ، ئدی ھیچ جۆره''دقی موسهرگه''
. بینرالنه

ئیست دمه. بارودۆخی ئۆپۆزسیۆنی کالسیک بوومهکورتی، ئهبه
! ر باسی ئۆپۆزسیۆنی نوێسه
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ی1961- 1960(تاوی ی ھه1340–1339سانی نوان 
''جان ئف کندی''ر داوا و پشنیازی سهک، لهالیه، شا، له)زاینیی

ھۆی دنیابوونی خۆی ، بهوهشهکی دیکهالیه، لهمریکارکۆماری ئهسه
گوشاری سیاسی و ک لهیهیارانی نوخۆیی، تارادهپاکتاوکردنی نهله

تکی رفهش دهوههئ. وهمکردهشبگیریی ساواکی کهنگ و رهزهوهشه
کیان یهناسهخساند، تا ھهیارانی رژم رهی بۆ رۆشنبیران و نهتازه
ی سیاسی و هر خۆیان و، کۆڕ وکۆمهبهنهو، زات بدهوهر بتهبهوه

جبھه''نگرانی ندامان و الیهئهک لهیهژماره. وهنهرۆشنبیریی سازبکه
دژی نتریان، کهمهمتهامانی الو و کهندتیی ئهتایبهبه،''ملی ایران

ندامانی کۆن بوون، تی و ئهیهرکردهستانی سهوهستهسستی و ده
کی ئیسالمی یهرکخراوهتاویدا، ی ھه1340سای و لهوهجیابوونه

. زرانددامه'' نھضت آزادی ایران''نوی رۆناکبیرییان به–
ندازیار مھدی بازرگانھهککیان یهیهم رکخراوهرانی ئهزرنهدامهله

مین کهیهزاشا، بوو بهڕهمهدوای رووخانی رژمی حهبوو، که
، پتر ''نھضت''ی رکخراوه. زیرانی کۆماری ئیسالمیی ئرانرۆکوهسه
ند، ی سهرهتاران، پهتیی لهتایبهبه–کان نو خوندکارانی زانستگهله
. دا رکخستن سازبکاتی کۆمهکانی دیکهو چینهنیتوانی لهم نهبه
ینی تۆ خومهئایهلهی پشتگیریکردننیشانهبه، ''رکخراوی نھضت''

،''شۆرشی سپی''ی کان، دژی پرۆژهالکان و، ئیسالمیستهو چینی مه
شدارییان کرد و، کانی تاراندا بهخۆپشاندانهوستیگرت و، لهھه
بوو وهئه. وهشا بوکردهدژی دراویشیان لهنیهندین راگهچه
ستنیشانکران و دهوهن ساواکهالیهموویان لهکی کورتدا ھهیهماوهله

. وهزیندانهگیران و، خرانه
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ند و دژواری تیی تودژایهی کهئیسالمییانهنهو الیهلهککی دیکهیه
رچاویان شادا رۆی بهتیکردنی رژیمیدژایهرژمی شایان کرد و له

نو بازاڕ و کیش لهیهنو خوندکاران و، تارادهگا و، توانییان له
سازمان مجاھدین خلق ''کانی تاراندا رکخستن پکبنن، بازرگانه

م رانی ئهزرنهدامه. بوو)لی ئرانرکخراوی موجاھدینی گه(، ''ایران
لی کانی فیدایی گهریکهچرکخراویی وانهپچه، بهیهرکخراوه

ر یان سه، زۆربه!)مکهمیش دهجی خۆیدا باسی ئهله(وهئرانه
کانی ندامهئهس لهدووکه. کان بوونئاینیی شار و گوندهچینیبه

د ممهنوی محهی موجاھدین، بهری رکخراوهزرنهکی و دامهرهسه
''نھضت آزادی ایران''ندامی، پشتر ئهعید موحسیننیفنژاد و سهحه

گیرابوون و، وهنجامدانی چاالکیی سیاسییهھۆی ئهبوون و، به
لی ئران،ی موجاھدینی گهرکخراوه. وهزیندان مابوونهک لهیهماوه

زرا و، دامهوهرتییهگهبیری ئاینزای شیعهبهتاوهرهسهر لهھه
. بووسۆسیالیستیی ھه-یی زراندنی کۆمارکی ئیسالمدامهڕی بهباوه
جیاوازیی و دوور لهرانهروهکی ئیسالمیی دادپهیهگهکۆمهواته

''مارکسیستی ئیسالمی''رژمی شا بهوهر ئهبهله. تییچینایه
قانی و مھدی تۆ تاهئایهکانی و بۆچوونهروانگه. بردننویده

. بوویان ھهکارکردی فرهی موجاھدین ر رکخراوهسه، لهبازرگان
تاران و چوارڕیانی له شاری تاویدا،کانی ھهتای چلهرهسهله

کۆ مهببوو بهکه،)ھدایتمسجد(نوی وتکی لبوو به، مزگه''زارالله''
. یاری رژمتکار و موسلمانانی نهی سیاسهوهو شونی کۆبوونه

دا وتهم مزگهلهرژم ی سیاسیی دژ بهیاننامهی بهزۆربه
وتی قانی پشنوژ و ئیمامی مزگهتۆ تاهئایه. وهبوونهبوده
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تی سایهرزی ئاینی و، کهبهالی پایهندین مهھا چهروهھه. بووت ھیدایه
شتی و ھهتۆ بهری و ئایهھهتۆ موتهئایهک سیاسی و ئاینی وه

م ھتد، له... و حابیتۆر سهتح و مھدی بازرگان و دوکدوکتۆر موفه
ر و گوتاریان ر مینبهسهچوونهلک جار دهدا، گهوتهمزگه

ندامانی رکخراوی موجاھدینیش ران و ئهربه. کردپشکشده
گوتاریکرد و، گویان لهیاندهوتهم مزگهوام ھاتوچۆی ئهردهبه

کی ندییه، پوهتاوهرهسهر لهھهوهر ئهبهله. گرتسیاسی و ئاینیی ده
تۆال ئایهنوان ندیی نوان مامۆستا و قوتابی، لهک پوهوه–نزیک 

سای . لی ئراندا دروستببووکانی موجاھدینی گهندامهو ئهقانیتاه
ھرشکی پۆلیس و ساواک بۆ ، له)ی ز1963(تاوی ی ھه1342

تی سایهو کهی ئهو، زۆربهقانیتۆ تاهت، ئایهوتی ھیدایهر مزگهسه
ن الیهکرد، گیران و، لهیان دهکهوتهی ھاتوچووی مزگهکهو خه
یان بۆ وه، حوکمی زیندان، یان دوورخستنهی رژمی شاوهدادگه
م ت، ئهوتی ھیدایهی مزگهرگهرای داخستنی دهرهم سهبه. وهبایه
ی  ماوهکردنی سیاسی و ئاینیی لهردهروهندکی پهک نوهوهوتهمزگه
 کی به–سدا، رۆلگهرچاوی لهچوارساک الو و پژیاندنی تو

ڕی ئیسالمی بیروباوهبه- ڵ ی نو کۆمهکلنی دیکهخوندار و توژه
. گاوهسیاسییه

رچی ئایدۆلۆژیی گه، ئهلی ئرانجاھدینی گهرکخراوی مو
ژر کی زۆر لهیهرادهشدا، بهوهڵ ئهگهلهبژاردبوو، ئیسالمییان ھه

النی ی گهباتی رزگاریخوازانهریی بیری کۆمۆنیستی و خهکاریگه
م الی ئه. ھتد دابوون... و ستینلهڤتنام و کووبا و چین و فهک وه
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ک بوون و، یهمریکا و ئیسرائیل دوژمنی ژمارهئه، یهرکخراوه
.گوی ئیمپریالیزم و، زایۆنیزم بوولهو ئاقهر نونهزاشاش ڕهمهحه

رانی کۆمۆنیستی و ویستیی ربهنوبانگی لھاتوویی و خۆشه
- ، ماو رۆکی ڤتنامسه- ھۆشی مینه ک شۆرشگی جیھان، وه

ھتد، ... وبدولناسرگوارا و لنین و عهرۆکی وتی چین و، چهسه
پ و ئازادیخوازی چهموو شۆرشگانی نودی ھهجی خۆیان له

کان ئیسالمییهت شۆرشگانی موسمانی نو وتهنانهجیھان و، ته
زۆر ئاسایی بوو کهوهر ئهبهله. وهئرانیش کردبووهوانهله

کداریی نو کانی چهرهربهترۆر و بهدامهردهو سهموجاھدینیش له
باتی بۆ پشخستنی خه. یکهباتهی خهرنامهستراتیژ و بهشار، بکاته

کانیان، ندامهیاندنی ئهستی راھنان و پگهبهمهکدارییان و، بهچه
و رهبهکهوهکانیان جیاکردهندامهئهسییان لهند کهکی چهیهستهده
ش ی زاینی، شه1970–1969بوو، سای وهئه. ستین بۆنلهفه
ن رفاند و وتی ئۆردهرهرانیان بهکی ئیهندامی موجاھدین، فۆکهئه

ستین لهرانی فهڕکهشهڵ بهوێ تکهستین و، لهلهفهیاندهو، خۆیانگه
نگی چریکی، واوکردنی راھنان و فربوونی جهبوون و، پاش ته

ند ساکدا، ی چهماوه، لهشایانی باسه. وهڕانهو ئران گهرهبه
کانی موو توژهنو ھهندام لهزاران ئهھهموجاھدین توانییان به

کان و  دوکاندار و نو خوندکارانی زانستگهتیی لهتایبهڵ، بهنوکۆمه
وری دهکانی ئاینی و نائاینی، لهژار و قوتابخانهبازرگان و چینی ھه

ترین ورهدا، موجاھدین گهو سانهله. وهنهیان کۆبکهکهرکخراوه
. کراپشتیوانی لدهوهکهن خهالیهلهاری رژم بوو کهیی نهرکخراوه

رتیی پۆلیس، ئاگاداری و زانیاری بهڕوهو به'' ساواک''ی زگهده
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ویستیی موجاھدین ندنی رز و خۆشهسهرهپهت بهبارهواویان سهته
ستیان بهتیی ھهواوهتهوه و، بهکدا کۆکردبووهنی خهنو کۆمهله
وهر ئهبهله. کردبوویهم رکخراوهترسیی ئهی و مهورههگ
ی  تکای رکخستنی موجاھدین وهی دۆزینهخشهنهوهھۆشیارییهبه

کردنهخۆ بۆ دزهوتنهکانی ساواک کهرچنهوهسیخوڕ و خه. داڕژرا
رمانانی سای  مانگی خهنجام لهرهنو رکخستنی موجاھدین و، سه

شامورادی ''نوی بهوهسکهھۆی کهدا، ساواک توانی به1972
کهروبنی رکخراوهسهکوردی کرماشان بوو،که'' دلفانی

ریان، تکای ریی بۆ سهرتاسهشاالوکی سهستنیشانبکا و، لهده
ندام و کادری شتا ئهھهتی و نزیک بهیهرکردهندامانی سهئه

کی کورت پاش گیرانیان، یهماوهبه. جاھدین بگرنلھاتووی مه
تیی یهرکردهندامانی سهئهسک لهنیا کهته. بارانکرانیان گوللهزۆربه

زایید رهحمهئهوت و رایکرد، کهر شاوی ساواک نهموجاھدین، به
کدارانهنجامی پکدادانکی چهئهویش ساک دواتر لهئهبوو، که

. کوژراڵ ساواک و پۆلیسداگهله
ی موجاھدین، ی رکخراوهوهندامانی خوارهی ئهپاشماوه

لهخایاندم زۆری نه، بهوهیان زیندووکردهکهنوێ رکخراوهرلهسه
مانیشیان ی زاینیدا، ساواک و پۆلیس ئه1976یزی سای پا

. وهی ساواکهنجهژر شکهوتنهموویان گیران و، کهشناسایکرد و، ھه
تیی یهرکردهندامکی سهھۆی ئهدواتر زانرا، ھۆی گیرانیان بهک وه

وه کاتی لپرسینهلهبوو، کهوه''فراختهحید ئهوه''نوی موجاھدین به
گرتبوو، نوی ھاوڕیانی و نهی ساواکینجهی شکهرگه، بهیگهله

شی نهتۆال و ئائهو مهت نوی ئهنانهکان و، تهنھنییهشانه
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تۆ ئایهجارکی دیکه. دیبوونی'' تھدایه''وتی مزگهلهدرکاندبوو که
ک ی وهالی دیکهندین مهزری  و، چهتۆ مونتهقانی و ئایهتاه

و ره، ھندکیان بهوهگیرانه... و نجانی  فسهالھووتی و ھاشمی ره
. وهدوورخرانهکاندوورهشیان بۆ شارهزیندان و، ھندکی دیکه

ن الیهی لهوهشاندنهوهرکخراوی موجاھدین، تاکو پش ھه
نجامدا و کدارییان ئهو چاالکیی چهوهقینهندین ته، چهوهساواکه

سای ھا لهروهھه. ستی رژمیان ترۆرکرددهندام وکاربهندین ئهچه
کایان لهمری، دوو پسپۆڕی سوپایی ئه)ی ز1976(تاوی ی ھه1355

.تاراندا تیرۆر کرد
کی یهرکخراوهلی ئران،ی موجاھدینی گهرکخراوهلهجگه

–1341سای له'' اسالمیمؤتلفه''نوی الکان بهنو مهبچووک له
ی ترۆر و ش رگهمانهئهزرا کهدامهمالوهتاوی بهھهی1342

م کیی ئهرهندامانی سهی ئههزۆرب. ربهکدارییان گرتهکانی چهرهربهبه
ی رکخراوه''نگرانی پشووی ندامان و الیهئه، لهیهرکخراوه

ی ڕی رکخراوهی بیروباوهبناخه. پکھاتبوون''کانی ئیسالمفیداییه
کانی ئیسالم و موجاھدینی ک فیداییهروهھه- ی ئیسالمیی مؤتلفه

ی و، ئیسالمی سیاسیی رتگهر ربازی شیعهسهلی ئران، لهگه
ی نوی ، لیستهکهرتیی رکخراوهبهڕوهی بهکۆمیته. زرابوودامه

کهو  یهرهسهبهستانی رژمی شایان نووسیبوو کهدهتکای کاربه
زیرانی رۆکوهسه''پشدا بیاری کوشتنی له. نترۆریان بکهکهیه

ندانی مانگی ربهرکرد و، لهیان ده''نسوورلی مهنعهسهحه- ئران 
م به. یان کردلی و کوشتیانقه، ته)ی زاینیی1965(1343سای 

پاش وتن، چۆنکهکهنهستی دیکهدهئیدی فریای کوشتنی کاربه
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و وهموویانی دۆزییهھه'' ساواک''نسوور، لی مهنعهسهترۆری حه
ریان، بکوژانی سهار لهی دژونجهو، شکهوهنجامی لکۆینهئهله

س تییان شناساییکران و، یهرکردهندامانی سهزیران و، ئهرۆکوهسه
زا د بوخارایی، رهمهنوی محهتییان بهیهرکردهندامانی سهئهس لهکه
دران و، تکای سدارهزا نیکنژاد لهندی و، مورتهرهفار ھهسه
.وهنیان بۆ بایهن و کورتخایههشیان زیندانی درژخایندامانی دیکهئه

!بیری کۆمۆنیستییر بهئۆپۆزسیۆنی سه
یان لهزۆرینهبیری کۆمۆنیستیی، ر بهئۆپۆزسیۆنی نوی سه

نگرانی ندامان و الیهی ئهماهبنهڵ و، لهی کۆمهوهکانی خوارهچینه
یوونی ھۆی الوازبهی ئران پکھاتبوون، کهپشووی حیزبی تووده

، دابابوون لی وهکانی پشووی حیزبی توودههیی و، ھهرکخراوه
باتی خهکی نوێ و، شوازکی نوێ لهیهرکخراوهو، بیریان له
نویهو شوازهتوانی ئهسک کهم کهکهیه. وهکردهرامیاریی ده

. بوونیزهن جهبژه، وهی تیۆرییهچوارچوهبکا و بیخاتهفرمووه
ناوبانگ چگوارا و باتی شۆرشگی بهنی، شوازی خهزهن جهبژه

شیاو و رۆکی والتی کۆبای، بۆ وتی ئرانفیدل کاسترۆ سه
ن کانی ئراندا، بژهکۆمۆنیستهنو رکخراوهله. گونجاو زانی

نیزهجه. نرتکداریی دادهباتی چهری بیری خهداڕژهنی، بهزهجه
ی تاران، بۆ زانستگهبوو لهفهلسهشی فهخوندکاری بهکه

نو خوندکاران و، ی خۆی لهڕ و روانگهپشخستنی بیروباوه
جمع بندی مبارزات سی ''نویرتۆککی نووسی بهرۆشنبیراندا، په

ی شرۆڤه('' اخیر و تحلیل موقعیت اقتصادی فعلی جامعهساله
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ی بارودۆخی ئابووریی وهوو و، لکدانهی رابردباتی سی سالهخه
).گهئستای کۆمه

ک ی، وهکدارانهڕی چهیدا، شهکهرتۆکهپهلهنیزهن جهبژه
ی خۆی، بۆ وتهو، بهستنیشانکردبات دهرزترین شیوازی خهبه
داریی رمایهرژمی سه(، ''کمپرادور ایران- رژرا رژم بۆ''نوبردنی له

زراندنی یاندنی چینی کرکار و دامهتگهسهدهو به)ئرانیستهوابه
ڕی ر شهبهناببرتهپهتکی کۆمۆنیستیی، پویستهحکوومه

پ و نو رۆشنبیرانی چهنی لهزهڕی جهبیروباوه. وهکدارییهچه
ی 1968سای . ندیسهرهکاندا زۆر زوو پهخوندکارانی زانستگه

ڵ گهنی لهزهھاوڕیانی جهکک لهاریکردنی یهھۆی ھاوکزاینی، به
ی گیران و، خرانهکههندامانی کۆمهنی و ئهزهن جهساواکدا، بژه

س لهندین کهڵ چهگهنی لهزهک جهیهو، پاش ماوهوهزیندانه
و، ستژی گوللهر دهبهپیالنکی ساواکدا درانهھاوڕیانی، له

. کوژران
مید حهنوی ھاوڕیانی بهس له، دوو کهنیزهژرانی جهدوای کو

ن و، ستی ساواک رابکهدهتوانییان لهراھانیفایی فهف و سهشرهئه
نی زهنگرانی جهی ھاوڕیان و الیهم، پاشماوهکی کهیهماوهبه
واو نھنیدا، کی تهیهوهکۆبوونهو، لهوهنهوری خۆیان کۆبکهدهله

دژی ڕی پارتیزانی لهکی شۆرشگی و، شهیهوهندا بزووتنهبیاریا
تاوییھهی1349ندانی مانگی ربهبوو لهوهئه.  نستپبکهرژم ده

باکووری ئران کی ژاندارمری لهیهر پگهسهیانکوتایهدا، ھه)1970(
رسهستیان به، دهکانیوانه، پاش کوشتنی پاسهسیاھکلنوی به-
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زووترین رمانیدا بهزاشا، فهڕهمهحه. دا گرتکهکوچۆی نو پگهچه
جکردنیبۆ دنیابوون له جبه. ننیویان ببهو لهوهکات بیاندۆزنه

.وهکهنوچهی نارده) زاشاپوور غوالمه(ی خۆی ی، براکهکهبیاره
یاندا کهی نوچهمارۆکداری رژم گهزاران چهھهووڕۆژکدا بهشهله

کانی ل و گوندهدی سیاھکهتیی دانیشتووانی شارهیارمهو، به
. س پکھاتبووننۆکهلهکهوهموویانیان دۆزینه، ھهریوروبهده
ی کهسهکهوتحهسیان لکوژرا و، دا دووکهقهڕوتهنجامی شهئهله

. ڕکرانتاران بهله''ئڤین''ی دیل گیران و، بۆ گرتووخانهشیان بهدیکه
ڵ گهوجا، لهیان، ئهییانهزهدان و دارکاریکردنی ببهنجهپاش شکه

ی کانی دیکهشارهپشتر لهوانیش، که ئهش شۆرشگی دیکهشه
.باران کرانگوللهوهموویان پکهئراندا گیرابوون، ھه

انی سوپا و کڕاه، ژنهشۆرشگهستهم دهنوبردنی ئهپاش له
ی ڕگه، له)ساواک(ی پاراستن زگهتیی دهرۆکایهوانی و سهشاره

کاری و ترۆریزم خراپه'':یاندرایانگهوهکانی رژمهیاندنهمیدیا و راگه
دوور بوو مهم ئهبه.''!تیی شکستی ھنا و، بنب کراواوهتهئران بهله
سکی دیکهندین کههچ،1972سای، چۆنکهوهراستییهله
نی، زهن جهی بژهکههکۆمهنگرانی ندامان و الیهی ئهپاشماوهله
، لهرویز پوویانو پهدزادهحمهف، ئهشرهمید ئهحهوانهله

کی کۆمۆنیستییان یهتاران، رکخراوهکی نھنیدا لهیهوهکۆبوونه
یان بۆ ''لق ایرانسازمان چریکھای فدایی خ''زراند و، نوی دامه

ی وهانهو لکدوهپداچوونهوجا لهئه. بژاردیان ھهکهرکخراوه
بارودۆخی سیاسی و، چۆنتیی ت بهبارهیان سهتازه
ری شوازی ترۆر و شهکانکردنی رژم، رهربهستنیشانکردنی بهده
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ۆ ب. باتی پشوو کردی خهپارتیزانیی نو شاریان جنشینی شواز
دا، ھرشیانکردهو سالهر لهی رژم، ھهندهی پرۆپاگهوهدرۆخستنهبه

ندین و، چه)قلھک(کی ڕهگهتاران لهکی پۆلیس لهیهر بنکهسه
ڵ خۆیان گهشیان لهکهکوچۆی نو بنکهوانیان بریندار کرد و، چهپاسه
–فرسیۆ راڵژنه''دا، 1973مانگی گونی ساک دواتر و، له.برد
یدا دایهکهپش خانووهیان له''رۆکی دادپرسیی سوپای ئرانسه
رووی لهو دوو رووداوهئه. و، کوشتیانستژی گوللهر دهبه

ی زگهرژمی شا و دهری لهگورزکی قورس و کاریگهوهسیاسییه
زاران خۆ و، ھهوتنهساواک و پۆلیسی شا که.  شاندپاراستنی وه

وکی زۆر و پاش ھهوهنو تاراندا بوکردهوڕیان لهسیخ
)کهنی رکخراوهمشک و تیۆرسیه(رویز پوویان پهی شارگهحه

رویز نجام پهرهکردن سهقهتهعاتندین سهو، دوای چهوهدۆزرایه
. پوویان کوژرا
دا ی دووساکماوهلی ئران،  لهکانی گهفیداییهی چریکهرکخراوه
ھان و سفهئهو تاران کی ئران وهورهندین شاری گهچهتوانییان له

م گیرانی به. زرننی نھنیی دامهشانهد و شیرازشھهورز و مهته
ڕ و شهکانیان لهتی و کاردهیهرکردهندامانی سهیتای ئهیتاپهپه

ی یههم رکخراوبات و چاالکیی ئهکاندا، ئاستی خهپکدادانه
برایانی تاوی،ی ھه1350سای . تیی الواز کردبووواوهتهبه
. بارانکرانس بوون، گیران و گوللهچوارکهکهو، مفتاحیدزادهحمهئه
کانی ئران، ی فداییهتیی رکخراوهرۆکایهی سهسته، دهیهم شوهبه

...موویان تدا چوون ف، ھهشرهمید ئهحهلهجگه
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ی 1356بۆ 1355سای رتی، ساواک و پۆلیسی شا، لهکوبه
1976(تاوی، ھه – ی ردوو رکخراوه، توانییان ھه)ی ز1977

کانی لی ئران و، رکخستنهکانی فیدایی و موجاھدینی گهچریکه
کاندا، نو زیندانهله. رننویانبهن و لهالکان تکبدهمهت بهتایبه

کانی فیدایی ندامی چریکهیان ئهزۆربهزاران گیراوی سیاسیی، کهھه
رلشواوی نوخۆیاندا تووشی ناھومدی و سهو موجاھدین بوون، له

نو ئاکامدا، چوار ربازی جیاواز لهله. و دابان و ناکۆکیی ھاتن
تاویدا، لقکی ل ی ھه1356سای دا و، لهریانھهموجاھدین سه

، که''کارگرآزادی طبقهر در راهسازمان پیکا''نوی بهوهجیابووه
ی ''لننیست–مارکسیست ''پ  و ھی تیی ربازی چهواوهتهبه

ک موجاھدینی روهرکخراوی چریکی فیداییش، ھه. ربهگرته
. وهکهیهبا و دژ بهی ناتهندین لق و پارچهچهرھات و، بوو بهسهبه

نو کاندا لهزیندانهییانه لهرتبوون و ناکۆکم کهی ئهوهپش ئه
پ و راست و چهن، تکرایان بهبدهرھهگیراوانی سیاسیدا سه

کگرتووبوون و، بجیاوازی نوخۆیاندا یه، لهوهموسمان و دمۆکراته
کان و وانهوڕووی پاسهرهکانیان بهنگ، داخوازییهکدهیهو به
ڕی ، بیروباوهبگودانه. وهکردهکان دهستانی نوزیندانهدهکاربه

م بژارد، بهدهنیوخۆیاندا ھهشیان لهی ھاوبهکدیی، شۆرا و کۆمیتهیه
کگرتوویی ، ئیدی یهوهنویانهوتهکیی کهرهندبهکاتک، ناکۆکی و چه

الکانی باری بۆ مهتی لهرفهش دهوهیان تکچوو، ئهکهکیزییهو  یه
تۆ ک ئایهنوبانگی ئاینیی وهکی بهتییهسایهبۆ کهزیندانی و، 

ببین و، ریزی کهبارودۆخهخساند، تا سوود لهقانی رهتاه
وری دهو، لهوهنهکان جیابکهریزی کۆمۆنیستهکان لهموسمانه
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دابانی زیاتری نوان بهرهو، پهوهنهالکان کۆیان بکهیاری مهته
...نۆنیست بدهگیراوانی موسمان و کۆم

زاشاڕهمهحهتووشبوونی
''نجهشرپه''خۆشیی نهبه
یانکهیمانی ھاوپهروانگهو

کیی کجارهو رووخانی یهرهبهوییھلهرژمی په
!نتنگاودهھه

ردانکی بۆ سهی زاینیی، له1969سای ی نیوهزاشا، لهڕهمهحه
خۆشی تووشی نهئاگادار بوو کهوهانییهکی پزیشکهرگهنسا، بهرهفه

، وهکانییهندهستوپوهو دهماهن شا و بنهالیهله. بووهنجهشرپه
کهوالهک، ھهیهالم پاش ماوه، بهوهنھنیی بمنتهبهکهوالهبیاردرا ھه

سای کان لهمریکاییهو، ئهوهی دیپلۆماسیدا بالوبووهنیو کۆڕوکۆمهله
خۆشیی شا، ساڵ نه.ی شا بوونخۆشییهدا ئاگاداری نه1970

ز چارلی وتهبه. وانیش و رهر لهسهکردهڵ ساڵ، پتر کاریدهگهله
وهمهردهوسهیرانی ئران لهقه،''سیا''ری پشوویفسهئهکۆگان
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ن الیهلهنجهشرپهوای تووشبوونی شا بهھهدا، کهریھهسه
یڤید ده''نوی کهدیپلۆماتکی دیکه. ندرایهراگهوهکانهییهنسارهفه

شی زانیاری و پاراستنی بهدا، لهو کات و رۆژانهلهبوو،'' النگ
خۆشینی شا، نه'': ، دهکردمریکا کاریدهی ئهوهرهتی دهزارهوه

ست ردهسههست لبوو دهئایا ده. کردتامانی ھورد دهپویستی به
؟ !یدا بمرێکهنو نووسینگهبین، شا لهوهڕانی ئهدابنین و چاوه

، !نگ بووینم بده، بهخۆشهمانزانی شا نهدهی ئمهکهراستییه
.''!چاو بکردایهکی گونجاومان رهیهچارهبوو رگهکاتکدا دهله

و به، بوری حیزبی دمۆکرات، جیمی کارتر، نونه1976سای 
می دیکتاتۆری ردهسه'': یاندج رایگهستبهمریکا و، دهرکۆماری ئهسه

رچووهسهجیھان، بهکانی مرۆڤ لهو داگیرکاری و پشیلکردنی مافه
جیمی کارتر دیدارکی ،1977سای له.''!ب پشی لبگیرتو ده

مافی مرۆڤ هبرهنجامدا و، داوای لکرد تا پهزاشا ئهڕهمهڵ حهگهله
ر چینی سهمتر بخاتهئران بدا و، گوشاری کهو دمۆکراسی له

کانی پشنیاز و داخوازییهجیمی کارتر دا کهنی بهشا، به! الکانمه
ھا روهی شا و جیمی کارتر، ھهو دیدارهدوای ئه. کاتجدهجبه

مانگی ، لهترتی جیمی کارولهی دهوهرهزیری دهوه'' سایرۆس ونس''
پشنیاز و دا، چوو بۆ دیداری شا و، جارکی دیکه1977گونی

نجامدانی پویستیی ئهت بهبارهمریکای سهتی ئهوهداخوازیی ده
!وهگوی شادا دایهئران، بهرفۆرم له

و، چاودرانی ''سیا''ی رکخراوی ڕگهمریکا، بهتی ئههوده
تیی زایهپۆلی ناڕهندنی شهسهرهئاگاداری پهئران،سیاسیی خۆی له

ترسی مهستیان بهر رژمی شا بوون و، ھهرامبهک بهالنی خهکۆمه
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ڕان، تا گهرناتیڤدا دهلتهو، ئهوهدوای جگره، بهوهر ئهبهله. کردبوو
ئران و، رووخانی رژمی شا، دانی پشوی لهرھهری سهگهئهله

جیڤان کۆڵ ک روهھه. تی داھاتوو دابژنحکوومهی بناخه
ی 1356–1355سانی له'':ی میشیگان دهمامۆستای زانستگه

تاران، لهوهی خۆیهی باوژخانهرگهمریکا له، ئهوهتاوییهھه
ی ناسیۆنای ئران و رهندامانی کۆنی بهڵ ئهگهندیی لهپوه
.''کردیان دهو، زۆرجار ھاتۆچووی باوژخانهگرت تۆکاندا دهئایه
بوو کهدا نهڕهو باوهھیچ جۆرک لهمریکا بهشدا، ئهوهڵ ئهگهله

التی سهر دهبۆ سهالکان، بتوانت کۆسپ و کشهتیی مهزایهناڕه
نویمریکایی بهی ئهدیپلۆماتکی دیکه. زاشا دروستبکاتڕهمهحه

ی ستهرۆکی دهسه1978–1974سانی له''چارلز ناس''
ی کانی کۆمیتهوهلکۆینه'': تدهچارلز ناس. کاروباری ئران بوو

. ئران، ناڕاست بوونت بهبارهسه'' سیا''ئاسایشی رکخراوی 
ناتوانن ھیچ الکان کرابوو کهمهبهکاندا، ئاماژهموو راپۆرتهھهله
شا ن و، دنیابوون کهوست بکهر شا درک بۆ سهترسییهمه
ی کهکهڵ خهگهسای داھاتووش له، دهب کشهھاسانی و بهبه
.''ژیده

ستیپکرد رژمی شا م وتک ھهکهنو وتانی رۆژاڤادا، یهله
ھۆی ویش بهئهبوو، کهریتانیاتی بهوهدهچت، و رووخان دهرهبه

ڵ ئران و گهندیی لهپوهی ساه150کی نزیک بهمژوویه
ندنی سهرهی پهباشی ئاگاداری رادهبهتی،یهی ئراندا ھهکهگهکۆمه

تی وهوجا دهئه. تیی بوومی پاشایهبزاری و الوازیی سیسته
نی مهتهئیسرائیل دوو ساڵ پش رووخانی شا، دنیابوون که

راپۆرتی و وتهش لهمههئ. رچووهسهوی بهھلهتی پهحکوومه
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وت، کهکهردهدهتارانباوژی پشووی ئیسرائیل له''البرانی''
و، 1976سای تاران، لهلهمریکا باوژی ئه''ھمز''ڵ گهدیداری لهله
خراپی باس له، ''پرچت''نویبهمریکایی سناتۆری ئهڵگهله

می دوای ردهسهتهپمانناوهئمه'':کات و، دهبارودۆخی ئران ده
.''!ینبکهبت خۆمانی بۆ ئامادهو، دهرژمی شاوه

مریکا مانی رژمی شا، ئهنهبهمریکا ئاشکرابوو کهتی ئهوهالی ده
کی زۆر، یهرادهدا و بهستدهدهلهورهیمانکی گهدا ھاوپهکهنوچهله

درت، که دهنوچهئران و، لهمریکا، لهکانی ئههندییوهژهربهزیان له
شیان یرانهو قهربازبوون لهی دهچارهرگه. یاندیک دواتر گهروهھه
ی وهم کرانهردهبهن رێ لهشا ناچاربکهبینی کهدا دهوهله

شکی نوی دمۆکراسی، ی کهکایهھنانهو، بهوهدمۆکراسیدا بکاته
ر بهباتهنا نهشدارب و، پهتدا بهسهدهبتوانت لهئۆپۆزسیۆن 
موو ھه. ڕ و توندوتیژییڕین و، شهر بۆ راپهماوهھاندانی جه
کرد، تا شا دهڵ شادا، داوایان لهگهکانیان لهدیدارهجارکیش له

موو دیکتاتۆرک، پشنیازی ک ھهم شا، وهبه. نجام بداترفۆرم ئه
پیالن و یمانی خۆی، بهسانی نزیک و ھاوپهکهی دسۆزانه

رفۆرم کرد و، بوای بهتی حسبدهسهفلکردن بۆ الوازکردنی ده
. بووت و، پرس و راوژکردن نهسهشکردنی دهگۆڕانکاری و دابهو

م تیدامابوو، دا، بهمریکا دهستانی ئهدهکاربهنی بهکیی بهرزارهسه
ی کهالتهسهدهچ شوازک رفۆرم و گۆڕان بکات کهو بههچ رگله
ی سایرۆس ونس و شا، لهکهپاش دیداره. ک خۆی بمنتوه
شا، بهرمانیداوهتی واشنتۆن فهوهده،وهموو ئراندا قاو بوبووهھه

.وهربیندابکاتهیاندن و بیروڕا دهم ئازادیی راگهردهبهتا ڕێ له 
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تی وهژر گوشاری ده، له1976زاشا، سای ڕهمهنجام، حهرهسه
ی 16وه، و رۆژی مکردهنگی کهمریکا، ھندک له گوشارو زۆروزهئه

زیران رۆکوهسه، )7/8/1977(تاویی ھه1356الوژی مانگی گه
زیرانی خست و، رۆکوهسهساڵ له13ی پاش یداباس ھۆوهعهمیرئه
ڵ و ر گوایهمیش ھهئهکه. ج دانالهی''زگارمشید ئاموجه''

،1356ڕزانی ی گه25رۆژی له. ستنیشانکراوی شا خۆی بووده
مریکا جیمی کارتر بۆ تاران، رکۆماری ئهردانی سهکاتی سهله

وهکانی تارانهن خوندکارانی زانستگهالیهرین لهخۆپشاندانکی به
زیران رۆکوهسه. وهنگیدایهدهوهرهای دهمیدیلهچوون، کهڕوهبه
کی چاکسازیی یهرنامهیتوانی ھیچ بهمشید ئاموزگار، نهجه
بوو لهک دهر گۆڕان و چاکسازییهبیاری ھهنجامبدات، چۆنکهئه

کی رۆشن و یهرنامهشا بۆخۆشی ھیچ به. ربگرتوهشاوه
دواییدا ش لهوهر ئهوو، ھهبنجامدانی رفۆرم نهکراوی بۆ ئهئاماده

ی کهتهرلشواوی کرد و، کۆنتۆی حکوومهتووشی سه
کان، شا کگرتووهیهوهتهی نههر داوای کۆمهسهله. رھناستدهدهله

ی مافی مرۆڤی جیھانیی دا، تا کانی رکخراوهرهنونهی بهرگه
ڵ گیراوانی سیاسی گهلههونزیکهن و، لهکان بکهندیخانهردانی بهسه

چاودریکردنی ھا بهروهھه. گیروگرۆیان ئاگاداربنبدون و، له
ک تی خهزایهم ناڕهکی کهیهرادهکان درا، بهرۆژنامهبهساواک، رگه

بوونی ئازادیی سیاسی و تی و نهیهی ئابووری و کۆمهو کشه
ی خۆشکرد وینهزه،نویهارودۆخهو بئه. وهنهریی بوبکهگهرۆژنامه

ی ئاشکراتر شوهتیی بهزایهنگی ناڕهربینی دهستپکردنی دهبۆ ده
.جارانله
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ی یهندهو پۆپاگهوت بۆمان، ئهرکهدهوهرهی سهوهم رۆنکردنهبه
دژی لهوڕۆکهکان ئهرستهتی و شاپهنگرانی رژمی پاشایهالیهکه

ڕووخا، دهرژمی شا نه'': نده، کهن ناڕاستهیکهجیمی کارتر ده
و، وانییهمهئه، ''!!ھۆی رووخانیتیی جیمی کارتر بوو بهم دژایهبه
تی وهم پدا، جیمی کارتر و دهئاماژهوهرهسهک لهڕاستیدا وهله
تی وهده. بوونتیی نهمریکا دژی شای ئران و رژمی پاشایهئه
کانی مرۆڤ یاران و، پشلکردنی مافهرکوتکردنی نهریکا، سهمئه
ی و، کهتهر حکوومهزانی بۆ سهزیانی ده، بهن رژمی شایانالیهله

ئازادی و وامکردنی دیکتاتۆری و رگرتن لهردهبهدنیابوون که
التی سهدهنیاته، نهوهیهکهن شا و رژمهالیهدمۆکراسی له

ت، بهناپارکو بهزران دهوانیش لهکانی ئهندییهوهرژهخاتهئ
. وهترسییهمه

زاشادا، ڕهمهنگی حهزهوهسانی دیکتاتۆری و شه، لهھژای گۆتنه
ی تیی، بنکهتایبهی تاران بهگشتی و زانستگهکانی ئران بهزانستگه

نجامی ئههلک جار لچاالکی سیاسی و رۆشنبیری بوون و، گه
الماریان کانی پۆلیس و ساواک پهکاندا، ھزهخۆپشاندانی خوندکاره

و زیندان و رهگرتن و، بهش ھندکیان دهر جارهدان و، ھهده
بژاردنی جیمی کارتر بۆ دوای ھه. کردنڕدهکانیان بهخانهنجهشکه
ت بارهدا سهمیدیاکانمریکا و، لدوانی ئاشکرای لهرکۆمارتیی ئهسه
کانی مافهتی دیکتاتۆری و رزگرتن لهسهدهکۆتاییھنان بهبه

کان، تینوگوڕی زتری خۆپشاندانی خوندکارانی زانستگهمرۆڤ،
سانی لهنگی رژم کهنگاوڕهیارانی رهھاوکات، نه. رگرتوه

دا بوون، کاننو زیندانهتبوون، یان لهزاشادا ھهڕهمهدیکتاتۆریی حه
و، وهرھاتهبهکیان وهبژاردبوو، ھیوایهنگییان ھهترسا بدهیان له
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. وهی کردهرهکهمشکیاندا چهنوێ چاالکیی سیاسیی لهرلهسه
و، '' ی ئیسالمیمۆئتلفه''ی نگرانی رکخراوهندامان و الیهئه

ق و ال و فهمهوتیی ئهتایبهیاری رژم، بهکانی نهموسمانه
ال و ربهف و کهجهھاتوچۆی نهی کهموسمانانهخوندکاره

تۆ ڵ ئایهگهعراق و، لهکرد لهیان دهپیرۆزرکانی شیعهشاره
ند ، چهتاوهرهسهنگری بوون، لهبوو، یان الیهندییان ھهینیدا پوهخومه

قوتابخانهو، لهوهئرانهینییان ھنایهتۆ خومهکی ئایهیهنامیلکه
سانی نگرانی ئیسالمی و کهنو الیهکاندا چاپیانکرد و، لهئاینییه

ی م چاالکییانهی ساواک، ئهزگهده.وهڕپکراویاندا بالویانکردهباوه
کان شونی بالوکردنی نامیلکهکهوهوهلوپۆی ئهپهوتهو، کهوهبیسته

ھا رژم روهھه. وهتهویانکردووهببزان کهسانهو کهو، ناوی ئه
ینیی تیی خومهسایه، کهوهیاندنیشهی میدیا و راگهڕگهبیاریدا له

ی فرانباری ی به17رۆژی ش، لهمهبۆ ئه.  ردا بشکنتماوهنو جهله
ر ی سه)اطالعات(ی ، رۆژنامه)1978/1/7(تاوی ی ھه1356

تیی بهو سووکایهئاشکرا گاتهبهرژم، وتارکی چاپکرد و، تیدابه
بهقۆمکی شاری ئاینیی دوو رۆژ دواتر، خه. کردینییتۆ خومهئایه

یان ورهخۆپشاندانکی گهالکان، وخۆی مهشداریی راستهھاندان و به
کانی پۆلیس و سوپا، ھرشیان ھزه. بردڕوهدژی شا بهله

سی تان کهسهان کوشت و، بهسییان کهدهو، بهریانسهکرده
ندانی ی ربه29رۆژی وجا لهئه. ڕیکردکان بهشیان بۆ زیندانهدیکه

دا، ''ی کوژراوانی قۆمچله''له) ی ز1978(تاوی، ی ھه1356سای 
کهر جادهسهککی زۆر رژانه، خهربایجانئازهلهورزتهشاری له
ندین بانک و الکان بوو، چهریی مهسپشخهھاندان و دهر بهمیش ھهئه
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یفرۆشی ورانکران ندین دوکانی مهما و، چهتی و، سینهوهبینای ده
. ردراو، ئاگریان تبه

ی کرد و، فزیۆن قسهلهر تهسهلهشادا، کهوی رووداوهشهله
ورز، رانی تهخۆپشاندهکردن لهشهڕهکردن و ھهرکۆنهوای سه

...!).ڕت وهگیش پی دهھاوژێ و، سهگ تیشک دهمان(: گوتی
ی 19/12/1356رۆژی ورز و، لهی کوژراوانی شاری تهچلهله

د و شیراز، خۆپشاندان شھهزد و مهتاران و یهلهتاوی،ھه
. چوونڕیوهبه

موو ک ئاگروپووش ھهخۆپشاندان و مانگرتن، وهرهبهرهبه
BBCتی رادیۆی تایبه، بهوهرهمیدیای ده. وهییهنکانی ئرانی تهشاره

کان و مانگرتن وای رووداوهموو رۆژک ھهی، ھهکهشی فارسییهبه
کانی خوندکاری و ئابووری و ندهکان و، نوهو خۆپشاندانی شاره

ری رتاسهسهلهوهر ئهبهله. وهکردهھوردی بودهتیی، بهیهکۆمه
ی لهوره، رۆکی گهBBCرادوی . گیراگوی لدهوهئرانه

ک کان خهشاره، کاتک لهبوو، چۆنکهکاندا ھهرخستنی خۆپشاندانه
ینی تۆ خومهی ئایهیامی تازهو پهگرت، ئاگاداری وتهگویان لده

ی کوژراو و وای ژمارهکان و خۆپشاندان و ھهنگوباسهو،  ده
پانی وت و گۆڕهمزگهوجا لهبوون، ئهدهکانی دیکهبرینداری شاره

ر بانک خرا و، شاو بۆ سهو، رپوان ردهوهبوونهکان کۆدهشاره
رمانانی ی خه5رۆژی . کردستیپدهت دهحکوومهکانیزگهو داووده

شا، ی ز،)27/8/1978(ر بهرامبهتاویی، بهی ھه1357سای 
. داناریف ئیمامیشهنوی سکی بهالبرد و، کهمشید ئاموزگاریجه
رمانان، رژم مانگی خه. بووی بۆ نهوهم خۆپشاندان بانهبه
. ی دانا)منع التجول(ندی ھاتوچۆ کان، ربهورهگهتاران و شارهله
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و، لهوهکانهقامهنو شهبیاری سوپا، رژانهک بگویدانهخه
و قهئاکامی تهرمانان، لهی خه17رۆژی تاران، لهله''پانی ژاهگۆڕه''

س کوژران و یان کهدهرباز، بهی پۆلیس  وسهستژی گوللهده
. برینداربوون

زاشا، ڕهمهر داوای حهسهتی عراق، لهوهر، دهزبهی ره12رۆژی 
و هرینی بهو، خومهوهرهدهعراق کردهینیی لهتۆال خومهئایه
. نسا رۆیرهفه

تیی ئاگاداری بارودۆخی سامناکی واوهتهزاشا، کاتک بهڕهمهحه
ڕزانی ی گه15رۆژی ی بوو، لهکهنووسی رژمهت و چارهسهده

ک خهفزیۆن و، داوای لبوردنی لهلهر تهسهتاویی، ھاتهی ھه1357
نیدا چاکسازی و ا بهوجئه. ''!م بیستیامی ئوهپه'': کرد و، گوتی

ی الفاوکی لھاتبوو کهونهک، بهم خهبه. داتنجامدهرفۆرم ئه
ی نیشانهیامی شا بهپه. م بووستهی بۆ شونی خۆی ئهوهگانه

. کانر جادهسهککی زیاتر رژانهرگیرا و، خهالوازیی رژم وه
کانی وتییهنهو چاهخایاند، مانگرتنی کرکارانی پاوگهزۆری نه
تر ورهترسیی گهوڕووی مهرهش رژم بهوهستیپکرد و، بهئران ده

. وهبووه
تاوی، ی ھه15/8/1357وتی ڕکهکار و، لهشا، سوپای خسته

تیی رۆکایهسهی بهتکی تازهوهده) 6/11/1978(ر بهرامبهبه
فزیۆن و میدیاوهلهتهوجا له، ئهزھاری پکھنازا ئهراڵ غومهژنه
ی نیازی وانهک و، لهخهکردن لهشهو گوڕهشهڕهھهستکرا بهده

م درن، بهسزادهتوندترین شوهبهبت، کهو پشوییان ھهئاژاوه
کهتهالت  وحکوومهسهکار ترازابوو و، چوارسووچی دهکار لهتازه

ی شهڕهھهک، بگودانهنی خهکۆمه. رچووبوودهنهگرژهله
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. کان بوونپانی شارهو گۆڕهجادهووڕۆژ لهکانی سوپا، شهرماندهفه
شکری و کانی لهندهر نوهند مانگک ھرش بۆ سهپاش چه

تی ولهکارکردی دهزاشا، لهڕهمهکاتک حه. ستپکردتیی دهیهکۆمه
، ریدا به چارهک دوارگهوجا وههربازییش ناھومد بوو، ئسه
نویبه، )ملی ایرانجبھه(ی ناسیۆنای ئران رهبهندامیکی کۆنیئه

نگرانی دمۆکراسی الیهلهتکی تازهولهتاکو ده) 8(ختیار، شاپوور به
گرت، نگ ھهشی زۆر درهنگاوهو ھهل، شا ئه.  و سیکۆالر پکبھنت

وهوانییهالکان و پرهی مهرگهینیی، بهخومهتۆئایهچۆنکه
ریی ماوهرتیی بزاڤی جهندمانگکدا، ربهی چهماوهتوانیبووی له

ختیاریش، ، بهوهر ئهبهله. وهستی خۆیهژردهتیی بخاتهواوهتهبه
نجامدانی چاکسازیی، پش ن بۆ ئهو گفتوبهوتهیتوانی بهنیا نهتهنه
ملیۆنان مدا بهکهکییهماوهلهبگرت، که''ینیزمخومه''پۆلی شهبه

ی وره، زیانی گهوهرووی سیاسیشهکو لهیداکردبوو، بهنگری پهالیه
ندی و ھاوکاریی ڕیو، پوهری راپهماوهتیی خۆیدا و، جهسایهکهله
کانی ئامانجهلهتکردن ی خیانهنیشانهڵ شادا، بهگهسکیان لهرکهھه
تیی واوهتهی بهکهتهوهش بوو ھشتا دهوهرئهھه. مهقهدایهل دهگه

ختیار،  شاپور به''، درۆشمی وهموو ئرانهھهلهزراندبوو، کهمهدانه
رز به)التسهستی بدهردهختیار بهشاپوور به('' نوکر بی اختیار

ملیۆنان ئاستک کهیشتنهموو ئران گهھهکان لهخۆپشاندانه. وهبووه
ڵ، کانی نوکۆمهجیاوازهو چینهوهتهز و نهگهموو رهھهئرانی له

ک ڕووخانی رژم، خهلهجگه. کردشدارییاندهک، بهشانی یهشانبه
، ھیچ وهر ئهبه، لهوهکردهدهنهدرۆشم و داخوازیی دیکهبیری له

کان موو شارهھهله. ڕووخانی رژم بگرتوانی پش لهتیدهھزیک نه
. ستپکراکان دهربازخانهکانی پۆلیس و سهر بنکهولکدان بۆسهقهته
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لهکان، جگهئاینییهشارهتیی لهتایبهبهکان، ورهگهشارهله
و یخانهما و مهھا سینهروهکان، ھهسووتاندنی بانکه

الکان ھانی مهدا،مهلهدیاره. سووتندرانهکانیش دیفرۆشییهمه
ڵ گهتیکردن لهی بیرومشکیان بۆ دژایهوهدا، بۆ ئهکانیان دهالوه

دواڕۆژدا بۆ رابنن و، له'' حرام''و '' ناشرعی''گۆت وی پیاندهئه
. کاریان بننتر بهورهی سیاسیی گهنجامی پۆژهئه

پناودا دۆالری لهملیاردیاندها زاشڕهمهحهسوپای ئران، که
ککی نیا خهتهرمانکی، نهو فهئاماژهپیوابوو، بهرفکردبوو، کهسه
و و ڕۆژکدا بۆ شهکانی لهقامهو شهرجادهشوڕووتی نارازیی سهره
و رماندهفهرمانی شایپناو فهلهیهئامادهکو، بهاتبنودهله

، جگه داگیربکاتراستیشی بۆ تی ناوهوو رۆژھهمھهنشکۆیداخاوه
''باخیشا''و، ''گارد جاویدان''تی پاشایهتی تایبهشکری لهله دوو

کراو ڕواننهکی چاوهیهشوهموو ئراندا، سوپا بهھهب، لهتاران نهله
دان سهستی پاراست و، لهک دهکوشتنوبینی خهو، لهوهمایهنبالیه
ر، فسهو ئهرباز و گروبانزاران سهھه، شداو شارۆچکهشار 

کی چهک، بهڵ خهگهنگییان لهربینی ھاودهی دهنیشانهبه
ڕیو نی راپهریای کۆمهزهڵ به، تکهکب چهوه، یان بهستیانهده

. بوون
زھاری و، ڕال ئهتی ژنهوهرکاری دهسهدوومانگ دوای ھاتنه

، شا بیاریدا ) 16/1/1979(ر بهرامبه، به26/10/1357رۆژیله
که'' شورای سلطنت''نوی کی پکھنا بهیهمنت و، کۆمیتهئران نهله
.ڕوهت بباتبهئران، کاروباری وت و حکوومهبوونی خۆیدا لهنهله

ردا ماوهوژمی ملیۆنان جهر تهرامبهبهت لهنهتهشۆرای سه
لیان ستان ھهدهزیر و کاربهڕال و وهژنهوی لهگیرا و، ئهیپانهخۆ
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ی وت، وهرهدهیاندهتن و خۆیانگهھهپووزهلهپهخسا، بهبۆ ره
کان و ڕاهژنهیک له، و کۆمهوهشیان خۆیان شاردهشیکی دیکهبه

ن الیهر لهستانیش گیران و، دواتدهزیر و کاربهزیران و وهرۆکوهسه
نجام، رهسه. بارانکرانگوللهوهکانی شۆرشی ئیسالمییهدادگه
، رژمی )ی ز11/2/1979(ر بهرامبه، به22/11/1357وتی رکه

کیی رووخا و، جژن  وخۆشی و شادمانی کجارهیهتیی بهپاشایه
.وهموو ئرانی گرتهھه

چاوی پ کانی بهڵ شاژن و منداهگهزاشا لهڕهمهکاتک حه
کان راهژنهک لهو شینی کۆمهژارهنوگریان و په، لهوهسرینهئهله

ئران له''مھرئاباد''ی خانهفۆکهکانیان، لهندهستوپوهو ده
رلشوا و گرت و، سهدهرینهک ھیچ وتک وهیه، ماوهوهرهدهچووه
. یمانی پشوازیی بکاتھاوپهڕێ بوو وتکی کۆنهنا، چاوهب په

ندی کی ھۆهھاووتییهشای به'' نیۆیۆرک تایمز''ی رۆژنامه
.''!ڕتگهی لوارک دهوهنو تۆفاندا بۆ دۆزینهلهشوبھاند، که

خۆشیی نهنایدا، چۆنکهکی کورت پهیهماوهمریکا، بهئه
تی یالهکی ئهیهشخانهخۆنهله. شی داگرتبووموو لهی ھهکهنجهشرپه

ر بهم له، بهوهژر چاودریی پزشکییهخرایهتگزاس
مریکا و داوای ئهی رژمی ئیسالمیی ئران لهشهوگوڕهشهڕهھه
.پانامامریکا شای نارد بۆ وتی ی شا بۆ ئران، ئهوهسلیمکردنهته
وهمایهکزیکمهوتیک لهیهگرت، ماوهتی پاناماش زۆری رانهوهده

. وهو وتی میسر بایگرتهرهرنجام بهو، سه
ڕۆژی سای و له61نی مهتهو لهوهدییهشا ئیدی ئرانی نه

''  رفاعی''وتی مزگهکۆچیدواییکرد و لهشاری قاھیرهله27/7/1980
. وتی میسر ناشتیانله
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ندیی وهرژهبهبهی ورهتی گهساالنکی زۆر خزمهشای ئران که
وهرمییهگهروان بوو بهچاوه. یاندبوومریکا گهتی ئهتایبهبه–رۆژاڤا 

ن و، تیبدهکانی، یارمهک بۆ دسۆزییهفایهک وهپشوازیبکرێ و، وه
م تیی، بهختی پاشایهر تهبۆ سهوهی جاری پشوو بیگنهونهبه
رکۆماری سهر ساداتنوهئهن تهوهکانی جیھان، ئهرۆکهنو سهله

وهشی ئه، ھۆکهوهنایدا و، ئامزی بۆ کردهپهبوو، کهپشووی میسر
میسر تی دارایی بهالتیدا یارمهسهمی دهردهسهزاشا لهڕهمهبوو، حه
. کردبوو

تی کوردستانرۆژھهبارودۆخی 
زاشاداڕهمهحهنی رژمیمهسالی تهدواله

کانی و پگهزگهکان و دهر بانکهالماردان بۆ سهخۆپشاندان و په
، ی ورمپارزگهو، له) سنه(کوردستان ی پارزگهرکوتی رژم لهسه
رۆشنبیرانی خوندکاران و م لهشکی کهن بهالیهتا لهرهسه

و کانی ئیالم و لۆڕستان ستانهم لهبه. ستیپکرددهوهشۆرشگه
و پارزگانهی دانیشتوانی ئهزۆرینهکهوهوهھۆی ئه، بهکرماشان

کان رۆی الشیعه، مهتاوهرهسهر لهن، ھهئاینزای شیعهر بهسه
و ئاراستهکان بهسازدان و رکخستنی خۆپشاندانهیان لهورهگه

یی ئران و رکخراوهحیزبی تووده. ڕی ئیسالمیدا گابیروباوه
ربهکانی سهھا کۆمۆنیستهروهلی ئران و، ھهموجاھدینی گه

تی کوردستان، رۆژھهلهلی ئرانکانی گهفیداییهی چریکهرکخراوه
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و رکخستن پکبھنن و، شانهکهوهوهوی ئهھهوتنهکه
شدا، وهڵ ئهگهکرد، لهشدارییاندهبهکانیشدا چاالکانهخۆپشاندانهله
رشتیی رپهسهکان بوون کهالشیعهمهوهکاندا ئهنشینهشیعهپارزگههل

کانی ی شونهونهکرد و، بهکانیان دهکان و، جۆری درۆشمهرپوانه
تری ژر چهکانی دی، ناچاربوون لهسیاسییهنهی ئران،  الیهدیکه
تیدا پاشایهپالنی رووخانی رژمیینیدا  لهتۆ خومهوانی ئایهپه

.نشداریبکهبه
کانی ڵ ستانهگهراورد لهبهبهورم،و سنهکانیم، ستانهبه
کانی ئراندا ند و شارهبهڵ مهگهراورد لهبهی کوردستان و بهدیکه

م دوو کانی ئهکانی شارهوتهی مزگهرچی زۆربهگهئه. جیاوازبوو
کانی ئران، کرابوون ارهشوکوه، )و ورمسنه(یهپارزگه

و باسولدوانی سیاسی و رخستنی وهندی کۆبوونهنوهبه
م دوو ، لهتاوهرهسهر لهم ھهریی، بهماوهخۆپشاندانی جه

ت نانهپ و دمۆکرات، ریزی خۆیان و، تهدا رۆشنبیرانی چهیهپارزگه
شهو بهئه.وهکان جیاکردبووهوتی خۆشیان له ئیسالمیستهمزگه

نگرانی ئیسالمی سیاسیی و الیهئاینزای سوننهربهمامۆستایانی سهله
وی تکهرهبهرهکرد و، بهتیی شایان دهدژایهکوردستان کهله

نگری کانی کوردستان بوون، ھندکیان الیهخۆپشاندانی شاره
ابادھمهشاری لهبوون، کهدین حوسنیمامۆستا شخ عزه

کی کی ئاینیی خهتییهسایهنگری کهش الیهھندکی دیکه. نیشتداده
. و موفتیزادهحمهکاک ئهنوی به-بوون سنهشاری

نی همامۆستای ئاینی و، خاوهدین حوسنی،شخ عزه
شدا مرۆڤکی دمۆکرات و وهڵ ئهگهڕی ئیسالمیی بوو، لهبیروباوه

کتی کانیدا باسی یهیام و وتهپهله. ر بووروههئازادیخواز و نیشتمانپ
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موو ئایدۆلۆژی و ھهکرد بهلی کوردی دهکیزیی  گهو یه
نوان کوردکی کی لهھیچ جیاوازییه. وهکانییهجیاوازهپکھاته

. کرددهباتگ و، کوردکی کۆمۆنیستی شۆرشگدا نهموسمانی خه
نو دین لهمدا شخ عزهکی کهیهماوهش بوو وایلکرد لهمهر ئهھه

ری خوازیاری ئازادیدا ماوهپ  ودمۆکرات و جهرۆشنبیرانی چه
ی شخ وانهپچهبه. وهوری کۆببنهدهویست ب و، لهخۆشه
می رژمی ردهسهر لهھهکهد موفتیزادهحمه، کاک ئهوهدینهعزه
تۆکان و ئایهک لهیهڵ ژمارهگهلهندیی نزیکی ، پوهزاشاوهڕهمهحه
ندنی ئاستی سهرهڵ پهگهبوو، لهیاری شادا ھهکانی نهالشیعهمه

ی ندییهم پوهتیی، ئهدژی رژمی پاشایهالنی ئران لهتیی گهزایهناڕه
ند مانگکی ھشتا چه. کانی توندوتۆتر کردالشیعهنوان خۆی و مه

ک لهیهس بن، ژمارهرهتیی ھهواوهتهتیی بهمابوو رژمی پاشایه
کانی ندهن ناوهالیهرتیی لهنونهتۆکان بهکان و ئایهرزهبهالپایهمه

د حمهڵ کاک ئهگهخۆ لهکوردستان و، راستهھاتنه، دهوهئاینزای شیعه
، کهڕشتپالنیان دادهوهگرت و، پکهندییان دهدا پوهموفتیزاده

کانی کو باقی شونهکی کوردستانیش وهکانی خهرووی داخوازییه
تۆ ئایه''.  رنتیدا بهالی داخوازیی ئاینی وبیری ئیسالمیهئران، به

کانی بۆ شاره''تیننهتۆ جهئایه''و، سنهبۆ شاری''ریفدهسه
...ستنیشانکرانقز و بانه دهسه

، وهکانهالشیعهمهرگرتنی رنونی لهوهبه،د موفتیزادهحمهکاک ئه
کانی کوردستاندا ننهسونوچهکداریی لهی سیاسی و چهدووبنکه

بۆ .لنان''ی ئیسالمییکۆمیته''و ''مکتب قورئان''نویزراند و، دامه
ولهجهستی بهوری خۆی، دهدهی مامۆستایانی ئاینیی لهوهکۆکردنه

و ھاباد و بانهقز و کرماشان و مهبۆکان وسهکانیناوچهکرد و، له
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نگرانی ق و الیهیان مامۆستا و فهریوان و کامیاراندا توانی دهمه
وهتۆکانهن ئایهالیهله. راکشتئیسالمی سیاسیی بۆالی خۆی 

بردنی ڕوهوانی و بۆ بهت بۆ خۆی و پهی تایبهبووجه
شاری ئاینیی وخۆ لهراستهیهو بووجهو، ئهوهایهکانیان بچاالکییه

کانی کدارهوانی و چهنو پهنردرا بۆیان و، لهدهوهه'' قۆم''
.وهکرایهدا بوده'' مکتب قورئان''و '' ی ئیسالمیکۆمیته''کانیبنکه

---
کانی کدارهوان و چهی پهو، زۆربهدموفتیزادهحمه، ئهھژای گۆتنه(

تی و کیی رژمی پاشایهکجارهدوای رووخانی یه، له''کانی ئیسالمییکۆمیته''
الکانی ئران ڵ رژمی مهگهزرانی کۆماری ئیسالمیی، ھاوکارییان لهدامه

ر کاتی ھرشی سوپا و پاسدارانی ئیسالمیی ئران بۆ سهپدا و، لهدرژه
). ''جاش''لی خۆیان کرد و، بوون بهگهان لهتیکوردستان، خیانه

---
ڕی پ و بیروباوهھی چهر بهرۆشنبیرانی سهشک لهبه

و ورم، ی سنهپاریزگهر بهکانی سهشارهکۆمۆنیستیی، له
ی هکۆمه(، ''جمعیت دفاع از آزادی زحمتکشان''نوی ندکیان بهنوه

ی رهردوو بهھه. زرانددامه)تکشانحمهئازادیی زهردن لهپارزگاریک
کانی کۆمیته''، واتهکوردستانکان لهپهئیسالمی سیاسی  و چه

ر بهی سه''جمعیت''و، د موفتیزادهحمهئهر بهسه''ئیسالمی
کان رشتیکردنی خۆپشاندانهرپهکۆشین بۆ سهکان، تدهکۆمۆنیسته
التی رژمی سهمانی دهرناتیڤی دوای نهو ئالتهوهجگرهبهو، ببوون 

–کانی کوردستان شارهلهوهر ئهبهله. کوردستانتیی لهپاشایه
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تیی نوانیان قز، ئاستی دژایهو سهکانی سنهشارهتی لهتایبهبه
.توندوتیژتر بوو

تکشانی حمهی زههندامانی کۆمهئهک لهیهڵ ئازادبوونی ژمارهگهله
تیی دوای تایبهکانی رژمی شا، بهگرتووخانهلهکوردستان

فواد نوی بههی کۆمهشاوهی لوهرکردهکارگ و سهئازادبوونی 
کندکی کوردستان وهبهند مهچهلهه، کۆمهفا سوتانیمسته

رد و، ھزکی ی سازک''کتیی جۆتیارانیه''، قزسهوسنهوریوان مه
. کان رکیخستنو فیودالهگزادهدژی بهکداری ل پکبھنان و، لهچه
نوانیاندا دروستبووڕولکدان له، شهقزسهورهدیواندهکانیناوچهله
!.مبکهدوورودرژیی باسیان لوهدا بهدوورگی بهمام لهتهبهکه

باب ستئمۆکراتی کوسهینرانرباسی حیزبی دردستانی ئ!
ناوبانگترین حیزبی حیزبی دمۆکراتی کوردستان، کۆنترین و به

دوای رووخانی کۆماری کوردستان و، تی کوردستان، لهرۆژھه
ست و دهکاربهک لهیهوا قازی و ژمارهھیدکرانی پشهشه
تا کاتی دا ڕوویدا،1947سای لهکانی کۆمار کهزیرهوه
دژی رژمی النی ئران لهرینی گهشاندانی بهستپکردنی خۆپده
نگ و ترۆر و زهوهنو شهزاشا، سانکی دوورودرژی لهڕهمهحه

ھۆی ھرشی ساواک و به. ڕ کردبووویدا تپهھلهقی پهدیکتاتۆریی زه
، وهی حیزبهرگهندامان و رکخستن و ھزی  پشمهر ئهسوپا بۆ سه

نوخۆی وت، رکخستن و له.ی لدرابوورهوبرکی کاری وگهزه
ندامانی لھاتوو و ی ئهزۆربه. ست دابوودهکانی لهنھنییهشانه

ژیان،باشووری کوردستان دهلهکهر و دسۆزیروهنیشتمانپه
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شای ئران سلیم بهتهوهیلوولهتیی شۆرشی ئهرۆکایهن سهالیهله
شکیبه. وهبوون، یان دوڕخرابوونه، یان ترۆرکراوهکرابوونه

یلوول و می شۆرشی ئهردهسهله،یانرگهکادر و پشمهش لهدیکه
موو شونیک دابابوو، ھهستیان لهسھنانی شۆرش، دهرهدوای ھه

، وازیان وه ورژمی شا کردبووهسلیم بهناچاری خۆیان تهبه
کار و ژیانی ئاسایی رقای چاالکیی سیاسی و حیزبی ھنابوو، سهله

کانی حیزبتی و کادرهیهرکردهسهش لهھندکی دیکه. خۆیان بوون
ڕوانی غدا دانیشتبوون و، چاوهبهژیان، یان لهئورۆپا دهله
ندنی خۆپشاندانی سهرهکاتی پهلهوهر ئهبهله. کردریان دهدهزاوقهقه

ریی ھا کاریگهروهیی و ھهوازهرتههالنی ئراندا، پریی گهرتاسهسه
ک یهرادهزاشا بهڕهمهترس و سام و دیکتاتۆریی رژمی حه

رینی  چین و توژی خۆپشاندانی بهریان مابوو، کهسهله
ک وهویی، ھلهدژی رژمی پهکیان لهنی خهجۆری کۆمهجۆربه

دابوون ڕهباوهوکرد و لهماشا دهچوونکی کاتیی تهرووداو و ھه
کان خۆپشاندانه، کهتهسهندهھز و خاوهک بهیهرادهبهرژمی شا، 

بهوهکاتهستدهک سانی پشووتر، دهکا و، وهرکوتدهھاسانی سهبه
النی ئران ڕینی گهکورتی، راپهبه. دانسدارهگرتن وکوشتن و له

تیی یهیی و کۆمهری و پیشهئابووکانیندهری شار و نوهرتاسهسه
ی ڕگهو، لهوهدوورهتیی حیزب، لهیهرکردهم سهبه،وهگرتبووه

کانی وتی رووداوه، چاودریی رهوهکانهیاندنهو راگهرادیۆ و رۆژنامه
.کردده
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سکرتیری پشووی حیزبی نزادهسهبدو حهکاک عه،وهمبارهله
''  تکۆشاندهنیوسه''رتۆکی پهنی ئران، لهدمۆکراتی کوردستا

:ئاوای نووسیوهدا) 109(ڕهالپه
بوو رت ئامادهید وشهب قهبهس کهنیا کهی راست ب تهوهئه.... (
نوخۆی وت و کاری حیزبی بکا خوالخۆشبوو سید رسوول دھقان وهڕتهبگه

نیا تاقی تهدا به1357ھاری بهر لهو ھهئه. بوو) ورهسووڵ بابی گهید رهسه(
ھاباد کانی مهناوچهدوومانگ لهی زیاتر لهکورستانی ئران و بۆ ماوهوهڕایهگه

ش دوو بهھاوڕیانی دیکه. ... کدا کاری کردنو خهو پیرانشار لهدهغهو نه
می خۆیان کهی زۆر بهڕاستبهندی بوون کهی ناوهندامانی کۆمیتهشک ئهبه. بوون

، 1357تا ئاخر و ئۆخری پاییزی ھهجۆرک کهبه. دالی دهمهکاری عهله
ی ندامانی کۆمیتهموو ئهھهبه. کوردستانوهڕانهگهنه، )1978ری مبهدسه(

)....ببووننوخۆی والتدا نهک لهوتوویهندی حهناوه
دوای رووخانی ر لهدابوو، ھههوی حیزبی دمۆکرات لهگیروگرۆی دیکه

تاکاتیسھنانی شۆرش، رهیلوول و پاش ھهمی شۆرشی ئهردهسه، تاکو وهکۆماره
ئۆروپا و لهلهئران، له باشووری کوردستان وتیی لهرووخانی رژمی پاشایه

کی یهروانگهبهی،وهبری ئهژیان، لهغدا دهی شاری به'' ڕادهکه''کی ڕهگه
بایی نوان خۆیان بپارزن و، تبکۆشن بۆ کتی و تهیهوهییهوهتهنه

شار و رکخستنی نھنیی لهندامانیان و، شانهیاندنی خۆیان و ئهپگه
ی بارودۆخکی وهدانهرھهری سهگهئهی لهوه، بۆ ئهوهنهکان دروستبکهوگونده

یی و شاوهلوهیدان و، بهمهوهبنههوواوهیی تهئامادهسیاسیی گونجاو، به
یان کهتیی وتهیه، کاروباری سیاسی و کۆمهرابردووزموونکی زیاتر لهئه

نگیری و الیه'' اللیجه''و '' الییمه''کانی ی نوان باهست، کشهدهوهبگرنه
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، سانکی رقایی بۆخۆیان ووسهکشهی ئرانیان کردبوو بهحیزبی توودهله
بوو وهئه. ڕکردبووتپهوهکدییهتیکردنی یهناکۆکیی نوخۆیی و، دژایهزۆریان به

ر بارودۆخکدا سهتیی حیزب، بهیهرکردهنوچوو، سهزاشا لهڕهمهکاتک رژمی حه
. کردبوونهخۆی بۆ ئامادهکیهھیچ شوهوت، که بهکه

یگرت، غدا دهشاری بهلهکیدا کهیهوههکۆبوونتیی حیزب لهیهرکردهسه
بۆ وهڕنهن بگهی ئامادهسانهو کهپکبن لهکی تازهیهدات کۆمیتهبیارده

. بژرندهی بۆ ھه'' ی زاگرۆسکۆمیته''ش ناوی یهم کۆمیتهئه. نوخۆی وت
ی وهھۆی لکدانههکان، بش  بۆ نو شارهیهم کۆمیتهی ئهوهڕانهم پاش گهبه
گشتیی، بارودۆخی سیاسیی رژمی شا و ئران بهت بهبارهی حیزب سههھه

مامۆستا . باتی سیاسی بکاتنھنیی خهری کورددا بهماوهنو جهدات لهبیارده
و، م باسهر ئهسهخاتهدا پتر رۆناکایی دهندییهم پوهلهنزادهسهبدو حهعه
: تدا ده'' تکۆشاندهنیوسه''ی ) 122(ی هڕالپهله

کمان بۆ رپوان و ھاباد خهمهله1357ندانی ی ربه2کاتک بۆ رۆژی (
ندان وی دووی ربهوتی سوور بانگھشتن کردبوو، شهمزگهلهوهکۆبوونه

کبۆ خهناوی خۆم قسهوتی سوور بهمزگهیانی بچم لهبهپشنیارم کرد، که
نھنی بژین، بهئمهبیاریداوه'' زاگرۆس''کهوهو بیانووهچی به، کهمبکه

کان رووداوه. کردر نهسهقیان لهنی موافهڵ ویش دا کاک غهگهدوکتۆر قاسملوو له
م ھهتی کهتایبهبه. یشتینگهدهپیان رانهئمهپش کهچوونهخرا دهندهوهئه

ست و ھندێ بیاری وشک دهم بهوت دوور بووین و ھهلهور بوکی زۆیهماوه
ختک رژمی شا رووخا ر بم وهگهئهگوتوهزۆرم نهبۆیه. سترابووبامان به

خۆمان بۆ ئامادهوهھیچ بارکهلهچونکه. رمان دا رووخاسهڕاستی دا بهله
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بۆ و قۆناخهکانی ئهرکهی ئههومدانهکرابوو کادری پویستیشمان بۆ وهنه
....).شمان بوور نهھیچ، ھهکرابو کهنهردهروهپه

باتی سی ساڵ خهحیزبی دمۆکراتی کوردستان، پاش پتر له
، )1979/3/2(، 1357ی سای ممهشهمانگی رهنجام لهرهنھنیی، سه

لوو دوکتۆر قاسمی گرت و،ورهھاباد میتینگی گهشاری مهله
، داکهرییهماوهجهوهکۆبوونهشدار لهکی بهزار خهیانھهر دهرامبهبهله

باتی ئاشکرای سیاسی و یاسایی حیزبی ، خهمۆوهله'': گوتی
.''...کاتستپدهدمۆکراتی کوردستانی ئران ده

---

ھۆی تاندا، بهتی کوردسکانی رۆژھهی خۆپشاندانهرمهگهله
و ی ئه، زۆربهوهکهنزمبوونی ئاستی ھۆشیاری سیاسیی خه

کاندا دوبارهقامهنو کۆن و شهرزار و لهسهوتنهکهی دهدرۆشمانه
یی کورد و وهتهوای نهی رهکشهکیان بهندییه، ھیچ پوهوهکرانهده

چوون و ان و ھهرۆژ، رۆژی ھوتافکش. بوونهوهکانییهداخوازییه
ر رامبهگونجاو بهڕی ناقۆ و نهر بیروباوهسهمارگرژیی بوو لهده

درۆشمی کۆمۆنیستی و ئیسالمی و راست و . وای کورددۆزی ره
رد و سۆر و زهیئاسمان و ئاالیشتنهگهپ دهرچهپ و سووپهچه
وهستهر دهسهکوچنیشان و ئاالی ئیسالم بهسک و داسوچهکه
یی، نوی لهوهتهم ئای کوردستان و، درۆشمی نه، بهوهکانهشههد

ھاوڕیانی ی ھندک لهڕگهکان، لهشارهله.بووڕیشدا نهی تهکهکووله
کتیی نیشتمانیی یهر بهنگرانی سهتی و الیهیهرکردهنزیکی سه
دژی پارتی لهوهر زارانهسهوتنهکهلک درۆشم ده، گهوهکوردستانه
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بزانن، ج ئامانجک لهکهکهی خهوهبئه، ''موقتقیاده''و بارزانی و 
. درنندیی کدهوهرژهسوود و بهن و، لهوهو درۆشمانهپشت ئه

ساوا و تی کوردستان و بزاڤهوتی خۆیدا رۆژھهرهش لهوهئه
زیانی زۆر بها، کهردوهوهکهناکۆکییهی لهکهزموونهمئهکه
...وهکانی شکایهندییهوهژهرکیزیی کورد و بهیه

موو نو ھهلهگشتیی، ئران بهکوردستان و، لهکورتی، لهبه
ر ھهالکان بوون کهنیا چینی مهیی و سیاسیدا، تهوهتهکانی نهنهالیه
و، ھدی ھدی، کی رکخراو و، پالنداڕژرایهشوهبهتاوهرهسهله

ڕی کانیان بۆالی بیروباوهک و، درۆشمهرووی داخوازیی خه
ی ڕگهوه و، لهکانهوتهی مزگهرگهو لهوهئیسالمیدا سووڕانده

وی ، ھهکدانو خهوه لهینییهکانی خومهیام و وتهی پهوهبوکردنه
نگی نگاوڕهی رهتاکو توانییان تکای ئۆپۆزسیۆنوامیاندا، ھهردهبه

. وهنهینیدا کۆبکهتۆ خومهریتیی ئایهتری ربهژر چهئرانی له
ی یاندراوهو راگهیتا، نامهیتا پهپهوهپاریسهینیش لهتۆ خومهئایه
موو ھه، لهوهنگرانییهی الیهرگهالکان و، بهستی مهدهیشتهگهده

. وهکرانهئراندا بوده
کانی رکردنی کشهسهنی چارهکانیدا، بهیامهپهینی لهخومه

گوی ش و پھومدی بهکی گهداھاتوویهران وگوزهو،گهکۆمه
''نۆفل لۆشاتۆ''گوندی . داشوڕووتی ئراندا دهنی رهالن و کۆمهگه

رتیکردنی رشتی و ربهرپهندی سهنوهببوو به،ی نزیک پاریس
. النی ئرانری گهرتاسهسهڕینیپهرا
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:یگوتدا، دهوهرهڵ میدیای دهگهوتووژی لهینیی لهتۆ خومهئایه
وی کهھلهمانی رژمی په، پاش نهوالت نییهسهمای دنیا و دهچاوی له''

وت و هبۆ مزگوهچتهدهرنادا و،وهوهتهسیاسه، خۆی لهیهکرگیراوی بگانهبه

! برقاڵ دهسهوهرستکاریی خۆیهنوژ و پهک وڕینونیکردنی ئاینیی خهبه

، .)ن–! زاشا بووڕهمهزاشا و حهستی رهبهمه(کوڕهم باب  وئهیگوت، ده

م رژمهب ئهده. کردووهرشۆڕی بگانهیان سهو، ئمهکردووهئرانیان وران

''...!و وێیان دهجی شتکی دیکهشایان ناوێ و، لهک خه، چۆنکهمنتنه

یارکی شا و زاری نهیان لهم قسانهمژبوو ئهکی ئران لهخه
ی نی زۆر و پلهمهته. بیستبوونهوهکی سیاسیی ئرانییهتییهسایهکه

نی کۆمهی کهوهبۆ ئهکی دیکهینیی ھۆیهتی و ئاینیی خومهیهکۆمه
یشتن به، گهوهر ئهبهله. کانی بننیامهو پهوتهڕ بهک باوهخه
ینیی بۆ ی خومهوهڕانهگهموو ھیوا و ئاوات و ئامانجکیان لهھه

لهجگه. دیتینیدا دهتی و ھزر و رامانی خومهسایهکهئران و، له
و وارھا چینی خوندهروهوالت، ھهشوڕووتیکی ئاسای و رهخه

کانیش، ت کۆمۆنیستهنانهران و تهتکنۆکرات و، رۆشنبیران و، نووسه
ینیی تۆ خومهکانی رابردووی ئایهو بۆچوونهروانگهلهوهبئاوڕدانه

توضیح ''و ''کشف االلسرار''رتۆکییان ساڵ پشتر له دوو پهدهکه
و ا شون وادهنییدا نووسیبوونی، تهکانی دیکهو نووسراوه''المسائل

.وتنکانی کهشمهۆن و دربه
تۆ ، ئایه1/2/1979ر بهرامبه، به12/11/1357رۆژی له
نو پشوازیی مژوویی ملیۆنان بۆ تاران و، لهوهڕایهینی گهخومه
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له''بھشت زھرا''ر چوو بۆ گۆڕستانی لیکۆپتهی ھهفۆکه، بهسداکه
دژی یامکی توندی لهی کرد و، پهقسهک وێ بۆ خهتاران و، له

ی کهمهی سیستهچوارچوهوه کهزاشا بوکردهڕهمهتی حهحکوومه
ی توندی خنهھا رهروهینی ھهخومه. وهشابووهوهک ھهریهبهله

تی شا کرد، زیری حکوومهرۆکوهختیار دواسهی شاپوور بهئاراسته
ینیدا، وانی خومهنگران و، پهترسی شۆرشگان و الیهلهکه
زووترین کات ورا خۆی ئاشکرابکا و، داوای کردلی بهیدهنه
من ! من دولت تعین می کنم'': و، گوتیوهشنتهبوهی ھهکهتهوهده

ز لهم، ئهکهستنیشاندهت دهوهز دهئه('' !تو دھن این دولت می زنم
).!مدهدهتهوهم دهمی ئهده

رۆژان و لهڕیوی ئران کهری راپهماوهیان ملیۆن جهدهبه 
نان و کار  ''ستھنانی دهکاندا، بۆ وهتای خۆپشاندانهرهکانی سهفتهحه

ند مانگک و، کان، پاش چهقامهو شهر جادهسهھاتبوونه''و ئازادی
وونهچدهوانهرووخانی رژمی شادا، شهرۆژانی نزیک بهله

و نی مانگدا ونهنو دیمهکانیان، تا لهخانهربانی خانوو و باهسه
ک ری راستییهش پشاندهوهئه!! ینی ببیننتۆ خومهروخساری ئایه

تکارانی پ و سیاسهی چهرهبهمریکا و رۆژاڤا و، نهئهنهبوو که
، تانهو بابهکی زانستانهیهشوهیانتوانیبوو بهنوخۆی ئرانیش، نه

نیا تهوهکو ئهنگنن و، بیناسن، بهسهی ئران ھهگهرۆکی کۆمهنوه
تان وام و سهردهندی و ژیانی بهھۆی پوهبهالکان بوون کهمه

ژیان، ئاست و ی تیدا ژیابوون و دهگهو کۆمهنو ئهیان لهساه
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ی کهکهشتوویی خهینگی و تگهرھهی ھۆشیاری سیاسی و فهراده
،  وهکهیهچ رگهیانزانی چۆن  و لهناسی و، زۆر باش دهخۆیان ده

.. وهندیی خۆیانهوهرژهتی ئامانجی سیاسی و بهخزمهنهبیانخه
، وهکانهقام و جادهر شهسه، خۆپشاندان لهندانمانگی ربه

ربازگهرشبردن بۆ سهکداری و ھو لکدانی چهقهبۆ تهوهگوزرایه
کانی ندامانی ساواک و دایرهکانی پۆلیس و ژاندارم و مای ئهو بنکه

.کانی رژمندیخانهساواک و، به
یشتهالنی ئران گهو مژوویی گهڕینی بونهنجام راپههئرسه
تاوی ی ھه1357ندانی سای ی ربه22رۆژیو، لهلووتکه

ڕێ و، وتهسوور کهوانهرخهی ئهونهبه، )ی زاینی11/2/1979(
تیی ی رژمی پاشایهزگهالر و داوودهخت و کۆشکوتهختوبهته

.نویبردپچا و لهوهتکه
زاشا، شادی و ڕهمهکیی رژمی حهکجارهڵ رووخانی یهگهله

تیی رۆکایهسهالکان بهچینی مه. وهموو ئرانی گرتهخۆشی ھه
و رنامهدرۆشم و بهبهتاوهرهسهر لهھهینی، کهومهتۆ خئایه

پانی نو گۆڕهوه ھاتبوونهستراتیژکی رۆن و داڕژراوی خۆیانه
وتنی شۆرش، رکه، پاش سهوهزاشاڕهمهکانکردنی رژمی حهرهربهبه
نوی مکیسیستهی وڵ بۆ داڕشتنی چوارچوهھهوتنهکهلهپهبه

. ڕوهتاکانی ئیسالم بچت بهرهرتی سهپی یاسا و نهبهسیاسیی که
مدا، کۆمارکی ی بیستهدهسانی کۆتایی سهلهیهم شوهبه

ینیی تۆ خومهتیی ئایهرۆکایهسه، بهشیعه–گری ئیسالمیی بنچینه
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و کایهک بۆ ھاتنهتایهرهسهش، بوو بهوهزرا و ئهئران دامهله
لک رووداو و گۆڕانکاریی نوێ و گرنگ و مژوویی، ولقانی گهخ
....جیھان لهوکهنوچهله

تی کوردستانیش، شادی رۆژھهتیی، لهرووخانی رژمی پاشایه
ھیوا و لی کورد، بهدیاریھنا و، گهلی کورد بهو خۆشی بۆ گه

ی سایی رژمداھاتووی خۆی لهیوانییهدهوهشبینییهگه
، کهم باسهی ئهم درژهبه. زراوی کۆماری ئیسالمیدادامهتازه
تی کوردستان، کۆماری ئیسالمیی ئران و، رۆژھهبت بهت دهتایبه
...!م جدمرگی دووهبۆ به

''مکهی یهرگکۆتایی به''

!کانراوزهپه
،شتیھهبهسرۆواوی حاجی میرزا نهالمتکلمین ناوی تهملک-) 1*(

واوکردنی دوای ته.دنیاوهتهھاتووهھان سفهئهشاریلهتاویی ھه1277سای 
ھند له. و ھندستان کۆچیکردرهسایدا به23نی مهتهی ئاینیی لهقوتابخانه

من ''ناوی رتۆککی نووسی بهزراند و، پهکی دامهیهیی قوتابخانهمبهشاری بهله
وهر ئهبهبوو، لهنه'' ئیسماعیلیه''دی گروپی ئیسالمیی به، که''الحق الی الحق

ھر و بووشهک لهیهماوه. بۆ ئرانوهڕیتهتیکردنی و، ناچارما بگهدژایهوتنهکه
ی بۆ بیری ندهکدا پرۆپاگهنو خهکان و لهوتهمزگهو، لهوهھان مایهسفهئه

، وهوهله. کرددهرانهروهکی دادپهیهگهکسانی و کۆمهئازادیخوازی و یه
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تیکردنی و، ناچار ما دژایهوتنهکهکهندی ناوچهمهوهتداران و، چینی دهسهده
رووسیا و، ر بهربایجانی سهچ بۆ ئازهدهوهتارانهله. و تاران بواترهبه
و الو کردنی ئهردهروهبۆ پهزرن،مهکی زانستیی دادهیهشاری باکۆ قوتابخانهله

چوون بۆ بۆ خوندن دهوهئرانهژیان، یان لهوێ دهی لهئرانییانهو خوندکاره
بوو، ئۆروپادا ھهلهی کهو ئازادی و دمۆکراسییهدا، ئهیهم قوتابخانهله. باکۆ

خۆیی ربهسهوتن و،و، بیری والتپارزی و  پشکهوهکرایهکان شیدهبۆ قوتابییه
دژی ریی لهماوهتیی جهزایهدانی ناڕهرھهکاتی سهله. وهمشکیانهبرایهئران ده
ی دنشین و یام و، وتهپهبۆ ئران و، بهوهڕایهتی قاجاڕ، گهحکوومه

التی سهدژی دهک لهری خهماوهھاندانی جهی لهورهی رۆکی گهشۆرشگانه
.گایدا دهی قاجاڕندهگه

دا ئاینییانهتییهسایهکهو تاقوتۆقهریزی ئه، لهئاینییهتییهسایهم کهئه
ڕی ر بیروباوهسهبه،ری و ئازادیخوازییروهڕی نیشتمانپهست و بیروباوهھهبوو که
و اننو ئازادیخوازک لهالیهش وایکردبوو، لهمهئه. یدا زابووکهئاینییه

بژزن و راسترکی مهک ربهوهانی ئرانیدارروهو نیشتمانپهانمرۆڤدۆست
،تستانی حکوومهدهبهو کارماه، شا و بنهوهشهکی دیکهالیهماشا بکرت، لهته
. ی خۆیانی بزاننورهدوژمنی گهبه

نی زاشا، بووڕهمهتاکو رووخانی رژمی حهوهشرووتهمی مهردهسهڕاستیدا لهله
نبووکدا،ریزی خهر لهروهالکانی ئازادیخواز و نیشتمانپهمهک لهیهژماره

ر بهرامبهمی عیلمانی،  بهنگرانی سیستهئازادیخوازان و الیهکهوهھۆی ئهبه
'' درباری''الکانی بن و، حیسابی مهشبین نهتکای چینی ئاینیی ره

م ئه. وهنهجیا بکه''کان و ئازادیخوازهال شۆرشگمه''له) کانکۆشکنشینه(
تی پ حکوومهنوت لهنانهو، تهیهر ھهھهش وڕۆکهئهیهبۆچوون و روانگه
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قانی وتۆ تالهک ئایهسانک وهند کهچهکۆماری ئیسالمیی ئراندا،یمستهله
بوونی ھهان لهرچی پشتگیرییگهئهھتد،.. زری و سانعی و تۆ مۆنتهئایه

رکوتی ئازادیخوازان و، کوشتنوبینی ، ل دژی سهتی ئیسالمیی کردووهحکوومه
). وهتدارانهسهن دهالیهک بوون لهکانی خهرۆه

رانی ر ربهت بۆ سهی حکوومهورهم ھرشی گهکهملک المتکلمین، پاش یه
ی ربازگهسهلیشای قاجاڕ، لههعمهرمانی ئهفه، گیرا و، بهشرووتهشۆرشی مه

.ی تاران، خنکندرا'' باخیشا''

سای ر بهرامبهتاوی بهی ھه1269وی سای سرهد کهحمهئه- ) 2*(
کی یهماهبنهورز، لهشاری تهله'' مکاوارھه''کی ڕهگهی زاینی، له1890

. واو کردووهز تهورتهتایی لهرهخوندنی سه. دنیاوهتهئاینی ھاتووه
ھا زمانی روهھه. بیرهمامۆستای زمانی عهبهسایدا بووه22نی مهتهله

کیهماوه. ش بووه'' ئسپرانتۆ''دواتر فری زمانی . باشی زانیوهئینگلیزیشی به
نجان ی شاری زهرۆکی دادگهسهۆ پاشان ب. تی دادزارهوهلهر بووهرمانبهفه

کاروباری دادپرسی و الکان لهردانی مهستوهھۆی دهبه،داهو شارله. وهدیاریکرا
رۆکی ی ساک سهماوه. وهتهنگاریان بووهره، بهوهکانهتییهیهکۆمهکشه
تی شیرهرۆک عهسه'' لزعهشخ خه''دا وکاتهله. ی ستانی خوزستان بووهدادگه

سیکی که، )خوزستان(شووری رۆژاڤای ئرانباکان لهبهرهی عهورهگه
یویست خوزستان بکات بهدهلزعهشخ خه. یهنوچهو بوو لهت سهندهخاوه
کدار و ھزی چهجبوونینیشتهدژی وهر ئهبهخۆ، لهربهرمی سهھه
. خۆزستانلهبوو)فارس(ندییتی نوهوهدهکانیرهرمانبهفه

خوزستان ل لههزعرمانی شخ خهفهبهکانی دادگهرهرمانبهفهوی و سرهکه
تاران و ساڵ له10ی ماوهڕوا و،و تاران دهرهوی بهسرهکرن و، کهردهده
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بت دهکیش یهماوه.سپدرتپدهی تیی دادگهرۆکایهی ئران سهکانی دیکهشاره
شی مامۆستای بهبهکرت ده) زی 1939(تاوی ی ھه1308سای . رپارزهبه

ندین ساڵ، ی چهماوهوی کهسرهکه. ی تارانزانستگهزمان و مژوو، له
کانی و ھۆکارهکشهلهوهنزیکهڕابوو، لهکانی ئران گهندهبهشارومه
تاوی ی ھه1320سای بوو لهوهئه. بوتوویی ئران ئاگاداردهدواکه

ی زرنت و، رۆژنامهمهتاران دادهکی رۆشنبیریی لهۆمهک) ی زاینی1941(
کات ستدهدا، ده'' پرچم''ی رۆژنامهله. یکههئۆرگانی کۆمهبت بهده'' پرچم''

ی وهدواھشتنهالکان لهریتی کۆن و رۆی مهدژی داوونهلهوهنووسینهبه وتار
کدا موو الیهھهوی بهسرهکهی پناچی، نویھنده. ڕووخاتهدهڵکۆمه

ی 1324سای له. نگریدژ، یان الیهبنهککی زۆر، دهو، خهوهبتهبوده
الکان و مه. م ناکوژرتن، بهکهی لدهقهتهالکان، ی مهخشهنهبهتاوی، ھه

انی دژی، تاوک لهستی ھاندان  و ورووژاندنی خهبهمهو، بهموسمانانی توندڕه
. پاینهدهقورئانسووتاندن ده

بت، ری دهرنووسهخۆی سه، که''پرچم''نووسینی وتار لهلهوی جگهسرهکه
ی گرانهخنهتی رهتی و بابهیهمی مژوویی و سیاسی و کۆمهرھهلک بهگه

، '')المئیسبهتبارهسه''، ''ئاین'': شکی بریتین لهبه، کهوهتهبوکردووه
، ''نگ چییهرھهفه''، ''بیاتدهئهت بهبارهسه''، ''نگننیسهو، ھهوهبیخوننه''
پاشاکانی ''، '' دنیادین و''، ''وانرهت بهبارهسه''، ''؟!نگ یان فبازیرھهفه

تمژووی پنج سه''، ''ی ئرانشرووتهمژووی شۆرشی مه''، ''ب ناو و نیشان
، ''مژووی ش و خۆر''، ''ربایجانی ئازهساه18مژووی ''، ''وزستانی خساه

، ''مشعشعیان''، ''و قلیانمنهمژووی ده''، ''یچهز و بنهگهدین و رهفییهشخ سه''
ری و، گهری، شیعهھاییگهبه''، ''رتییگهشیعه''، ''مریکادروستبوونی ئه''
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ی لهی دیکهیان وتار و نووسراوه، دهکانهرتۆم پهلهجگه. ''رتییسۆفیگه
زمانی فارسی ھا روهوی ھهسرهکه. وهتهبی و فارسیدا بالوکردووهرهکانی عهگۆڤاره

لفوب و زمانی نی و، ئهرمهبی و ئینگلیزی و ئهرهری، عهو ترکیی ئازه
نو ژووری دادگهلهسایدا، 57نی مهتهوی لهسرهکه. یشی زانیوه'' ویھلهپه''

تی ستانی حکوومهدهڵ کاربهگهستیکردن لهھاودهالکان و بهی مهخشهنهو، به
کانی فیداییه''ی ی رکخراوهندامانی دیکهوی و، ئهفهواب سهن نهالیهئران،له

. ترۆرکراوهه'' ئیسالم

ید وی، کوڕی سهفهواب سهنهناسراو به'' سید مجتبی میرلوحی''- ) *3(
شاری له'' خانی ئاباد''کی ڕهگهله) 1924(تاوی ی ھه1303سای واد لهجه

ی ف و، ماوهجهنهچووهسایدا 17نی مهتهله. دنیاوهتهووهھاتتاران 
رگرتنی و، پاش وهتیدا خوندووتهفجهی ئاینیی نهقوتابخانهلهچوارساڵ

ن الیهوی، لهسرهد کهحمهنوبانگ ئهری بهنووسهستووری فتوای کوشتنیده
پاش . وهتهڕاوهگهو ئران ره، بههویه'' مینیبدولحسنی ئهتۆ شخ عهئایه''

ندیی قانی پوهدی تاهمهتۆ شخ محهڵ ئایهگهی بۆ ئران، لهوهڕانهگه
تۆ شخ ئایه. کردووهئاگاداری وی سرهنی کهی کوشتخشهنهلهویئهو،گرتووه

کی و فیشهمانچه، تا دهپیداوهن پووی ت تمهنی، چوارسهقاد تاهمهمحه
ف و، جهبۆ نهوهڕتهگهوی، دهسرهد کهحمهواب پاش کوشتنی ئهنه. پبکت

. کرترمی لدهکی گهپشوازییهوهفهجهتۆکانی دانیشتووی نهن ئایهالیهله
ڵ گهپرسوراوژ لهتاوی بهی ھه1324سای . بۆ ئرانوهتهڕاوهگهدواتر 

. زراندووهمهدا'' کانی ئیسالماییهفید''ی تۆ کاشانی، رکخراوهئایه
دواجار . ی ئرانیان ترۆرکردورهستی گهدهندین کاربهکانی ئیسالم، چهفیداییه

وتن و، گیران و، کهرنهم سهیان دا به) العه(زیران رۆکوهوی کوشتنی سهھه
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لهیدیکهھاوڕیدووڵ گهلهوی، فهواب سه، نه)16/1/1956(وتی رکهله
. درانسدارهله'' لعهقزڵ قه''زیندانی 

م ورز بوو، بهکی تهمینی، خهبدولحسنی ئهتۆ شخ عهئایه-)4*(
ی چل ساڵ ماوه. رسهال بردهربهف و کهجهاری نهشی ژیانی خۆی لهزۆربه

ر و، سهبردهوهشیعهئاینزای تیدان بهوایهرهی وهلکۆنههبخۆینیمهته
و الغدیر فی الکتاب و السنه''نوی تۆکک بهرپهکانی لهوهنجامی لکۆینهئه

وانی بۆ پهخدارهکی بایهیهرچاوه، سهرتۆکهم پهئه.وهکۆکردهدا '' االدب
ی قوتابخانهوانهبهبووهوه)المعارفی شیعهدائره(نوی و بهشیعهئاینزای 
.کانئاینییه

غۆل ن پاشای مهالیهم جار لهکه، یهئرانهل'' تۆئایه''یوشه-)5*(
نوی بهکی شیعهزانایهنالیهلهلجایتۆ، ئه. کارھاتبهوه'' لجایتۆئه''نوی به
و، نوی خۆی گۆڕی و، نوی موسمانی شیعهبوو بهوهیه'' لیال حهمه''
د، نوی ممهوجا سوتان محهئه. بژاردی ھه'' ندهد خودابهمهسوتان محه''

، یهم وشهکارھنانی ئهم بهبه. لی داناال حهر مهسهتۆی لهخوازراوی ئایه
.ھنراکار نهکی زۆر بهیهاوهبۆ م

غۆلی ی مه) ئا(بهدواتر بووهی آقا، کهدوو وشهی ئاخوند لهھا وشهروهھه
م دوو وشهئه. رگیراوهوهوهی کوردییه) وارخونده(ی وشه، له)خوند(ی و، وشه

اشرا و، ی لدات) ئاخوند(ی و، وشهنککراکشی یه، تکھهغۆلی و کوردییهمه
ی ئران گهتی و، کۆمهتایبهی ئاینی بهنو کۆڕوکۆمه، لهدواوهبهوهله
ی رزلنان لهالکان و زانایانی ئاینی و، وشهنازنوی مهگشتیی، بوو بهبه
آقا ('' زائا غوالمره''ن نو فارسدا ده، ئستاش لهبۆ ونه. ترورهگه
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ی وشهک گوترا لهیش وه'' خوند''ی وشه). قیقا تهآ('' قیئا ته''، )غوالمرضا
.رگیراوهوهوهی کوردییه) واروار، یان خوندهخۆنه(

الی نوی مهیان به'' شخ االئیسالم''ویی، نازناوی  فهپاشاکانی سهدواتر، 
حجت ''، نازناوی داکانمی قاجارهردهسهوجا لهئه. کان زیاد کردورهگهشاره
مانی زهنو کورددا باو بوو، لهلهکه'' المه''ی وشه. باوبوو به'' سالماال
کان و زانایانی وتهپشنوژی مزگهئیمام و پشنوی کاندا بوو بهوییهفهسه

می شۆرشی ردهسهتیی لهتایبهکان، بهتی قاجارهحکوومهمیردهسهله. ئاینیی
وای ئاستی پشهخۆیان لهزانایانی ئاینی، کهکان و،ورهالگهدا، مهشرووتهمه

نوێ رلهمزانی و، سهکهیان بۆخۆیان به'' ال و ئاخوندمه''بینی، نوی ئاینیدا ده
تۆ ی ئایهپلهبهکی شیعهالیهند مهو، چهوهتۆ قوتکرایهی ئایهوشه
گوترا، کهدهسانهکهوو، بهوهرمایهال و ئاخوند ھهوجا نوی مهئه. یشتنگه
ید سه. و ئاستکی نزمتردا بوونپلهلهوهرووی زانست و زانیاری ئاینییهله

، زاشاڕهمهتی حهمی حکوومهردهسهلهسک بوو کهم کهکهد برووجردی، یهممهمحه
.ی پدرا'' عظمیآیت اله''نازنوی 

باوکی . ز تورکمانهگهرهلوو بهیموورخانی ئایرمتاج الملوک کچی ته- ) 6*(
بوو، ھاوکات '' رانمازنده''ر بهی سه'' سواد کوه''کانی ناوبانگهبهگهبهرهدهله
سایدا 18نی مهتهلملووک، لهتاجه.  زاق بووشکری قهکانی لهرماندهفهله

ملکه''نازناوی زاشا، یشتنی رهالتگهسهدهپاش به. زاخانری رهھاوسهبهبووه
ت التی تایبهسهن رز و دهخاوهوهر ئهبهی پدراوه، له) شاژنی دایک(، ''مادر
.، دوو کوڕ و دوو کچزاشا چوار مندای بووهرهله.بووه

تا لهره، سه)زاشاڕهمهزاشا و دایکی حهژنی ره(کانی تاج الملوک رییهوهبیره
. وهرتۆکیش بوکرایهک په، پاشان وهوهرایهدا بوک" پیک نت"سایتی 
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، رووداو و موو جۆرهئاگاداری ھهوهنزیکهیان ساڵ لهلملووک، دهتاج
ڵ گهی لهرم و دۆستانهندیی گهپوه. کانی سیاسیی نوخۆی ئران بووئالوگۆڕه

وهکییههرستانی نوخۆیی و دهدهرکۆماری وتان و، کاربهر و سهیان ربهده
وتی سوکهھهتی و سایهکه، کانیدارییهوهی بیرهوهگانهلهتاج الملوک . بووهھه
ستی وتانی بیانی دهی کاربهوانهدیونی، چ ئهی کهستانهدهو کاربهئهمووھه

، وهی خۆشییهکهماهندامانی بنهئهبه-ی ئرانی بوون وانهبوون، چ ئه
و درکاندنی ئه. ڕووتهنا خستووهوان و، ب پچ و پهکی راست و رهیهشوهبه

خۆی کانیشی لهت کچهنانهو بووک و تهکانیوهنهوایکرد کهششاراوانهراستییه
نیویۆرک کۆچیدوایی کرد، ک، کات لهجیهیشتهتا کار گه. و زیز کردتووره
و، ی بیمارستانی نیویۆرک مابووهدخانهساری لهکهرمهندین رۆژ تهی چهماوه
ریی وهویش بیرهئهزاشا،کهڕهمهی حهکهدایکی ژنه. وتنکهدهی نهرهسوکاری قهکه

:تینووسیویهوهو بارهکانیدا لهرییهوهی بیره506ی ڕهالپه، لهخۆی نووسیوه
ک لهو، ھیچیهوهیهوی مار زهسهی لهکهرمهلملووک، پاش مردنی، تهتاج ''

سپاردنی خاکئهفی ناشتن و بهسرهبوون، مهنهی، ئامادهکهماهندامانی بنهئه
، پنج وهپاریسهله) حرهفه(ری شا بوو ھاوسهوهئه. ستۆی خۆیانئهبگرنه

تا ) و، جنشینی باوکیورهگهکوڕه('' زا ولیعھدغومه''زار دۆالری نارد بۆ ھه
یکردهو،نهگرت بۆخۆی ھهی کهزار دۆالرهزا پنج ھهم غومهینژن، بهب

نوی داری نیویۆرک، بهنجامدا، شارهئهله. یورهگهرفی ناشتنی دایهسه
نجامدانی ھیچ ب تابووت و، بئهس ناونووسیان کرد و، بهژار و، بکهھهژنه

وههرسکهکۆلی و، تووشبووی مادهسی ئههندین کرمی چهڵ تهگهسمک، لهروڕه
دا کۆمهی بهورهنو گۆڕکی گهمردبوون، لهو کۆنان ر جادهسهلهکه

.''چاکرا
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ستانی ر بهسه'' ندبیرجه''دایکبووی شاری م، لهلهدوال عهسهئه-)7*(
یی شاری ی کشتوکازانستگهواوکردنی خوندن لهپاش ته. خوراسان بوو

م الی لهی عهماهبنه. لوچستان و سیستانستانداری ستانی به، بوو به''جرهکه''
تی زۆری بهم، کاتی خۆی خزمهلهی شا ناسراو بوون و، باوکی عهماهبنه
رگرت و، خۆی لهکیوهکهتییهو نزیکایهم، لهلهدوال عهسهئه. زاشا کردبووره

زیری کشتوکاڵ و، دواتر بوو وهبوو به) ی ز1950(سای . وهشا نزیک کرده
ڵ گهتیی نوان ئینگلیز و شا لهدانی دژایهرھهپاش سه. زیری نوخۆوهبه

ی 1962(سای . کردشا نهم، پشتی لهلهدو عهسهدق، ئهدوکتۆر موسه
یزانی م، زۆر باش دههلعه. زیرانی ئرانرۆکوهسهکرا بهن شاوهالیه، له)زاینی

مینی دق و ئهی موسهوانهپچهبهوهر ئهبهله. چۆن دی شا رابگرێ
. دادهنجام نهب پرس و ئیزنی شا ئه، ھیچ کارکی به)زیرانی پشوورۆکوهسه(
پيشوای "نوی ، بهداڵ شاگهی لهوهڕوو بوونهکاتی رووبهکانیدا، یان لهنامهله

م، لهعه. کردم دهلهعهسک بوای بهرکهھهشا پتر له.وی دنان" مقتدرمن
رککی گرنگی ھا ئهروهتیی، ھهرکی حکوومهنجامدانی کار و ئهئهلهجگه
نھنی کیبوو، خانوویهوهش ئهرکهو ئهئه!!پسپردرابوون شاوهالیهشی لهدیکه

ک و، شاژن و، چاوی خهدوور لهکردبوو و، ی بۆ شا ئامادهو شاراوه
سایه''و، وهکهخانووهبردهدهیشخهکهکانی، کچ و ژنی جوان و ندهستوپوهده

م، پاش به. بواردیان رایدهگهند ساتک لهیش، چه'' خدا و شاھنشا آریامھر
پش  و، لهزاندهملهی عهکییهالوهپیشهمهبه) شاژن('' حرهفه''ک، یهماوه

'' ملهعه''، لهزلله، بهندی کۆشکی شاستوپوهست و، دهدهک کاربهچاوی کۆمه
!تی سووکی پدهدا و، قسهده
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. ئینگلیز بوور بهم، سهلهعه'': ده) ملهعه(ت بهبارهلملووک سهتاج ا
راوژکاری نزیکی '': تگوشای دهئاشکرا، بهبهوه و،شاردهدهشی نهوهئه
Sir)(' 'س''ریتانیا، نیشان و نازنوی شاژنی بهو، لهتی بریتانیایهولهده

.''!خشراوهپبه(ی )Lord(،''لۆرد''و، 
، )ی ز1978(تاوی ی ھه1357ورۆزی سای مانگی نهم، لهعهدۆ سهئه

وخانی رژمی  ی خون، ساک پش رونجهشرپهھۆی تووشبوونی بهبه
.    تاران کۆچیدوایی کردویی، لهھلهپه

کانی رۆک خهی سهماهبنهز کورد و، لهگهرهختیار، بهشاپوور به- )8*(
وی پاراستنی ختیاری، ھهکانی بهدرژایی مژوو، ھۆزهبه. ختیارییهی بهنوچه

ت سه. وهتهران بوونهداگیرکهنگاری دوژمنان  ورهو، بهیان داوهکهخۆیان و خاکه
ختیاری و سوپای ئرانی ڕ و لکدانی نوان بهشهر، لهربهمهو بیست ساڵ له

. کوژراوه'' ضل السلطان''نوی ختیار بهقاجاریدا، باپیری شاپوور به
رۆکی تاتورکی سهئهلهوهالساییکردنهیشت، بهت گهسهدهزاشا بهکاتک ره

وهئه. تی ناسیۆنای فارس پکبنتولهزووترین کات دهویدا بههترکان، ھ
تی سهژیر دهوخۆ لهراستهستپکرد کهدهو نوچانهئهرسهبوو ھرشی بۆ

پاش . خۆ بوونربهسهی خۆیانداکهرمهھهلهبوون و، ئراندا نهتی حکوومه
ی 1313گی خایاند، سای ندین مانچهو گران کهورهڕوشۆرکی گهشه
زاران ھهو باروت نوقمی خونکرا و، بهگوللهختیاری بهڕینی بهتاویی، راپهھه
تییان نازناوی یهھۆی دڕندهکانی سوپای ئران، بهرماندهس کوژران و، فهکه
رۆک ی سهماهندامانی بنهشا، ئهزاوجا رهئه. یان پدرا'' ڕستانساوی لۆقه''

. داسدارهختیاری لهباوکی شاپوور بهوانهختیاری، لهھۆزی به
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ن الیهکۆلۆنیالیستی لهستپکردنی بزاڤی دژهکاتی دهختیار، لهشاپوور به
ی تاکهپاش کوده. ی ناسیۆنای ئیرانرهندامی بهئه، بوو بهوهدقهدوکتۆر موسه

ی س ساڵ گیرا و، جارکیان ماوهندین جارچهوهن رژمهالیهدق، لهموسهدژ به
.وهزیندان مایهله

، وهڕهرووی بیروباوهم لهز کورد بوو، بهگهرهرچی بهگهختیار، ئهشاپوور به
یی خاکی کپارچهپاراستنی یهواوی بهناسیۆنایستکی ئرانی بوو، بوای ته

زیرانی رژمی رۆکوهسه، بوو به1357فرانباری ی به16رۆژی .  بووئران ھه
ند رۆژکی مابوو بۆ چه. ست بوودهی بهو پۆستهرۆژ ئه37ی شا و، ماوه

ندامانی ن ئهالیهو، لهوهکجاریی شۆرشی ئیسالمیی، خۆی شاردهوتنی یهرکهسه
شاپوور . ئۆروپانتهیه، توانی خۆی بگهوهانییهکهی ناسیۆناڵ و دۆسترهبه
ن الیهی زاینی، له1992گوستی سای ی ئه6رۆژی نجام، لههئرختیار، سهبه

ی خۆی کهنو ماهنسا لهرهوالتی فهکانی کۆماری ئیسالمیی ئران، لهترۆریسته
.ترۆرکرا

رچاوهسه
ی رچاوهسه) 35(مرجهسه، رتۆکهم پهکردنی ئهئامادهبۆ 

کوردی و رچاوهم سهک لههنویاندا، کو، لهوهتهجۆراوجۆر خوندراوه
:رگیراوهوهوهخوارهیئینگلیزی و فارسی یانه

شی ، به)تا قاجارییهوهغۆلهمهله(رتۆکی ئران و جیھان په- )1(

بدولحسن دوکتۆر عه: "نووسینی–) و وتیانچهکان و، بنهوییهفهسه(

.''وایینه

.، تالیف مرتضی راوندی)2جلد(رتۆکی تاریخ اجتماعی ایران په–) 2(
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کردن و ئاماده'' قاجارصفاریان تا دورهاز دوره''تاریخ ایران زمین –) 3(

.عبدالعلی معصومی: نووسینی

وقایع ''رتۆکیپهله)2رگیبه(''زندگی شاعباس اول''رتۆکی په–) 4(

.رگیراوهوهوهه''اتفاقیه
تاریخ ''، 126ی ڕه، الپه2رگی ، بهزندگی شاعباس اول(–) 5(
).''باسیعه

) بر مبنای اسناد خطینادر شاه('' نادر صاحبقران''وحیدی، ته. ک–) 6(

.تاویی ھه1384نشر زیار

رویزی دوکتۆر په'': ی، نووسینیکهمهردهند و سهریمخانی زهکه- )7(

. ''بیجهره

م : نگارش و اقتباس'') ولجلد ا(جنبش ھای کرد از دیرباز تا کنون - )8(

.سوئد–چاپ اوپساال ''  کاردوخ–

رضا مرزبان، : رنووسه) 2(روحانیت و تحوالت اجتماعی در ایران - )9(

چاپخانه: چاپ). 2006(1385چاپ اول، انتشارات فروغ، آلمان، زمستان 

.کلن/ مرتضوی

رامون چند نكته پی- روحانیون سیاسی یا اسالم سیاسی ''وتاری - ) 10(

مشید فارۆقیدوکتۆر جه: نووسینی'' نقش روحانیون در انقالب مشروطه

F O 371 LEP35069ریتانیا کانی بهنامهگهبهله- ) 11(

.تاویی ھه1321ی سای ممهشهره/ 1943ی مارچی 12وتی رکه
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ری مبهی سیپتهپانزه(12رلین، ژماره، چاپی بهگۆڤاری کاوه-) 12(

).4و2ڕهاینی، الپهی ز1916

وی، سرهد کهحمهنووسینی ئه) 50(ڕه، الپه''ادادگ''رتۆکی په- )13(

).ی زاینی1945(تاوی ی ھه1325م سای کهچاپی یه

سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران /اسناد تاریخی جنبش کارگری–) 14(

.169و168صفحه3جلد 

.، نووسینی ناسر پاکدامن)19ڕهوی، الپهسرهکهترور(–) 15(

.ویسرهد کهحمهئه: بھائیگری، شیعیگری، صوفیگری، نووسینی–) 16(

ایرج پزشک : ، نووسینی)انقالب مشروطیت ایران(مروری در ایران –) 17(

. زاد

بات و تکۆشانی رابردووی خهئاوڕک له('' تکۆشاندهنیوسه''- )18(

سکرتری (نزادهسهبدو حهعه: نووسینی) دستانی ئرانحیزبی دمۆکراتی کور

1995گۆستی سای مانگی ئه، له)پشووی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران

.دا چاپکراوه

تحلیلی  از شرایط اجتماعی روستایی ایران، ص تھران –) 19(

.1357سال

کتۆر سادق دو: نووسینی( '' ای بر انقالب اسالمیمقدمه''–) 20(

.)المزیباکه
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بھرام رحمانی، ناشر انتشارات : مدنی، نوسینیجامعهافسانه–) 21(

مان ئهله2001سای '' کۆن''شاری له'' مرتضوی''ی چاپخانهفروغ، له

. چاپدراوهله

.شھرستان خمین–ھنری استان مرکزی حوزه''ڕی ماپه–) 22(

.ینییتۆ خومهئایه–دیا ڕی ویکیپیماپه–) 23(


