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 تاریخ تھاجمات و جنایات ارامنھ، اسماعیل سیمیتقو
  

 بھ كوشش: علی صدرایی خویی

: 

متنی کھ در ذیل مطالعھ خواھید کرد بخشی از دست نوشتھ ھای مرحوم میرزا 
ابوالقاسم امین الشرع خوئی در باب جنایات، خیانات و تھاجمات ارامنھ، 

آسوریھا و اکراد و مستبدین غرب مملکت آزربایجان، بھ رھبری جالدانی چون 
مارشیمون، آندرانیک و سیمیتقو و ھمچنین ستمگری ھمانند اقبال السلطنھ علیھ 

اھالی مسلمان، ترک و مظلوم منطقھ است کھ بھ کوشش بی دریغ و صمیمی 
 .جمعی از فعالین مدنی آزربایجان تھیھ، اسکن، تایپ و ادیت شده است

با توجھ بھ اینکھ کتاب حاضر در اواخر عھد امپراطوری قاجار نوشتھ شده لذا 
بھتر آن بود کھ ھمراه با تصحیحات و تحشیات الزم منتشر گردد، اما متاسفانھ 

 .کمبود وقت مانع از انجام این مھم گردید

امید است کھ این کتاب ارزشمند بعنوان مجموعھ ای از اسناد متقن و شواھد 
مستند، بصورت شایستھ ای مورد توجھ مورخین و محقیقن قرار گیرد و چراغی 
شود برای روشن کردن تاریخ خاموش ملتی کھ بھ رغم مظلومیت ھای ھولناکش 

 !عموما در آماج تبلیغات مسموم تاریخ نگاران بیگانھ وبیمایھ قرار گرفتھ است

 :عالقمندان جھت کسب اطالعات بیشتر می توانند بھ آدرس ذیل مراجعھ فرمایند

 

مجموعھ مجلدات میراث اسالمی، بھ کوشش رسول جعفریان، جلد دھم،( بخش 
تاریخ تھاجمات و جنایات ارامنھ، اسماعیل سیمیتقو و سردار ماكو در 

آذربایجان، تالیف میرزا ابوالقاسم امین الشرع خویي، بھ كوشش علي صدرایي 
خویي)، قم، کتابخانھ حضرت آیت هللا العظمی مرعشی نجفی (ق)، از صفحھ 13 

 تا صفحھ 80

 

 درآمد

نوشتھ حاضر بخش دیگري از خاطرات امینالشرع خویي است. بخشھاي اول و 
دوم و سوم آن در دفتر ھفتم و ھشتم این مجموعھ منتشر شده است. این بخش 

اختصاص بھ گزارش وقایع تھاجمات و جنایات ارامنھ و اسماعیل سیمیتقو و 
سردار ماكو درآزربایجان غربی دارد. این وقایع یكي از حوادث مھم آن منطقھ 
بعد از انقالب مشروطیت ميباشد كھ در اثناي جنگ جھاني اول درسال 1296 

 .ش اتفاق افتاده است. وقایع شامل سھ بخش است



تھاجم ارامنھ: شرح این واقعھ چنین است كھ ارامنھ آسوری مقیم تركیھ كھ  -1
در اصالح محلي«جیلو» خوانده ميشوند در جنگ جھاني اول قصد ضربھ زدن 

بھ سپاه عثماني از داخل خاك عثماني را داشتند . حكومت عثماني بھ محض 
اطالع از این واقعھ گوشمالي سختي بھ آنھا داده و خائین را مجازات مينماید. 
باقي این قوم فرار را بر قرار ترجیح داده و در نواحي آزربایجان غربب یعني 
اوذمیھ و سلماس با كمك انسان دوستانھ مسلمان مستقر ميگردند. ولي آنھا 

ھواي دیگري در سر داشتند و بھ محض استقرار در این نواحي بھ تشكیل قواي 
نظامي پرداختند و با كمك تسلیحاتي انگلیس و روسیھ سپاھي حدود ده ھزار نفر 

تشكیل دادند. با توجھ بھ ضعف حكومت مركزي ایران ارامنھ ھیچ مانعي در 
اجراي نقشھھاي خود نميدیدند. بھ ھمین جھت در اسفند سال 1296 ش. 

 .اورمیھ را اشغال كردند

كسروي در تاریخ ھیجده سالھ آزربایجان درباره رفتار ارامنھ با مسلمانان در 
زمان اشغال اورمیھ چنین مينویسد: « درست 33 روز از اول دعوا گذشتھ بود، 

اھالي شھر توي خانھھا با ھزاران مصائب از بيآذوقگي و ناامني و فقدان 
خویشان و نزدیكان خزیده و از ھیچ جا خبر نداشتند. یك دفعھ صبح روز 
چھارشنبھ آخر سال كھ در ھمھ والیات ایران جشن و سرور است، لجام 

گسیختگان «جیلو یا جلو» بھ محالت رو آورده و مسیحییان دیگر نیز كھ پي 
بھانھ ميگشتند ، با جیلوھا داخل خانھھا شده و درھا شكستھ و پشت بامھا را 
گرفتھ و بي آنكھ از كسي مقاومت ببینند دختران خردسال و بچھھا و مردان و 
زنان را در اطاقھا و دھلیزھا و پشت بامھا ھدف گلولھ نمودند . واقعا امروز 
مصیبت عظیمي بوده ، نھ پناھگاھي نھ مفري، ھمین كھ اھالي این دربند از 
كوچھ یا از پشت بامھا بھ آن دربند فرار ميكردند پس از ده دقیقھ مسیحیان 

ھمان دربند را نیز ميگرفتند و اینھا را با آنھا در یك جا ميكشتند. در این قتل 
عام قریب ده ھزار نفر از مسلمانان كشتھ و بھ عمامھ داران از مالھا و سادات 

ابقا نكردند و عدۀ زیادي از سادات وعلماي بنام را كشتند . از عمامھ داران 
 :مشھور كھ امروز در خانھھاي خود كشتند

مال علي قلي با دوپسرش، میرزا محمود ،میرزا عبدهللا و عروس او، زن میرزا 
محمود را نیز روي جنازه شوھرش كشتند ، صدرالعلماي محلھ علي شھید ، حاج 

میرعلي اصغر، حاج میر بیوك آقا ، ثقھاالسالم ارومي ، آقا میرزا صادق ، آقا 
میرزا ابراھیم مجتھد ، حاجي مال اسماعیل عیسالو ، كھ سرش را گوش اندر 

گوش بریدند، آقا میرزا جالل روضھ خوان مدیر مدرسھ جاللیھ ، مال علي روضھ 



خوان معروف بھ قوجھ نوكر، میرزا احمد روضھ خوان یورتشاھي ، یك نفر مال 
سیف هللا نامي كھ ھمیشھ ميگفت اگر مسیحیان بھ خانھ من داخل شوند باید یكي 

دو نفر بكشم تا كشتھ شوم ھمین روز مسیحیان بھ خانھ او داخل شدند و ھمین 
كھ با او رو برو گردیدند و خواستند با گلولھ بزنند مال سیف هللا طپانچھ را كشید 

 .دو نفر را كشتھ و بعد مسیحیان او را كشتند

جنایات اسماعیل سیمیتقو: ھجوم ارامنھ بھ آزربایجان غربی با كمك نیروھاي  .
عثماني دفع گردید. بعد از آن نیروھاي عثماني چند ماه این منطقھ را در تصرف 

خود داشتند وسازماني بھ نام «اتحاد اسالم» براي وحدت میان مسلمانان این 
منطقھ و سرزمین عثماني ایجاد كردند. با آغاز جنگھاي میان عثماني و دول 

اروپایي نیروي عثماني این منطقھ را تخلیھ كردند. بعد از خروج سپاه عثماني 
اسماعیل سیمیتقو كھ از پیش نیروھاي شورشي چندي را در اختیار داشت، با 

گسترش و تجدید قوا، شھرھاي سلماس و اورمیھ را اشغال كرده و طي چند سال 
مناطق اطراف آن از قبیل خوی، طسوج و ساووجبوالق(مھاباد) را ھمواره مورد 

تاخت و تاز خود قرار داد. در این مدت درگیریھاي متعددي میان قواي دولتي و 
نیروھاي سیمیتقو رخ داد كھ مؤلف ھمة آنھا را بھ تفصیل شرح داده و نیازي بھ 

تكرار آنھا دراین مقدمھ نیست. در اینجا باید افزود كھ تاخت و تاز سیمیتقو از 
سال 1298 شمسي آغاز و پس از شكست او در سال 1301 پایان یافت. او در 

 .سال 1309 بھ دستور رضا خان اعدام شد

جنایات سردار ماكو: در دوران تاخت و تاز سیمیتقو، حفاظت شھر خوي و  .3
حومھ بھ ناچار بھ سردار ماكو مرتضي قلي خان اقبال السلطنھ ماكویي فرزند 

تیمور خان اقبال السلطنھ واگذار گردید. مؤلف مظالم و تعدي سپاھیان سردار را 
در این مدت در خوي بھ خوبي شرح داده است. باید افزود كھ سردار ماكو پس 

از دستگیري و بازداشت در تبریز در سال 1302 شمسي در زندان تبریز در 
سن شصت سالگي مرد و حكومت خوانین ماكو پایان یافت. امینالشرع كھ خود 

در این وقایع یكي از سران صاحب نفوذ مسلمانان در خوي و سلماس بوده و در 
مبارزات نیز شركت داشتھ، در نوشتھ حاضر بسیاري از جزئیات این جنگھا را 
كھ خود شاھد آن بوده ضبط كرده كھ در ھیچ منبع دیگري ذكر نشده است و از 

 .این جھت نوشتة وي حائز اھمیت زیادي است

امید كھ انتشار این نوشتھ بتواند عبرتھایي از تلخیھاي سپري شده براي مردم 
این سرزمین را بازگو نموده و مسلمانان را با توطئھھاي خارجیان كھ در گذشتھ 

 و حال علیھ آنان جریان داشتھ و دارد آشنا سازد



 دربیان بدو ظھور فتنھ در ارومیھ مابین مسلمانان و نصاري -1

 و عواقب كارھاي آن سامان

نخست باید دانست كھ مارشیمون نام، رئیس روحاني ملت نصاري، و بھ زعم 
خود ایشان از نسل حضرت شمعون ابنالصفا بوده كھ از حواریین حضرت مسیح 

است. و این جماعت چندان بھ این شخص معتقد بودند كھ وي را از ھمھ چیز 
آگاه و بر ھمة سرائر و واقعیات پنھاني و غیر پنھاني عالم خبردار ميدانستند و 

گمان داشتند كھ ایشان در ھر حال و كاري بوده باشند و ھر كجا ھستند بر 
مارشمون جزءاً  و كالً  پوشیده نبوده و وي بر حال و ضمیر ھر احدي از آنھا دانا 

 .و بینا است

وحقیر وي را در خوی بدیدم و بھ دیدنش برفتم. شخصي بود خوش سیما و 
سفید چھره و آثار ریاضت كثیر از بشرهاش ھویدا بود. و مانند درویشھا بر 

سرش چھل تاري بر روي تاج پیچیده داشت. و ميگفتند كھ اغلب اوقات خود را 
بھ ریاضت و ترك حیوانات واربعینیات ميگذرانید و خود مدعي بود كھ در زمان 

خالفت امیرالمؤمنین علي-علیھالسالم- آن حضرت با نصاري عھد و پیماني بستھ 
و جزیھاي بر ایشان نھاده و ھمان عھدنامھ در جلد اَ ھو با خط كوفي مخصوص، 
كھ كاتب علي امیرالمؤمنین(علیھ السالم) نوشتھ ھم در دست و مخزن در كلیسان 

 .بزرگ ایشان موجود است

و از قدیماالیام جمع كثیري از نصاري در صفحات ارومیھ سكني داشتھ و تابع 
دولت ایران بودند و ھكذا در خسرو آباد سلماس كھ قصبھاي بود ھمة اھلش 
نصراني بودند ودر آنجا امریكایيھا كلیساي بزرگي بنا نھاده و در آن كلیسا 

ناقوس آویختھ و پیانو كھ بھ اصطالح ما ارغنون گویند ھم درآن كلیسا آورده و 
مكتب خانة بسیار ممتازي بھ راه انداختھ بودند و ھمیشھ جمعي از خوانین فرنگ 

در خدمت انگلیسیھا و تعلیم اطفال نصاري مراقبت تمام را داشتند و حضرات 
مسیحيھا اعني پور و توستاني ھاي ایشان ذكر و عبادت را با ارغنون 

مينمایند، ھمچنانچھ صوفیھ و عامھ نیز در حین ذكر و عبادت را با ارغنون 
مينمایند، ھمچنانكھ صوفیھ و عامھ نیز در حین ذكر جلي دف و دایھ و صورنا 

 . مينوازند

بعد از آمدن روسھا بھ ایران حقیقتا مسیحيھاي جان تازهاي پیدا كرده و 
جسارتي خارج از اندازه یافتھ بودند . چھ در عالم خیال دیگر مملكت را 

مخصوص خودشان ميپنداشتند و از آنجایي كھ بالخصوص این جماعت خاج 
پرست عموما مردمان عاقل و در امور دنیا بصیرت و جدیت و فعالیتي را دارا 



ھستند. لھذا جماعت نصاري و ارمني با وجود بینونت مذھب و مخالفت ملیتي كھ 
دارند اظھار اتحاد كرده و دست بھ دست داده و ھر دو گروه بھ منزلھ یك گروه 
شده بودند . با وجودي كھ اختالف مذھبي در میان این دو گروه بسیار است و 
ھر یك دیگري را بر باطل ميدانند . بر خالف مسلمانان كھ از براي خودشان 

چندین مذاھب ومسالك مختلفھ درست كرده و ابدا با ھمدیگر مالحظھ جنبش و 
اتحاد اسالمي [138 الف] نكرده و از منافع اتفاق و اتحاد پیوستھ بينصیب و 

بي بھره ماندهاند . و از این جھت ذلیل و زبونترین اھل عالم واقع شده و ھیچ 
وقت نميتوانند كھ كاري از پیش ببردند . کانھ این فقره در حقیقت سوء القضائی 
است کھ در حق اسالمیان از اول بھ قلم قضا رفتھ است. چھ حسا منافع اتفاق و 
دست بھ دست دادن را در خارجھھا در این جزء زمان ميبینیم . و با ھمھ اینھا 
باز در مواقع این صفت نفاق ھمچون سرافعي از سینھ اسالمیان نمودار ميشود 

 :و كارھا بھ فوت ميرود و شعر را

 دولت ھمھ ز اتفاق خیزد بي دولتي از نفاق خیزد

ھمھ در سینھ حفظ كرده لیكن در موقع عمل كردن دست قضا چشمھا را بر بستھ 
 و بھ مضمون آن عمل نمينماییم و این نیست مگر بھ مخالفت قلم تقدیر با تدبیر

. 

 حمایت روسھا از ارامنھ -2

باري حضرات [ارامنھ ] با این حالت ھمي بودند. تا آنگاه كھ حادثھ مشروطھ 
شدن و انقالبات دولت روسیھ را شنفتھ و دیدند كھ خود روسھا ھم دو فرقھ شده 

بعضي بالشویك و برخي بلشویكي اتخاذ نمودند . و بلشویك ھمان طرفداران 
دولت و پادشاه ميباشند بھ خالف بالشویك كھ جماعت ملي وخواھان مشروطیت 

سلطنت بودند و مشروطھ را مبني بر چھار ركن ميدانند چنانچھ مشروطھ 
خواھان ایران وعثماني نیز ھمان كلمھ را ميگویند. اوال حریت، دویم مواسات و 
مساوات، سیم اخوت، چھارم معدلت و انصاف. لیكن روسھا از بس كھ در زمان 
نیكالي و سلطنت مستبده دچار مشقت و فشار شده بودند، ھمین كھ در این دوره 

خود را مخلوع اللسان وبي مؤاخذه یافتند دیگر بھ عوالم حریت و مساوات و 
شفقت تمام دل داده، اوال بنا را بھ ارتقاع كلیھ مذاھب و اركان و ادیان گذاشتھ 

وثانیا مساوات را بھ درجھاي توسعھ بدادند كھ عموم مخلوقات باید در اموال و 
اعراض كلیھً  مساوي و یكرنگ بشوند . [139 الف ] چنانچھ ده سر حیوان مثال 

یا ده سگ نرینھ پشت سر یك ماده سگي ميدوند و بر ایشان بحثي و باسي 
نیست میگویند باید نوع انسان ھم ھمینطور بوده باشد و ھكذا اموال ھم باید ما 



بین عامھ اوالد آدم بالمساوات تقسیم بشود . زیرا كھ اوالد بشرھمگي حكم اخوت 
را با ھمدیگر دارند پس باید آنچھ را كھ میان این برادران سبب نزاع و مخاصمھ 

 :ميشود برداریم واین سبب اختالف عمده چھار فقره است

اوال اختالف مذھبي، دویم اختالف ثروت و فقر كھ یكي دولتمند و دیگري محتاج 
است. سیم بینونت در امالك كھ یكي مالك ده ھزار زرع از زمین و دیگري محتاج 

زیر یك سقف است. چھارم اختالف سرحدات دول، باید آن ھم برداشتھ شود . 
 .ھمھ جا ملك خدا و یكسان است

پس مبني براین خیاالت فاسده كھ مجددا روح مزدك را مردم بھ رحمت ذكر كرده 
 . - و بھ مسلك او پناه ميبرند.- اعاذ هللا منھ جمیع المسلمین

صالداتھاي روس كھ در ایران بودند كم كم رعب صاحب منصبان را از دل بیرون 
كرده و بناي فساد كاري ميگذاشتند چندان كھ در میان بازار بزرگ خوي صالدات 
نانجیب عیال صاحب منصب خود را در بغل كشیده و ھر چند خواست از دست آن 

نانجیب رھا شود ممكن نشد. چندان كھ درمیان مالء عام زن را بي عصمت 
 . نموده و پردة ناموسش را درمیان ھزاران نفر رھگذر آشكارا بدرید

باري پس از آنكھ قشون روس كھ در ایران بھ صاخلوي آورده بودند بناي 
نافرماني و بالشویكي گذاشتھ از رشت و قزوین و زنجان و اردبیل و سلطان آباد 

كرمانشاه و غیر اینھا متصل خبر ميرسید كھ بازارھا را غارت كرده و 
ميسوزانند تا آنگاه كھ نوبت بھ خوی برسید و جمعي از ھمان شورشیان بھ 

 .جانب خوي [ 139 ب] بیامدند

قریب بیست روز قبل از وقوع قضیة، براُدن نام قونسول روس بھ حاجي نظم 
السلطنة افشاركھ در آن تاریخ حكومت خوي را داشت در محفل حضور حقیر از 

[طریق] كاتب و منشي خودشان محرمانھ پیغام داده بودند، كھ من در عالم 
دوستي و صداقت خیلي محرمانھ بھ شما اطالع ميدھم، آگاه باشید كھ یك بولق 
جدید قوشون چند روزه بھ خوي خواھند آمد . و آنھا بالشویك ھستند و دكاكین 

را غارت كرده و خواھند سوخت، شما بھ اھالي اخبار بدھید بھ قدرالمقدور اشیاء 
و دكاكین را یا بھ خانھھا و یا بھ كاروانسراھا تحویل بدھند و خیلي مختصر 
 .محض صورتي در دكاكین اشیایي بگذراند تا تمامي اموال ایشان تاراج نرود

و آقاي حكمران ھمان شبانھ بھ وكالي اصناف وتجار اخبار بدادند . وبعضي بھ 
ھمین اخبار عمل كرده ،اكثرا مال را بھ خانھھا كشیده ولي برخي با ھمھ این 
تفصیل بدبختانھ از تاخیر افتادن این قضیھ جسارت پیدا كرده، محض طمع، 

[جنسھا را ] مجددا از خانھھا و كاروانسرايھا كشیده بھ دكان ميبرند ھمانا حق 



خواستھ بود كھ بر آنھا خسارتي وارد آید . «اذا جاء القدرعمي البصر» 
 .فرمودهاند

در بیستم شھر صفر شب اربعین، اوال روسھا در بازار چند تیر گلولھ انداختھ و 
بھ این بھانھ بھ چھار سو و بازار سراسر قراول گماشتھ، صاحبان دكاكین را نیز 
از بازار راستھ بیرون مينمایند. مردم بھ خیال اینكھ بھ راستي بھ جھت محافظت 

راستھ بازار قراولھا گماشتھاند در كمال اطمینان دكانھا را بستھ بھ منازل خود 
ميآیند. آن گاه از اول شب صالدات دكاكین را یك بھ یك شكستھ آنچھ را كھ ممكن 

داشتند از پول نقد و اموال نفیسھ از فاسونیا ومادام وماھوت و غیره توپ 
كشیده، و در بغل ميبردند و آنچھ را كھ نميبردند در میان چھار سو ميریختھ، 

ميگفتند: برادران بیایید [140 الف] ببرید پس مسلمانھا ھم دامن ھمت و 
مردانگي را بر كمر زده با برادران روسشان دست بدست داده اموال مردم را در 

آن انقالب بركتف وبغل گرفتھ ميكشیدند چند آنكھ از آن ھمھ بازار یك دكان 
 . ناشكستھ سالمت باقي نگذاشتند

بر این ھم اكتفا نكرده بنزین را كھ جوھر نفت است با آلت مخصوص بھ ھر 
طرف بازار پاشیده بعد از آن یك گلولھ بھ جایي ميزدند از ھمانجا آتش 

ميگرفت. و این جماعت نانجیب در ممالك خود، روسیھ ھم بھ ھمین قرار عمل 
كرده تمامي مغازهھا و دكانھا را غارت كرده و بسوختند. و در این موقع انقالبات 

و فتنھ روسیھ، قشون بالشویک بر سر بادکوبھ ھجوم کرده و بعد از جنگ و 
جوشي برمسلمانان آن صفحھ مستولي شده، چندین ھزار مسلمانان را بر خاك 

ھالك ریختند و بعد از آنھا جماعت ارامنھ نیز استیال یافتھ و كردند آنچھ را كھ در 
 .تاریخھا نشان داده نشده است

شخصي ایراني در ھمان فتنھ در بادكوبھ بوده و پاي شكستھ و پریشان حال خود 
را بھ خوي برسانید . وي حكایت ميكرد: كھ ما قریب سیصدنفر ایراني در 

كاروانسرایي منزل داشتیم كھ جمع كثیري از فدایيھا[ي ارمني ] بر سر وقت ما 
ریختھ و ما را لخت كرده،ھر چھ داشتیم از پول و ساعت واسباب ،ھمھ را گرفتھ 

پس ما را بھ یظمیھ {احتماال ھمان نظمیھ است.}در آوردند و بعد از استنطاق، 
رخت و پَخت ما را ھم از ما گرفتھ و از نظمیھ بیرون آورده، گفتند حاال شما باید 

بھ قوتئیھاي{؟} كھ نزدیك دریا منزلگاه داشتند بروید تا از آنجا بلیت آزادي بھ 
شما داده و مرخص بنمایند. ما بھ خیال اینكھ حقیقتا در قوتئیھ بھ ما بلیط آزادي 
خواھند داد رو بھ آنجا شب ھمي رفتیم ولیكن تفنگچیان فدایي از یمن{یمین} و 

یسار ما دو جرگھ ھمي آمدند چون در میان باغات كھ سر راه ما بود رسیدیم در 



آن بین یك مرتبھ فدایيھا بر ما شلیك كرده و جماعت را مانند برگ بید بر زمین 
بر زیر ھمدیگر بریختند. ميگفت چند فقره تفنگھا را فشنگ كرده مجددا احتیاطا 
شلیك كردند چند آنكھ دوازده تیر گلولھ بر بدن من رسید{ه} بود وتمام استخوان 

 .ساق را خرد خرد كرده بودند

پس ارمنيھا ھورایي كشیده برفتند . و بھ فاصلة ربع ساعتي دیدم اتومبیلي آمده 
چون بھ نزدیك اجساد كشتگان رسیدند ایستاده و پیاده از حال آنھا یك یك تفتیش 

ھمي كردند معلوم شد كھ انگلیسھا بودند آمدهاند تا ببینند كھ اگر كسي نمرده 
وي را بھ جثھ خانھ برده مفاتحھ بنمایند . از آن ھمھ جماعت، چھار نفر نمرده 

بودیم ما را با خود حمل كرده و بھ مریضخانھ بردند و دو نفر از ما ھم در 
مریضخانھ فوت شده دونفر از آن سیصد نفر صحت یافتیم ولي پایش{پایم} 

شكست{ه} و سقط شده بود این بود. وضع رفتار بيرحمانة ارامنھ و روسھا با 
 . جماعت مسلمانان . رب انصرنا علي القوم الكافرین

بحمدهللا حاال كھ سال چھلم ھجري است اھالي روسیھ در گرسنگي و پریشاني بھ 
حالتي افتادهاند كھ از قرار اخبارات قازئت نویسان ھمدیگر را ميخورند از 

حیوانات از سگ و گربھ و اسب و استر ھیچ باقي نگذاشتھاند و ھمھ را خورده 
دیگر گوشت ھمدیگر را میل ميكنند واستخوانھاي پوشیده را از زیر خاك بیرون 
آورده آنھا را آرد كرد مصرف مينمایند . – اعوذ با� من غضب هللا وسخطھ - 

 . من ال یرحم ال یرحم و ارحم ترحم{-} فرمودهاند

و حقیقتا روسھا در روي زمین آتش ظلم و فساد را مبتدي شدند كھ در ھیچ 
 .تاریخي نشان داده نشده و تا ھزار سال از خاطرھا محو و فراموش نخواھد شد

بالحملھ چون روسھا بعد از خلع نیكاالي كھ امپراتور روسیھ بود و مشروطھ 
شدن دولت لشكر خود را كھ در ممالك ایران داشتند مراجعت دادند و در حین 

مراجعت بھ خاك خودشان محض شیطنت و ایقاع فساد آنچھ را كھ ميتوانستند از 
اسلحھ وتوپخانھ و مھمات عسكریھ ھمھ را بھ نصرانيھا و ارمنيھا بفروختند . 

زیرا كھ اگر ميخواستند ببرند در سرحد جلفا ھم مسلمانھاي قفقاز وھم ارامنھ 
ایروان و نخجوان اسلحھ را از دست صالدات گرفتھ ضبط ميكردند از این جھت 
ھر قدر كھ ميتوانستند بھ مسیحيھاي ایران فروختھ وپولش را گرفتھ، غنیمت 

ميدانستند.[140 ب] و از آن طرف ھم آمریكایيھا نیز از پول دادن واعانت 
 .كردن در حق ایشان فروگذاري و مضایقھ نميكردند

و این دو فقره اعنی اسلجھ{غلط امالئی است، اسلحھ درست است} روسھا و 
پول آمریكایيھا سبب طغیان و سركشي جماعت ارامنھ ونصارا گردید . و از این 



طرف ھم دولت ایران اوال بواسطة انقالبات مشروطیت و وقوع جنگھا بھ كلي از 
قورخانھ و اسلحھ خانھ خالي گردیده، و ثانیا نفوذ روسھا در ایران و پولتیكھاي 
ایشان بھ كلي دولت را از پاي انداختھ بجز اسم بال رسمي چیزي از آثار وعالئم 

 .استقالل دولت باقي نمانده بود

معلوم است دولتي كھ شش سال در تحت نفوذ و فشار چنان دشمن قوي پنجھ 
عمر بكند ضعف حالش بھ چھ درجھ خواھد رسید. عالوه بر این كھ خود داخلھ 

ایران در انقالبات مشروطھ واستبداد قبل از آمدن روس، قریب ھفت سال بود كھ 
اھل ایران اتصاال بھ پیكره ھمدیگر زده ومھمات دولتي رامصرف مينمودند و 

بعد از آمدن روسھا ھم آنچھ را در تبریز از توپھاي اتریشي بھ دستشان آمد ھمھ 
را پر از سرب آب شده، كرده و از كار انداختھ بودند و ھكذا در خوی و اورمیھ 

قمقالص توپھا را در آورد و توپ را سقط كرده بودند. این بود كھ نصرانيھا و 
ارامنھ مشغول تشكیالت عسكریھ گردیده و اكثر صاحب منصبان ایشان ھم 

 .صاحب منصبان روس بودند

 دستور حكومت تبریز مبني بر خلع سالح ارامنھ و سقوط اورمیھ -3

در این بین كھ اینھا منتظر وقوع بھانھاي بودند . حكومت محلیة تبریز استعداد 
آنھا را حد این درجھ نپنداشتھ و بھ حكومت خوي و اورمیھ امر بدادند كھ از 

نصرانيھا و ارمنيھا خلع سالح كرده شود. چون حكومت خوي از ماكو بوده 
وخود قوت وقدرتي عالوه بر دولت داشت . وانگھي نفوس نصاري در خوی 

بسیار نبودند كھ بتوانند با حكومت طرف شوند. الجرم حكومت خوی ھمھ آنھا را 
در كاروانسرای بیرون شھر جمع كرده و فورا دور ایشان را گرفتھ بھ سھولت 

خلع اسلحھ نمودند [ 141 الف] بر خالف حكومت ارومیھ كھ بھ مجرد شروع بھ 
خلع اسلحھ فتنھ خوابیده را بیدار كرده و یك مرتبھ بدون ایكھ استعدادي و طاقت 
مقاومتي فراھم بیاورند اسباب آشفتگي وجنگ وجدل را بھ دست خودشان بر پا 

نمودند زیرا كھ در آن حین حكومت محلیھ قریب دویست، سیصد نفر از قزاقي كھ 
از خود اورمیھ تشكیل داده و قزاقخانھاي در آنجا بنا نھاده بودند و نیز قدري از 
سوارة قراچھ داغي كھ بھ یك پول نميارزیدند ھمین استعداد را داشتھ بیشتر قوه 
و استعدادي نداشتند. غافل از اینكھ استعداد نصاري بالغ بر ده بیست ھزار بوده، 
با این حالت شروع بھ خلع سالح مينمایند واھالي ارومیھ نیز بھ یاري حكومت 

محلیھ بر خاستھ . یكروز یكصد یا دویست قبضھ تفنگ از دست نصرانيھا 
ميگیرند. لیكن بعد از آن نصرانيھا بھ امر حكومت تمكین را اطاعت نكرده بلكھ 
دست گشوده با مسلمانھا جنگ درگرفت ویك روز مسلمانھا در قبال آنھا تحمل 



مينمایند ولي بیچاره مسلمان کھ ھنوز از فشار روس خالص شده و چندان 
سالحي و قورخانھاي جمع ناكرده طاقت توپھاي نصرانيھا را بر نیاورده روز 

دویم بر مسلمانھا غلبھ جستھ وقشون دولتي ھم از قزاق وقراجھ داغي قدري بھ 
محاربھ برخاستند اما قراجھ داغي بھ فوریت فرار را بر قرار اختیار مينمایند 

وقزاق ھم رئیسشان كشتھ شده بعد از مقتول شدن جمعي از صاحب منصبان و 
افراد نظامي در محاصره افتادند و نصرانيھا شھر اورمیھ و اكثر دھات را 
تسخیر نمودند و با نفوس اسالم دست بيرحمي باز كرده ھر كجا كھ دست 

ميیافتند قتل وغارت ھمي كردند و تحقیقا از اھل اورمیھ مندرجا از اول فتنھ تا 
 .آخرش سي چھل ھزار نفوس اسالم را تلف کردند

این بنده تقریبا شش، ھفت ماه بعد از [141 ب] وقوع این قضایاي ناگوار با چند 
نفر از آقایان بھ ارومیھ برفتم و در سر راه از ساعتلو بھ آن طرف تخمینا پانزده 

جنازه دیدم در سر راه در زیر پاي عابر وماره افتاده و خشكیده بودند. و بي 
غسل و تكفین و تدفین ھمان طور مانده بودند و از لباس ھمگي از مسلمانان 
بودند و از اھل ھمان دھات اطراف بودند واحدي از اسالم در فكر تدفین آنھا 

 .نبود

الحاصل چون كار قتل وغرت وخرابي اورمیھ بپرداختند آنگاه مارشیمون بھ 
ھمراھي پطروس كھ فرمانده نصاري وسردار ایشان بود وبولكونوك روسي 
وقریب دو سھ ھزار از سواره و پیاده باطنطنة تمام عازم سلماس شده و در 

آمدن، مخصوصا خود ولشكریانش از میان شھر دلمقان از آن دروازه داخل شده 
و از دروازة خسروآباد بھ در ميشوند كھ ببیند از جھت اھالي مانعي و دافعي 

 .است یا نھ

وچون در سلماس عمدة نظرشان با اسماعیل آقاي رئیس ایل شكاك مقصور بود 
زیرا كھ غیر از او در مقابل خود حریفي و سنگ زیر پایي نميدانستند و لھذا 

مارشیمون راست بھ خسروآباد رفتھ و بنا گذاشتھ كھ با تدبیرات پولتیكي 
اسماعیل آقا سیمیتقو را اسیر دام و بھ خویشتن رام كرده آن وقت بھ آساني از 

میانش بر دارد و ھمین كھ وي را برداشت، دیگر درمقابل حریفي و سركشي 
نميیافت و این معني مؤدي بر كشتھ شدن خود جمع کثیری از كسانش گردید 

 .چنانچھ در این بیان آتي الذكر گفتھ خواھد شد بحول هللا تعالي

 شرح حال اسماعیل آقا سیمیتقو - 4



 الف ] در بیان حسب ونسب اسماعیل آقاي شكاك و تفصیل حوادث واقعھ 146]
فیمابین اسماعیل آقا و ارامنھ و نصاراي آن سامان و قضیة وقوع قتل 

 .مارشیمون و كسانش بھ امر حضرت یزدان

اوال باید دانست كھ اسماعیل آقا پسر محمد آقا و وي پسر علي خان رئیس ایل 
شكاك است و این آقایان شكاك در میان اكراد در نجابت و دلیري امتیاز و اشتھار 

مخصوص را حایزند و اینھا را كردھا توردم مينامند و توردم در اصطالح 
خودشان آقازاده وشاھزاده ميباشد وعلي خان تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه 
عمر كرده در آن اواخر بھ جھتي حكام سلماس كھ ھر یك وجھ تعارف گزافي را 
كیسھ ميدوختند و علي خان نتوانست كیسة ایشان را پر نماید وي را با و نظر 
دولت یاغي قلم داده و بعد از چندین لشكركشي و سربازكشي و مایھ گذاري وي 

را با زنش، حمایل خانم گرفتھ بھ تبریز برده و در آنجا حبس نظری کردند تا 
عمرشان بھ اخر برسید و تبریز وفات کردند. ھکذا برادر بزرگش جعفر آقا را بھ 
حیلھ و تدبیر و عھد و پیمان در زمان نظام السلطنھ بھ تبریز برده و علي الغفلھ 

 .وي را بھ تیر تفنگ بھ قتل رسانیدند

و ھكذا در زمان حكومت ظفرالسلطنھ کھ یک ھمچو کیسھ بزرگی دوختھ بود 
پدرش محمد آقا را و خود ھمین اسماعیل آقا را کھ آن وقتھا ھنوز کوچک بود . 
خواستند، گرفتھ زنجیر بنمایند و تفصیلی واقع شد کھ ما از ذکر اجمال آن قضیھ 

 .در این مقام ناگزیریم

در زمان حکومت نظان السلطنھ مافي كھ حكومت خوي و ارومیھ ھر دو را بھ 
شاھزاده ظفر السلطنھ موكول داشتھ بودند و این ظفر السلطنھ از جملھ 

شاھزادگان گول بي مغز و متكبر و متفرعن ميبود بھ نحوي كھ ھیچ وقت بھ لفظ 
من گفتم تكلم نكردي بلكھ ما فرمودیم ميگفت و ما چنین كردیم. از غایت تكبر و 

 . تجبر گاھي وي افعال واقوال احمقانھ صادر ميشد

باري ھنگامي كھ شاھزاده در سلماس اردو كرده و با معیت ضرغام المك افشار 
و میرزا علي خان ناظم العلوم در قصبھ بودند . روزي تدبیري كرده و اسماعیل 

آقاي كاردار را با محمد آقاي شكاك و پسرانش جعفرآقا و اسماعیل آقا بھ 
دارالحكومھ احضار كرده و دستخطي بھ میرزا علي خان ناظم العلوم نوشتھ 

ميدھد. مبني بر اینكھ بر حسب حكم واالحضرت شاھزاده اوالد محمد آقاي شكاك 
باید چندي در توقیف بمانند و قرار ميدھد کھ ضرغام المك با چند نفر تفنگچي 
در باالخانھ كھ مشرف بھ طنابي آقایان بوده منتظر بوده در موقع طنابي را بھ 

تیر تفنگ تھدید كرده و امان فرار كردن ندھد و خود شاھزاده در باالخانھ نشستھ 



پس میرزاعلي خان دست خط را بھ حضرات قرائت مينماید و بھ مجرد استماع 
لفظ توقیف، كوردھا پا شده و ھر یك، یكي از حاضران را وقایھً  و سپر خود قرار 

داده و از طنابي خارج شده راھي بھ پشت بام پیدا كرده و خود را از بام بھ 
كوچھ پرت كرده بدر ميروند و كردھاي كاردار و شكاك در كوچھ با ھمدیگر 

بناي تیر اندازي گذاشتھ، ھمین كھ صداي تنگھا از داخل و خارج بلند ميشود . 
شاھزاده در باالخانھ تحمل نیاورده و از دیوار بھ خانة پیرزني افتاده و در آن 

خانھ مخفي گردیده بود و این فقره ھم یكي از اسباب وحشت و رمیدگي حضرات 
 . بود

و لذا این جماعت نسبت بھ دولت مانند آھوي وحشي ھمیشھ در ترس و بیم بوده 
و ابداً  بھ وعده و نوید دولتیان ھم اعتماد واعتقاد نداشتند چھ از دولت غیر از 

بدي چیزي ندیده بودند . اگر از دولت فرار ميكردند . [ 146 ب] ناچار آنھا را 
یاغي و طاغي بھ قلم داده و دولت را بھ تنبیھ و سیاست ایشان وادار ميكند و 

چون نزدیك ميرفتند، خوف جان داشتند و سبب این مسئلھ نوبد مگر طمع حکام 
جائر ایران . و می توان گفت کھ آنھا ھم حق داشتند چھ دولت از ھر یك وجھ 
ھنگفتي بھ عنوان وجھ تقدیمي گرفتھ و روانھ ميكرد و آن ھم ميخواست دو 

 .مقابل از مردم دریافت بنماید

باري محل سكناي این جماعت از قدیم االیام دره ایست كھ آن را چھریق نامند و 
در آن دره، قلعھ و دژیست كھ واقع شده و پادشاھان گذشتھ در آن محل كھ سر 
حد دولت عثماني است این قلعھ را از سنگ و آجر خیلي محكم ساختھاند و این 
قلعھ تقریبا در سھ فرسخي سلماس واقع شده و آخر آن دره از یك طرف منتھي 

بھ خاك عثماني شده و از جانب دیگر یك شعبھاش ھم منتھي بھ صوماي و 
برادوست كھ ھم ملك ایران است ميرسد و راھي كھ بھ جانب سلماس ميرسد و 

آن را اوچ تپھلر نامند راھي است در غایت سختي، زیرا كھ ھمھ جا كوه را رو 
ً  از آن راه نميگذرند و تا  بھ باال باید رفت و راھي دارد كھ دو نفر سواره معا

ساریداش(سردشت) كھ نھایت كوه است ھمھ جا رو بھ باالست و از آنجا 
سراشیب ميشود بھ خاك عثماني . و قعلھ چھریق در میان كریوة بزرگي است و 

اطرافش كوهھا و درهھاي سنگالخ است و قدیم قریب ھجده پارچھ ده در آن 
درهھا، ھمھ دھات كرد بودند كھ اكراد در آن دھات زراعت ميكردند و آن دھات 

را غالبا دولت بھ تیول ھمین خوانین شكاك داده بود واھالی ھمھ آن دھات و 
 . ایالتی کھ در ان دوره سکنی دارند ھمگی حنفی مذھب و كمي شافعي ھم دارند



واین قلعة چھریق [147 الف] بواسطة رزانت و استحكامش گاھي مقصران 
خیلي سخت را دولت در آن قلعھ حبس ميكرده است از آن جملھ میرزاعلي محمد 
باب رامدت یكسال در آن قلعھ حبس نمودهاند ، در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه 

و بعد از یكسال حبس وي را بدار كشیده و یك دستھ سرباز تیر باران مينمایند و 
در این اوقات ایالت آزربایجان با شاھزاده مؤیدالدولھ مرحوم حمزه میرزا بوده 

 .است

باري اسماعیل آقا در اول امر چندان ریاست و ابواب جمعي نداشت و از ایلش یا 
هللا [ تقریبا ] چھل، پنجاه سواره بیرون میكرد و مخصوصا خود را بھ سردار 

ماكویي اقبال السلطنھ بستھ ميداشت چنانچھ سابقا در محاربات قشون ماكو بوده 
و جزء كسان سردار ھمي بود بعد از آمدن روسھا، ایشان تمامي دھات قوتور و 

دھات صوماي و برادوست را ھم بھ اسماعیل آقا سپردند و مدتي ماھي چھار 
ھزار تومان نقد بھ عنوان مواجب از گمرك گرفتھ قنسول بھ اسماعیل آقا می داد 
کھ این سرحددار بوده و چھل نفر سواره ابوبجمعی{ابوابجمعی} دارد و از خود 
قنسول معادل ششصد، ھفتصد قبضھ تفنگ پنج تیر اعالء بھ حیلھ گرفتھ و پس 

نداد . وعاقبت بھ ایشان ھم تمرد و گردنكشي اظھار ميكرد دو مرتبھ باالي 
چھریق قزاق فرستادند و مبالغي از قزاق را كشتھ، شكستھ برگشتند و در اوائل 

امر كھ ھنوز بر روسھا یاغي نشده بود در خوي بود و اھل و عیالش را ھم 
آورده بود علي الغفلھ روسھا اطراف منزلش را گرفتھ وي را دستگیر نمودند و 

بھ تفلیس فرستادند از آنجا ھم فرار كرده دوباره بھ ایران بھ محل نشیمن خود 
بیامد وھنگامي كھ خلیل پاشا بھ سلماس آمد، اسماعیل آقا سیمیتقو ھم در میان 

 .ایشان رفتھ و با روسھا جنگھاي مردانھاي ميكرد

 قتل مارشیمون توسط اسماعیل آقا سمتیقو -5

پس برگردیم بر سر تاریخ و گوییم چون ماشیمون{مارشیمون} در سلماس در 
خسرو آباد قرار گرفت، بھ اھالي سلماس پیغام كرد كھ اگر اطاعت ما نكنید و از 

اوامر ما سركشي كنید ھر آینھ سلماس را از اورمیھ بدتر خراب مينماییم و 
چون غیر از اسماعیل آقا دیگر از كسي احتشامي نداشت بنا داشت كھ اسماعیل 
آقا را بھ تدبیر و غدر و حیلھ دستگیر كرده، آن وقت بھ تمام مقصود نایل آید. و 

لذا بھ نزد اسماعیل آقا رسولي فرستاده و اظھار مھر و محبت ميكند كھ من 
مشتاق دیدار وي ھستم یا ایشان بیایند خسروآباد و یا بھ من وقت بدھند تا من بھ 

 . مالقات ایشان درآیم و بعضي مطالب الزمھ ھم دارم ضمنا صحبت بنمائیم



اسماعیل آقا پس فرداي آن روز با قریب یكصد نفر از سوارة زبده از چھریق 
آمده در كھنھ شھر در خانة تیمور آقا كھنھ شھري منزل ميكند . چنانچھ 

منزلگاھش در كھنھ شھر غالبا در منزل تیمور آقا بوده است . پس با كمال مھر 
و محبت پیغام ميدھد كھ من اینجا منتظر قدوم حضرت مارشیمون آمدهام ، 

تشریف بیاورید تا مالقات و مقاالت حاصل آید. پس مارشیمون صاف و ساده و 
خون گرفتھ بھ خیال اینكھ این كرد وحشي را با دغلھاي پولتیكي فریفتھ بنماید، 
خود و برادرش كھ طبیب بود و بولكونوك روسي كھ فرمانده قشون ایشان بوده 
در درشكھ نشستھ با ابھت و جالل تمام قریب صد و پنجاه نفر سواره کھ لباس 

قزاقی پوشیده بودند، ميآیند . غافل از اینكھ صاحب خانھ دستور مھمان كشي را 
كامال بھ كسان خود داده، ھمین كھ داخل می شوند تا در خانھ تیمور آقا و با کمال 

عشق و شفق با اسماعیل آقا دست بھ دست داده مشغول صحبت ميشوند ولي 
كسان اسماعیل آقا سیمیتقو كھ ھر یك افعي زمانند در پھلوي ھمان خانھ مكاني 

جستھ وھمگي در آن محل َدَمرو افتاده و آن جماعت را كھ در جلو در خانھ مكان 
وسیعي ایستاده و صف كشیده بودند بھ نشانھ گرفتھ منتظر فرماني نشستھاند . و 

این جماعت ابدا آنھا را نميدیدند زیرا كھ دمرو افتاده و دراز كشیده خود را 
 .پنھان كردهاند

بعد از آنكھ مذاكرات ختم شد، مھمانھا بر خاستھ و با اسماعیل آقا دست بھ دست 
داده، بیرون ميآیند كھ سوار درشكھ بشوند بھ مجرد خروج ایشان در خانھ را 

بستھ اسماعیل آقا در باالي در بامي بوده است، خودش با تیمور آقا بھ فوریت بر 
آن بام بر آمده و مارشیمون و بولكونوك را بھ نشانھ گرفتھ، ھمین كھ تفنگ 
اسماعیل آقا باز ميشود یك مرتبھ تفنگھا را شلیك كرده و مانند برگ كھ از 

درخت بریزد، جماعت ھمگي یكباره روي ھم ميریزند و از آن جماعت بجز چند 
نفري كھ فرار ميكنند، كسي متخلص نشده بود. خود تیمور آقا ميگفت عجبتر 

اینكھ ده دقیقھ نگذشتھ بود كھ من دیدم تمامي این جماعت را لخت و عریان كرده 
 . ھمھ چیزشان را كوردھا تاراج نمودند

باري اسماعیل آقا بعد از وقوع قضیھ بر ميگردد و از ھمان روز آتش جنگ باال 
ميگیرد . زیرا كھ نصرانيھا ھم آمده كھنھ شھر را محاصره كرده آن بیچارهھا 

را بعضي كشتھ و برخي اھل وعیال ویالن وناالن بھ جانب سلماس فرار 
 .مينمایند

بعد از وقوع این واقعیات دولت بھ مقام دفع فساد نصاري و ارامنھ بر آمده بر 
حسب تلگرافات حاجي محتشم السلطنھ كھ ایالت مركز با او بود از جانب مرند و 



خوي آنچھ را كھ ميتوانستند از سرباز خوي و فوج مرند ومردم چریك از 
یكانات و غیره [ 148 ب] جماعتي فراھم آورده، بھ سلماس برفتند و از آن 

طرف ھم سردار ارشد قراجھ داغي از سمت تسوج مامور شده و یك دو فقره با 
حضرات زد وخوردي كرده . عاقبت ارشد یك توپ ھم از دست داده، فرار نمود و 

چون قشون خوي و مرند شكست ارشد و فرار كردن آنھا را شنیدند اگر چھ 
سلماس را از نصرانيھا گرفتھ بودند، باز تحمل ضرب و شصت آن جماعت را 

نیاورده شبانھ فرار نمودند و در حین فرار این قشون كھ بھ مجرد تھدید و 
اولتیماتومي از بولكونوك و پتروس، رئیس نصاري قرار نگرفتھ، فرار اختیار 

كردند . بیچاره اھالي سلماس، فلك زدگان در آن حالت در اضطراب و قلق شدید 
بیفتادند وزنان محترمھ سرو پاي برھنھ از سلماس و كھنھ شھر رو بھ جانب 

خوي فرار مينمایند. چھ، ميدانستند كھ ھمین كھ نصرانيھا وارد سلماس شدند 
 .، دیگر کسی را فرار كردن نگذارند

و از قضایاي عجیبھ آن شب سرما و دمة بي موقعي واقع شده وبارندگي زیاد شد 
و این زن وبچة ویالن سرگردان پا پیاده، رو بھ جانب خوي ھمي دویدند و 

سوارهھاي بيرحم و بيانصاف، اقال نميخواستند كھ آنھا را ھم بھ ھر نحو است 
زیر دست خود گرفتھ بیاورند بلكھ غالبا زیر پاي اسب گذاشتھ بيشرمانھ فرار 
مينمودهاند از شدت گل والي و سردي ھواي و دمھ آن شب را ما بین خوي 

وسلماس چندین نفوس از زن و بچھ تلف گردیدند. و حال آنكھ الزم بود كھ این 
قشون فراري اقال این بیچاره اھالي بي دست و پا را ھم با خود برداشتھ بھ ھر 

 . نحوي بود نجات بدھند [149ب ]

بعد معلوم گردید كھ جماعت نصارا تا فردا ظھري جسارت كرده بھ دلمقان 
(دیلمان) داخل نشده بودند و بيسبب این قشون بيانتظام وحشي ما بيچاره 

اھالي را وحشت انداختھ و درمیان گل والي پریشان گذاشتھ، در كمال بيغیرتي 
و نامردي ھر كسي سر خود را بر داشتھ فرار ميكردند بعد از دوسھ روز كھ 

جماعتي از خوي اسباب تجھیز و تكفین با خودشان برده و آن فلك زدهھا را كھ 
در بیابان افتاده، تلف شده بودند ، دفن ميكردند. شخصي حكایت ميكرد كھ از 
زیر چرخھاي درشكھ جنازة زني بیرون آمد كھ گل و الي رویش را تمام گرفتھ 

 .بود

 مھاجرت پرویز خان سلماس بد{بھ}خوی و در گذشت وي -6

و اما قضایا و فجایعي كھ در این موقع تاریك بر مرحوم پرویزخان- طاب ثراه- 
وارد گردیده بود آن است كھ آن بيچاره كھ از جملة ابدال مرتاضان رجال بودند 



در قریة صدقیان نیم فرسخي سلماس از پدر و جد سكونت داشتند . در این موقع 
استیالي نصاري و تشنگي ایشان بھ خون ریزي از مسلمانان بالخصوص از 

علماء و رؤساي اسالم، بھ عوض خون مارشیمون مسیحي خونش 
برزند{بریزند}. خان چون ھجوم ایشان را دیده و خود را با اھل و عیال در چھار 

موجة حوادث انقالب یافتھ ناچار دست از خانھ والنھ و ھمھ اسباب خانھ حتي 
كتابخانھاي كھ داشت بركشیده و بھ مجرد اھل و عیال سوار درشكھ و تاشقھ شده 

و از صدقیان حركت مينمایند در موقعي كھ تفنگچیان مسلمان آن ده را تخلیھ 
كرده و ارامنھ و نصاري ده را از چھار طرف ھدف تیر قرار داده و شدیدا 

بمباران كرده بودند. خودشان ميفرمودند كھ اقال دو ھزار گلولھ پشت فایتون و 
تاشقھھاي ما بینداختند . بھ عنایت حق ومحافظت ایزد منان از میان آن ھمھ 

آتش سوزان بھ سالمت بیرون شده و وارد خوي گردیدند و در محلھ شھر 
خانھاي كرایھ كرده، برخي در آنجا بوده و مدتي با حاجي نصرت لشكر بھ قریھ 

 .قوردل رفتھ و ميگذرانیدند

بعد از مراجعت اوال فرزند جوان صالحش خسروخان کھ حقیقتا جوانی بسیار 
صالح و ریاضت کش بود بھ مرض حمای رایجھ در گذشتھ و یک ماھی نکشید 

 . کھ نوه جوان ناکامش شریف الدین بھ مرض مذکور فوت گردید

آن روزھا این بنده با ایشان مالقات كرده و اظھار تسلیت و تعزیتي نمود{م}. 
فرمود فالني شریفالدین از ناحیة احوالش آثار رشد و سعادت و خداپرستي و 

عبادت پیدا و ھویدا بود از این جھت از مفارقت وي متألم شدم ولي چون مطابق 
قضاي الھي امري رفتھ، شاكر و صابر باید بود. بالجملھ مدت قلیلي یك ماه ونیم 

یا بیشتر نكشید كھ خود آن مرحوم ھم بھ مرض منحوس مبتال شده و جان بھ 
 :جان آفرین بسپردند . رحمھ هللا علیھ، لمؤلفھ في قصیده

ً  بطویل العمر و األمل اِیاك و الدھران الدھران ذوعلل  یا واثقا

ً  من العسل  ال تغتر و بنعیم صفوه كدر كناقع السم ممزوجا

 تبغي البقاء بدھر ال بقاءلھ و تستطیل و عیش الدھر لم یطل

 ولی الشباب و حل الشیب نازلة مبشرا بدنوه الحادث بطل

 تؤمل العیش من بعد المشیب فقد افنیت صفوك في ایامك االول

 و العمر تجري كجري اللیل منحدراً  و ال محالھ لمن في االرض مرتحل

 أراك في سكرات الموت مستكراً  و لو رفعت الي قرنٍ  من الدخل
 تري المنیھ أفنت كل ذي نسب من األحبة و االعمام و الخول

 ما اھون العیش من بعد الذی لقیت آل الرسول من االزعار و السفل



 .بالجملھ مقبرة آن مرحوم امامزادة واقعھ ما بین شھر و محلھ معروفھ ميباشد

گویا مدفن مرحوم میرزا عبدالكریم زنجاني كھ رایض الدینش ميگویند ھمانجا 
 .بوده باشد

میرزا عبدالكریم زنجاني ملقب بھ رایض الدین و متخلص بھ اعجوبھ ،متوفاي )
1299 ق . مدفون در بقعة ذھبیة خوي . او متجاوز از چھل اثر بھ فارسي در 

عرفان از خود بر جاي گذاشتھ كھ اغلب بھ چاپ رسیده است براي شرح حال وي 
بھ عرفا و حكماي استان زنجان تالیف « كریم نیرومند محقق» ص 221- 228 

 .مراجعھ شود ) ھمانجا بوده باشد

 جنایات ارامنھ در ارومیھ و سلماس -7

در بیان احواالت اھالي اورمیھ وسلماس و سر گذشت آن بیچارگان بعد از فرار 
 .قشون دولت و وقوع قتل و غارت بر مسلمانان

پس از آنكھ اردوي دولت از سلماس شبانھ فرار نمودند و ارشد قراجھ داغي ھم 
پیشتر از ھمھ بھ سمت كوھي فرار كرده و یكباره تمامي صفحات سلماس و 

ارومیھ از براي جماعت فدایي ونصاري مستخلص گردید. جماعت نصاري كھ بھ 
سبب قضیة قتل مارشیمون و چندین جماعت از نفوسشان دل سوختھ وچون 

مردم افعي گزنیده {گزیده} برخود ميپیچیدند و فرصت انتقامي ميجستند ناگاه 
چنین فرصتي بدست آورده، دست ستمكاري از آستین بھ خصومت بدر كرده و 

شیشھ انتقام از نیام كینھ جویي بر آھیختند. گویي ابر بال خیمة خونین خود را بر 
باالي آن دو شھر بر افروختھ و پلنگ تیز دندان اجل دندانھاي خونریز خویش را 

بھ ھم سوده تگرگ مرگ باریدن گرفت و آتش قتل و غارت مشتعل گردیده اوال 
نگذاشتند احدي از قصبھ خارج شود مگر اشخاصي كھ قبال تا ورود ایشان 

بیرون شده بودند و دروازهھا را با تفنگچي مضبوط كرده و آنگاه دست بھ قتل و 
قتال و غصب اموال و ھتگ[ 149ب] استار و اعراض برگشودند در خانھھا و 

مسجدھا و بیغولھھا و پشت بامھا حتي در تون حمامھا ھر كھ را كھ دیدند بھ 
قتلش ميرساندند و بعضي را اسیر وار برده در راه خسرو آباد و یا خود آنجا بھ 

 .قتل ميرساندند

مسلم است جماعتي مانند جیلوھا كھ وحشيتر و شریرترین مردمند، زیرا كھ 
وحشت و جسارت كرد را با بي رحمي و شقاوت، ارمني ھا جمع كرده و چنین 

جماعتي بعد از این اتفاقات با مسلمان بيچاره بي دست و پا از قبیل تاجر و 
اصناف و مال و زن و بچھ چھ ستمي خواھند كرد بھ عینھ مانند گرگي كھ در رمة 
گوسفندان بیفتد و چنگال آھنین بھ خون آنھا بیازد و جمع كثیري از مسلمانان بھ 



خیال اینکھ شاید حرمت مسجد را مالحظھ كنند، پناه بھ مسجد برده و مسجد پر 
میشود از پیر وبرنا وزن ومرد و وضیع و شریف جمع كثیري در آنجا خزیده 

 .ميشوند

نصرانيھاي بيرحم محض اینكھ یك یك كشتن، اسباب معطلي نشود بھ حكم 
پتروس مسترالیوز را آورده در صحن مسجد ميگذارند . آنگاه آن جماعت را 

مانند برگ خزان كھ از درختان ميریزد بر روي ھم ميریختند و مسجد را 
جیحوني از خون قرار بدادند و عرصھگاه عاشورایي از نو بھ ظھور در آوردند 
چھ جانھاي عزیز را كھ با گلولة مسترالیوز و تفنگ سوراخ سوراخ بنمودند و 

 .چھ بدنھاي لطیف را كھ با شمشیر و قمھ قطعھ قطعھ بكردند

از شخص موثقي مسموع افتاد كھ كھ مال عبدالكریم مافي از علماي سلماس را 
را گرفتھ و در راه خسرو آباد برده سرش را بر زیر سنگ بزرگي نھاده و دو 

نفر با قمھ از یمین و یسار ایستاده و آنگاه بھ طریقي كھ در شیعھ رسم است در 
عاشورا سرش را با قمھ مي زنند شاحسي{شاخسی} واخسي و حسن حسین 
گفتھ با قمھ بر سر آن بیچاره ھمي زدند و سر وبدنش را ریزه ریزه كردند و 

آخوند دیگري را كھ مال محمد فاضل نام داشت در پشت بام گرفتھ بعد از ھفده 
گلولھ بدنش را اربا اربا بند از بند جدا نمودند و آن ھمھ رابھ عوض 

 . [150الف]خون مارشیمون عمل مي كردند

اسماعیل آقاي شكاك خوني ایشان بود . چون زورشان بھ ایشان نمي رسید، 
انتقامش را از فلك زدگان و بي گناھان اورمیھ و سلماس مي كشیدند بھ خیال 

اینكھ اسالم، اسالم است اعم از سني و یا شیعھ و وحشیگري و شقاوت آن 
 :جماعت را از اینجا قیاس باید گرفت . بقول شاعر

 بكشتند در بلخ آھنگِري گرفتند در شھر ري رویگري

رعیت خاك بھ سر ایران ھمیشھ لگدكوب وپایمال خویش وبیگانھ بوده و مي 
شوند تا كي خداوند منتقم كینھ خواه، انتقام این یك مشت بيجرم و گناه را از 

 .وحشیان داخلي وخارجي گرفتھ، از چنگال نكال ایشان برھاند

بعد از وقوع این قضایا بھ یك سال شخصي حكایت كرد كھ روز عاشورایي در 
دلمقان (دیلمان - دیلمقان) در ھمان مسجد مشغول عزاداري بودیم و گروھي 

انبوه از زن و مرد حضور داشتند ناگاه فرشي از مسجد از كثرت ازدحام حركتي 
كرده و بھ قدر یك چارك بھ گودي فرونشست . مردم از این معني در تشویش 

افتاده واز سبب فرو رفتگي تفحص و تجسس نمودند. معلوم گردید كھ زیر 
حصیر بھ قدر یك وجب خاك ریختھ و زیر خاك ھمھ اجساد كشتگاه است و بھ 



ھمان وضع طبیعي كھ افتاندهاند پھلوي ھمدیگر ھمان جور خوابانیده و بر روي 
ایشان خاكي را انباشتھاند، دیگر معلوم نشد كھ ھمان نصرانيھا اینجور كردهاند 

یا عثمانی ھا.{مقصود دفن مسلمانان است}بعد از ورود فرصت تدفین نیافتھ و 
ھمانجور با مستر الیوز پھلوی ھم خوابیده اند بر رویشان خاك ریزي كرده و 

حصیر را بر روي خاك انداختھاند. ميگفت: بعضي زنھاي جوان بلوزوك 
{بیلزدیک= قولباق بھ ترکی یا ھمان دست بند} و دست بند طال در دستشان 

ھمانطور در زیر خاك كرده بودند و بعضي بچھ اش ھم در پھلوي مادر افتاده و 
از جملةاشخاصي كھ در آن اموات شناختھ شده بود مرحوم حاجي میرزا احمد 

 .حمزهكندي- رحمھ هللا علیھ- بوده كھ از علماي محترمین آنجا بودند

و بھ ھمین قرار جمیع كثیري ھم در منزل مرحوم [150 ب] حاجي محسن آقاي 
ً  و ذكورا بھ  امام جمعھ - رحمة هللا علیھ- پناھنده شده و در ھمانجا ھمھ را اناثا
قتل رسانیدند و عیال خود آن مرحوم كھ مرضي مزمن داشت ھم در میان بستر 

بیماري بھ تیر گلولھ در گذشت و خود او ھم اسیر گرفتھ، بھ خسروآباد ميبردند. 
خودش حكایت ميكرد كھ ما سھ نفر اسیر بودیم، چون قدري راه برفتیم، دیدم 

تفنگي باز شده و یكي بیفتاد و چند قدمي رفتھ بودیم كھ آن یكي را ھم از پشت 
سر بزدند این دفعھ كھ دیگر نوبت من بود دیدم {یک نفر}دكتري داشتند آن دكتر 
مرا ميشناخت وي با ما تصادف كرده و مرا بشناخت پس از دست اشرار گرفتھ 

و با خود سوار اسبم كرده و بھ خسرو آباد برد و در منزل خود بھ من اكرام زیاد 
بكرد ومحض رعایت خاطر من بھ یكي از اسراي اسالم گوسفندي بداد تا ذبحش 

كرد و بھ جھت من طعام پختند و بعضي از زنان اسالم كھ در آن خانھ بودند و بھ 
 .اسیري گرفتار شده، من از ایشان ھم شفاعت كردم و بھ من بخشیدند

این بود حالت ارامنھ و نصاري با ھمدیگر بر خالف ملت اسالم و ھنگامیكھ 
ارامنھ خوی را ميكشتند . ھر چند سعي كردیم كھ بلكھ یكي تا دو از آنھا را بر 
ما ببخشند چھ پناھنده بھ خانھھاي ما ميشدند ، مگر نانجیبھا قبول ميكردند 
بلكھ با خود آن شخص ھم آویختھ بناي ھرزگي و یاوهگویي ميگذاشتند كھ تو 

چرا بھ اینھا حمایت ميكني؟ و از خانھھاي محترم كشیده ميبردند... این است 
كھ ما ملت اسالم مایل بھ سعادت نشویم زیرا كھ بزرگ وكوچك را حرمتي ننھند 

و بھ گفتة عقالي مملكت غالبا گوش ندھند و مردم اوباش آنچھ را كھ خواستھاند 
در اجراء ميگذارند و ھمین مسئلھ خود رأیي و حرف نشنوایي اورمیھ را كھ 

عروس شھرھاي آطربایجان بود بھ باد فنا بداد زیرا كھ جمع قلیلي از 
مسلمانان{مسلح} خواستند كھ از انبوه نصاري بھ قوة جبریھ خلع سالح بنمایند 



و ھر چند عقالي مملكت نصیحت دادند {کھ تعداد عیسویان مسلح افزونتر از 
 ... مسلمانان مسلح است}قبول نكردند وكسي ... نپذیرفت

عجبتر از ھمھ اینكھ بعد از آمدن قشون منصورعثماني كھ در ازای شصت ھزار 
نفوس تلف شده ارومیھ و سلماس، در خوی نیز قریب سیصد نفر از ارامنھ و 
چھارصد، پانصد نفر از نصاری بھ قتل رسیده بود، جماعت سیاسیون ایران و 

فرقھ دموکرات { در مرکز} مخصوصا از این جھت با اھالی خوی عداوت و 
خصومت خاصی بھ ھم رسانیده و مدتی مدید انواع و اقسام تشنیع و توبیخ را در 
حق ایشان معمول داشتند و ھی می گفتند چرا مسیحی ھا را کشتید؟! آخر بھ شما 

چھ کرده بودند؟ دیگر نفھمیدیم کھ جماعت مسیحی چھ بھ جا گذاشتھ بودند و 
ناکرده ظلمی کدام را رھا کرده بودند کھ آقایان دموکرات این ھمھ سوزش اظھار 
می کردند. عالوه بر اینکھ اگر در آن موقع حضرات عثمانلو¬ھا ریشھ فساد آن 

جماعت متعصب بی رحم را از خوی نکنده بودند، محققا در حین تھاجم 
آندرانک{آندرانیک} علم فتنھ را از شھر، ھمانھا بلند کرده بودند آن وقت این 
یک مشت اھالی جواب خارجیان را می دادند یا اھل و عیال خود را از داخلیان 

 حفاظت می نمودند؟

ھزاران اف و تاسف باد بر دولتی کھ شصت ھزار نفوس بی گناھش در دست 
جماعتی رذل و نانجیب کھ جلو ارامنھ بوده باشد بدین خواری و مذلت در میان 
وطن و خانھ خودشان تلف بشوند، بلک صد ھزار نفر بودند. بنا بھ تفریر اھل 

اورمیھ با وجود [150 ب] این ابدا بر روی بزرگواری خود نیاوردند سھل است 
تمامی تقصیرات را ھم بر گردن رعیت فلک زده خودشان ثابت بنمایند از غایت 

عجز و زبونی و جھالت و بی غیرتی ھمان احسن المعاذیر االعتراف بالتقصیر را 
 .شاه بیت و سر رشتھ کار خود قرار می دھند

کالم در این است کھ بر فرض اینکھ خوی را ھم در حالت اورمیھ و سلماس 
کرده بودند، در نظر آقایان سیاسیون ما چندان جالب اھمیتی نبود. این بنده 

شفاھا از قماندان اردوی عثمانی علی رفعت بیگ – ایدھم هللا بتاییداتھ الرحمانی 
 :– شنیدم می گفت

ھنگامی کھ در کریوه قوشچی مابین سلماس و اورمیھ با نصاری جنگ می کردیم 
گاھی می دیدیم کھ جماعت دشمن از جلوی سنگرھا صف کشیده و قطار 

ایستاده¬اند و عسکر بھ خیال اینکھ صفوف دشمن¬اند تیرباران می نمودند پس 
از فرار کردن نصاری چون برجای سنگر ھای ایشان برفتیم معلوم شد کھ ھمھ 



آنھا نسوان و زنان و دختران و پردگیان مسلمانانند کھ در جلوی سنگرھا قرار 
 .داده و ھدف تیر گلولھ عثمانلوھا می کردند

با این ھمھ سیاسیون ایران می گفتند آخر ما نمی دانیم این بیچاره مسیحی ھا بھ 
شما چھ کرده¬اند؟ چرا دست از یخھ اینھا بر نمی دارید؟ آخر رعیت ایران 

نیستید؟ عجبا کھ قریب یک سال، اصناف و کسبھ و تجار خوی نمی توانستند بھ 
تبریز{در دست عمال حکومتی}بروند زیرا کھ در ھر اداره ای ھمین کھ اسم 

 .خویی ذکر می شد، پشت سرش چندین دشنام و آزار بود کھ اظھار می کردند

و نیز از قراری کھ اھل اورمیھ حکایت می کردند در مدتی کھ حضرات با عثمانی 
ھا جنگ می کردند ھر ھفتھ یک دفعھ جار می زدند کھ امروز را کسی از 

مسلمانان از خانھ بیرون نیاید [152 الف] و اال خونش ھدر است و آن روز از 
شکاف در یا از پشت بام خانھ ھر کسی را می دیدند می کشتند. بعد معلوم کردیم 

کھ نصرانی ھا در آن روزھا اھل و عیال و زنان جوان و عمده اموال خود را 
حرکت داده و بھ موصل می فرستادند. تا آنگاه کھ ھمھ از بین بھ در بردند و بھ 
جز پنج، شش ھزار سواره و پیاده کسی نمانده بود آن ھا ھم حرکت کرده و از 

جلو عسکر برخاستھ، جنگ کنان بھ جانب موصل و کرکوک رھسپار شدند و از 
این جھت نھ اسیری و نھ تلفاتی بدادند. بر خالف مسلمانان کھ اوال اگر در آن 
حین کسی می خواست اھل و عیال خود را از آن مھلکھ خارج کرده و خودش 
بماند، ھرگز مسلمانان نمی گذاشتند. چنانچھ مرحوم امام جمعھ ھر چند عجز و 

الحاح کرده بود کھ عیال ناخوش خود را بھ خوی فرستاده و خودش با کسانش و 
پسرش در سلماس بماند، گفتند: ممکن نیست بگذاریم کھ عیال تو بدر رود و 

 .زنان ما بماند

و ثانیا سابقا فرار کردن قشون خوی و مرند و قراجھ داغ را از سلماس شرح 
نمودیم کھ اقال نخواستند زنان و اطفال و اشخاص بیچاره را در حین حرکت از 
دلمقان در میان خود در ردیف سواره خود کرده و تا سر کریوه قرا تپھ بیاورند 
و از آنجا بھ این طرف دیگر در امن بودند. چھ قدر زن و بچھ در زیر پای اسب 

 .ھای ایشان تلف گردیده بود و ابدا رحمی بر جان آن بیچارگان نکرده بودند

بالجملھ اگر چھ جماعت ارمنی و نصرانی بعد از استیال و دست یافتن بر اسالم 
بر احدی رحم ناکرده و آنچھ را کھ می توانستند از قتل نفوس خصوصا در 

اطراف و دھات اورمیھ و نھب اموال و اسیری اعراض فرو گذاری نکرده، با 
ھمھ این ھا شکنجھ و عذابی [152 ب] و ستم و ظلمی کھ از کسان اسماعیل آقا 
بر این جماعت بقیھ السلف وارد آمده عشرعشیر آن از مسیحی ھا و نصرانی ھا 



بھ ظھور رسانیده و بھ جھت اینکھ جماعت نصاری اگر چھ از قتل نفوس و 
غارت اموال مضایقھ نمی کردند لیکن اقال شکنجھ و عذابی ھم نداشتند، بر 

خالف اکراد وحشی کھ در شکنجھ و عذاب کردن و مردم را سرازیر آویختن و 
انواع نکال و تعذیب ابدا کوتاھی ننمودند. بعضی ھا را از خایھ ھا آویختند و 

برخی را از پاھا می آویختند. چنانچھ خود این بنده از یک نفر از نجبای افشار 
شنیدم می گفت: شخصی از خود ایشان کھ وی را آقازاده می گفتند و از آقایان 

دموکرات معروف است، اسماعیل آقا وی را بھ حکومت اورمیھ منتخب می نماید 
و وی در جریمھ گرفتن ابدا مضایقھ نکرده، سھل است کھ بھ اسم اعانھ ھم وجھ 
ھنگفتی از اھالی [دریافت] می¬کرد و گویا این مسالھ را برخی از آقایان اورمیھ 

بھ اسماعیل آقا اطالع می دھند. اسماعیل آقا وی را در مقام مؤاخذه کشیده آن 
ناپاک، بیچاره اھالی را بھ تھمت ھای غیر واقعی متھم کرده و بھ مشارالیھ ذھنی 

می نماید کھ فعال چندین ھزار تفنگ در اورمیھ است و خود منتظر ھستند کھ 
قشون دولت از جانب ساوجبالغ [مھاباد] خواھد آمد آنوقت این ھا با دولتیان 

 .دست بھ دست داده و کسان شما را گرفتھ بھ دست دولتیان بسپارند

اسماعیل آقا سیمیتقو از شنیدن این کلمات تغییر کرده و در فکر مجازات بر می 
آید آنگاه با عمر آقای بی رحم کھ رئیس قشون اورمیھ بوده دستورالعمل شکنجھ 

و آزار را کما ینبغی با تلفون داده ولی صورا یک نفر فقیھ کرد را با دو دستھ 
فرستاده و وی مردم را [153 الف] در مسجد جامع خوانده و نطقی می نماید، 

مقر بر این کھ پولی کھ آقازاده از شما بھ اسم اعانھ گرفتھ بھ حکم اسماعیل آقا 
بھ شما داده خواھد شد. فردا را ھمگی در حصار قیصر خانم کھ در خارج شھر 

 .حصار بزرگی است جمع شوید و پول خود را پس بگیرید

بیچاره اھالی کول احمق بھ گمال{گمان} اینکھ اسماعیل آقا رنجبر عدالتی آویختھ 
فردا را قریب ھزارو ھفتصد نفر در آن حصار رفتھ، مجتمع می شوند و منتظر 

بودند کھ پول خواھیم گرفت. اوال دو روز ھمان طور گرسنھ ایشان را در آن 
حصار در توقیف نگھ داشتھ بعد از دو روز رئیس قشون ھم آمده و روی دیوار ا 

را کردھا با تفنگ¬ھا احاطھ می نماید آنوقت مبالغی زغال آورده در میان 
حصار، بیست سی جا زغال ریختھ و سنبھ ھای تفنگ را مثل سیخ کباب پزی در 

آتش می گذارند آنگاه این فلک زده ھا را – اعاذنا هللا من امثالھ بحق محمد و 
آلھ – ھر دو پاھا با ھم بستھ و از چاه آویختھ و بھ دست و پای ایشان داغ می 
گذارند کھ فالنی مثال باید بیست قبضھ تفنگ و سھ تیر و پنج تیر و چندین ھزار 

 .لیره عین باید بدھید



بعد از چندین نالھ و فریاد و سوز و گداز بیچاره ھا بنا می گذارند کھ ھر کسی 
ھر چھ داشتھ از خانھ و النھ و مخلفات خانھ ھمھ را فروختھ این جریمھ را 
 .بپردازند. در حالتی کھ کسی مخلفات نمی خرید وانگھی پول در میدان نبوده

باری آن ھمھ تفنگ و پول ھنگفت را از اھالی بھ چھ درجھ رسوایی و شکنجھ 
می گیرند کھ پناه می بریم بھ خداوند رؤوف{رئوف} ودود لذا امثال این امتحانات 

 محفوظ بدارد. [153 الف]

 شکست اسماعیل آقا سمیتقو از ارامنھ -8

باری بعد از شکستن قشون دولت از نصرانی ھا و فرار کردن ایشان بھ جانب 
خوی یک شب پترس، رئیس نصاری با صامصوم رئیس فدائیان ارامنھ، دست 

بشده با سھ چھار ھزار از قشون زبده و چند عراده توپ کوھی بی خبر بغتھ از 
راه صومای کھ اسھل طریق است بھ چھریق بر سر اسماعیل آقا ھجوم می 
نمایند و یک مرتبھ اسماعیل خبردار می شود کھ حضرات سرتپھ¬ای را کھ 
مشرف بھ دره چھریق است گرفتھ و از دو فقره سرتپھ توپ ھا بھ چھریق 

کشیده¬اند پس از مدافعھ بسیار و کوشش بی شمار قشون جنگی نصاری زور 
آورده و مادر اسماعیل آقا را در سنگر زده و خودش فرار کرده، جمعی از زنان 
و دختران شکاک را کھ از قرار تقریر بعضی تقریبا پنجاه نفر بوده¬اند و یکی 
از ایشان ھم عیال اسماعیل آقا بوده بھ اسیری گرفتھ و بر چھریق مستولی می 
شوند و اسماعیل آقا ناچار فرار بر قرار اختیار کرده و با کسان خود از عبدوی 

و ممدی بھ دھات خوی آمده و از واروپسک و زاویھ دھاتی کھ در آن رشتھ 
واقع شده ھمھ را کردھا اشغال نمودند و مقدار پنج، شش ھزار وقر گندم و 

مبلغی خطیر لیره از مالیھ خوی جبرا گرفتھ بھ اکراد خودش از شکاک و اھالی 
 .صومای و غیره کھ ھمھ گرسنھ و بی آذوقھ بودند تفریق نمود

 

 سرکوب ارامنھ وان توسط لشکر عثمانی .9

 ب] در بیان آمدن قشون ظفر نمودن{نمون} ترکان بر سر ارامنھ وان بھ 157]
 تقدیر خداوند سبحان

و آمدن ایشان بھ یاری اھل خوی و مستخلص کردن آن سامان از شر ارامنھ و 
 نصرانیان

 .مقارن تاریخ سیصد و سی وشش ھجری1336ه ق

در آن موقع باریک کھ سابقا مذکور نمودیم کھ مسیحی ھا بعد از قتل مارشیمون 
دست ستمکاری از آستین انتقام بر آورده و کار اورمیھ و سلماس را یکسره 



نموده، امشب، فردا شب بوده بلکھ ھر ساعت محتمل بود کھ بر سر خوی نیز 
ھجوم کرده و ما را بھ حالی بدتر از حال گذشتگان بیندازند زیرا کھ ھم قشون 
دولتی فرار کرده و ھم اسماعیل آقا تحمل حملھ ایشان را نیاورده و بھ دھات 

خوی فراری و متواری شده بودند. و ھر ساعت خبر می رسید کھ نصرانی ھا 
امشب یا فردا شب را بھ عزیمت تسخیر خوی در شرف حرکت ھستند. در این 
بین مصدوقھ فرج بعد الشدة بھ ظھور بر آمده خبر رسیده کھ قشون منصور 

[158 الف] ترکان، شھر وان را کھ دو منزلی خوی است در محاصره انداختھ و 
بھ شدت ھر چھ تمامتر با ارامنھ مشغول مجاھده و محاربھ می باشند بھ مجرد 
وصول این خبر بھ ارامنھ و نصاری بال و پرشان یک مرتبھ شکستھ و تغییر 

حالتی بر ایشان رخ داده، اشخاصی کھ در فکر تسخیر خوی بلکھ ھمھ 
آزربایجان، بلی در فکر تسخیر ھمھ ایران بودند چنانچھ مارشیمون حضورا 

ایالت آزربایجان را بھ اسماعیل آقا وعده داده و گفتھ بود کھ چون من بھ جانب 
شیراز و بندر بوشھر و سایر بندرات فارسی عازم ھستم و باید با قشون خود 

رفتھ در بندرات بھ اردوی انگلیسی اتصال خواھم یافت عجالة ایالت آزربایجان 
را با جمعی قشون نصرانی کھ در رکاب شما خواھند بود بھ شما می دھم و جز 

 .شما کسی را سزاوار ایالت این صفحھ نمی دانم

باری ھمین اشخاص خام طمع بلند پرواز کھ انگلیس و روس بھ ایشان پرواز 
خیالی می دادند بھ محض رسیدن خبر عسکر ترکان بھ وان دیگر از آن خیاالت 

اولیھ منصرف شده و در خیال محافظت خود و اھل عیالشان بیفتادند زیرا کھ 
شجاعت و دلیری ترکان را کما ینبغی مشاھده کرده و از ایشان منتھای مرعوبیت 

را داشتند از این جھت کھ حضرات دیگر بر حال خود پیچیده شده و در فکر 
استخالص خویش بیفتادند حالت خوی قدری بھبودی یافتھ و منتظر بودیم کھ 

ناگاه از رئیس قمسیون ارامنھ وان مکتوبی بھ حکومت خوی رسید بھ این 
مضمون کھ ما قریب شانزده ھزار نفوس از اھل و عیال و مردم جنگی از وان 
بیرون شده بھ خوی می آییم و از خوی نیز گذشتھ بھ قفقازیھ متصل بھ ارامنھ 
ایروان خواھیم شد از حکومت ایران اجازه دخول می خواھیم و در این حالت 

امیر امجد ماکویی[158 ب] بر حسب انتخاب خود اھالی ، حکمران خوی بودند 
معلوم گردید کھ عساکر نصرت ماثر ترک شانزده روز تمام شھر وان را محاصره 

کرده، روز ھفدھم با سونکی تفنگ نیزه پیچ کرده و با صولت پلنگ بر ایشان 
ھجوم می نمایند و در نتیجھ آن ھجوم مردانھ ارامنھ را بھ ضرب نیزه تفنگ ھای 
مردافکن سوراخ سوراخ کرده و با تمام قھاریت و غلبھ از شھر وان اخراج می 



نمایند. پس ارامنھ بعد از خارج شدن بھ خیال اینکھ با ارامنھ سلماس ملحق 
بشوند محض خدعھ و زیر بالش نھادن نسبت بھ حکومت ایران آن مکتوب را 

نوشتھ و بدون آنکھ منتظر اذن و اجازه¬ای بشوند ھمان شانزده ھزار جمعیت با 
توپ و تفنگ و استعداد جنگ و اھل و عیال از وان بالفاصلھ کوچیده بھ عزم 

خوی و سلماس می آیند و معلوم است کھ دیگر بعد از ورود، دولت ایران با کدام 
قوه و استعداد می تواند ایشان را قھرا و جبرا خارج کرده و راھی کھ حضرات 
از آن راه می آیند کریوه¬ای است کھ آن را دره قطور می نامند و آن دره¬ای 

است خیلی سخت کھ این سر و آن سر دره پھن و گشاده است ولی وسط کھ اصل 
دره است قریب سھ فرسخ راه ھمھ جا باید در میان دره بپایند و از دو جانب آن 

دره کوه ھای بسیار مرتفعی واقع شده در غایت بلندی و سختی و سنگالخ کھ 
ابدا از آن کوه ھا سرازیر شدن یا رو بھ باال رفتن ممکن نیست و از تھ دره نیز 
نھری جاریست کھ از قطور رو بھ شھر خوی سراشیب می آید وآب شھر ھمان 

نھر قطور است. باری اسماعیل آقای فرزانھ رشید ھمین کھ از حرکت ارامنھ 
مسبوق می شود بالدرنگ با چھارصد، پانصد نفر[159 الف] سواره و پیاده کرد 

زبده شبانھ رفتھ قلعھ کوھی را کھ در شمال دره واقع است از سرتاسر ھمھ جا 
پشت سنگ ھا سنگر گرفتھ، در کمینگاه فرصت می نشینند و قدغن می کند کھ تا 

تمامی ارامنھ از آن سر کھ می آیند بھ دره داخل نشده¬اند کسی ماذون بھ 
تیراندازی نیست ھمین کھ تمامی جمعیت با بنھ و آغروق(در اصل چنان است کھ 
ضبط گردید ولی گویا منظور مولف آذوقھ بوده است.) داخل دره شدند و از باالی 

کوه مشرف جنوبی جماعتی از تفنگچیان فدایی صف بر کشیده ھمھ جا باال سر 
جماعت می آیند، غافل از اینکھ پیش از آمدن ایشان بالی آسمانی و مرگ 

ناگھانی قلھ کوه طرف مقابل را بالتمام از سرتاسر فرا گرفتھ است. پس بھ ھمین 
قرار اکراد او یک مرتبھ گلولھ باری کرده و جمع کثیری از ارامنھ را در میان 

دره بھ خاک ھالک می ریزند و مابقی بھ خوی می گریزند و چندین جسد مرده از 
انسان{ارمنی} و حیوان در میان آب نھر ریختھ بود کھ الی چند ماه عفونت آب 

قطور نرفتھ بود. باقی ارامنھ وحشت زده و دھشت خورده، افتان و خیزان بعضی 
زخم دار و برخی لخت و عریان خود را بھ سلماس رسانیدند و اگر آن تفنگچیان 

سر کوھی نبوده یک نفر از ایشان از دست کردھا رھا نمی شدند و جان بھ در 
نمی بردند و بعد از وقوع این قضیھ اھالی خوی کھ خود را در مورد خطر عظیم 
دیده و از جانب دولت بوجھ من الوجوه امید اعانت و محافظتی نداشتند زیرا کھ 
چند فقره تلگراف متوالیھ بھ ایالت تبریز و تھران مخابره کرده و قریب سیصد 



تومان پول تلگراف بدادند و بھ جز جواب ھای پولتیکی از حاجی محتشم السلطنھ 
 .کھ ایالت تبریز را داشت اثری و نتیجھ¬ای نیافتند

باالخره حاجی محمد امین خان کاتب شھبندر خانھ را بھ سرایھ کھ سرحد عثمانی 
ھا است فرستاده و شرح حالی [159 ب] و اظھار استعانتی نمودند و از غایت 
ترس و جبن عساکر ترک را با نظر اخوت و برادری نگاه کرده پیغام بدادند کھ 

االمان، الغوث، العجل، ای لشکر اسالم و ای برادران جانی کھ نزدیک است صبح 
عمر و زندگانی ما نیز مثل اھل اورمیھ و سلماس بھ غروب برسند چھ شود اگر 
قدمی رنجھ فرمایید و چند گامی جلوتر بگذارید کھ از برای پذیرایی شماھا با دل 
و جان حاضریم. بھ عینھ مانند آن نگار گلعذار کھ با شوھر خود اعتنایی نکرده 

و پیوستھ اظھار منافقت و مخالفت نموده، پھلو بھ جانب شوھر کرده و روی دل 
بھ سمت کسی دیگر داشت تا شبی را از خواب بیدار شده دید کھ دزدی گردن 
کلفت ستبر بازو، مشغول جمع آوری اسباب خانھ است. پس از ترس آن دزد 

شوھر پیر را در کمال محبت در بغل کشیده، شوھر وقتی بیدار شده دید معشوقھ 
بھ دام و کارش بر مرام است. پس دزد را مخاطب داشتھ و گفت: ای مرد خوش 
قدم ھمایون فال چھ شود کھ اگر ھر شب بھ کاخ ما آمده و اسباب اتفاق و اتحاد 

 .ما بوده باشی؟

باری اھالی مملکت ما ھم از ترس گلولھ¬ھای ارامنھ و نصاری دامن محبت و 
دوستی ترکان را محکم گرفتھ و از نام و نژاد قدیمی خود یادھا کرده و افسانھ ھا 

می خواندند و اثبات می کردند کھ ما نیز قدیما از ایل و الوس{اولوس} ترکان 
بوده و از خاک پاک ترکستان قدیم بوده و ھستیم. لیکن بعد از رفتن عثمانلوھا 

آنوقت ورق برگردیده و چھ شکایت ھا کھ اظھار کرده و چھ نفاق ھا کھ بھ قالب 
 .نزدند

خالصھ کالم اردوی ترکان بھ فاصلھ چند روز از وان حرکت کرده و با استعداد و 
مھمات لشکری و توپخانھ وارد خوی گردید و دل اھالی را از پیچ و تاب و قلق 

و اضطراب[160 الف] برھانیدند. عجبتر اینکھ بھ مجرد وصول لشکر ترک -
ایدھم هللا تعالی- گویا خون در عروق حضرات مسیحی ھا منجمد گردید و شریان 

اجسام ایشان دیگر از کار بیفتاد کھ بعد از آن بھ کلی از خیال ھجوم آوری بھ 
خوی منصرف گردیده و بر احوال خویش پیچیده شدند و در مقابل دشمن بنای 

سنگر کندن و استحکامات درست کردن گذاشتھ، سنگرھای عمیق پیچ در پیچ در 
دھات ارامنھ و خسروآباد کنده بودند کھ سواره با اسب در سنگرھا حرکت کرده 
و دیده نمی شد و بر پشت بام ھا نیز باستان ھای محکم بھ قانون ھندسھ درست 



کرده، توپ ھا کشیده داشتند و پس از ورود عساکر ترکان اگر چھ نخست زد و 
خوردی در میان واقع شده و جنگ مختصری یک روز کردند ولی ترکان در آن 
جنگ چون ھنوز بھ فراخور حال دشمن استعداد و عده کامل تھیھ ناکرده بودند، 
موفقیت حاصل نکرده و بلکھ شکستھ بودند و بھ تقریر یوسف ضیابیک شھبندر 

می گفت کھ مقصود ما از این محاربھ فقط استعالم قوه و استعداد طرف مقابل 
بوده چھ بوجھ من الوجوه مقدار قوت و استعداد و عده نفوس طرف مقابل بر ما 

معلوم نبوده و لذا خواستیم کھ قوه دفاعیھ ایشان را دانستھ و بھ اندازه قوه 
ایشان ما نیز قوه و استعداد جلب بنماییم الجرم بعد از این محاربھ دیگر اقدامی 

نکرده و اتصاال عسکر و توپ ھای بزرگ بزرگ از وان حمل کرده بھ جانب 
سلماس ھمی بردند تا آنگاه کھ موعد جنگ رسید در ظرف چند ساعتی مسیحی 

 .ھا را متفرق و فراری نمودند

از اشخاصی کھ در اردوی ایشان در باالی شکر یازی حاضر بود شنفتم حکایت 
می کرد کھ: حضرات از باالی شکر یازی تا باالی [160 ب] شھر قریب یکصد 
و ھفتاد توپ و سرآلیوز{مسترالیوز} کشیده بودند و بر سر ھر قلھ ای و بلندی 

در این مابین توپ ھا کشیده داشتند و در تمامی این مسافت عسکر بھ فاصلھ 
قلیلی سنگرھا کنده، در کمین نشستھ بودند. می گفت از بامداد آن روز کھ شروع 

بھ جنگ گردید بھ این معنی کھ نصاری و ارامنھ از ھفت محل کھ دھات ایشان 
است اتراق داشتند و ترکان یک مرتبھ بنای آتش فشانی کرده و توپ ھا را بھ 

ھفت ده ببستند و از این طرف ھم پیاده نظام ھجوم کردند ھوا یکپارچھ از آتش 
شده بود بھ حیثی کھ دیگر دشمن ممکن نمی کردند کھ در سنگر حرکتی یا 

تیراندازی بنمایند بھ فاصلھ دو سھ ساعت ھمھ ارامنھ و نصاری از دھات خود 
بیرون ریختھ مانند گلھ ای کھ گرگ بر آنھا حملھ کرده باشد از محال خود بھ 

صحرا ریختھ و رو بھ اورمیھ فرار کردند زیرا کھ ترکان ھمان جانب اورمیھ را 
در محاصره باز گذارده بودند و ھکذا در ھر جنگی گویا بھ جھت دشمن راه 

گریزی می گذاشتند و از چھار طرف محصور نمی کردند چنانچھ تمامی جماعت 
مسیحی یک مرتبھ شکست یافتھ رو بھ اورمیھ با اھل و عیال و اطفال آنچھ 

بیشتر بوده با خود برداشتھ یک سره فرار بکردند اشھد با� ترک ھا را در این 
جنگ کھ با ارامنھ و نصاری اتفاق بیفتاد شجاعت و شھامتی و دلیری و جسارتی 

نشان داده بودند کھ از یادھا فراموش و از تاریخ ھا محو نخواھند بود و شایان 
 .ھمھ قسم تعریف و تمجید می باشند



از آن جملھ عده¬ای از عساکر در باالی قریھ شکریازی سنگر کنده بودند کھ 
روزی جمعی کثیر از فدائیان و نصاری بر آن سنگر ھجوم کرده و از میان دره و 

سیلی می آیند کھ از دور مشھود نمی شدند تا آنگاه کھ نزدیکی سنگر رسیده 
[161 الف] یک مرتبھ ھجوم می نمایند و ھرچند بھ تیر گلولھ کشتھ می شدند، 

اعتنا نکرده، جد و کدشان بر دخول سنگر ترکان بوده کھ آن ھا را از سنگر 
برخیزانند با وجود این حملھ صائل و تھاجم ھایل باز لشکر جنگی ترک از پیش 

برنخاستھ و چون دیدند کھ دشمن دیگر از محل تیراندازی گذشت، یکباره با 
نیزه¬ھای تفنگ بر آن ھا حملھ کرده و ایشان را سوراخ سوراخ کرده و عقب 
می نشانند و جمعی را کشتھ، بقیھ را دوان دوان تا نزدیکی ده خودشان تعقیب 

 .کرده، آنگاه بر می گردند

و مخصوصا این جماعت در جنگ با نیزه تفنگ مھارتی کامل و شجاعتی داشتند. 
این بنده از قول اسماعیل آقا شنیدم می گفت: گاھی کھ من سر راه را بر ارامنھ 

وان بستھ و جمعی از ایشان را در میان دره قطورھدف تیر تفنگ نمودم آن 
کشتھ ھا را کھ مشاھده کردیم، غالبا با دسنگی تفنگ مجروح شده بودند و معلوم 

بود کھ از ضرب نیزه پیچ تفنگ عسکر کم کسی از ایشان مانده بود کھ زخم 
 .نخورده و بدنش را سوراخ نکرده باشند

خالصھ کالم: عمومی ارامنھ و نصاری تحمل حمالت مردانھ ترکان را نیاورده و 
از جولگھ سلماس فرار کرده، در ارومیھ اتراق نموده و عسکر عثمانی ھم تا قلھ 

کریوه قوشچی کھ کریوه بسیار سختی است رفتھ و در آن قلھ جماعت ارامنھ و 
نصاری سنگر کرده و ترک ھا ھم در ھمان کدوک [گردانھ] نشستھ، مشغول زد 
و خورد بودند و در این بین محاربات و مضاربات بسیار فقره فقره خیلی اتفاق 
افتاده بود و مابقی اردوی عثمانی ھا در تبریز و خوی و سلماس اقامت کرده و 

با مردم بھ طریق مھربانی رفتار ھمی کردند و در ھر یک از این شھرھا مجلسی 
بھ اسم اتحاد اسالم تشکیل داده و مردم را عموما بھ اتحاد و دوستی [161 ب] 

دعوت می کردند و بھ جھت آن مجلس مقدس ھیئت رئیسھ¬ای انتخاب نمودند و 
چون این بنده داخل بعضی ادارات و تشکیالت نشده بودم الجرم حقیر را حسب 
الخواھش جماعت ھم از اجزای آن مجلس انتخاب نمودند و کسی را بدون بلیط 
داخل آن مجلس اتحاد نمی کردند و بیدق ھای آن مجلس را ھم مرکب از شیر و 

 .خورشید و ماه و ستاره قرار داده بودند

و نیز الیان پاشا قماندار اردوی ششم با جماعت کافیھ بر سر ارومیھ ھجوم کرده 
و مسیحی ھا را از جلو برداشتھ در مدت قلیلی شھر ارومیھ و اطراف آن را نیز 



از ارامنھ و نصاری تخلیھ کرده و عموم مسیحیان بھ جانب موصل و بغداد 
رھسپار شدند و از ممالک محروسھ ایران بالتمام خارج گردیدند ولیکن ھنوز 
نصاری سلماس تازه فرار کرده بودند و ھنوز روز سیم شکست ایشان بود کھ 
قضیھ ھجوم ارامنھ بھ جانب خوی و سلماس بھ ھمراھی انتریانک {آندرانیک} 

 .کھ پادشاه ارامنھ بود واقع گردید، چنانچھ در این بیان ذکر خواھد شد

 ھجوم ارامنھ ایروان بھ رھبری انتریانک{آندرانیک} بھ خوی بھ قلم سیاه .10

دربیان حرکت کردن انتریانک{آندرانیک} پادشاه ارامنھ از ایروان و نخجوان با 
جمع کثیر از ایشان بھ جھت تسخیر خوی و سلماس و شکست یافتن بھ تقدیر 

 خداوند منان بھ تاریخ شانزدھم رمضان سنھ سیصد و سی و شش ھجری 1336

لشکر طفر{ظفر} اثر عثمانی بعد از شکست یافتن نصاری و فرار ایشان بھ 
جانب ارومیھ ایشان را تعاقب کرده و تا کریوه قوشچی کھ اول خاک ارومیھ است 

رفتھ بودند کھ ناگاه از سرحد جلفا تلگرافا بھ خوی خبر رسید در عشر دویم 
شھر رمضان اینکھ انتریانک{آندرانیک} پادشاه ملیون ارامنھ در قبال لشکر 

عثمانی کھ بھ قفقاز داخل شده وارامنھ را تعقیب می کردند، تحمل نیاورده، بھ 
خیال اینکھ ھنوز جماعت ارامنھ سلماس در آنجا ھستند با قریب ده ھزار جمعیت 
از فدائی و اھل و عیال و کوچ و بنھ از ایروان بھ عزم خوی [162 الف] حرکت 
کرده و سرحد جلفا و ارس عبور بھ خاک ایران نموده و دو روزه بھ خوی وارد 
خواھند شد بھ خیال اینکھ این جماعت نیز با ارامنھ و نصاری ایران ملحق شده 
و یک بر ھزار بر قوه ایشان برافزاید، زیرا کھ خوی فقط در میان فاصلھ باقی 

بود و اگر آن فاصلھ را ھم بر می داشتند تمامی ارامنھ قفقاز و ایران بھ ھم 
 .پیوستھ شوند

باری این خبر بھ خوی وقتی رسید کھ در خوی تحقیقا بیشتر از یکصد نفر 
عسکر باقی نمانده بود و تمام قشون در رکاب الیان پاشا در قوشچی بودند. فقط 
یک نفر قماندار یوسف بیک نام کھ عوض شھبندر [رئیس گمرک¬خانھ] بود با 

یکصد نفر عسکر در خوی باقی مانده بود. یوسف ضیابیک ھم آنچھ را کھ از 
عسکر و سواره ایرانی ممکن بود با دو عراده توپ و دو نفر ضابط بھ نوعی بھ 

استقبال ارامنھ فرستاده گویا روز شانزدھم رمضان بود کھ خبر رسید کھ آن 
عسکر مختصر کھ بھ استقبال رفتھ بودند جمع کثیری از ایشان با یک نفر ضابط 
بھ قتل رسیده و مابقی فرارا معاودت بھ شھر نمودند و صدای تفنگ ھای ارامنھ 

از کریوه حاشیھ رود (حاشیھ رود نام روستائی حوالی خوی ھست.) کھ دو 
فرسخ یا چیزی بیشتر بھ شھر است تا عصر تنگ بھ شدت تمام ھمی آمد آنوقت 



یوسف ضیابیک نیز ناچار مردم را بھ مسجد جامع دعوت کرده و خود نطقی 
نمود مبنی بر این کھ من دیگر االن بیدق دولت را فرو خوابانیده، بیرون می روم 
تا خود بھ اردو برسانم ولی اگر شما اھالی تا ھجده ساعت تمام بتوانید این شھر 
را محافظت کرده و ارامنھ را بھ داخل شھر راه ندھید من متعھد می شوم کھ تا 
ھجده ساعت از اردو کھ در قوشچی است کمک کافی بھ شما برسانم. االمان، 

 .االمان کھ شما تا رسیدن قشون، شھر را محفوظ بدارید

پس از این اعالن عمومی بیدق دوستی را فرو کشیده و خود از شھر بیرون 
برفت. آنوقت[162 ب] مقام آن رسید کھ باز مرد از نامرد شناختھ شود و مردان 

دلیر غیور اسالم فطرت را گاه امتحان فرارسید کھ از رستم ھای در حمام و 
 .اشخاصی کھ مانند زنان تمامی قوه ایشان بھ ھمان زبان بستھ شده امتیاز یابند

خوش بود گر محک تجربھ آید بھ میان تا سیھ روی شود ھر کھ در او 
 عش{غش} باشد

حقیتا امتیاز مردان مرد روزگار با زن فطرتان نابکار در این مواقع حاصل آید 
وگرنھ در موقع امنیت و خوشی روزگار ھمواره این قبیل مردم نامرد فطرت بھ 

چاپلوسی زبان و گفتھ ھای بھ حقیقت خود را بر اھل عالم مشتبھ کرده بلکھ 
پیشقدم تر خواھند بود و چون موسم امتحان و افتتان برسید و خون ھا از ترس 

در شریان ھا منجمد گردیده چھ موت ضیغم و بالی ناگھانی است دم دروازه شھر 
رسیده نھ موقع زبان¬آوری است و الف¬گویی آنوقت اغلب اشخاصی کھ خود 

را بھ حساب مرد می گرفتند زن ھای خود را ردیف خود کرده ھمان 
شنانھ{شبانھ} پنج پنج و ده ده بھ دھات متفرق می شدند و پنج تیرھا را ھم با 

خود می بردند تا مردان آزموده روزگار از زنان ریش دار جبن شعار امتیاز 
بیابند. مردم محلھ جات کھ مردم بی پا و سر بودند چون این حرکت را از آقایان 

و معارف و وجوه بلد خود مشاھده کردند بیچاره اھالی در قلق و اضطراب 
افتاده، ھر کسی دست عیال و اطفال خود را گرفتھ و از خانھ و النھ و ھمھ چیز 
دست برداشتھ، رو بھ جانب سکمن¬آباد کھ طرف غربی شھر است و ارامنھ از 

سمت شرقی می آمدند گذاشتھ، پا برھنھ و سر برھنھ و یالن و سرگردان نالھ 
کنان و اشک¬ریزان بنای فرار گذاشتند. تا آنگاه کھ باقی اھل بلد و ھمگی 

«یائسا عن نجات و عازما علی الممات» دست از زندگانی خود شستھ و رشتھ 
امیدواری از ھر طرف گسستند از دل و جان تفنگ ھا برداشتھ و دروازه ھا را 

بستھ عموما بر بروج شھر برآمدیم و قدغن کردیم کھ احدی را نگذارند فرار 



کردن و اال ماذون ھستند بزنند[163 الف] و نگذارند کھ کسی از شھر خارج 
 .شود

شب ساعت سھ از شب رفتھ بود کھ عسکرھای مجروح را یک یک با االغ سوار 
کرده و بھ شھر می آورند، قریب سی، چھل نفر از عسکر مجروح شده بودند. 
مع ذلک صبحی ھمان زخمدارھا ھم بر برجھا برآمده در کمال فرزانگی جھاد 

ھمی کردند و بھ اھالی اعانت ھمی نمودند و تمام آن شب را حقیر نیز با کسانم 
داخل اھالی بلد شده و در بروج شھر کشیک می کشیدیم لیکن از مساعدت توفیق 

ارامنھ ھجوم شبانھ را صالح ندیده و گفتھ بودند کھ مردم این شھر بھ واسطھ 
روزه¬داری شب را بیدار بوده و روزھا را می خوابند. بھتر این است کھ صبح 
ھنگام خواب خوشی بر ایشان بتازیم و کارشان را یکسره بسازیم و محتمل بود 
کھ اگر در آن موقع شب ھجوم کرده بودند بھ شھر دست بیابند، زیرا کھ ھنوز 

اھالی دست و پای خود را درست جمع نکرده، توپی بھ باره شھر نکشیده بودند 
و اشخاصی کھ روز بھ کمک ما می آمدند شب را حاضر نبودند، وانگھی شب 

 .جنگ کردن بیشتر اسباب وحشت و دھشت اھالی می بود

باری تا صبح ھیچ خبری نبود و منتظر بودیم کھ کی می آیند. صبح بعد از 
اشراق افق، حقیر نماز خوانده و خواستم مختصر استراحتی بنمایم، ھنوز 

ساعتی خواب نکرده بودم کھ دیدم مرا از خواب بیدار کردند کھ برخیز کھ اکنون 
نھ موقع خواب است. چون بیدار شدم معلوم شد کھ ھنگامھ جنگ گرم و تنوره 

محاربھ از طرفین تافتھ صدای شلیک تفنگ و توپ فضای شھر را پر کرده است 
معلوم شده کھ ارامنھ اول صبح از سعدآباد و نوایی عزیمت شھر کرده و آفتاب 

بھ تازه¬کند کھ یکی از محالت شھر است می رسند. از این طرف اھالی شھر کھ 
در بروج کشیک می کشیدند، ھمین کھ غبار جماعت را از دور می بینند کھ دستھ 

دستھ و فوج بھ فوج پشت سر ھم «کالسیل [163 ب] الجاری والبحرالمتالطم 
التیار» دارند می رسند بھ مجرد احساس گرد وغبار یک مرتبھ از برج ھای 

شھر صدای تفنگ ھای شاھی آلمانی مانند غریو رعد آسمانی بلند گردید کھ ھر 
دمی دویست، سیصد تیر تفنگ خالی می شد. در حقیقت نمونھ¬ای از محشر و 

 .نشانھ¬ای از یوم رستخیز ھمی بود

انتریانگ{آندرانیک} شبانھ در سعدآباد نطقی کرده بود، حاصل کلماتش این کھ 
من گمان ندارم کھ در این شھر عسکری از قشون عثمانی مانده باشد بلکھ از 

عسکر خالی بوده و اھالی ھم طاقت مقاومت را در قبال این لشکر ندارند. الجرم 
فردا را شماھا بدون مانع و مدافعی بھ این شھر داخل خواھید شد و ھمھ اموال و 



اثاثیھ و نفوس و... و طریف ایشان غنیمت شماھا است ولی خواھش دارم 
ساعت بھ من در قتل نفوس ایشان مھلت بدھید تا آنچھ را کھ دارند از نقود و 

اموال قیمتی از ایشان بگیرم و دفن کرده بھ جا نگذاریم. آنوقت ھمھ مردم مقتول 
و زنان خدمتکار خواھند بود و زنان عجوزه و اطفال را نیز خواھید کشت. جوان 

ھا را بھ شما بخشیدم. باری مقصود اینکھ حضرات در این شھر ابدا خیال 
مقاومت و مدافعھ نکرده بودند. این است کھ چون ارامنھ قیام مسلمین را در مقام 

مدافعھ سخت دیدند. الجرم ایشان نیز دستھ دستھ عقب دیوارھا کشیده، مشغول 
تیراندازی شدند و دو عراده توپ بزرگ روبھ¬روی شھر کشیده و گلولھ¬ھای 

توپ شراپنیل بھ فاصلھ ده پانزده زراع از باالی شھر گذشتھ، متوالیا انین و نالھ 
مخصوص داشت و اما گلولھ تفنگ ھای ایشان کھ دیگر از حد و حصر گذشتھ 
بود، اتصاال نعره¬کنان باالسر مردم در حرکت و طیران بودند و چون حقیر از 
منزل بیرون شده، رو بھ دروازه تازه¬کند کھ نقطھ وقوع حرب بود ھمی رفتم 

 .می توانم گفت کھ تا آنجا برسم چندین ھزار گلولھ از باال سرم می گذشت

باری دو سھ ساعت بعد ھم جماعتی بھ جانب قبلھ شھر رفتھ و در دامنھ کوه 
معروف بھ قالبی مسترالیوزی کشیده از آنجا نیز بنای گلولھ بارانی را بھ شھر 

گذاشتند. از این طرف اھالی نیز دو عراده از توپ¬ھای قوی ھیکل قدیمی را کھ 
با کیسھ پر می شد بھ باالی برج از یمین و یسار کشیده و چند نفر از توپچیان 
زبردست کھ قدیما توپچی بودند زیر توپ ھا در رفتھ بنای شلیک توپ و گلولھ 
اندازی نھادند و آن توپ ھا ھر گاه کھ گشاده می شدند ولولھ و لزه{لرزه} بر 
زمین ظاھر می کردند و صدای مھیبی داشتند. زیرا توپ¬ھای ھفده پوندی و 

 .ھجده پوندی بودند

دیگر ارامنھ از ترس آن توپ ھا بھ نزدیکی شھر آمدن نتوانستند. معین است بھ 
جھت چنین وقایع قلعھ¬بندی آن توپ¬ھای قدیمی بھتر با ساچمھ کار می کنند. 

 .لیکن چون گشاده می شوند از کثرت دود و باروت جھنمی را نشان می دادند

از حسن اتفاقات اینکھ قبل از وقوع این سانحھ [164 الف] ھنگامی کھ نصاری 
و ارامنھ سلماس در خیال مھاجمھ بھ خوی بودند، اھالی جمع شده و آن توپ ھا 

را مرمت کاری کرده و دادند در قورخانھ سیصد بستھ کیسھ گلولھ¬دار و 
ساچمھ¬دار بھ جھت توپ¬ھا حاضر داشتند کھ در این موقع بھ کار ما می آمد و 

در ھمان حالت کھ این بنده در دم دروازه مزبور، قدری کنارتر ایستاده بودم، 
حاجی محمد نام دباغ را در ھمانجا با گلولھ زدند - خدایش بیامرزاد - و فورا 

 .بالفاصلھ شھید گردید



باز از حول و قوه الھی گلولھ توپ ھا باالتر رفتھ و بھ جھت گود بودن محل 
شھر، درست بھ شھر بر نمی خوردند. مگر چند فقره کھ جماعتی بھ صدمھ آن 

ھا تلف شده بودند و تا یک ساعت از ظھر گذشتھ بھ ھمین وضع و قرار مشغول 
 .جنگ بودیم

و نیز از اتفاقات حسنھ اینکھ، ھمان روز آقای حسینقلی خان اواجقی ساالر 
ھمایون با جمعی از سواره بھ عزم اردوی عثمانلوھا بھ خوی وارد شده و بھ 

مالحظھ ھم¬وطنی بھ معاونت اھالی برخاستھ خود و کسانش در برج ھای شھر 
جنگ مردانھ ھمی کردند و ھکذا آقای تیمورخان، سرتیپ صمصام ھمایون-اطال 
هللا عمره- با جمعی از سواره و پیاده از محل خود کھ اگری بوجاغ است(اگری 

بوجاغ: یکی از روستاھای خوی است) بھ معاونت اھالی آمدند و نیز قریب 
صدوپنجاه نفر عسکر از جانب ایواوغلی و جلفا کھ در آن نقاط بودند ھم بھ 

حمایت از شھر آمدند و آن عساکر زخم دار ھم با اھالی دست بھ دست داده با 
 .نھایت شجاعت و شھامت جنگ ھمی کردند

یک ساعت بعد از ظھر بود کھ دیدیم صدای توپ ھای عساکر منصوره عثمانی 
از جانب کوه غضنفر کھ سمت قبلھ و سلماس است، بلند گردید و کم کم نزدیک 
شده معلوم بود کھ این صداھا غیر از صدای توپ ھای ارامنھ است چھ از دور 
صدای توپ ھا شنفتھ می شد و معین بود کھ ارامنھ آن طرف ھا توپی ندارند. 

آشنا داند صدای آشنا. و از این صداھا روحی تازه و بھجتی بی اندازه بر اھالی 
 .[164 ب] رخ ھمی داد

اما آمدن پاشا الیان بیک و بر سر وقت ارامنھ رسیدنش از قراری کھ تقریر 
کردند چنان بود کھ چون یوسف ضیابیک از باد صبا تک و پو بھ عاریت گرفتھ 
در جناح استعجال تمام خود را بھ اردوی قوشچی می رساند. اوال پاشا بر وی 

قھر کرده و بھ جھت فرار از خوی وی را محبوس نموده و بدون درنگ با چند 
ھزار عسکر و توپخانھ کافی از قوشچی بھ سرعت برق و باد حرکت کرده و 

اغلب راه را عسکر را بھ چاپاری و قاچاق رفتار کردن می آورد، تا نزدیک قریھ 
قوروق کھ در دو فرسخی شھر کھ تپھ سرخی است، محض اینکھ اھالی و ارامنھ 

را از آمدن خود خبردار بنماید چند تیر توپ درجھ گرفتھ و در دامنھ قالبی بھ 
میان ارامنھ افکنده بودند. و از آنحا نیز حرکت کرده مابین امام کندی و 

قبرستانی کھ آنجا اولوبابا نامند ھم چند تیر توپ خالی کرده و از آنجا خود او با 
اوتوموبیل با یکصد نفر سواره جلوتر آمده و قشون را بھ علی رفعت بیک 
قماندار سپرده با سرعت تمام خود را بھ خاتون کرپیسی [پل خاتون]کھ نیم 



فرسخی شھر است می رساند و از آنجا می بیند جمعی از عسکر با ھم با یک 
ضابط کھ در رھال بوده¬اند آن ھا نیز با یک مسترالیوز آمده از ھمانجا با ارامنھ 

کھ در دامنھ قالبی اجتماع دارند تیراندازی می نمایند. پاشا نیز با سواره ھای 
رکابی خود از محلی باالتر از آن عسکر مسترالیوز کشیده، مشغول جنگ می 

شود کھ در این اثنا ناگاه قریب پانصد نفر سواره فدائی کھ در دره ھای واقع در 
پشت کوه معروف بھ غضنفر مخفی و پنھان شده بودند از طرف غضنفر آمده، 
پاشا را دریافت کرده، یک مرتبھ رکاب کشیده بر سر پاشا می آیند. عسکرھای 

پایینی ایشان را دیده و باکمال جسارت با نیزه تفنگ در جلوی آن جماعت دویده 
و با سنگی مشغول زد و خورد می شوند و با نیزه چند سر اسب را از پا انداختھ 
و چند نفر از ارامنھ را از اسب برافکنده مابقی را رو بھ عقب فراری می نمایند 

و قریب [165الف] ده دوازده نفر از عسکر با یک نفر ضابط در آن جنگ کشتھ 
می شوند ولی ارمنی ھا را مبالغی راه تعاقب کرده تا بھ دره ای کھ از ھمانجا 

بیرون شده بودند می رسانند کھ در این بین مقدمھ جلوی عسکر قیامت اثر 
بلوک بلوک از قلھ کوه غضنفر نمایان و نمودار می شوند کھ مانند جنود غیبی 

از قلھ کوه صف در کشیده و توپ ھای اژدھا پیکر ایشان پرده ھای صماخ 
 .ارامنھ را دریده ولولھ افکن قلوب دشمن می گردد

سھ ساعت بھ غروب مانده بود کھ دیدیم دیگر صدای توپ و تفنگ ارامنھ 
خاموش شده ولیکن صدای غرش توپ از جانب کوه غضنفر متوالیا بلند گردید و 
معلوم شد کھ ارامنھ ھمچون بخت خودشان رو بھ جلفا برگشتھ و از غایت خوف 
و ھراس تمامی آنچھ را کھ با خود حمل کرده بودند در صحرا ریختھ و فرار بر 

قرار می گزینند و عساکر عثمانی تا سر حد جلفا ایشان را تعاقب کرده تا بقیھ از 
 .پل ارس بھ روسیھ عبور کرده و عسکر برگردید

شخصی از اھل جلفا حکایت کرد کھ ھنگامی کھ ارامنھ از پل ارس عبور بدادند 
در عرض مدت سھ روز و سھ شب یا هللا [بھ سختی] عبور کردند ولیکن بعد از 
سھ چھار روز کھ برگشتند شبانھ تاشقھ ھا ھمی آمدند و در ظرف شش ساعت 

 .تمام از پل عبور بدادند و این ھمھ از جمعیت ایشان کاستھ و تلف شده بود
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در بیان رفتن حقیر با چند نفر بھ ارومیھ بھ جھت تھنیت و تبریک قماندار قول 
اردوی زمان، علی رفعت بیک، بھ خواھش بھجت بیک نام، رئیس مجلس اتحاد 

 اسالم



سابقا مذکورگردید کھ حضرات ترکان بعد از آمدن بھ صفحھ آزربایجان مردم را 
با خودشان بر دوستی و اتحاد دعوت کرده و بنایشان بر این بود کھ چنانچھ ما 

بین عموم فرق خاچ پرست اتفاق و اتحادی واقع است کھ در سایھ [165 ب] آن 
اتفاق و اتحاد عمومی در روی زمین با عزت و شرف زندگانی می نمایند با 
وجودی کھ اختالف مذھبی مابین کاتولیک و ارتدوکس و پروتستانی چھ قدر 
است و مابین این ھا نیز اختالفات بسیار و مسالک بی شمار دارند ارمنی و 

نصرانی {مراد آسوری است} از جھت مذھبی ھیچ موافقتی ندارند مگر اینکھ در 
خاچ پرستی و ستایش صلیب اتحادی دارند. و ھکذا روس و انگلیس و دول 
دیگر. ھکذا اسالم را ھم الزم است کھ مابین خودھاشان اتفاقی و اتحادی در 

حمایت ھمدیگر کرده و معاونت از یکدیگر داشتھ باشند. بھ جھت پیشرفت 
مقاصدشان تا بیشتر از این گرفتار مذلت و بدبختی و نکبت و بی شرفی نبوده 

باشند. از این جھت مجلس اتحادی بھ اسم «اتحاد اسالم» افتتاح کرده و مردم را 
بھ دوستی دعوت ھمی کردند و این اتحاد در قفقاز چند سال قبل مابین شیعھ و 

سنی خصوصا با ترکان پس از جنگ ارمنی و مسلمان در کار بوده است. الجرم 
بھجت نامی کھ در آن تاریخ مامور سیاسی و مباشر مجلس اتحاد اسالم بود در 
عید اضحی{عید قربان} از سنھ ھزار و سیصد و سی و شش اصرار نمود کھ 

باید ھیئتی منتخبھ از شماھا محض اظھار دوستی و اتحاد بھ ارومیھ رفتھ و از 
پاشا قماندار قول اردو دیدنی بنمائید. و ضمنا بعضی مطالب خود را راجع بھ 
عامھ اھل بلدات بھ پاشا برسانید. چون در آن جزء زمان بھ غیر از اطاعت و 
قبول چاره¬ و بدی نداشتیم. الجرم این بنده با چند نفر دیگر از محترمین کھ 

ھمھ را کتبا انتخاب کرده و رسما خواھش نموده بودند. بھ ھمراھی جناب آقای 
شجاع نظام مرندی - اطال هللا اقبالھ - کھ در حقیقت شخصی است کافی و قابل و 

 .نجیب و خانوادتا حکمران بلد بودند

شبانھ از خوی با جمعی محترما و ده نفر سواره حکومت جلیلھ و چھار پنج 
چرخھ درشکھ و بیرق ھای گوناگون دائر بر اتحاد و مبارک با عید ملی حرکت 

نمودیم. اوال در قریھ مغانجوق یک نفر ضابط با جمعی عسکر کھ در آنجا بودند 
ما را رسما استقبال [166الف] کرده و نھایت اعزاز و اکرام بجا آورده و از آنجا 
برفتیم. در سلماس در منزل آقای فریدالسلطنھ نایب الحکومھ دلمقان پایین شده و 
شب قماندار سلماس حسن لطفی بیک از ما ضیافت رسمی کرده و در حین ورود 
چنانچھ رسم قانونی است چون شخص حکومت جلیلھ خوی حضور داشتند جمعی 

از موزیک چیان را بھ استقبال ما فرستاده و موزیک سالم زده و آنگاه داخل 



تاالر شدیم و قماندار مخصوصا از نایب حکومھ و کارگزار جناب حاجی میرزا 
نعمت آقا سلماسی و عموم صاحب منصبان و ضابطان دعوت کرده بود. و نیز 
کمال بیک ارکان حزب کھ شخصی خوشروی و مھربان و انسان صفت بود ھم 
حاضر بودند و شب را بھ قرار مرسومی دول خارجھ در صحن حیاط بھ جھت 
حفظ احترام مقام حکمرانی موزیک ھمی نواختند و چون در آن مجلس خاص 

شرایط نھی از منکر موجود نبود الجرم در موزیک نواختن معذور و ساکت 
بودیم و در سکوت ھمی گذراندیم. بعد از صرف شام و وقوع نطق ھای مفصل 
مبنی براتحاد دولتین و ملتین اسالم علی حسب ما یقتضیھ المقام صبحی از آنجا 
نیزحرکت کرده و روانھ قوشچی شدیم. و در آن اوان شش یا ھفت ماه از قضیھ 
قتل عام سلماس سپری شده بود کھ وارد شدیم عالوه بر اینکھ قصبھ بدان صفا 

و قشنگی را مانند آشیانھ بوم خراب و ویران دیدیم بازارش تمام و اکثر خانھ ھا 
نیز سوختھ بودند و اطراف نھری کھ از وسط شھر جاری است تماما پر از بلوز 
و ظروف و اوانی شکستھ پاره پاره بود کھ بومان نصاری شکستھ در کوچھ ھا 

ریختھ بودند. شب را از بوی گند و عفونت چنقھ ھا و اموات غیر مدفون کھ 
ھنوز در بعضی خانھ ھا مانده و دفن نشده بودند عیش بر ما منقص گردید و 

فضا پر از بوی چنقھ و اموات غیر مدفون کھ ھنوز در بعضی خانھ ھا مانده و 
دفن نشده بودند عیش بر ما منقص گردید. و فضا پر از بوی چنقھ و مردار بود. 

و چون بھ قوشچی برسیدیم حضرات عثمانلوھا در آنجا اردوی [166 ب] مکملی 
و مریضخانھ ای داشتند و دو نفر دکتر مواظب آن مریضخانھ بودند و ما را نیز 
در ھمان مریضخانھ مھماني بكردند زیرا كھ ھمھ اینھا را پیش از وقت از خوي 
 .با تلفون اطالع داده بودند و دستورالعمل الزم در حق مھمانان دولتي داده بودند

و مریضخانھ مركب بود از بیست، سي چادر كھ بعضي بھ جھت دوا و برخي 
خوابگاه مرضي بودند و دكتر مخصوصا ما را بر آنھا... {اینجا کلمھ ای است کھ 
خوانده نشد} تماشا كردیم غیر از چادر مجروحین و مرضاي عسكریھ، یك چادر 
بزرگ ھم پر از زنان و اسراي ارامنھ و یك چادر زنان ناخوش نصرانیھ بودند و 
ھمھ را بھ قانون دولت معالجھ كرده دوا وغذا مي داند و یك نفر از زنان نصاري 

در ھمان چادر وضع حمل كرده بود ولي اشھدبا� احدي بر آنھا آزار و اذیتي 
نميتوانستند و در امن و امان دولت علیھ بودند و چند نفر ھم از زنھاي جوان 

ارمنیھ پرستار و خدمتكار مرضي بودند با وجودي كھ خیلي جوان بودند بر 
خالف ملت و دولت ما كھ عن قریب در ذكر قتل ارامنھ و نصاراي خوي گفتھ 

خواھد شد. عصر و مغربي كشیده شام و نھار دوري كشیده شام ونھار ھمگي را 



از دولت قسمت ميكردند و برخي از فقراي قوشچي ھم از آن مطبخ غذا 
 .ميبردند

و از آنجا نیز رو بھ ارومیھ رھسپار گردیده چون بھ ساعتلو كھ دھي است در 
سر راه برسیدیم، قریب پانزده جنازه از مسلمانان را در سر راه زیر پاي 

درشكھھا افتاده دیدیم كھ خشك شده و ھنوز ھم دفن نكرده بودند بعضي خشكیده 
و برخي طعمة وحوش و طیور شده بودند و از آثار و لباس ایشان ھمگي مسلم 

بودند و چون بھ دو فرسخي ارومیھ رسیدیم. علي رفعت بیگ قماندار اردو 
اتومبیل خود را بھ استقبال فرستاده بودند بعد از ورود ارومیھ اوال بھ شھبندر 
خانھ وارد شده و با تلفون بھ پاشا خبر بدادند. آن وقت پاشا درشكھ مخصوص 

خودشان را بھ جھت ما فرستادند و در حین ورود تا حیاط ما را استقبال كرده با 
منتھاي مھر و محبت [167 الف] رفتار نمود . و در پذیرایي ما ابدا از ھیچ 

جھتي تصوري و فروگذاري نكرد و شب ما را دعوت كرده و مجلس بسیار عالي 
مرتب كرده بود، حكومت ارومیھ وكارگزار و تمامي ضابطان حضور داشتند و 
نیز نطقھاي مشروح چنانچھ مقتضاي آن مجلس عالي بود در تھییج بھ تشدید 

مباني دین و اتحاد ما بین ملت اسالم بھ نحوي دلپذیر و خوش آینده ھم بھ عمل 
آمده و پاشا از حالتش از وضع آن محفل شریف غایت خوشحالي را اظھار كرده 

و بھجت و شگفتي مخصوص داشت. و مخصوصا بعد از وقوع قضیة 
انتریانك{آندرانیک} و جنگ اھل خوي با ارامنھ نسبت بھ اھالي خوي منتھاي 

محبت و مھرباني و امتنان را داشتند زیرا كھ ایشان را مردمان غیور اسالمیت 
پرست و محكم بجا آورده بودند . بھ خالف اھل تبریز{منظور حکومتیان شھر 

است } كھ پیوستھ از منافقت ایشان دل تنگ و شاكي بودند و شاھد بر این آنكھ 
الیان پاشا در ورود تبریز اھالي را بھ جامعي خوانده و نطقي مشروح كرده بود 

و تصریحا گفتھ بود كھ اھل تبریز غیرت و اسالمیت از اھل خوي یاد بگیرید 
دیدید كھ با چاقو ھاي خود چگونھ از دین اسالمیت خودشان مدافعھ كرده و تن 

 .بھ زیر بار ذلت و اطاعت كفار و ارامنھ در ندادند

خالصھ آقایان ضمنا پارهاي امضاءات كرده و حقیر ھم امضا نمودم كھ عید غدیر 
نزدیك است پاشا قدغن كنند كھ عموم عسكریھ آن روز را اعیاد اسالم بشمارند و 

 .عید رسمي بدانند و پاشا نیز قبول كرده وحكم رسمي بداد

الحق كھ مردي بالذات نجیب و انسان بودند و شام و یك نھار كھ در ارومیھ 
بودیم ھمھ را مھمان خود قماندار بوده و در منزل پاشا غذا صرف ميكردیم وقت 

غذا خوري درشكھ خود را [167 ب] پشت سر ما فرستاده و احضار مينمودند 



و چون بھجت افندي چند روز قبل از آنكھ ما بفرستد در مقبره شریفھ نطقي كرده 
بود و بعضي كلمات المذھبي چنانچھ تازه شیوع یافتھ در آن نطق اظھار نموده. 

محصل كلمات و خرافاتش كھ ھمھ از روي مستي و بي مباالتي بود اینكھ حضرت 
حسین ابن علي - سالم هللا علیھ- خود ھیكل مقدس و ھیكل شفاعتي بود كھ وي 
را در كربال شھید نمودند و او محتاج بھ گریستن ماھا و شماھا نبوده و نیست 
دیگر بعد از ھزار و سیصد سال گریستن شما بر آن حضرت لزومي ندارد شما 

باید امروزه بھ خواھران اسالمي خود كھ در ارومیھ و سلماس اسیر دست اجانب 
شدهاند گریھ بنمائید كھ بلكھ آنھا را از قید اسارت كفار برھانید نھ بر حسین ابن 

علي – علیھ السالم- كھ خداوند وي را ھیكل قدس آفریده بود از ھیاكل قدسیھ 
شفاعت امت محمدي-علیھ السالم- و این كلمات ھمان سخنھا بود كھ میرزا جعفر 

تقریر و بیان نمود و در روز رمضان در اثناي نطق متصل آب بھ دھن گرفتھ 
مضمضھ ميكرد و گویا گلویش ميخشكید ولي باز بھجت خیلي مقرون بھ ادب 
تقریر ميكرد بر خالف میرزا جعفر كھ گفت گیرم شما یك لولحین [ آفتابھ] بھ 

 .امام حسین گریھ كردید چھ حاصلي و فائده بھ حال شما خواھد داد

بالجملھ چون این كلمات بھجت را با تلفون بھ پاشا رسانیده بودند، فوراً  وي را 
احضار كرده و بھجت بيتواني بعد از خروج از ما از خوي بیرون آمده بود لھذا 
یكي از رفقا خواست كھ از بھجت اظھار خوشنودي بنماید . در جواب گفت چون 
بھجت بعضي كلمات فضوالنھ گفتھ بود من او را احضار كردم دیگر آن شخص 

 .ساكت گردید

باري قماندار اردو در آن سفر ما را مقتضي المرام مراجعت داده و لیكن [168 
الف] صد افسوس كھ چند ماھي بر این نگذشت مسئلھ انقالب دولت مجارستان 
كھ با تركھا ھم عنان بودند بھ ظھور پیوستھ و آن انقالب و آشفتگي مؤدي بر 

این گردید كھ دیگر دولت بلغار كھ سد محكم راه استبول(استانبول) ميبود دولت 
انگلیس و فرانسھ الزم بود از خاك بلغار گذشتھ بھ داردانیل (داردانل)كھ محل 
بوغاز شھر استنبول است وارد آیند و مادام كھ بلغار بر سر پا بوده و متصدر 

بود بھ آنھا راه نميداد ولي ھمینكھ آن دولت نیز مثل دولت روس و آلمان آشفتھ 
و منقلب گردیده و بیحده پیچیده بھ حال خود گردیدند آن دو دشمن قوي پنجھ 
موقع پیدا كرده و از خاك بلغار بھ داردانیل كھ درب محكم استانبول است بغتھً  

وارد شدند در حالتي كھ تمام قواي عثماني در خاك ایران و قفقاز بوده و بوغاز 
چندان قوت واستعدادي نداشتند . الجرم ھر دو دشمن بر استنبول ھجوم كرده 

پایتخت دولت اسالم را اشغال كرده و این خبر محرمانھ بھ حضرات ترکان رسید 



و ماھا غافل بودیم كھ یك مرتبھ لشكر عثماني بناي كوچ كردند گذاشتھ و آن ھمھ 
زحمات بينتیجھ ماند و در حیني كھ در شرف حركت بودند علي رفعت بیك 

قماندار بھ خوي آمده و در منزل حكومت مھمان بود و در آن مجلس نصایح 
مشفقانھ بر عموم اھالي كرده اظھار كرد كھ شاید بعد از رفتن ما كار بر شماھا 
تنگ شده و ارامنھ مجدداً  ھجوم آور شوند بر شماھا واجب فرض عین است كھ 

بھ جھت محافظت مملكت و اھل و عیال و اموال خودتان لشكري كامل رسمي 
درست بنمایید كھ بتوانید حمالت دشمن را دفع كرد و گرنھ عن قریب پایمال و 
گرفتار سوء احوال خواھید بود و این قضیھ در اوایل سنة سي و ھفتم ھجري 

بود و در رفتن دو، سھ عراده توپ و مقداري قورخانھ و تفنگ بھ دولت تسلیم 
 .نمودند كھ عليالحساب دست خالي نباشند

بعد از رفتن ایشان [ 168 ب] دیگر اسماعیل آقا و كسانش مملكت بيصاحب و 
گلھ بي شباني یافتھ نگذاشت كھ روزي صورت اھل این خاك خوش و خندان شده 

و ساعتي بھ آسودگي تنفس بنمایند و كرد آنچھ را كھ علي التدریج در ضمن 
 تاریخ گفتھ ميشود...{در اینجا سطوری بود کھ خوانا نبود.}

 باب دوم: تجاوزات و شورش اسماعیل آقا سیمیتقو

در بیان طغیان اسماعیل آقا بعد از رفتن قوشون عثماني و غلبة وي بر سلماس 
 و ارومیھ

 .و عقوق وی بر دولت ایران و ابتدای فتنھ آن سامان بھ دست اکراد نامسلمان

بعد از مراجعھ قشون عثمانی از خاک آزربایجان اسماعیل آقا دیگر خود را 
بالمانع دیده و دیو خیال در کاخ دماغش بیضھ نھاده در فکر استقالل و سلطنت 

مستقلی کردستان بیفتاد. و در قبال خویش قوه دافعھ ای از دولت نمی دید الجرم 
روز بھ روز بر طغیان و عصیان خود بر افزوده و عرصھ را بر مسلمانان تنگ 

تر می گرفت. کھ در این بین ھا سپھساالر اعظم محمد قلی خان تنکابنی بھ ایالت 
آزربایجان منتخب شده و پس از مدت چھارماه اقامت در قزوین و زنجان بھ 

تبریز وارد گردید و قبل از اینکھ سپھساالر وارد شود جناب آقای مکرم الملک 
نیابت ایالت را داشتند، ثقھ السلطان تبریزی را بھ حکومت خوی فرستاده 

بودند[170 الف] و در حینی کھ مشارالیھ در خوی بود قضیھ قتل برادر اسماعیل 
اتفاق افتاده بود و آن چنان بود کھ ھمان ثقھ السلطان با شاھزاده جھانگیر میرزا 
خویی خلوت کرده و یک جعبھ بونبھ{بومب} بھ جھت اسماعیل کھ بھ اسم جعبھ 

شیرینی فرستادند بھ خیال اینکھ با آن جعبھ کار دشمن را ساختھ و مردم را 
 .آسوده نمایند



اتفاقا در حینی کھ جعبھ بھ اسماعیل آقا رسیده، در قبال عمارت خود در چھریق 
در میان سبزه¬زار بوده با قریب بیست نفر از اشخاص و کسان خود و برادرش 
و پسرش نیز حاضر بودند و چون جعبھ را می خواھند باز کنند دو شعلھ بونبھ 

از میان جعبھ باز شده، علی آقا نام برادرش را با با یک نفر پسرش کشتھ و 
خویش را ھم مجروح کرده و چند نفر از کسانش مقتول و مجروح می نماید. 

معلوم است کھ وقوع این قضیھ بیشتر اسباب اشتغال غضب اسماعیل آقا و 
کسانش شده فردای ھمان روز برادرش احمد آقا را با قریب ششصد نفر سواره 
بھ تاخت و تاز خوی فرستاد. احمد آقا آمده خود با جمعی در دامنھ کوه غضنفر 
ایستاده و جمعی را بھ تاخت دھات مامور نمود و بعضی از دھات را چاپیده و 

 .چند نفر را بکشتند ولیکن بھ شھر دست نیافتھ برگشتھ و برفتند

آنگاه با سپھساالر کھ تازه وارد شده بود بنای تظلم گذاشتھ و خود را مظلوم و 
مرتکبین را ظالم بھ قلم داد. سپھساالر چون بلدیتی نداشت و از وضع اسماعیل 

آقا مسبوق نبوده گمان کرد کھ حقیقتا این فتنھ را ثقھ السلطان و جھانگیر میرزا 
و آقا میر ھدایت رئیس سواره، بر پا نموده¬اند. آن وقت مکرم الدولھ را بھ 

حکومت خوی مامور کرده و بھ وی سپرده بود کھ بھ مجرد ورود ثقھ السلطان 
را محبوس کرده و جھانگیر میرزا و میر ھدایت [170 ب] را ھم گرفتھ بھ دست 
اسماعیل آقا تسلیم بنمایند تا از ایشان قصاص کرده و این فتنھ بیدار را بخواباند. 
این است کھ مکرم¬الدولھ بھ محض ورود بھ خوی ثقھ¬السلطان را توقیف کرده 

و شاھزاده و آقا میر ھدایت را نیز گرفتھ حبس نمود، بعد از دو سھ روز با ده 
نفر قزاق و یک نفر صاحب منصب قزاقخانھ بھ سلماس روانھ نمود. آقا میر 

ھدایت در راه موقع پیدا کرده و فرار می نمایند ولی شاھزاده را برده بھ چھریق 
 .می رساند

اسماعیل آقا نانجیب حکم کرد تا قزاق ھا و صاحب منصب را ھم می گیرند و دو 
سھ روز نگھ-داشتھ بعد از آن حکم کرد کھ آن بیچاره¬ھا را از قلھ کوھی بلند 
کھ مشرف بر چھریق برده و ھزار زرع بلکھ بیشتر ارتفاع دارد در میان دره 

بیندازند. پس اوال قزاقھا را یک بھ یک کت بستھ آورده و از دم سنگ با چوبی 
بلند از پشت سر تکان داده پرت می نمایند و چون نوبت بھ شاھزاده می رسد ھر 

چند الحاح می کند کھ اوال تمامی مایملک مرا ضبط کرده و بھ جان من ببخشید 
زیرا کھ تقصیر من فقط ھمین قدر بوده کھ من نیز از جعبھ فرستان ثقھ¬السلطان 

مطلع شدم و جعبھ را مکرم الملک از تبریز فرستاده بودند وانگھی اگر بر جان 
من نبخشید اقال مرا با تیر تفنگ بکشید و از این کوه نیندازید. آن مغرور ظالم 



ستمکار ابدا بر جوانی و ناکامی وی رحم نکرده حکم می کند تا وی را پرت می 
نمایند و جسدش در ھوا متالشی شده بر روی سنگھا پارچھ پارچھ شده و باقی 

طعمھ مرغان فضا و غضبان صحرا گردید. از قراری کھ می گفتند پاره ھای 
بدنش بر سنگھایی مانده بود بھ جز عقاب کسی را صعود بر آنجاھا امکان 
نداشت. باری مدتی نمونھ ابدان ایشان و لباسشان بر روی سنگھا مانده تا 

عقابھای کوه آنھا را برچیدند و بھ سردار ماکوی اقبال السلطنھ پیغام داده بود کھ 
پارسال شنیدم سردار دو نفر کرد را از کوه انداختھ بود. [171 الف] اینک من 

عوض آن دو نفر، ده نفر نظامی و یک نفر از خانواده سلطنت را با کمال ذلت و 
 .«خواری بینداختم «کما تدین تدان
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پس از وقوع این قضیھ دولت ھمھ را بھ تکاھل و توانی وتسامح و تکاسل 
گذرانده چندان کشید کھ اسماعیل آقا مملکت بی¬صاحبی دیده و بر ارومیھ نیز 

مستولی گردید و آنچھ از قزاق و حکومت را در آنجا بودند بیرون نمود تا جناب 
مخبرالسلطنھ بھ ایالت آزربایجان مامور و سپھساالر معزول گردید و معزی الیھ 

نیز قوت و استعداد اسماعیل آقا را درست بھ جا نیاورده و اھمیتی نمی داد. 
چنانچھ سیصد نفر ژاندارمھ از راه دریا بھ جھت استیالی ارومیھ و تسخیر آن از 

دست اسماعیل آقا مامور کرده، ایشان نیز با میرزا ربیع آقا مراغھ¬ای آمده، 
میرزا ربیع از جانب مراغھ آمده با کسان خود ژاندارمھ از راه دریا می آیند و بھ 

خاک ارومیھ داخل شدند. اسماعیل آقا لشکر فرستاده، ھمھ را اسیر گرفتھ و 
اسیران بھ سلماس آورده را کشتھ نشده بود و در کمال رسوایی و فضاحت لخت 
 .کرده و تفنگھا آنچھ از دستشان گرفتھ باقی را با آن حالت بھ تبریز روانھ نموده

آنگاه قضیھ جنگ فلیبوف اتفاق افتاد. در سنھ سی و ھشتم ھجری اردویی از 
جانب دولت بھ ریاست فلیبوف نام روسی رئیس قزاقخانھ مامور گردیده و از این 
طرف نیز آقای نعمت هللا خان ایلخانی ماکویی با لشکر بسیار از ماکو و خوی و 

علی قلی خان اواجقی و سیف السلطنھ رئیس پیاده نظام خوی بھ سلماس رفتھ و 
نیز از جانب مرند و یکانات جمعی با نور هللا خان یکانی بھ آنھا ضمیمھ شده 
قریب پنج ھزار نفوس در سلماس مجتمع گردیدند و سلماس و کھنھ شھر در 

دست اردوی دولتی بودند و خود فلیبوف ھم در سلماس اقامت کرده بود[171 
ب] و ھکذا آقای ایلخانی کھ از سرکردگان مجرب و جنگ آزموده است و در 

حقیقت ھیچ نسبتی بھ فلیبوف نداشت زیرا کھ در روز جنگ تجربھ و جسارت بھ 



کار آید و ایلخانی از سرکردگان مجرب و جنگ آزموده است و خودش شخصی 
پردل و غیور و جسور است. و علی قلی خان اواجقی و سیف السلطنھ خویی و 

نورهللا خان یکانی با ابواب جمعی خودشان در کھنھ شھر اقامت داشتند. چھ 
فایده کھ دولت ریاست او را بھ فیلسوف{فلیبوف} داده بود. روزی علی قلی خان 

با نور هللا خان یکانی و سواره و پیاده ماکویی حرکت کرده رو بھ چھریق می 
روند ولی گویا از رئیس اردو ھم اجازه نداشتھ¬اند و از آن طرف اسماعیل آقا 
در اوچ تپھ¬لر کھ ابتدای کوه چھریق است سنگرھای مستحکمھ تعبیھ کرده و 
بعضی از آن سنگرھا را روسھا در زمان خودشان کنده و درست کرده بودند و 
عسکر را در آن سنگرھا جابھ جا کرده و نیز جمع کثیری از سواره کرد را در 
دھات خراب شده پنھان کرده، در کمینگاه نشانده بود و با این حالت ھیچ موقع 
نداشت کھ علی قلی خان چنین حملھ بیجا و بی اجازه بدون تحقیقات از وضع و 

کیفیت دشمن بنماید. لیکن اشخاصی کھ بھ نظر دوربین سیاست نظر میکردند بر 
ایشان مخفی نبود کھ این حملھ و ھجوم امیر تومان اواجقی تحقیقا مبنی بر 

توطئھ و سابقھ¬ای بوده است. و شاھد قوی شکستن فوری قشون و فرار خود 
امیر تومان و مسبوق بودن اسماعیل آقا است کھ کماینبغی سنگرھا را مضبوط 

کرده و در آن برف و سرمای شدید در آن دھات خرابھ سواره پنج روز، ده روز 
نمی توانست اقامت کند جز اینکھ اسماعیل آقا از ھجوم حضرت مسبوق بوده و 

 .آنجاھا را سواره گذاشتھ بود

باری صبحی علی قلی خان مزبور جماعت سواره و پیاده را خود بھ ضرب ده 
تیر حرکت داده و بھ جانب اوچ تپھ¬لر می برد و حتی سیف السلطنھ کھ رئیس 
نظام خوی بود در این حرکت بھ مومی الیھ تمکین و تسلیم نکرده و سرباز را 

حرکت نمی دھد. چون[172 الف] قشون ماکویی از کرد و عجم و سواره و پیاده 
و یکانی بھ امر علی قلی خان کھ از جانب سردار ماکو، ریاست قشون را داشت 
حرکت کرده، از کھنھ شھر بھ موقع رفتھ بھ اوچ تپھ¬لر می رسند و جمعی از 

این قشون چریک خصوصا یکانی ھا مخصوصا بھ خیال غارت بردن آمده و غیر 
 .از جوال سالحی ھم نداشتند

پس این جماعت چریک مختلف ھمین کھ بھ اوچ تپھ¬لر رسیدند، یک¬مرتبھ 
عسکر از پیش روی ایشان از سنگرھا برخاستھ شلیک کرده و از اطراف ھم 

سواره کرد مانند گرگ گرسنھ بر آنھا ھجوم کرده، اول کسی کھ فرار می نماید 
ھمان علی قلی خان رئیس قشون ماکو بوده و چون قشون رو بھ فرار گذاشتھ 

معلوم است کرد ایشان را تعاقب کرده و جمعی کثیر از آن مردم بی سروپا و 



برخی از سواره¬ھا را بھ قتل می رسانند. معین است قشونی کھ رو بھ فرار 
 .گذاشتھ و پشتش بھ جانب دشمن است، مشکل از دست دشمن خالص می شود

باری قریب چھل نفر تنھا از یکانی تلف شده و جمعی ھم از ماکویی و پیاده 
چریک خویی تقریبا یکصد و پنجاه نفر ھمان روز فداکاری می نمایند و آقا سیف 
السلطنھ با پیاده نظام خود در کھنھ شھر منتظر و مستعد ایستاده تا آنگاه کھ می 
بیند صدای تفنگھا خیلی نزدیک شده و حادثھ بھ ظھور رسیده آن وقت عصری 

از کھنھ شھر خارج شده و با فراریان درھمان نزدیکی تصادف کرده چون 
تفصیل وضع را دیده بھ فوریت بھ کھنھ شھر برمی گردد ولی در آن حین انقالب 

کھ کرد از پشت سر تعاقب می کردند جمعی از سرباز ھم قاتی فراریان شده، 
راست بھ دلمقان فرار می کنند لیکن خود سیف السلطنھ با قریب پنجاه شصت 

نفر مجددا بھ کھنھ شھر آمده در مکانی سنگر می نمایند و عسکر ھا 
آمده،[172 ب] ھمان خانھ را محاصره می نمایند. اول شجاعتی کھ سیف 

السلطنھ آن روز اظھار کرده اینکھ: قورخانھ در نزد ایشان کم بوده و بھ فاصلھ 
پنج، شش خانھ از ایشان دور بوده است، سیف السلطنھ فورا دیوار خانھ را 

شکافتھ و از این خانھ بھ آن خانھ و ھکذا تا محل قورخانھ داخل شده و تمامی 
 .مھمات و قورخانھ را بھ نزدیک خودشان منتقل می نمایند

دوم اینکھ: در حین محاصره بعضی از صاحب منصبان و سرباز ترسیده و 
اصرار می نمایند کھ بھ دلمقان فرار باید کرد تا از محاصره خارج شویم و نیز 
بعضی تصریح می کنند کھ امیر شما و صاحب منصبان سواره ھستید شاید در 

موقع فرار کرده و ما را در ورطھ ھالک بگذارید پس سیف السلطنھ محض اینکھ 
ایشان را از فرار کردن مایوس بکند، بدست خود اسب سواری خود را زده و می 

گوید حال دیگر یقین بکنید کھ من تا کشتھ نشوم فرار نخواھم کرد و و تا من 
فرار نکنم، احدی از شما فرار کردن ممکن نیست، حاال دیگر دل بھ مرگ نھاده 

و با تمام جدیت و اھتمام مشغول مدافعھ بشوید واز فرار کردن صرف نظر 
بنمایید آن وقت تا سیاھی شب جنگ کرده، ھمینکھ تاریکی، ھوا را فرا گرفت 

قشون اسماعیل آقا عقب کشیده و سیف السلطنھ با امنیت تمام از کھنھ شھر بھ 
دلمقان می آیند و از سرباز، سھ چھار نفر مقتول و چند نفر مجروح شدند و در 
این جنگ ابدا قزاق دخیل جنگ نشده بودند ولیکن پیشتر از این جنگ، در اول 
ورود قزاق در قریھ شکریازی جماعتی از قزاق با جماعتی از کرد و عسکر در 

سنگربندی تصادف کرده و جنگ سختی واقع شده بود و چنانچھ کار از تفنگ 
گذشتھ بھ جنگ شمشیر رسیده بود و در آن جنگ جمعی از قزاق و کرد از ھر 



دو طرف تلف شده بودند ولی قزاق، کرد را بھ ضرب شمشیر از شکر یازی 
 .بیرون کرده بودند

و دیگر بعد از این، جنگ عمده¬ای وقوع نیفتاده بود مگر اینکھ[173 الف] 
چون اسماعیل آقا بھ سبب محاصره و بستھ شدن راه آذوقھ، در نھایت تنگی 

افتاده بودند بھ حیثی کھ تحقیقا دیگر از مال و دواب چیزی نمانده بوده، ھمھ را 
خورده بودند و کار بھ جایی رسیده بود کھ گندم و جو را تاب داده و آن را 

عوض نان ھشت ھشت قسمت کرده، می خوردند، در این حالت تنگی آذوقھ، 
روزی کھ قریب شصت بار شتر نان و آذوقھ از خوی بھ جھت قشون بھ سلماس 
می برند. اسماعیل آقا، احمد آقا را در سیالت با جمعی فرستاده بغتھ بر آن آذوقھ 

 .ھجوم می نمایند و سربازھا را با اشترانش گرفتھ، بردند

باری فلیبوف کھ رئیس اردو بود تمامی آن ھمھ مصارف و زحمات و تلفیات 
دولت را بھ ھدر داده و در این باب ابدا روی مساعدت نشان نداد. توضیح مقام 

اینکھ با وجود مثل ایلخانی سرکرده مجرب و کار آزموده، دولت ریاست اردو را 
بھ ھمان صاحب منصب روس تفویض کردند. چنانچھ عاقبت خیانتکاری ایشان 

را در محاربھ رشت با بالشویکھا حسا دیده و وی را از قزاقخانھ خارج نمودند. 
در آن موقع کھ ریاست با او بود، اوال از این معنی گردی بر خاطر ایلخانی 

نشستھ و شکستھ¬دل گردید. عالوه بر این کھ فلیبوف از ابتدای قضیھ بنای 
منافقت کرده و روی دلش با اسماعیل آقا بوده و ھر چند روزی یک مرتبھ بھ 
وساطت شاھزاده ضیاءالدولھ کھ والده¬اش سلماس بود، مجلس خلوتی قرار 
داده و مذاکرات کرده بود و کسی از آن مذاکرات مخبر نبودند و در باطن امر 

طرح نفاقی می ریختند و غالب اوقات بر صاحب منصبان قشون خوی و ماکو و 
یکانی بد می گفت کھ اینھا بالشویک¬اند[173 ب] و با مثل ایلخانی 

سرکرده¬ای کھ ھزار بار از وی شاخص تر و مجرب تر و عالم تر بود با کمال 
 .نفاق و دورویی رفتار می کرد

و فلیبوف از جملھ بولکونوکھای روسی بود و باالتر از درجھ سرھنگی را 
نداشت و از ھمان مدرسھ تفلیس کھ وی تحصیل کرده بود، ایلخانی ھم از 
تحصیل شدگان و شاگردان ھمان مدرسھ بود. و خودش صاحب درجھ امیر 

تومانی بود. با وجود این محض اینکھ روسی بود بر وی اظھار تفوق می کرد و 
ما بین وی و یک نفر صاحب منصب ادنی چندان فرقی نمی گذاشت و رؤسای 
قشون ھمھ اینھا را از وی مشاھده کرده چون از جانب رئیس¬الوزراء رئیس 

قشون بود ناچار سکوت می کردند و اطاعت می نمودند، ایلخانی متقبل شده بود 



کھ دولت ریاست این اردو را بھ من واگذارده، من تعھد می دھم کھ اسماعیل آقا 
را دفع کنم. جواب دادند کھ قزاق سپرده بھ فلیبوف است بی او نمی شود گفتھ 
بود کھ من از شما قزاق ھم نمی خواھم فقط توپخانھ را با جمعی از توپچی بھ 
من بسپارید، دیگر شما کار نداشتھ باشید. من چاره او را ما نمایم. باز دولت، 

یعنی وثوق الدولھ، رئیس الوزراء قبول نکردند و چون توپخانھ در دست ایشان 
بود در ھیچ جنگی پنجاه تیر توپ نینداختند بلکھ پنج تیری خالی کرده و بھ 

بھانھ¬ای توپ را عقب می نشانیدند. معلوم است عقب نشینی توپ در اثنای 
 .جنگ اسباب شکستن عموم قشون است

باالخره باز خلوتی کرده و مبلغ خطیری بھ جھت خودش و بھ جھت کسی کھ 
واسطھ کار بود گرفتھ اعالن بداد کھ دولت با اسماعیل آقا صلح نمود دیگر اردو 
مراجعھ بنماید. ایلخانی گفت بدون اینکھ کاری از ما ساختھ شود مراجعت نتوان 
کرد. اسباب مسئولیت می شود. در جواب ایلخانی گفت من بھ شما ھر آینھ سند 

می دھم کھ ھر مسئولیتی از دولت بشود بھ عھده من بوده و بھ شما ربطی 
نخواھد داشت و سند رسمی بھ ایلخانی بداد کھ مسئولیت با من است و ھمان 

روز اعالن رسمی منتشر نمود کھ من کھ فلیبوف و رئیس اردو ھستم امر می 
کنم کھ این اردو باید تا ظھر ھمگی متفرق بشوند و ھر کسی متفرق نشود 

مسئول خواھد بود و تحقیقا بعد از استکشاف کردیم کھ سبب این ھمھ در باطن 
سفارت انگلیس در تھران بوده است و وی رئیس الوزراء را بھ تھدیدات ناچار 
کرده بود کھ فلیبوف را بھ اسماعیل آقا بھ صلح مامور کرده و بیشتر جنگ را 

اطالھ ندھند. بھ واسطھ اینکھ اسماعیل آقا خود را بھ حضرت انگلیس ھا بستھ و 
 .دست¬آموز ایشان شده و االن کماکان

پس ناچار ایلخانی و سایر رؤسای قشون با کمال وھن و شرمندگی و خجلت و 
سرافکندگی ھیچ کاری نکرده و آبی ناآورده بھ خوی معاودت کردند و اسباب 
رسوایی دولت و ملت و جسارت فوق العاده اکراد گردید و ضیاء الدولھ را با 
پنجاه نفر قزاق بھ نیابت حکومت سلماس گذاشتھ و خود ھم مثل دو دولت بھ 

اسماعیل آقا معاھده نامھ و شرط نامھ مشروحھ¬ای نوشتھ مراجعت نمود. 
اسماعیل آقا ده روزی سکوت کرده بعد از آن بنای بدرفتاری و بدھنجاری را 
گذاشتھ و ضیاء الدولھ ھم بھ بھانھ¬ای بھ تبریز برگشتھ آنگاه اسماعیل آقا، 
تیمور آقا کھنھ شھری را حاکم سلماس کرده و بھ جان مسلمانان بیفتادند و 

کردند ظلمی را کھ قلم از تحریر و زبان از تقریرش عاجز است و ھکذا فوالد آقا 
کرد را ھم بھ ریاست نظمیھ ارومیھ فرستاده ھمھ آن شرایط و معاھدات را بھ 



زیر پا گذاشتھ و ریشخندی بود کھ بھ دولت کرده بود. این است کھ بعد از آن 
تاریخ دیگر اھالی ارومیھ و سلماس درتمام انزجار و فشار در دست تسلط اشرار 

زندگانی کرده و خرابی بھ ھمھ آنجا سرایت کرده است. چنانچھ سابقا و الحقا 
بعضی از حاالت بیچارگی ایشان درج می شود کار بھ جایی رسید کھ در ارومیھ 

مردھا را آویزان کرده و داغ بھ دست و پای ایشان نھاده و زنھا را بھ چوب 
بستھ و از ایشان پول مطالبھ می کردند. نھ کسی مالک جان و نھ مالک مال و 

 .ناموس خود نشد

از اھالی شھر ارومیھ شھری بعد از چندین صدمھ و خسارت ده ھزار لیره و 
چندین ھزار تفنگ مطالبھ کردند. و جمع نمودند ولی بھ این کیفیت جمع نمودند 

کھ مردم تمامی اموال و اسباب و معاش و دارائیت خود را فروختھ بھ کردھا می 
دادند، در حالتی کھ خریدار مالی ھم نبوده، معلوم است در مملکتی چنان خراب 

کی [حاضر] است پول داده و اساس¬البیت بگیرد. بلی از این جھت چند نفر کرد 
از اھل ساوجبالغ (مھاباد) آورده و آنھا مال مردم را بھ ھر قیمتی کھ دلشان می 

خواست خریداری کردند. مثال قالی پانصد تومانی را بھ سی چھل تومان تقویم 
می کردند و مجموعھ سھ چھار تومانی را یکی بھ یک دو ھزار ابتیاع می 

نمودند. از قراری کھ خودشان می گفتند آنچھ سبب رفاھیت ایشان بود اسباب 
طالآالت زنان بوده است کھ بیچاره¬ھا ھر چھ داشتند بھ کردھا داده و خودشان 
را آزاد می کردند و صریحا کردھا می گفتند کھ چون شما بر مشایخ و خلفا بد 

می گویید و دشنام می دھید، شکنجھ و آزار بر شماھا حالل بلکھ بھ درجھ 
عبادت است. بعضی از محترمی اعیان خود را بھ دیوانگی زده بود بلکھ بھ این 
بھانھ از جور ایشان متخلص شود. باز دست از او برنداشتھ و در شکنجھ¬اش 

 :کشیده بودند و بھ قول شاعر

 لبیک علی السالم من کانا باکیا ادا کان والی المسلمین یزید
 

 جنگ دوم نیروھای مردمی و دولتی با اسماعیل آقا سیمیتقو -3

 در بیان وقوع محاربھ دوم با اکراد و قتل و قتال بھ تقدیر ایزد متعال

در ھذه السنھ تخاقوی ئیل سیصد و سی و شش ھجری کھ تعدیات اسماعیل آقا و 
کسانش از حد و حساب تجاوز کرده و ھر روز اولتوماتوم {اولتیماتوم} و اعالن 

جنگی بھ اھالی خوی نیز داده، در خیال حملھ کردن و ھجوم آوردن بھ شھر 
خوی می بود. تلگرافا و کتبا بھ اھل خوی تکلیف می کرد[175 الف] کھ باید 

نعمت هللا خان ایلخانی را کھ قدیما با من دشمن و خونی است از حکومت اخراج 



بنمایید. و اگر بھ میل و انسانیت خودتان خارج نکردید ھر آینھ من با قوه جبریھ 
آمده و شما را بھ جزا و سزای خودتان خواھم رسانید. لیکن خویی ھا بھ 

تھدیدات وتخویوات وی ترتیب اثر نکرده، در مقابلھ بایستادند. تا آنگاه کھ جنگ 
 .دوم اتفاق بیفتاد

توضیح اینکھ مخبرالسلطنھ{حاکم} ایالت آزربایجان، ظفرالدولھ مراغھ¬ای کھ با 
چھارصد نفر قزاق بھ تسوج فرستاده بود ماموریت جنگ داده و وی نیز با سیف 

السلطنھ خویی کھ رئیس نظام خوی است. سوال و جواب کرده و وی را با 
سرباز حاضری خود بھ سید تاج الدین سھ فرسخی خوانده و ھکذا نصرت هللا 

خان رئیس ژاندارمری را کھ در آن تاریخ ھا دویست نفر ژاندارمھ در خوی 
بودند ھم بھ سید تاج الدین دعوت کرده و بر حسب قرارداد رئیس قشون ظفر 

الدولھ، ھر دو قشون از محل خود حرکت کرده و در باالی شکریازی بھ ھم 
 .ملحق شده ھمگی آن قشون یا الاله {حداکثر} ھفتصد نفر یا کمتر بوده است

پس اوال با جمعی از کرد کھ در شکریازی صاخلوی بودند زد و خوردی واقع 
شده و اکراد را از شکریازی بیرون می نماید و رو بھ کانیان حرکت کرده ھمی 

رفتند. ولی قشون اسماعیل آقا اتصاال متوالیا بھ کومک اکراد رسیده و جنگ 
سخت تر شده و جمعیت دشمن ھی زیاده شده ولی از جانب خوی احدی را بھ 

کمک نفرستادند زیرا کھ رفتن سیف الدولھ ھم بر خالف میل ظاھر ایلخانی بوده 
و آقایان ماکو ابدا در این جنگ خیال مشارکت نداشتند و لذا احدی را از خوی با 

وجودی کھ اقال پانصد ششصد نفر سواره در اینجا صاخلوی از عجم و کرد 
داشتند بھ کمک و مدد کاری نفرستادند. و از ریاست ظفرالدولھ کمال انزجار و 

اکراه را داشتند بلکھ از شکستن این لشکر خالی از میل و مسرت مخصوصی ھم 
نبودند و چون جمعیت اسماعیل آقا بھ سھ، چھار ھزار بالغ شده ناچار دیگر این 

ھفتصد نفری قشون از عھده نیامده جنگ گریزکنان برمی گردند تا خود را بر 
باالی سد تاجی الدین کشیده و در آن محل سنگر کرده نایره جنگ مشتعل گردید. 

در آن محل اسماعیل آقا خودش ھم با جمعی کثیر و جمعی غفیر از اکراد و 
 .عسکر با علم ھای گوناگون ملحق می شوند

از قراری کھ خود اشخاصی کھ در آن جنگ بودند می گفتند کھ لشکر اسماعیل 
آقا در آن روز چند گروه و نمره ھمی بودند جلوتر از ھمھ اکراد عثمانی و کسان 
متو آقای کرد بودند کھ از عثمانی بھ نزد اسماعیل آقا آمده بودند و آنھا ھمھ کاله 
ھای نمدی دراز بی شاسیک بوده و شلوارھای خیلی گشاد دارند و تفنگھای این 
جماعت ھمھ چاپ عثمانی بوده است. پشت سر آنھا اکراد ممدی و عبدوی بودند 



کھ با علم مخصوصی آمده بودند و پشت سر آنھا جمع کثیری از پیاده عسکر 
و... {خوانده نشد}بود کھ اسماعیل آقا بھ آنھا نیز لباس عسکری پوشانیده بود و 

 .تفنگھای اینھا بعضی چاپ و برخی سھ تیر و پنج تیر روسی بود

گروه آخرین انبوه خود اسماعیل آقا بوده است کھ خود ھم در زیر علمی سبز با 
آنھا ایستاده بود و بھ دوربین نگاه می کرد کھ از جانب خوی مددی و یا خبری 

بیاید یا نھ و این جماعت با تفنگ شاھی آلمانی بودند و چند مستر الیوز ھم 
 داشتند

باری قشون دولتی بھ واسطھ نرسیدن کمک و کثرت عده دشمن دل شکستھ و 
آشفتھ بودند کھ در این بین اکراد ھلو دو آقای میالن کھ در قطور سکونت اختیار 

کرده و سلطان آقا قاسم از این کوه مخفیانھ آمده یک مرتبھ سر راه قوشون را 
بالتمام گرفتھ و در محاصره[176 الف] می کنند و چون قلت قشون دولتی و 

نیامدن کمک و مدد را محقق می نمایند آنوقت با کمال جسارت بنا می کنند حملھ 
بردن بر سنگرھا در حالتی کھ سنگر ھا ھم متفرق بھ طول ھم واقع شده بود و 
لذا اکراد بر قشون زور آورده شده و جمعی را در سنگرھا بھ قتل رسانیدند. باز 
اھالی سید تاج الدین کھ از قلھ کوه مجتمعا تماشا ھمی کردند چون می بینند کھ 
اکراد قشون را در محاصره انداختھ و نزدیک است کھ لشکر را تمام کنند و راه 

فرار کردن را ھم از جلو بھ کلی فرو بستھ¬اند. بر غیرت آنھا نگنجیده و یک 
مرتبھ قریب یکصد نفر تفنگچی از قلھ کوه اکراد مستو و میالن را نشانھ کرده از 
جلوی قشون متفرق می نمایند و ھمین کھ راه گریز پیدا می شود بقیھ قشون از 

 .آن معرکھ بیرون کشیده و مستخلص می شوند

بالجملھ قریب یکصدو پنجاه نفر از قزاق و سرباز و ژاندارمھ در آن جنگ تلف 
شدند بلکھ دویست نفر و خود ظفرالدولھ ھم رو بھ تبریز فرار می نمایند ولی 

محققا بیشتر از سیصد نفر ھم آن روز از اکراد بھ قتل رسیده بودند بلکھ بیشتر 
تلف شده بودند. از قرار اخبار واصلھ گویا کردھا بھ مرده¬ھای خود بھ پول 

کفنی ابتیاع کرده و نمی¬خواستند کھ کفن مغصوب بشود. یک، دو نفر کھ در 
دلمقان دکان بزازی داشتند گویا تمامی چیت و کرباس و غیر کرباس در آن دکان 

ھر چھ بوده است بھ جھت تکفین کشتگان ابتیاع کرده می برند. این خود 
محترمین و معروفین اکراد بوده و اما اشخاص مجھول، معلوم است کھ غالبا با 

 .لباس تنی دفن کرده و فرصت کفن کردن نخواھند داشت

این بنده از معلم و فرمانده قشون پرسیدم کھ در مقابل اسماعیل آقا چھ 
قدر(چقدر)قدر قوه الزم است؟ گفت: اگر نظامی باشد، ده دوازده ھزار و از غیر 



نظامی و چریک بیست ھزار الزم است. لیکن مخبر السلطنھ بدون مالحظھ قوای 
دشمن گاھی سیصد نفر را بھ جنگ ایشان مامور کرده ھم سبب اتالف نفوس شد 
و ھم ناموس دولت شکستھ گردید. عالوه یک عراده توپ آلمانی بسیار خوب با 

یک مستر الیوز و قریب سیصد بار قورخانھ و چندین تفنگ کسب و نصیب 
 .دشمن گردید

 ھجوم اسماعیل آقا بر ساوجبالق (مھاباد) -4

 الف] در بیان ھجوم بردن اسماعیل آقا بر ساوجبالغ [مھاباد] و وقوع 181]
محاربھ در آنجا فی ما بین ژاندارمری و اسماعیل آقا و اکراد ساوجبالغ بھ تاریخ 

 شھر صفر من شھور ھذه السنھ 1340 ھجری

تفصیل مقال و توضیح حال بھ طریق ایجاز و اجمال اینکھ در تاریخ مذکور کھ 
قریب یک ھزار نفر از ژاندارمری و قزاق بھ ریاست ملک زاده تھرانی در محلی 
موسوم بھ ایندرقاش در خارج شھر ساوجبالغ و برخی ھم در داخل شھر اقامت 

 .کرده و صاخلوی بودند

اوال ملک زاده در آن موقع با بعضی از رؤسای اکراد موافقت نکرده و چند نفر 
از آنھا را گرفتھ تحت الحفظ بھ تبریز می فرستاد و این معنی اسباب انزجار و 

رنجیدگی اھالی می شود. گذشتھ از این نظامیان بر اھل و عیال اکراد دست تعدی 
دراز کرده و ھتک اعراض می نمایند و ملک زاده نیز شب و روز مست و 

مخمور بوده و با لولیان کرد و گل رخان ساوجبالغ و ساز و طنبور مشغول 
عیاشی بوده و غالبا روزھا را در خواب و شب ھا را در مجلس شراب می 

گذرانید. حتی از قراری کھ رئیس تلگراف خانھ می گفتھ ساعتی کھ اسماعیل آقا 
ھجوم کرده بود. باز ملک زاده در خواب بوده و کسی جسارت بھ بیدار کردنش 
نکرده، چندان کھ صدای توپ و تفنگ دشمن وی را از خواب خمار بیدار کرده 
بود. بدین سبب اھالی ساوچالغ [ساوجبالق] محرمانھ عرض حالی بھ اسماعیل 
آقا نوشتھ و وی را بھ مدد و معاونت و استخالص خودشان دعوت می نمایند. 
اسماعیل آقا کھ پیوستھ منتظر چنین فرصتی می بود، بھ فوریت قشون خود را 

جمع¬آوری کرده و مانند سیل بر سر ساوجبالغ ھجوم می نماید و با تمام عجلھ 
و شتاب زدگی عازم آن صوب می شود و قبل از رسیدن او اکراد توطئھ کرده، 
شبانھ بنای مھمان کشی گذاشتھ و ھر کسی با مھمان خود در آویختھ و خون 

جمعی از ایشان را ریختھ و بقیھ ھم با اکراد ساوجبالغ ھنگامھ جنگ را گرم می 
نمایند و در بین محاربھ اسماعیل آقا ھم با لشکر گران خود را بر سر وقت آن 

 .خون گرفتگان می رساند



ملک زاده بعد از مختصر زد و خوردی، چون خود را باختھ بوده است بی جھت 
بھ قشون امر می کند کھ از اندرقاش کھ دامنھ کوھی و سنگر محکمی بوده است 
کوچ کرده جنگ کنان داخل شھر ساوجبالغ می شود و خود را از محل محکمی 

خارج کرده در محاصره سختی مبتال می نمایند. آنوقت اکراد و عسکر دور 
ایشان را گرفتھ و شب را با حالت محاصره بھ سر برده، صبحی ملک زاده از 

غایت مرعوبیت خودداری نتوانستھ و قشون را امر بھ تسلیم و خلع اسلحھ می 
نماید. معلوم است وای بر حال کسی کھ بھ اسماعیل آقا تسلیم کرده و سالح خود 
را مانند زنان از دست بدھد. بعد از خلع سالح و حصول اطمینان بنا بھ خواھش 
اسماعیل آقا، ملک زاده خودش بھ آنھا مشق داده و بھ صف و رده می نماید و 
چون بر صف می شوند اسماعیل آقا ھم مشق می دھد. عسکرھا مستر الیوز را 

از دو طرف بر ایشان بستھ و چون برگ خزان ھمھ را می ریزند و بعد از ریختن 
ایشان من باب احتیاط کھ کسی زنده نماند اظھار ندامت بسیار کرده و جار می 
زند ھرکس از شما زنده است برخیزد کھ آقا بھ او انعام خواھد داد. جمعی از 
میان موتی بر پا شده و اظھار حیات می کنند. دوباره امر می کند کھ سرھای 

آنھا را تمام بھ سنگ بکوبند و خود ملک زاده بدبخت نانجیب را ھم نکشتھ، بھ 
سلماس آورده بعد از چند روزی پولی ھم داده مرخص می نمایند و چنان معلوم 

است کھ وی را بھ وعده و وعید فریفتھ بوده است کھ تسلیم بکنند. ھمین کھ 
تسلیم کردند آنوقت بھ سزایشان رسانید و ھمھ را کشت مگر جمعی کھ از 

اندرقاش داخل شھر نشده کناره کرده، با ھمان کوھھا خود را بھ میان¬دوآب 
{قوشاچای} رسانیده بودند و نیز دو نفر از ژاندارمھ بھ زیر توپ دخالت کرده و 

 .عسکرھا حمایت کرده، آنھا را نیز رھا کرده بودند و بھ خوی نیز آمده بودند

 قتل و غارت نیروھای دولتی توسط سمیتقو -5

 در بیان بقیھ سوانح این سال بھ تقدیر ایزد متعال و اشتعال نائره جنگ و جدال

پس از وقوع قضیھ فاجعھ ساوجبالغ و جسارتی کھ اسماعیل آقا نسبت بھ دولت 
متبوعھ خویش بھ ظھور رسید، ناچار دولت در مقام تھیھ قشون بر آمده و 

سردار ارشد قراجھ¬داغی را برآن ¬واداشتند کھ با قوای دفاعیھ خود بھ مھم 
اسماعیل آقا بپردازند و چھل ھزار تومان پول نقدا بھ جھت مصارف الزمھ بھ 

مومی الیھ بدادند. وی نیز با تمام جمعیت و قوای خود از سواره و پیاده حرکت 
کرده، در قریھ صوفیان سان دیده بود. سھ ھزارو دویست نفر از سواره و پیاده 

از سان گذرانده بودند. پس بھ طسوج آمده و منتظر موقع حرکت بود لیکن 
بعضی از قوای مھاجمھ را انتظار داشتند. و نیز در اوایل ربیع¬االول ھمان سال 



ھشتصد نفر ژاندارمری کھ از طھران آورده بودند با قورخانھ کافی و تفنگھای 
انگلیسی بھ ریاست کاپیتان السین و لون بزع فرنگی سویئدی، بھ خوی با تمام 

ابھت و حشمت وارد آمدند. یکصد نفر سواره¬¬ نظام و باقی پیاده نظام بودند و 
این عده در خوی توقف داشتند کھ ناگاه شبی بھ کاپتان مرقوم از جانب سردار 
ارشد خبر می رسد کھ اسماعیل آقا محض اینکھ مابین قوه سردار ارشد را با 

قوای ژاندارمری خوی قطع کرده و خود فاصلھ بشود تا سوال و جواب این دو 
اردو با ھمدیگر منقطع گردد برخی از قوای خود را بھ صاخلوی در غلمانسرای 
و خاندام فرستاده کھ ایشان سرکریوه خرسک را گرفتھ و مابین دو لشکر فاصلھ 

 .ناطقھ بشوند

لھذا شبانھ کاپتان جمعی کثیر از ژاندارمھ را با جمعی کثیر از سواران اقا میر 
ھدایت خویی بھ کریوه¬ی خرسک فرستاده و در باالی ان کوه ما¬ بین اکراد 

وژاندارمری کھ سنگر کرده بودند دو سھ فقره در عرض سھ روز جنگ سخت 
واقع گردید. زیرا کھ باالی گردنھ¬ی خرسک را اوالً[182 ب] ژاندارم متصرف 

شده و در سر قانلو {قانلی} دره کھ دره¬ایست در غایت سختی ...{خوانده نشد} 
است در سنگھا سنگر گرفتھ بودند کھ اسماعیل آقا قریب سیصد نفر سواره¬ را 

امر بھ ھجوم داده و چون اکراد بر آن سنگرھای محکم ھجوم می کنند قشون 
دولت نیز با آتش مسترالیوزھا در آتشباری مضایقھ و خودداری نکرده 

مسترالیوزھا را چندان آتش نمی کنند کھ کردھا خیلی بھ نزدیک می رسند. آنگاه 
بھ امر مرحوم تورج میرزا کھ جوان رشیدی بود و در ھمین جنگ بھ قتل رسید 
–خدایش بیامرزاد- یک مرتبھ سترالیوزھا از چند طرف آتش باریده و جماعت 

ژاندارمری نیز شلیک می نمایند و جمعی کثیر از دشمن را بھ خاک ھالک 
ریختھ، دو مرتبھ اسماعیل آقا امر یورش و ھجوم داده بھ ھمین قرار تلفیات 

بسیار داده و فرارمی نمایند. ولیکن روز سیم گویا ژاندارمری از مشاھده 
جنگھای سابق مرعوب شده و ھم قدری تلفیات داده بودند. با وجود این کھ سھ 

چھار برابر آن تلفیات بر کردھا وارد شده باز یک مرتبھ ژاندارمری از 
سیدتاج¬الدین برخاستھ و بھ شھر مراجعت نمودند با وجودی کھ ظاھرا فاتح 

شده بودند گویا مرعوب شده بودند و خودشان معتقد بر این بودند کھ چون 
تفنگھای ما انگلیسی بود و مسترالیوزھا ھم غیر از ھمان فشنگ انگلیسی، 

فشنگ بر نمی داشتند، ترسیدیم کھ فشنگ ما تمام شده و آنگاه کار را بر ما تنگ 
گرفتھ و طعمھ کردھا بوده باشیم. بدین مالحظھ آمدیم کھ تفنگ سھ تیر و پنج تیر 

از اھالی گرفتھ و این فشنگ انگلیسی را فقط بھ جھت مسترالیوزھا ذخیره 



بنماییم. و ھمین طور ھم کردند و پانصد قبضھ تفنگ و دویست و پنجاه ھزار 
 .فشنگ حکما و جبرا از اھالی جمع نمودند

باالجملھ بعد از آن کھ قشون دولت از سیدتاج¬الدین شبانھ حرکت کردند کردھا 
اطراف ده را گرفتھ بنای گلولھ[183 الف] باری گذاشتند. اھالی سیدتاج¬الدین 

خود را در میان آتش سوزان دیده دست اھل و عیال و اطفال خود را گرفتھ و از 
ھمھ چیز صرفنظر کرده، شبانھ بھ جانب شھر کوچیده و کردھا بھ ده آتش زده، 
آبادی را سوختند. و در آن روز آخر کھ اکراد بھ شدت بر ژاندارم ھجوم کرده و 
قشون را بھ برخاستن ناچار کرده بودند چون درست بر ژاندارمھ دست نیافتند، 
پس رو بھ جانب قزلجھ{قیزیلجا} و تسوج گذاشتھ، می¬روند و در قزلجھ قریب 

سیصد نفر از سرباز مرند فوج حاجی احمد خان صاخلوی بودند و چندان 
استعدادی نداشتھ¬اند. اکراد بر آنھا حملھ کرده و جمعی از ایشان را تلف کرده و 

برخی را اسیر می گیرند. ولیکن خود حاجی احمد خان و پسرش از معرکھ 
بیرون می شوند. آنگاه اکراد اموال توپچی و چھره¬قان را نیز بھ غارت برده، 

روبھ تسوج جلوریز می روند. گویا سردار ارشد از قضیھ مسبوق شده قدغن می 
کند کھ کسی تیری خالی نکرده آنگاه کھ اکراد بھ باغات تسوج رسیده و در میان 
باغات می شوند، آنگاه بھ امر سردار از چند طرف با توپ و تفنگ ایشان را بھ 
عقب برگردانیده و سردار با قریب ھشتصد نفر سوارشده اکراد را جنگ کنان تا 
جلوی غلمان سرای تعقیب کرده و از آنجا بھ محل خود برگردید. و آن روز ھم 

از طرفین تلفات زیاد واقع شده بود گویا در نتیجھ این جنگ قریب پانصد نفر از 
اکراد تلف شده و از عجم معلوم نشد کھ تلفیات چقدر بوده است. ھمین قدر کھ 

در نتیجھ جنگ چند روزه و این ھمھ تلفیات ھیچ فایده و عائد¬ای حاصل نشده 
و گردنھ را باز اکراد متصرف گردیده فقط مثل سیدتاج¬الدین جایی کھ پناھگاه 

عمده و محلی بھ غایت محکم بود و بھ مثابھ قلعھ در خوی بود خراب شده و ما 
 .بین دو لشکر منقطع گردید و مقصود بھ حصول نپیوست

 :و از حوادث و فجایع واقعھ در شھر ربیع¬الثانی اینکھ

شبی یک نفر از صاحب منصبان ژاندارمھ با دویست نفر ژاندارم و دو چرخھ 
مسترالیوز کھ باصطالح یک اسقادران {اسکادران} می گویند و چھل نفر از 

سواره خویی بھ سرکردگی سرتیپ خان خلف حاجی نصرت لشکر بدون اجازه 
کاپیتان المین و لومبزع رئیس از خاندیزج حرکت کرده و بھ یستکان می روند بھ 
خیال اینکھ بغتة ھجوم کرده و یستکان را تاخت و تاز و غارت کنند. صبحی زود 

اطراف قریھ را گرفتھ بنای آتش فشانی می گذارند و کسان اسماعیل آقا کھ در 



آنجا بودند گمان می کنند کھ قشون بسیاری آمده لھذا در اول امر پنھان شده بود 
بعد از اطالع از عده قشون از ده بیرون شده اطراف را کھ ھمھ کوه است گرفتھ 

بنای تیراندازی می گذارند و با تلفون خبر داده از سیالب و غیره استعانت می 
نمایند، بھ فاصلھ قلیلی از سیالب نیز جمعی از کرد و عسکر ملحق شده و بھ 

جنگ در می آیند در حالتی کھ اکراد کوھھا را گرفتھ و ژاندارمھ در محل پھن و 
گشاده¬ای واقع بوده پس جمعی از ژاندارمھ بھ گلولھ اکراد بھ قتل رسیده و 

صاحب منصب ھوا را پر دود یافتھ سوار اسب شده و فرار می نماید. و بیچاره 
ژاندارمھ نابلد غریب را در میان شعلھ آتش می گذارد و آن صاحب منصب را 

بنده دیدم. جوانی بود ساده روی، خوش موی و خوش بوی، تن پرور، در معلم 
خانھ ھای تھران با مشق یک دو، خود را دلخوش کرده و بھ جنگ اکراد و 

شکاک رشید و گرگان آدم خور آمده از آن نورسیدگان معلم خانھ بود کھ صبح و 
شام را با صابون فرنگی خود را شستشو داده و از بوی عطر ایشان کوچھ ھا 
در عبور معطر می شود مانند عروسی کھ عازم حجلھ زفاف است، پیوستھ در 
فکر تزیین سر و صورت بوده نھ در خیال شجاعت و شھامت و لذا فورا فرار 

کرده ژاندارم پیاده بھ کجا فرار تواند کرد[184 الف]. جمعی را بھ انضمام 
دوچرخھ مسترالیوز بھ کسان اسماعیل آقا تحویل داده بقیھ السلف افتان و خیزان 
با کمال پریشانی خود را از آن معرکھ و مھلکھ نجات داده و برخی از ژاندارمری 
بھ واسطھ نابلد بودن بھ دره¬ھا افتاده و از این دره بھ آن دره چندانکھ با کردھا 
تصادف کرده و اسیر شدند . و بعضي در میان درهھاي عمیق تو در تو افتاده در 

این سنگھا و دردهھا، شكار حیوانات صحرایي شدند و آنھا را كھ اكراد بھ 
اسارت برده بودند،بھ نحوي اخت و عریان بدون ساتر با اندامي شكستھ و 

صورتي مجروح خستھ بھ نزد اسماعیل آقا برده بودند كھ با آن ھمھ سنگ دلي 
بر آنھا ترحم كرده و لباس كھنھ از پیراھن و زیر جامھ بر آنھا پوشانیده و بھ 

 .ھر یك خرج راھي ھم داده مرخص كرده بود

عجبتر اینكھ در این مدت سھ سال كھ چندین فقره قریب ده، دوازده مرتبھ ما 
بین قشون دولت و اسماعیل جنگ اتفاق افتاده و در ھیچ یك از این موارد كثیره 

الشھدا با� و رسولھ قشون دولت روي موفقیت ندیده و بھ خوش بختي نایل 
نشدهاند بلكھ ھمواره اسیر و تلفیات زیاد داده و ...{خوانده نشد} توفیقي و عدم 

 .مساعدت باطني و بدبختي در وجنات حال دولتیان واضح و الیح بوده است

و این بنده این را نميدانم مگر از اینكھ مردم ایران خصوصا قشون دولتي روي 
دل از جانب حق بر تافتھ، ابدا مانند گذشتگان دلبستگي با خداي خود و اولیاي 



الھي نداشتھ پیروي منكران و المذھبان را مينمایند . این است كھ از ایشان 
سلب توفیق گردیده از خداوند مھربان خود خواھانیم كھ بر ما بخشوده و ضعفاي 

این ملت با بھ گناھكاري ظالمان و ستمكاران و طبیعي مسلكان نگردد و بزدي 
این یك مشت بیچاره را بھ قدرت قاھره و بازوي تواناي خود از شر این مرد 

 شریر برھاند و انھ علي ذلك قریر[185ب]

و ممكن است كھ این آثار بدبختي ھمھ نتیجھ آن خونھاي نا حق بوده باشد كھ بي 
جھتي اشرار در ایران بھ خیاالت واھیھ و احتماالت سخیفھ و اغراض فاسده 

خون چندین نفوس محترمھ را بریختند البتھ در میان این ھمھ مقتول اقال یك نفر 
 :مرد خداپرست موحد بوده است كھ اینھا از اثر ریختن خون اوست. ولنعم ما قبل

 تا دل مرد خدا نآمد بھ درد ھیچ قومي را خدا رسوا نكرد

 در بیان محاربة واقعھ في بیستم شھر ربیع الثاني

بھ تاریخ شب بیست و یكم شھر ربیعالثاني تمامي رؤساي قشون كھ عبارت از 
لوبند رئیس ژاندارمھ و سردار قراچھ داغي و شجاعالدولھ ماكویي پسر اقبال 

السلطنھ سردار ماكو،سیف السلطنھ رئیس سرباز خویي در قریھ قوروق و تكلك 
اجتماع كرده و بناگذاري نموده ونقشة جنگ را قرار ميدھند كھ سھ ساعت از 

شب رفتھ قشون ماكویي از كرد و عجم با شجاعالدولھ بھ سمت قراتپھ و یستكان 
رفتھ و ژاندارمھ از باالي گردنھ مالجنید و شوربالغ و قوشون سردار ارشد ھم 

از جانب گردنھ خرسك ھر سھ دستھ حركت كرده و ھجوم كنند ونیز سردار ارشد 
چھارصد نفر از سوارة خود را بھ ھمراھي ژندارمھ قرار داده كھ آن جماعت 

پیوستھ قلھ كوه را نگاه داري كنند مبادا كردھا آمده باال سر ژندارمھ را بگیرند 
كھ كار آنھا را خراب و ضایع نمایند. پس با این نقشھ حركت كرده برفتند و از 

اول طلیعة صبح صداي توپھا بھ خوبي بھ شھر و اطراف شھر ھميرسید و تا دو 
ساعت بھ مغرب مانده صداي تفنگھا ھم ممتد بود آن وقت خبر رسید كھ ھي 

زخمدار است كھ از اردو ميكشند و یا تاشقھ و درشكھ بھ شھر حمل مينمایند. و 
معلوم گردید كھ بعد از آنكھ ھنگامة كار زار و جنگ توپ و تفنگ گرم شده اوال 

توپ اسماعیل آقا ھم جواب بده توپ دولت بوده و بعد از آنكھ محاربھ شدت یافتھ 
و كسان اسماعیل آقا را از جلو بر داشتھاند[ 185 الف] . بالخصوص جماعت 

ارامنھ كھ مخصوصا دعوي طلب شده و لباس ژاندارم پوشیده قریب یك ھزار نفر 
از دولت سالح گرفتھ و بھ جنگ اسماعیل آقا آمده بودند و ھمھ از اھالي خود 

سلماس و ارومیھ بودند و با كمال جدیت بھ ھمراھي قشون سردار ارشد ھنگامھ 
جنگ را گرم كرده بودند و خود سردار ارشد پشت سر قشون بر قلھ بر آمده با 



دوربین نگاه كرده و مشغول فرماندھي بوده است. عده و استعداد اسماعیل آقا 
در نھایت كثرت شده و ساعت بھ ساعت ميافزاید چندانكھ پیش جنگھاي سردار 

ارشد از جلو شكست یافتھ فرار مينماید و خود سردار با قریب سیصد نفر در 
ھمان شتھ مشغول بوده است و چون كسان سردار حالت حالیھ را خوب ندیده 

،ھر چند اصرار ميكنند كھ بھ محاصره نیفتاده ما نیز بر گردیم سردار ارشد ار 
فرار امتناع داشتھ، در این بین بدبختانھ تیري بھ سردار ارشد رسیده و در ھمان 

جا ميافتد و كسانش چون مردم چریك بودند بھ محض افتادن سردار بھ ھم 
خورده و عقب جمعیت ایشان از انتظام افتاده و با وجودي كھ قشون بھ دو 

فرسخي سلماس رسیده و در شرف غلبھ بودهاند یك مرتبھ كم كم از سنگرھا 
بناي عقب نشیني ميگذارند و چون قشون سردار عقب نشستھ آن وقت كردھا با 
جسارت تمام بھ ژاندارمھھا حملھ كرده و بر باال سر ایشان مسلط گردیده و دمار 

از روزگارشان بر ميآورند و تلفیات زیاد ميدھند بھ حیثي كھ دیگر عدة 
ژاندارمھ پاشیده و بھ ھم خورده ميشود و چند نفر از صاحب منصبان نیز كشتھ 

 .ميشوند

باري ھمان شب، ھم عدة قشون سردار بھ ھم خورده و ھم قشون ژاندارمھ بھ 
شھر مراجعت كرده و ھمان شب را بھ خیال اینكھ مبادا اسماعیل آقا ما را تعقیب 
كند از منتھاي مرعوبیت جنازة قتالي خود را ھم دفن نكرده ھمان طور در میان 
صحرا طعمھ وحوش و طیور گذاشتھ و از نصف شب با عجلھ تمام درشكھھاي 

اھالي را ھم عاریت كرده و روانھ تبریز شدند و بھ مرند رفتھ از آنجا بھ 
شرفخانھ مامور شده بھ آنجا رفتھ بودند و بعد از بیست روز اھالي پول داده و 
آن جنازهھا را كشیده و آورده دفن كردند. در حالتي كھ بھ حالت بد و ناخوشي 

 .افتاده بودند و حیوانات درنده آنھا را [185 الف] متفرق و متالشي كرده بودند

و از جملة مقتولین آن جنگ شاھزاده تورج میرزا و سلطان احد خان بودند كھ 
یكي از اصفھان و دیگري از تھران بوده و نیز یك نفر صاحب منصب فوجي 

 .كشتھ شدند و لیكن بعد از وقوع این حادثھ كھ اسباب غایت پریشاني گردید

ھمان شب مراجعت قشون كھ بیست وسیم ربیعالثاني بود این حقیر در خواب 
دیدم كھ در مكاني ایستادهام و سگ بزرگي كلفت ميخواھد بھ جانب حملھ كند و 

من ميترسم از این سگ، ولي در گردن زنجیر كلفتي دارد . پس كسي آمده و 
میخ طویلة بزرگي را كھ در سر زنجیر سك بوده بر زمین محكم كوفتھ و با من 

گفت كھ دیگر نترس . این سگ نتواند بھ تو آزار بكند و من این خواب را بھ 



قضیة اسماعیل آقا تعبیر كرده و امیدوارم كھ دیگر بعد از این دست حق وي را 
 .از تعدي و شرارت ممنوع بدارد

و از وقایع بعد از قتل سردار قراچھ داغي اینكھ چون دولت بھ سبب سوء حركات 
سابقھ ارشد ھمیشھ از وي خائف و بد گمان ھمي بودند در این موقع فرصت را 
مغتنم شمرده بغة و بي خبرانھ برادر ارشد ساالر عشایر را با پسرش گرفتھ و 
قزاق فرستاده تمامي اسلحھ و مھمات و توپھایي را كھ ارشد بھ تدریج ضبط 

 .كرده بود بدست آورده بھ قورخانھ تبریز حمل نمودند

 الف] صورت مكتوبي كھ اسماعیل آقا بعد از این فتح اخیر و قتل سردار 188]
 .ارشد بھ اھالي خوي نوشتھ بود

چون در این جنگ آخرین كھ ذكر شد اگر چھ بنا بود كھ قشون ماكو نیز از جانب 
قراتپھ بر اكراد اسماعیل آقا حملھ بی افکنند در آن موقع قشون ماكو موقع جنگ 

ندیده و صالح را در مداخلھ بھ آن محاربھ نیافتھ ابدا اقدامي نکرده بودند 
وتفنگي و توپي از ایشان باز نشده بود چھ اصال مایل بھ محاربھ با اسماعیل آقا 

و استیالي دولت علیھ نبوده و بازار آشفتھ را طالب بودند كھ دولت وملت بھ 
حضرات محتاج و متملق بوده و خود فاعل مایشاء بوده باشند . این است كھ 

اسماعیل آقا این فقره را حقیقتھ بر بيحمیتي و نفاق آقاي سردار ماكو با دولت 
خود محمول داشتھ و بناي چاپلوسي و خصومت گذاشتھ با وجودي كھ طبیعت و 

غیرت جناب سردار بر ھمگان معلوم است كھ ھرگز بھ این حركات ناموس 
شكنانة اسماعیل آقا راضي نشده و غیرت اسالمیت وي را از قبول اینگونھ 

 .حركات مانع و رادع است

خالصة،مضمون كتاب اینكھ : « اھالي خوي : اگر چھ پارهاي از حركات شنیعة 
شما ھا مرا بر آن وامیداشت كھ بھ مجازات كاري با شماھا اقدام كرده وشماھا را 

بھ كیفر و سزاي اعمال برسانم زیرا كھ تفنگ جمع كرده بدست ارمنيھا داده و 
 .بھ جنگ اسالم فرستادید

حمد خداي را كھ سردار ارشد را كھ با من بھ جھت برادرم جعفر آقا خوني گري 
داشت بھ قتل رسانیده و بھ مقصود مأمول خود برسیدم و ژاندارمھ را نیز چنانچھ 

شاید وباید مضمحل و محو ونابود نمودم ولي با ھمة این حركات زشت شما كھ 
با وجود آن حركات شما را در عوالم اسالمیت حظي و نصیبي باقي نبوده وخون 
ومال و عرض شما را مباح كرده است. از قراري كھ بھ این راپورت رسیده پسر 
آقاي اقبال السلطنھ بھ خوي آمده و در خوي ھستند . مادامي كھ ایشان در خوي 



ھستند. ممكن نیست كھ از من نسبت بھ آن طرف ھجومي و حملھاي صادر آید. 
 «.البتھ با كمال اطمینان مشغول كسب و كار خود باشید. اسماعیل سمتقو

 قتل و غارت ژاندارمھا در تبریز بعد از شكست اسماعیل سیمیتقو -6

در بیان انقالبات واقعھ در تبریز از جانب ژاندارم و وقوع محاربة ایشان با قزاق 
 و غارت شدن بازار شھر تبریز

در اوایل شھر جمادي الثانیھ ھمین سال سیصدو چھلم ھجري بعد از اینكھ قشون 
ژاندارمري كھ از تھران آورده بودند از اسماعیل آقا شكست خودره و تلفیات 

زیاد داده مابقي بھ شرفخانھ مامور شدند گویا جماعت آشوب طلبان ایران بعد از 
حصول تمامي مقاصدشان و ضبط ھمة ادارات دولتي چنانچھ منتھاي جدیت [ 
189 الف] و سعي و كوشش ایشان بود كھ كلیھ ادارات و اختیارات باید در 

قبضة اختیار و نفوذ ایشان شده فاعل ما یشاء و حاكم مایرید ایشان بوده باشد و 
بھ تمامي مقصود رسیده و ھمھ را در تحت تصرف خودشان بر آوردند. باز گویا 
اشتھاي آقایان نشكستھ و تشفي خاطر ایشان حاصل نشده بود جز اینكھ در ایران 

نیز مسلك بالشویكي اظھار كرده و مثل روسھا بھ یغماگري مردم ماال و جانا و 
ً  بپردازند و جز این معني عطش باطني ایشان را كھ از شدت حسادت با  عرضا
مردم با ثروت داشتند اطفاء نميكرده است و ھمیشھ این خیال فاسد در كمون 

خاطر آقایان بھ جوش و خروش آمده ومركوز گردیده بود و این ھمھ قتل نفوس 
ونھب اموال و خرابي بیوت قدیمھ و انداختن خاندانھاي قدیم آقایان را سیر 

نكرده، الجرم عطش شدیدي بر اظھار بالشویكي ھم داشتند زیرا كھ ھمھ ترانھھا 
بھانھھا دیگر تمام شده بود بھ جز این مسلك نو كھ بھ زودي تقلیداً  از اشرار 

 .روس یاد گرفتھ بودند

لھذا پیوستھ در خلوات با ھمدیگر در این باب مذاكرات داشتھ و انتظار فرصتي 
را مينمودند در این ھنگام كھ بھ دعواي اسماعیل آقا جماعت ژاندارمري و ھم 
مسلكان آقایان بھ خوي آمده بودند با چند نفر از آقایان دموكرات خویي ھم این 

مطلب را در میان گذاشتھ و توطئھ مينمایند و وقت و قراردادي تعیین كرده 
بودند كھ مطابق ھمان روزھاي جنگ بوده است. و اینكھ در اثناي جنگ بھ 

مجرد دو روزه جنگ مختصري بھانھ كرده و از سید تاجالدین عقب نشیني كردند 
و پانصد قبضھ تفنگ و دویست و پنجاه ھزار فشنگ با آن ھمھ شدت و حدت بھ 

ھمراھي چند نفري از امثال و طراريھاي خودشان از اھل خوي جمع آوري 
كردند ھمھ من باب المقدمھ بوده است كھ در این موقع ناچاري اھالي بھ ھمین 

بھانھ كھ فشنگ ما تمام شده قوه [189 ب] و استعداد و سالح اھالي را از 



دستشان گرفتھ و آنگاه بھ مقصود خود نایل شوند. و اھل خوي را بھ عنوان 
اینكھ شماھا طرفدار اسماعیل آقا ھستید آقایان كامال چاپیده و غارت بنمایند و 

آنچھ را كھ میل خاطرشان است در حق این یك مشت بیچارگان معمول بدارند. و 
گرنھ دولتي كھ از پایتخت بیست منزل ده قشون بھ محلي فرستاده است چگونھ 

متصور است كھ بدون تھیة قورخانھ و مھمات الزمھ بفرستد. كھ در دو روز 
فشنگ را تمام كرده و دست بستھ بماند. وانگھي قریب یكصدبار شتر قورخانھ 

كھ با خود وارد خوي كرده بودند و عموم دیده بودند و این ھمھ قورخانھ در 
 . مدت دو روز جنگ با سیصد، چھارصد نفر سواره كرد كھ تمام نميشود

ولیكن آنچھ بھ تحقیق رسیده این است كھ حضرات در این خیال بودهاند لیكن اوال 
صورت و سطوت آقایان اقبال السلطنھ و ثانیا سطوتي كھ در این محاربھ از 

دشمن بدیدند این ...{خوانده نشد} حضرات را شدیدا مرعوب و متوحش كرده 
بود كھ دیگر نتوانستند در خوي بھ مقصود خود شروع نمایند و ترسیدن كھ اگر 

اظھار كنند اھالي با ماكویي ھمدست شده ایشان را بھ خاتمھ برسانند محو و 
نابود بكنند. این است كھ در اینجا قادر بر اظھار مافيالضمیر خود نشده بودند 
ولي ھمان شب كھ ميرفتند گفتھ بودند كھ اھالي ما را آورده بھ كشتن بدادند 

شماھا حاكم و محكوم ھمھ طرفدار اسماعیل آقا ھستید و بھ اھالی دشنام و فحش 
 . ميگفتھاند

باري با آن عطش باطني بھ شرفخانھ برفتند. و از قراري كھ شنفتم در آنجا ھم 
چند نفر از رؤساي فرقھ آمده با ایشان مذاكرات كرده و بھ محاصرة شھر تبریز 

و اظھار مطلب تحریص و تھییج نموده بودند. و شاھد بر اینكھ سابقھ داشتھ، در 
تھران ھم بیشتر از این از ژاندارمھھا خلع اسلحھ كرده بودند گویا دولت ھم 

 .فھمیده بودند

باري در این موقع [190 الف] كھ عموم قواي دولت در ساوجبالغ(مھاباد) با 
اسماعیل آقا بھ محاربھ مأمور شده و در قوم باغي تبریز كھ مركز قشون است 
چندان قوه و استعدادي باقي نمانده است. آقایان موقع را بسي مغتنم دیده و بھ 

بھانة اینكھ وزیر جنگ تازه حكم كرده كھ اسامي خارجھ از قبیل قزاق و 
ژاندارمري و امثال اینھا از روي لشكر ایراني برداشتھ شده و سواره را بھ اسم 
سواره نظام و پیاده را بھ پیاده نظام نامیده، اسباب دویت و نفاق از بین قشون 

را داشتھ شود بھ ھمین بھانھ اوال در شرفخانھ شورش كرده و ده، بیست نفر از 
قزاق كھ بودند بر آنھا حملھ كرده بعضي را كشتھ و بعضي سوار كشتي شده بھ 

 .دریا فرو ميروند



ثانیا دو نفر معلم فرنگي خود را بھ واسطة اینكھ ایشان را در این موضوع 
تصدیق و تصویب نميكردهاند كھ البین و لومبرغ بوده ھر دو را حبس كرده 

وانگھي با طنطنھ تمام رو بھ تبریز بھ حكم الھوتي خان ھجوم كرده، با توپخانھ 
و قورخانھ روانھ ميشوند و عابرین راه را غالبا متعرض شده و فتنھ جویي و 

 .آشوب مينمایند و بعضي را حبس کرده با خود محبوسا و مغلوال ميبرند

پس از اینكھ بھ شھر تبریز وارد ميشوند اوال : ایالت را گرفتھ، محبوس ميكنند 
كھ بھ عوض خون شیخ (منظور شیخ محمد خیاباني است كھ قبل از آن در تبریز 
بھ شھادت رسیده بود) قصاص نمایند. ثانیاً: انبارھاي ذخیره دولتي را شكستھ و 

ھمھ را فروختھ، پول نقد ميكنند و ثالثا: از مالیھ و دخانیھ ھر قدر ممكن بوده 
پول ميگیرند و رابعاً: جماعت دموكرات ھم مسلح شده ضمیمة ژاندارمري 

ميشوند خامساً: عموم اھالي را بھ سربازخانھ دعوت كرده و در آن دعوت، 
نخست الھوتي نطقي مشروح و مفصل كرده و اظھار مسلك بالشویك مينماید و 

بھ شاه ایران دشنام داده و عكس لنین یھودي را از بغل در آورده و ميگوید: كھ 
احمد شاه كیست؟ امروزه طرفدار رنجبر این مرد است و بس [190 ب] . پس 

 .باید بھ گفتة مرد عمل كرد و مملكت را بھ جمھوریت شناخت

اھالي از استماع این كلمات حیرت كرده و متحریند،بھ روي ھمدیگر نگاه 
ميكنند. زیرا كھ این قبیل خیاالت ابداً  در قوه مصورة ایشان صورت نبستھ و 
گرنھ ھرگز جمع نميشدند. از مشاھده این حال سید مھدي ناطق ماكویي بپا 

برخاستھ و بنا ميكند نسبت بھ اھالي بد گفتن و دشنام دادن كھ شماھا غیرت و 
ھمیت ندارید و خون ندارید مگر شما نبودید كھ بھ سر شیخ گرد آمدید و بعد از 
كشتھ شدنش رفتھ، بھ گورش بریدید و این قبیل دشنام بسیار ميگوید تا اھالي 

 .متفرق شده، دیگر جمع نميشوند

بعد از ھمة این اعمال آن وقت حضرات بھ سر خیابانھا توپ كشیده و ژاندارمھ 
قراول گذاشتھ و شھر را در محاصره مينمایند و از آن طرف اسماعیل خان 
ً  اخبار داده و با فوریت سھ  رئیس قزاق آذربایجان فوراً  بھ ساوجبالغ تلگرافا

ھزار نفر قزاق و تمامي سوارة خالو قربان لر بھ سر كردگي سرتیپ ظفر 
السلطنھ بھ تبریز عازم شده و ھمان روز سیم شبانھ ساعت سھ خود را بھ 
ً  سالح بر داشتھ و بھ  قومباغي ميرسانند و چون جماعت دموكرات عموما

ھمراھي و مساعدت ژاندارمھ بر ميخیزند در مقابل آنھا جماعت از اھل محلھ 
 .دوهچي و امیرخیز ھم اسلحھ بر خود راست كرده و بھ معاونت قزاق ميآیند



شب سیم جنگ كھ قزاق ساوجالغ و جماعت خالو قربان لر نیز آمده و ملحق بھ 
قزاق ميشوند آن وقت بر حسب امر وزیر جنگ قشون قزاق بدون امھال بر 

سنگرھاي ژاندارمھ حملھ و ھجوم مينمایند و ھر چند جمعي از قزاق تلف 
ميشود باز بھ امر رئیس قشون جاي كسري نفرات تلف شده را پر كرده و بر 

ھجوم ميافزاید و بھ ھمین قرار تا سھ مرتبھ در ھر مرتبھ جمعي تلفیات داده و 
جاي كسر نفري را پر كرده و ھجوم ميكنند در ھجوم چھارم [191 الف] دیگر 
قزاق داخل سنگرھاي ژاندارمھ شده و ناچار ایشان از سنگرھا برخاستھ، رو بھ 

فرار ميگذارند در این موقع قزاق ھم در تعقیب و اتالف نفوس ژاندارمھ 
خودداري نكرده جمع كثیري را ھدف تیر گلولھ مينمایند و تلفیات بیرون از حد 

 .از طرف ژاندارمھ واقع ميشود

عالوه جمع كثیري از مردم شھر از زن و بچھ ھم درمیانھ ھدف گلولھ گردیده از 
جملھ اطفال مدرسھ را ،معلم و مدیر مدرسھ یا عمداً  یا جھالً  در عین اشتداد 

تیراندازي از مدرسھ مرخص و بیرون كرده ، بیچاره اطفال با آتش مسترالیوز و 
ً  نصف اطفال و معلم خانھ از نحوست آن معلم جاھل  تفنگھا مصادف شده تقریبا

 .فداكاري مينمایند

و لیكن جماعتي از ژاندارمھ در حین وقوع جنگ تحت بیرق حمایت دولت رفتھ و 
لباس قزاقي پوشیده ،داخل قزاقخانھ شدند و بعضي ھم از اول امر بر خالف 

دولت تن در نداده و بھ قزاقخانھ پیوستند وقدر قلیلي با معیت الھوتي و 
میرمھدي ناطق ماكویي و دو سھ نفر دیگر از این اشخاص رو بھ نخجوان و 

خاك روسیھ فرار كردند و در نتیجۀ آن جنگ تمامي دكاكین شھر تبریز را 
شكستھ وغارت نمودند و آنان كھ نخجوان فرار كردهاند مطابق اخبارات واصلھ 

بھ مجرد رسیدن، روس ایشان را خلع اسلحھ كرده و باكمال فضاحت و رسوایي 
از طبخ صالدات، صبح و شام بھ آنھا نیز غذا ميدھند . ولي میلیونھا پول دولت 
و ملت را بھ غارت ببردند وبخورند – اصلح هللا كل فاسد من امور المسلمین – 

 :بقول شاعر

 مقصود من نھ قھوه و نھ قھوه خانھ در دیدار یار او چون ھامي بونالر بھانھدور

 :و نیز از جملۀ واقعات اینكھ

اكراد میالن از قبیل ھوسھ آقا وپسرانش و سلطان آقا كھ در سربند مرز قطور 
واقع شدهاند [ 191 ب] امسال حسب االمر اسماعیل آقا نھر آب شھر را مانع 

شده و مدت یكماه بیشتر است كھ آب قطور شھر را بھ كلي مسدود كرده و 
نميگذارند قطرهاي آب یا بھ زراعت آورده یا بھ شھر آورند . تا بعد از این ، كار 



این مملكت بھ كجا رسیده و چگونھ خواھد بود ومجددا بھ دھات اعالن دادند كھ 
ھر كس تابع امر اسماعیل آقا بوده ھم بھ زراعتش آب داده و ھم محافصت مال 

و دوایش بر عھده ما است و اگر متابعت نكنند ھم مالش بھ غارت رفتھ وھم 
زراعتش را خشكانیده و بھ جانش ابقا نخواھیم كرد ولي ھر كس تابع شود باید 

 .بھرۀ اربابي و دیواني را بھ ما بپردازد تا مال و جانش محفوظ باشد

 :دربیان بعضي از سوانح امسال مطابق شھر شوال

بعد از قتل سردار قراچھ داغي و متفرق شدن قشون چریك كھ با وي بودند مجددا 
دولت در تھیھ لشكر وجمع آوري قشون بھ مقام جدیت بر آمده و بھ خوبي 

دانستند كھ آقاي مخبرالسلطنھ این موضوع را در نظر دولتیان یك امري سھل 
وانمود كرده ولي بر خالف اظھارات ایالت آذربایجان، معلوم گردید كھ این كار 

بیرون از اھمیت نبوده و دولت ناچار است كھ در این موقع قواي مدافعۀ را جمع 
آوري كرده و در قبال دشمن با تمام قوا بھ جنگ بر آیند و با این موشك دوانيھا 

دشمن قوي پنجھ مسخر نخواھد شد . الجرم در سمت میاندوآب (قوشاچاي) و 
صاین قلعھ و سانجود (روستای در اطراف شھر صائین قلعھ)، اردویي نظامي 

تشكیل داده ومنتظر وصول شعبات قشون از ھر طرف بودند و خالو قربان لرھم 
با عده وعدد خود در خارج میاندوآب بود . در این موقع اسماعیل آقا اظھار 

جالدتي كرده و عمر آقا و شیخ طاھر را با لشكري مكمل بر سر اردو بھ رسم 
شبیخون فرستاده، پس قشون مذكور چون ] 193 الف] از ساوجبالغ بیرون 

ميآیند، خالو قربان نیز موقع فرصت را از دست نداد، فورا با عدۀ خود بھ 
ساوجبالغ ھجوم آورده و با مختصر زد وخوردي جمع قلیلي را كھ از اكراد 

 .اسماعیل آقا صاخلوي بوده ند بیرون كرده و خود داخل ميشوند

در این بین عمر آقا با جمعیت خود بھ اردوي دولتي كھ در دھات متفرق بودند بر 
خورده و اردو را بعد از تلفیات عقب رانده و بلكھ متفرق كره وتا سونقور( 

سنقر) كھ سھ منزلي كرمانشاه است آن صفحات را تاخت وتاز كرده مراجعت 
مينمایند . و آنگاه مجددا بھ ساوجبالغ، ھجوم کرده و خالوقربان كھ بھ خیال 

اینكھ البتھ پشت سرش از جانب دولت كمك و توپخانھ بھ ساوجالغ خواھد رسید 
وبھ جھت تفرق و اختالل اردوي دولتي از مامول خود مایوس مانده، آن وقت از 
جلو ھجوم اكراد تحمل نیاورده و بعد از تلفیات بسیار خودش ھم بھ معرض قتل 

وھالكت بر آمد و حقیقة قتل این جوان رشید جسور اسباب تاسف عموميگردید . 
و این خالو قربان اوال سردار لشكر میرزاكوچك خان جنگلي بوده وقریب دو 
ھزار نفر تفنگچي رشید جنگي داشتھ در این اواخر دولت وي را با مواعید 



بسیار نوید داده واز كوچك خان جدا شده بھ دولت پیوست و محض اینكھ در قبال 
آن ھمھ خیانت و تقصیرات كھ نسبت بھ دولت متبوعھاش از وي صادر شده بود 

اظھار مودتي بھ دولت بنماید پس با عده وعدد خود دعوي طلب شده بھ جنگ 
اسماعیل آقا بر آمده وآخر كارش بھ اینجا رسید كھ مذكور نودیم . و اگر چھ تا 
بھ حال در ھر موقع موفقیت با اسماعیل آقا بوده ولي در این ماه حمد خداي را 

كھ در دو سھ فقره جنگ و طرفیت واقع شده كھ در اینھا غلبھ و استیال با دولت 
بوده یكي در قریھ رھال باسیف السلطنھ واقع شد وقریب سي نفر از دشمن بھ 

قتل رسیده ودیگري در سكمن آباد در قریھ قوردیك و كلوانس وھر دو فقره 
بحمدهللا غلبھ و موفقیت با دولت بوده ودر ھر یك از جانب اكراد تلفیات بسیار 

داده شده. امید است كھ ھمان واقعھ حقیر صدق بوده وبعد از این دیگر آخر كار 
اسماعیل آقا بوده باشد چنانچھ تفصیل خواب خود را سابقا با تاریخش ذكر 

نمودهایم و محققا در این دو فقره جنگ در یكي بیست وپنج نفر [192 ب] و در 
دیگري كھ در سكمن آباد چند روز قبل در ھمین شھر ذي قعده واقع شده 

بیستوھشت نفر محققا از ایشان مقتول شده و جنازهھا را ھم نتوانستند ببرند و 
تفنگ و اسبھایشان را ھم قشون اغتنام نمودهاند . و مخصوصا در جنگ قوردیك 

دو نفر از سرداران معروف ایشان کشتھ شده است زیرا کھ اوالً  لباس و رخت 
ھای ایشان وانگھی انگشتری الماس پر قیمت در دست داشتھاند كھ دلیل بر 

شخصیت وریاست ایشان بوده و ھكذا اسبھایشان نیز امتیاز تمام داشتند . 
والحمدهللارب العالمین كھ دیگر بعد از رؤیت آن منام كھ حقیر در بیستوسیم 
ربیعالثاني دیدم و بھ قضیھ اسماعیل آقا و رفع آن ملعون تعبیر كردم روز بھ 

روز اسباب ذلت وشكست ایشان فراھم آمده و یدغیبي الھي كامال قدرت نمایي 
نموده تا معلوم گردد كھ رشتۀ امور ھمھ در دست حق و اولیاي حق است . 

 :الغیر . بھ خواجھ نظامي

 خدا كشتي آنجا كھ خواھد برد اگر ناخدا جامھ بر تن درد

 شكست و فرار اسماعیل سمتیقو -7

در بیان عاقبت احوال وخامت مال اسماعیل آقا و غلبۀ لشكر نصرت اثر دولتي 
 .وفراري ومتواري شدن وي و كسانش

بعد از وقوع سانحۀقتل سردار ارشد قراجھداغي وتفرقھ اردوي ارشد و 
ژاندارمري چنانچھ تفصیال سبق ذكر بیافت . یگانھ مشیر دولت ابد آیت سردار 

سپھ رضاخان پاالندوز(این تعریفھای مولف از رضا خان میرپنج قبل از وقوع آن 
ھمھ جنایات از رف رضا خان می بادش کھ در تاریخ ثبت است چھ این حوادث 



کھ مولف ذکر کردھف ھنوز اوایل کار رضاخان بوده و او خود را بھ عنوان 
منجی ملت قلمداد می کرد و بعدا معلوم شد کھ او نیز سر در آخور بیگانھ دارد) 

مھاجر وزیر جنگ كھ مردي است جنگ آموختھ و از اول عمر در قزاقخانھ 
خدمتھا كرده و شھامت و شجاعت را باقوۀ عقل و خرسندي و جسارت توأم 

داشت بر حسب اقتضاي وقت دولت را نظامي كرده ، آن گاه بھ قانون قوۀ نظامي 
از ھر طرف ایران بھ احضار لشكر نظامي حاضر خود فرمان بداد وقرار بداد كھ 

یك نفر چریك داخل قشون نظامي دولت نشود، پس تا شھر ذي حجةالحرام 
1340 از طرف متوالیا لشكر سواره نظام وپیاده نظام بھ تبریز وشرفخانھ جمع 

ھمي شدند چنانچھ قریب بیست ھزار نفر لشكر مكمل نظامي بھ سركردگي 
واالحضرت امان هللا میرزا نایب اول وزرات جنگ وآقاي ظفر الدولھ مراغھاي 

ونصیر دیوان قراگوزلوي ھمداني و سرھنگ کلبعلي خان نخجواني وامثال ایشان 
با مھمات شاھان وقورخانۀ بي پایان ھم در شرفخانھ و ھم در طسوج و دھات 

انزاب جمع آمده بودند پس از تكمیل قواي حربیھ در شھر ذيالحجةالحرام ھمي 
سال فرخنده فال چھلم ھجري از جانب وزارت حربیھ واركان حرب بھ شروع 

جنگ اشارت شده و لشكر قیامت اثر با توپھاي قوي پیكر فوج فوج و دستھ بھ 
دستھ حركت كرده [193 ب] با قریب شصت ھفتاد عراده توپ بزرگ و چندین 

چرخھ مسترالیوز وتمامي لوازمات و مھمات عسكریھ حتي برنج و روغن و قند 
وچاي بر شترھا بار كرده ،پشت سرلشكر ظفر اثر مطابق اواسط شھر ذي الحجة 

الحرام لشكر دولتي مانند دریاي طوفانزاي فوجا بعد فوج چون توالي امواج 
بحریھ كھ موجا بعد موج در حركت آید از مراكز خود رو بھ سلماس ھجوم آور 

شده وحقیقة از جنبش نفوس تشكیل صورت دریایي كرده ھمي آمدند تا در جلوي 
قریھ شكریازي با اكراد شكاك و عبدوي كھ بھ جلوگیري نشستھ بودند ، روبرو 

شدند وھنگامھ جنگ مسلم گرم گردید . اسماعیل آقا بھ خیال اینكھ ھمان 
لشكرھاي اولي واقدامات گذشتھ است كھ جمعي قلیل مركب از نظامي و چریك را 

بھ سوي وي حركت ميدادند .پس دشمن ھم باتمام قواي خود بر آنھا بر آمده 
ومتھورانھ ھجومي كرده ، متفرق مي نمودند، باز بھ ھمان خیال خام فوجي 

عمده از قشون خویش را مركب از اكراد وعسکر {کرد}عثماني بھ جلو قشون 
دولتي فرستاده و خود برمرتبۀ بلندي رفتھ، دوربین بر دست گرفتھ ودستگاه 

ھموار و چاي حاضر كرده ، با كمال قوت قلب و اطمینان تماشاكنان منتظر 
نشستھ بوده است . و چون اكراد با فوج پیشین از قزاق مقابلھ مينمایند ،دعوا 
چندان سخت بوده كھ كرد و قزاق دست از تفنگ بر داشتھ ، بر روي ھم ریختھ 



و باشمشیر و قمھ شاتقھ باھم آویختھ كھ در این بین فوج عقبي از قزاق بھ 
سرعت تمام خود ار بھ ایشان رسانیده و كردھا ضعف پیدا كرده و بر قوۀ قزاق 
ميافزاید ، چون كردھا عاقبت كار خویش را وخیم دیده ودانستند كھ لشكر فوج 
پي فوج خواھد رسید بعد از تلفیات بسیار شكست یافتھ رو بھ فرار ميگذارند و 

قشون اسماعیل آقا ھم اگر چھ متوالیا و دستھ بھ دستھ بھ كمك ھمدیگر ميرسند 
ولي نقشھ جنگ آن روزي را دگرگون دیده و جولگۀ سلماس را نمونھ از 

عرصات محشر ميبینند .چھ بر خالف جنگھاي گذشتھ توپھاي دشمن كوب از 
چندین نقطھ آتش فشاني ھمي كرد چندآنكھ در خوي بھ خوبي صداي توپھا شنفتھ 

 .ميشد

بھ عقیده این بنده در ظرف ھر دقیقھاي كھ شصت ثانیھ باشد محققا یكصد و 
پنجاه تیر ، بلكھ دویست تیر توپ بزرگ از ھر طرف خالي ميشد . عالوه بر 

مسترالیوزھا كھ صداي آنھا را در خوي نميشنفتیم و بعد مسافت وكوھھا مانع 
بود. و كردھا ھیچوقتي چنین جنگ دولتي را ندیده بودند بعضي توپھا را بھ 

اثري سھ چھار توپ متصل بھ ھم و پششت ھم اتصاال خالي ميكردند . باري در 
آن اثنا كھ اكراد رو بھ فرا گذارده توپچيھاي زبر دست ده پانزده چرخھ 

مسترالیوز را بھ قرار پاتري پشت ھم گذاشتھ یك مرتبھ آتش نشاني كرده و از 
این جھت عدة كثیري از عسكر و اكراد بر روي خاك ریختھ بودند. اكراد بعد از 

این شكست فاحش دیگر محل اقامت و توقف نیافتھ غالبا كرد بھ چھریق فرار 
 . ميكنند

ونیز از جملة وقایع ھمان روز این بود كھ از جانب خوي نیز شجاع الدولھ پسر 
سردار با حاجي احمدخان مرندي و جمعي از قشون ماكو و سرباز مرند ھم رو 
بھ قراتپھ رفتھ اما شجاع الدولھ خود و كسانش از شعبانلو و آن طرفھا پیشتر 

نرفتھ و از ھمانجاھا با دوربین مشغول تماشاگري بودند . و حاجي احمدخان را 
باقریب سي چھل نفر از قزاق بھ ھمان كوھي كھ مشرف بھ شكریازي است باالي 
مالجنید و شوربالغ و سیدتاجالدین فرستاده و از آنجا بھ كردھا تیر اندازي ھمي 
كردند كھ ناگاه دستھ بزرگي از اكراد كھ گویا كسان ھوسھ آقا میالن بوده از این 
طرف بغتھ از كمین غدر بر آمده و پشت سر ایشان را گرفتھ و نزدیك بوده است 
كھ سرباز و قزاق را در میان محاصره كرده و دمار از روزگار شان بر آورند و 

چند نفر از سربازھاي مرند را ھم بھ اسیر ميگیرند كھ ناگاه صاحب منصباني كھ 
در باالي شكریازي مشغول تیراندازي بودند این معني را با دوربین معاینھ كرده 

و یك پاتري توپ راكھ عبارت از چھار چرخھ توپ بزرگ بوده روي بھ آن جانب 



كرده و بھ نحوي شلیك مينمایند كھ كردھا یك مرتبھ خود را در محاصره گلولة 
متوالي توپ یافتھ وتا یك ربع ساعت ھر چند ميخواستھاند فرار كنند گلولھھاي 
 .توپ دورادور ایشان را بھ چھار حصار كرده ، نميگذاشتھ است كھ فرار نمایند

باالخره جمعي را بھ تلف داده و بقیھ خود را از آن مھلكھ بھ در مينماید ولي در 
این جنگ بال اغراق یك تیر تفنگ از جانب شجاع الدولھ و كسانش خالي نشده 
بود چنانچھ ھمواره داب ودیدن آقایان ماكویيھا بر این بود . و لھذا از كرد و 

 .عجم از ایشان یك نفر ھم كشتھ نشده است

باري آن روز را قزاقھاي جنگي جسور ایراني - حفظھم هللا تعالي عن طوارق 
الزمان وایدھم بتابیداتھ في كل حین و اوان - نھایت شجاعت وجسارت اظھار 

كرده بودند و ھمان سموار (سماور) اسماعیل آقا را كھ باالي تپھ گذاشتھ بود، 
نزدیك بھ غروب آفتاب چون عكس شعشعة آفتاب بر سموار برنجین پرتو انداختھ 

و از دور ھمچون ستارهاي ميدرخشید و توپچي زبردست بھ مجرد رویت ، 
نشانھ گلولھ توپش كرده، یك مرتبھ اسماعیل آقا دید كھ سموار و دستگاھش ھمھ 
با گلولة توپ در ھوا متالشي و متجزي گردید پس در آنجا درنگ نیاورده رو بھ 

 .چھریق فرار ميكنند

و نیز از وقایع اینكھ در حالتیكھ ھمان روز عمرآقاي كرد سردار اسماعیل آقا 
جمع كثیري از اكراد در قصبة سلماس مشغول نعل زني اسبان بودند كھ یك 

مرتبھ پنجاه شصت نفر قزاق در تمام جسارت و بيباكي ركاب كشیده وھلھلھ 
كنان و نعره زنان وارد قصبھ ميشود بھ مجرد استماع این خبر عمرآقا از آن 

دروازة كھنھ شھر باكسان خود دركمال عجلھ فرار مينمایند . و از جملھ سوانح 
اینكھ قریب پانصد نفر سوارة شكاك بر باالي كوه سیالب سنگر كرده نشستھ 
بودند رئیس قزاق ایشان رامعاینھ كرده واز جانب چیچك دویست نفر سوارة 

قزاق اوال ركاب كشیده و تا دامنة كوه جلوریز آمده آنجا ھمگي بھ قانون نظامي 
یك مرتبھ از اسبھا فرو ریختھ و بھ سنگر رفتھ مشغول جنگ ميشوند. مدتي بعد 

باز رئیس فرمان داده ،سوار شده و جلوریز مانند عقاب تیزپر خود را بر باالي 
 .كوه رسانیده و كردھا را از سنگرھاي خود فرو ميریزند

بالجملھ آن روز قشون دولتي چنان جنگ مردانھ و جسورانھ بكردند كھ اسماعیل 
آقا ناچار شده، تمامي جولگھ (جلگھ)سلماس را از كسان خود خالي كرده و 
ھمگي بھ جانب چھریق فرار كردند بلكھ از قرار معلوم آنجا ھم تجمل وتاب 

نیاوره ،و و خویشتن را با صاري داش كھ نھ{؟} فرسخ از چھریق باالتر و در 
حدود عثماني وصوماي واقع شده و جاي بسیار سختي است كشیدند و فرداي آن 



روز چون قشون بھ جانب چھریق تھاجم نمودند غیر از دھات خالي از سكنھ و 
چھریق خالي از نفوس چیزي نیافتند و چند عراده توپ و قدري توپ شرنبیل پیدا 
كرده بودند كھ آنھا را ھم در زیر حوض آب انباري محكم ساختھ و در آن جا كھ 
ھیچ بھ خیال نميرسید مخفي و پنھان كرده بودند . حتي غلھ وحیوانات و اثاث 

البیت ھمھ را كشیده برده بودند . پس قشون آن دھات را كال سوختھ و محل قلعھ 
و عمارت چھریق را بھ نحوي ویران كرده بودند كھ ھرگز اثر عمارتي در آنجا 
نگذاشتھاند حتي خاك این جانب دره را بالتمام كنده و بھ آن طرف تسویھ كرده 

ھمھ را از زمین ھموار بكردند كانھ ابدا در آنجاھا عمارتي و قلعھاي نبوده است. 
 «.« فقطع دابر القوم الذین كفروا و قیل الحمد� رب العالمین

و بعد از چند روز قشون بھ صاريداش ھجوم كرده و معلوم گردید كھ اسماعیل 
آقا باتمام ایل و عشیرت و خانھ و النھاش بھ داردره كھ در خاك عثماني و نزدیك 

سرایھ بوده است منتقل گردیده و از قراري كھ ميگویند درة مزبور چالي است 
كھ میان كوهھاي بسیار بلند واقع شده و جنگل بسیار بزرگي در آن میان است كھ 

در عین تابستان ھم آنجا از سردي ھوا زیست كردن مشكل ميباشد . و بعد از 
آنكھ بر آن دره پناھنده شده اوال كردھاي ھرتوشي كھ ایل و عشیرت بزرگي است 

شبي بھ سر وقتش آمده بعد از جنگ بسیار و تلفیات تمامي اسبھا و قاطرھا و 
شترھایش را ، ایشان كشیده برده بودند و بعد از ایشان ایل خودش جماعت 

عبدويھا بر وي عاق شد و ھر چھ مواش و دواب و غیر ذلك داشتھ است غارت 
 .كرده با خود بھ ایران بر گشتھ آمدهاند

مرتبة سیم عثمانيھا بر وي كمین كرده و صبحي بر سر وقتش با عسكر بسیار 
آمده و وي را در محاصره انداختھ اوال چند نفر از كسانش را كشتند [ 195 

الف] كھ از جملھ باورد نام از كسان زبردست و رشید بوده بھ قتل رسیده و زن 
جوان صاحب جمالش جواھر خانم دختر حسین آقاي تكورلو كھ از جملھ زنان 

نامدار وجمیلة كرد بوده است وي را نیز كشتھ و بھ جھت بعضي انگشترھاي پر 
قیمت كھ در انگشتانش بوده،عسكر فرصت نیافتھ با عجلھ دستش را كھ دستي 

 .نازنین بوده است از زند بریده بودند

از قراري كھ شنیدم گویا جواھر خانم اوال زخمدار شده ولي ھنوز نمرده بود پس 
بھ عسكرھا التجائ و التماس مينماید كھ این زخم مرا نميكشد، شما مرا با خود 

بھ وان ببرید آنجا من معالجھ كرده و زنده ميشوم . عسكر اعتنا نكرده وي را 
ميكشد آنگاه انگشترھاي قیمتياش الماس ویاقوت وفیروزه را در انگشتانش 

مشاھده كرده چون فرصت تنگ بوده الجرم انگشتانش را بریده و با خود 



ميبرند. و پسر نھ، ده سالھاش خسرو آقا را كھ از ھمین جواھر خانم بوده و 
 .حقیقھ تمامي عالقھاش با وي بوده اسیر كرده بھ آنكارا ميبرند

شنیدم بعد از وقوع این تفصیالت كھ ھم ھفت بار قاطر لیرهاش را عینا برده و 
ھم زن و پسر و كسانش از دست رفتھ بود، خود و برادرش احمد آقا و دو نفر 
از كسانش آمده بر روي سنگي مينشیند و كاله خود را بر زمین زده ،مدتي با 

صداي بلند ،ھاي ھاي گریھ ميكرده است. چنانچھ صدایش بھ كوه و دشت 
پیچیده بوده است تا بعد از آن قضاي الھي در حقش چھ اقتضا بنماید و نعم ما 

 .قیل: تیغ حق بورران دیر اي جان گئج َكسر، كارلي َكسر

حمد خداي را كھ تعبیر واقعھ حقیر چنانچھ سابقا ذكر شده عینا بھ منصة ظھور 
 .و شھود بر آمد

 دیدي كھ خون ناحق پروانھ شمع را چندان امان نداد كھ شب را سحر كند

 برخي اوصاف وخونریزي و ظالمانھ سمیتقو -8

 حاشیھ 15 ب] دربیان بعضي از اخالق و اطوار اسماعیل آقا ]

مخفي نماید كھ اسماعیل آقا چندان اعتقادي بھ دین و مذھب نداشت و ھر چند 
پیش آید خوش آید ميبود . عدد ازدواجش از كرد و شیعھ از ده گذشتھ بود . با 

وجودي كھ اھل سنت شیعھ را حرام ميدانند و زوجة دائمي را ھم باالتفاق 
بینالمسلمین از چھار نفر تزویج نتوان كرد با [این] وجود چون مالحظة حالل و 

 .حرامي نداشت ، این ھمھ تزویج كرده بود

بيرحمي و قساوت قلبش بھ درجھاي بود كھ مكرر دست مردم را روي كنده 
سنگي نھاده و با قمھ ميزند كھ دست از بازو جدا شده ميافتاد و یكي از 

رؤساي كرد در كمرش فشنگ كم بود و جاي فشنگ در فشنگلیك خالي بوده، 
 .حكم كرد ، انگشتان وي را بریده بھ عوض فشنگ در فشنگلیك فرو بردند

ھنگامي كھ باالي قرهقشالق ھجوم ميكرد عموم اھالي سلماس در بیرون قصبھ 
بر سر راھش ایستاده و چون با طنطنھ و كبكبھ بھ آنجا ميرسد تمامي اھالي از 
علما ورعیت با كمال ذلت از وي بھ مقام تقاضا وخواھش بر میآیندكھ بلكھ باز 

خون [حاشیھ 195 الف] اھل قراقشالق گذشتھ از آن ھجوم صرف نظر بنماید . 
بعد از چندین عجز و الحاح گویا قدري پیش آمده و ميخواستھ كھ شفاعت ایشان 

را بھ موقع قبول بگذارد كھ سراجالدین نامي از خلیفھھاي اكراد در جلو آمده و 
ميگوید كھ مگر شما در مباح بودن خون اھل قراقشالق شكي دارید. اینك یك 

لولحین [آفتابھ] از خون ایشان حاضر كنند تا من با آن خون وضو ساختھ و نماز 
كنم . و بدین وسیلھ تقرب بھ حضرت بينیاز بنمایم . از این تقریرات آن ولدالزنا 



، اسماعیل آقا بدتر از بدتر با شدت ھر چھ تمامتر رو بھ جنگ اھل قرهقشالق 
ميگذارد و بعد از آنكھ بر آنھا مستولي شدند مردمان جنگي و تفنگچي ایشان از 

ده بیرون ، رو بھ طسوج و بعضي بھ جزیرهاي كھ در میان دریاست ميروند . 
باقي مردمان عاجز ضعیف از پیر و اطفال كھ ميمانند ھمھ را بھ قتل رسانیده و 

 .زنھاي ایشان را بھ عشیرات بھ اسیري تقسیم مينمایند

و در جنگ با ژندارمريھا جمعي از سادات سید تاجالدین را بھ اسیري بھ وردان 
ميبرند پس بھ حكم اسماعیل آقا ھمھ را در میان خانھ حبس كرده و امر[ حاشیھ 

 .194 ب] ميكند كھ آتش در این خانھ زده ھمھ را بسوزانید

اھالي وردان از زن و مرد بر پاي آن ناجوانمرد خود را انداختھ، نالھ و شیون بر 
ميدارند كھ این سادات صحیح النسب را اگر در این آبادي بسوزانید البتھ از آن 

صدمة بزرگي بر این ده خواھد رسید. با وجود این حرامزاده پذیرفتار نشده و 
آتش در آن خانھ افروختھ بودند لیكھ دو سھ نفر از اكراد بيمھابا خود را در 
 .میان آن آتش سوزان انداختھ و سیدھا را در بغل گرفتھ از آتش بھ در آوردند

حقیقتا بھ وحشیگري چنگیز زمان خود بود كھ خداوند رئوف مساعدتش نكرده 
مردم را از سرش آسوده فرمود . و قضیة از سنگ انداختن مرحوم جھانگیر 

میرزا را با ده نفر قزاق سابقا تفصیال ذكر نمودهایم . و قریب سیصد چھار صد 
نقر از ژاندارمھ را در قضیھ جنگ ساوجبالغ كھ با ملكزاده تسلیم شده بوندن 
ھمھ را در یك آن با آتش مسترالیوز محو و نابود ساخت. و سرھاي بعضي از 
مجروحین راكھ ھنوز نمرده بوندن بھ امر آن ظالم غدار با سنگ بكوفتند . اگر 
چنانچھ خدا نكرده وي بھ ایران مستولي شده بود ھر آینھ كارھا [ حاشیھ 194 
الف] ميكرد كھ محققا چنگیز و نمرود ميشد . زیرا كھ با ھمھ بياعتقادي این 
مرد عصبیتي جاھالنھ داشت و عداوت و خصومتي با غیر كرد در دلش جابگیر 

بود كھ ھرگز تصور وتعقل نتوان كرد . ھر چند مردم غیر كرد را ذلیلتر و 
 . زبونتر ميدید حالتش خوشتر و دلشادتر ميبود

جمعي از عسكر{کرد} عثماني را در دھات گذاشتھ بود ھر یك از ایشان كھ بھ 
دختر كسي خواستار ميشد ناچارش كرده و مجبورا دختر را بھ حبالة نكاح 

مجبوري آن عسكر در ميآورد . و كسي نميتوانست بگوید كھ دختر من خود را 
بھ عسكر تزویج نميكند ولو ھر كسي ميبود بعد از آنكھ بھ ارومیھ مستولي 

گردید عموم كردھا ھم در آنجا بھ ھمین قرار رفتار ميكردند . حتي دختر شخص 
خیلي محترم را كردي خواستار شده مادر بيچاره از ترس آن كرد دختر خود را 
لباس دھاتيھاي گدا انداختھ و از ارومیھ با كوه و بیابان بھ تبریز فرار كرده و 



دختر را از دست وي بیرون برده بود . این بود حالت كسان اسماعیل آقا در 
 . سلماس و ارومیھ

بالجملھ فعال موميالیھ با برادرش احمد آقا فراري بوده ومحل ومكان [196 
الف] معیني ندارد. لشكر فاتح بعد از تصفیة امور سلماس در ركاب شاھزاده 

امان هللا میرزا معاون وزارت جلیلھ جنگ عازم ارومیھ كردیده و در حین ورود 
بھ شھر ارومیھ جمع كثیري از مخدرات و پرده كیان آن شھر قشون را با حالت 
مفجعي استقبال كرده بودند و بر سر و صورت گل و الي مالیده ، صداي گریھ و 
نالھ اھالي بر فلك اثیر بلند ميشده و بھ حیثي كھ تمام قشون بر حال ایشان گریھ 
ميكردند . عاقبت رئیس قشون از ایشان خواھش مينماید كھ نظامیان بیشتر از 

این تحمل ندارند . خواھش ميكنم گریھ را موقوف كنید و حقیقھ حق بھ جانب 
ارومیھ بوده زیرا كھ اسماعیل كرد و كسانش بعد از استیال بھ اھالي آن شھر 

آتش ظلمي بیفروختند كھ ستمكاري نمرودي و بیدادھاي شدادي و فجایع بھ كلي 
 .از خاطرھا فراموش شدند چنانچھ برخي از آن مظالم را سابقا ذكر نمودهایم

و از حوادث واقعھ درھمین شھر ذي الحجھ اینكھ بصیر دیوان سرتیپ قراگوزلو 
تمامي عدهاش كھ قریب یكي صد نفر سواره و سھ ھزار نفر پیاده نظام بوده 

وھشت، ده چرخھ مسترالیوز و توپ و بھ انضمام مھمات الزمھ وتھیة كاملھ در 
اواخر ذيحجھ بھ خوي وارد گردیده و این قشون فاتح با كمال انتظام و طمطراق 
تمام سرود خوانان با طبل وشیپور و موزیك دستھ دستھ و فوجا بعد فوج با ابھت 

و شكوه شالیھ وارد شدند و حكومت محلیھ جار كشیده و عمومي اھالي و خود 
حكومت با تمام خوشدلي و مسرت بھ استقبال شتافتھ با احترام تمام مھمانھاي 

نظامي را وارد نمودند و تا ھفتم محرم را در خوي اقامت كرده و بر حسب 
دستورالمعل وزارت جنگ عموم قشون وصاحب منصبان دستھ دستھ با طبل 

وموزیك تعزیھ داري و سینھ زني ھميكردند. و شب و روز اكثر كوچھھاي شھر 
را گردش ميكردند و الحق این عزاداري قشون در این موقع خیلي اسباب رواج 

اسالمیت و بلندي شعائر دین است زیرا كھ مردم گمان ميكردند كھ معني 
 .مشروطھ شدن دولت فقط انكار عقاید اسالمیھ و تخریب مباني دینیھ است الغیر

 باب سوم: جنایات سردار ماكو

در بیان فتن ومحني كھ دراین چند سال زمان انقالبات اسماعیل آقا بر اھالي و 
 .اطراف شھر خوي از[ 198 ب] تعدیات و مظالم ماكویيھا وارد آمد

بعد از رفتن عثمانيھا كھ اسماعیل آقا و كسانش بناي طغیان و ستمكاري گذاشتھ 
و در فكر غارت و خرابي مملكت بیفتادند. در این موقع كھ اھالي بھ واسطھ 



ضعف و فتور دولت از دادرسي دولت متبوعة خود نا امید شده و پناھگاھي و 
محل امیدي ندیدند جز اینكھ بسردار ماكویي التجا كرده و در سایة حمایت 

ومحافظت ایشان مدتي ازشر حضرات ایمن و آسوده باشند. پس بھ ناچار بھ 
مالحظھ سابقھ حقوق آشنایي وقرب جوار و اتحاد اسالمیت خودمان از دولت 

متبوعھ درخواست كردیم كھ در این موقع حفظ این مملكت و چارة این ضرورت 
جز بھ حكومت ودخول در تحت حمایت سردار ماكو صورت نبندد و جز ایشان 

ھیچكس قادر نیست كھ جلو تعدیات اكراد شكاك را بگیرد . كار، كار سردار است 
 .و الغیر

دولت نیز بر حسب خواھش وصواب دید اھالي، با تمام اكراه تمام حكومت خوي 
را بھ سردار بدادند. غافل از اینكھ خوانین{مستبد} ماكو در مقام بيانصافي و 

تعدي از كرد شكاك كمتر نبوده و ھمینكھ این شیره بھ دھان آنھا برفت دیگ طمع 
و حرص حضرات بھ جوش آمده و تمام ھمتشان بر این مصروف شود كھ ھر 

قدري كھ اھالي را جركي در مقدي و بضاعتي در مال باقي است خودشان گیرند. 
و دھات را ھم عمال چاپانیده و مخروبھ بنمایند. بھ خیال اینكھ بعد از خرابي بھ 

قیمت مختصري خودشان مالك بشوند. چنانچھ بھ ھمین وسائل اكثر دھات و 
محالت خوي را تصاحب كردهاند . زیرا كھ عادت قدیمي آقایان بر این است كھ 
ھر دھي و ملكي كھ با ایشان ھمجوار بشود اكراد را تحریك كرده و آن ملك را 

خالي از سكنھ مينمایند تا عاقبت بھ قیمت قلیلي خریداري كنند چنانچھ اكثر 
 .محالت خوي را بھ ھمین عناوین مالك شدهاند

محال چاي پاره محال سكمن آباد ، محال كجلھ محال، ببھ جیك ، محال قراعیني ، 
محال اواجیق و چالدران ،ھمة اینھا را حضرات از اھل خوي بھ لطائف الحیل و 

 .چپاول كاري و دغلي تملك نمودهاند

بالجملھ سردار ماكویي آقاي ایلخاني را بھ حكومت خوي منتخب كرده با یك دستھ 
از خانزادهھاي ماكو كھ ھر یك بیست سي نفر از رعیت خود، سوارة مجعولي 

درست كرده و توبرة بزرگي كھ ھرگز پر نميشد با خود آوردهاند آن وقت 
سوارهھاي كرد و عجم را كھ بدتر در محالت و دھات اطراف خانھ نزول مھمان 
داده و آتش بیفروختند، كھ تقریرش آن ممكن نیست . اما خود آقایان اعني آقاي 

ایلخاني و كسانش و قلیخان پسر سردار وكسانش تمامي ادارات دولتي را بھ 
تنگ آورده و از مالیات گرفتن ابداً  فروگذاري نكردند . و ھمة عایدات مملكت را 

بھ اسم مواجب سواره زود زود حوالھ داده مانند كسیكھ فراري است با كمال 
حرص و عطش ميگرفتند . و خودشان ھم ھر یكي از براي خود مواجب گزافي 



از سردار حكم گرفتھ وھي ميگرفتند . مالیة دولت در دست گرگان و یغماگران 
ماكو افتاده آقاي سردار ھم كھ از مال خودش چیزي نميداد، در دادن مال دولت 
و تعیین مواجب و ماھیانھ گرفتھ و یك دینار نميدادند بلكھ ھمھ را در خانھھاي 

محلھ و دھات مھمان داده بودند از صاحب خانة فلكزده كھ نان جوي نداشت 
سوارهھاي ماكو بعضي آشرماپلو و برخي قایقاناخ [ 199 ب] و بعضي سر شیر 

 .با عسل مطالبھ ميكردند و روزي سھ مرتبھ غذا میل ميكردند

صبحي یك مرتبھ با سر شیر و عسل و و ظھري قایقاناخ و شب را ھم آشرماپلو 
ميخواستند و آشرماپلو بھ اصطالح خودشان آن است كھ دو تا مرغ خانگي را 
پاھا بستھ بر روي یك سیني بزرگ از پلو بگذارند و چندان پلو در آن سیني كھ 

 .دو تا مرغ یكي این طرف و یكي آن طرف واقع شود

مردمنانجیب ماكو{مراد اطرافیان اقبال السلطنھ است} صاحب خانھ را كتك كاري 
كرده مطالعة اینھا را ميكردند، عالوه بر جو و علوفھ دواب ایشان. و اگر توقفي 
صاحبخانھ ميكرد كھ ندارم و از كجا بیاورم وي را در میان حوض آب پر از یخ 

انداختھ ، در حوض كتك ميزدند و چون صاحبخانھ از خانة خود خارج ميشد كھ 
تھیة نھار و شام حضرات را فراھم آورد . اگر عیال خود را در منزل ميگذاشت 

بھ عیالش تعدي ميكردند و اگر عیالش را از خانھ خارج ميكرد ،صندوق را باز 
و مایحتاج خانھ را دزدیده و خانھاش را یغماگري مينمودند . و با این حالت ابداً  

با اكراد ھم طرف نشده و جنگ نميكردند و چون اكراد باالي دھي و آبادیي 
آمده، فریاد ایشان بھ شھر ميرسید ماكوییھا {مراد اطرافیان اقبال السلطنھ 

است} از شھر سوار شده بیرون ميتاختند ولي از یك فرسخي شھر آن طرفتر 
 .نرفتھ و از ھمانجاھا برميگشتند

و اما آقایان ایشان ھم ھر چند روزي با ھزار تكبر وتجبر و منت گذاري و 
نانجیبي بھ معارف و وجوه باال را در دارالحكومھ جمع كرده و بعد از ھزار منت 

مطالبة اعناه ھم ميكردند و بھ تقریرات دلپذیر بیان ھمي نمودند كھ شما گمان 
كنید اكراد اسماعیل آقا شما را چاپیده و غارت كرده پس بر ما بدھید[200 الف] 
تا شما راحفظ كنیم وگرنھ رفتھ و ميگذاریم تا شما را ھم مثل ارومیھ و سلماس 

چاپیده غارت كنند . ھمین قدر دانستھ بودند كھ اھل این مملكت از ترس اسماعیل 
آقا مجبورند كھ بھ حضرات ملتجي شوند روز بھ روز بر مراتب نانجیبي و رذل 

طبعي افزوده و با كمال تشدید و تھدید پول طلبكاري ھمي كردندو ھر یك در وقت 
رفتن توبرة بزرگي از لیره با خود ببردند. صد ھزار تومان مالیات خوي را از 

 .مالیھ و دخانیھ و مواقل حتي بلدیھ، ھمھ را گرفتند



عالوه چند مرتبھ از تبریز ھم پول گزافي از دولت بھ خوي حمل كردند . با وجود 
این ایلخاني ھفدهھزار تومان ھم از دولت طلبكاري ميكرد چرا كھ پنجاه نفر 

سواره راسیصد نفر حساب كرده از دولت ميگرفتند آقاي پاشاخان پسر محمد 
پاشاخان بیست سي نفر از رعیت خودش سرباز آورده و آن را یك دستھ سرباز 

بھ ...{خوانده نشد} داده و با صاحب منصبان وافراد ماھي ششصد و پنجاه 
تومان مواجب گرفتھ ھمھ را صرف موارد غیر مشروعھ و عیاشي ھمي كردند 

زیرا كھ در ھمسایگي حقیر بودند و شبھا از صداي كمانچھ و تار و دف و دایره 
ایشان خواب بر من حرام شده بود و عاقبت بھ واسطة حركات نامشروع بھ 

مرض سفلیس كھ كوفت معروف است مبتال گردید . با ھمھ اینھا دفیق قافلھ و 
 .شریك دزد ھم تشریف داشتند

اگر بخواھم تعدیات ومظالم ایشان را تمام شرح كنم مثنوي ھفتاد من كاغذ بود. 
از آنچھ گفتیم و نوشتیم ھمھ را قیاس توان كرد چھ نھ از دولت ترسي و بیمي 

ومالحظھ داشتند و نھ از ملت شرمي وحیایي ميكردند . وحشیان كوهنشین 
ماكو{مراد اطرافیان اقبال السلطنھ است} خود را مالك حكومت و فرمانفرمایي 

[200ب] مملكت دیده آنچھ را كھ ميتوانستند فروگذاري نكردند و با اھل خوي 
كاري كردند كھ باید صد سال بعد از این پدرھا بھ اوالدشان بھ عنوان وصیت 
سفارش كنند كھ دیگر زیر بار حكومت ماكویي {مراد اطرافیان اقبال السلطنھ 

 .است}نروند و بھ آنھا كمر نبندند

بزرگ و صاحب اختیار ایشان كاكایون را كھ دوایي است سمي چون بھ دماغ 
بكشند انسان را مست ميكند ولي بھ غایت سمي در دماغ خیلي مؤثر است . گویا 

این دوا دوایي است كھ روسھا و فرنگھا در اجزاء خانھھا قدري از آن نگاه 
داشتھ و در بعضي امراض شدیده بكار ميبرند و نخودي از آن بھ چھار پنج 
تومان فروش ميشود . حاال آقایان ماكو آن را اسباب نشأء خود قرار داده و 

استعمال كرده مست ميشوند . پس آن شخص صاحب اختیار مست شده و 
مردمان محترم را بدون تقصیري و مالحظھاي امر ميكرد در عین شدت زمستان 

در میان حوض یخ انداختھ و چوب بر سر و صورتش ھمي زدند. حجاج ابن 
یوسف و عبیدهللا زیاد را از یادھا بدر برده و مردم از خاطرھا ببرند و رحم هللا 

الینا من االول ھميگفتند . ھر چند در مظالم و حركات سوء وناھنجاري و 
ستمكاري این جماعت بدتر از شمر و یزید گفتھ شود ھنوز بھ ھزار یك از صفات 

و حركات جنایت و شقاوت آیات حضرات كفایت نكند و زبان قلم ھر چھ در این 
خصوص طغیان بنماید بھ عشري از اعشار ناھنجاري ایشان حایز نتواند بود. 



عجبتر از ھمھ اینھا آنكھ بعضي از ظالمان عالم نماي مملكت ھم پیشرفت كار و 
ریاست با شریعتمدار خود را در حكومت ایشان یافتھ با حضرات دست بھ دست 
داده و مانند شریح قاضي [201 الف] فتواي دولت و ملت را بھ ایشان داده و 

كارھاي ستم آمیز خود را با مشاورت وسببیت این قبیل اشخاص كھ وجود ایشان 
ھمواره از سم ناقع بیشتر در مزاج ملك و ملت تولید مفسده مينمایند در مواقع 
اجراء ميگذارند و ایشان را نیز دستیار ومعاون كار خود قرار ميدادند بھ عبث 
نفرمودهاند:« اولئك اضر علي ضعفاء شیعتنا من جیش یزید ابن معاویھ» با این 
ھمھ ستمكاري و ناھنجاري كھ ذكر كردیم آن عالمان سوء در منبر رفتھ در میان 
جماعت كثیره از خداي نترسیده واز پیغمبر شرمي و آزرمي ناكرده بھ ایشان دعا 

ھميكردند و مدح و ثنا ھمي گفتند. اال لعنھ هللا علي القوم الظالمین و سیعلم 
 :الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون. و لنعم ما قبل

 و غیر تقي یأمر الناس بالتقي طبیب یداوي الناس و ھو علیل

 الف] از جملھ حوادث و وقایع اسفناك و فجایع سوزناك ،قضیة انتحار 201]
مرحوم سیفالسلطنھ خویي است كھ در شھر ذيالحجھ الحرام سال چھل ویكم 

 .ھجري وقوع یافت

مرحوم خداداد خان سیف السلطنھ پسر مرحوم حاجي حیدرخان امیر تومان 
درقزاقخانھ بھ درجة نیابت امتیاز گرفتھ و با عدة خود از نظامي خوي در طرف 

سقز وبانھ نزدیك بھ سرحد سلیمانیھ مدتي متوقف بوده وچند ماھي در میان 
چادر در آن صحراي گرم توقف داشتند . بعد از چند ماھي مدت وماموریت خود 
را خاتمھ داده با عدة نظامیان خوي بھ ساوجبالغ مراجعت كرده بودند . و چون 

محل مأموریت ایشان دور از آبادي و آب بوده و صحرایي بوده است پر از 
جانوارن موذي از مار و كژدم و رتیل و امثال اینھا لھذا در آن مدت خیلي مورد 
زحمت و مشاق فوق الطاعة واقع شده، بعد از مراجعت بھ ساوجبالغ گویا سیف 

السلطنھ جوان ناكام از شدت رفتار و نامساعدتي تنگ آمده در شھر 
ذيالحجھالحرام 1341 روزي بھ قصد انتحار و اتالف نفس محترمھ خود بعد از 
معاودت از مشق نظامي و صرف نھار منزل خود را از كسان دیگر خالي كرده و 
در حجره را از داخل بر بستھ و اوال با ھفت تیر گلولھاي بر تھيگاه خود زده و 

چون ميبیند كھ بھ آن تیرگلولھ از ھاق نفس نشد، دو مرتیھ با حالتي كھ خون از 
وي جاري بوده از جا برخاستھ و فرش اتاق را كنار كشیده و از تاقچھ یك سیغار 
آورده صرف كرده ، پس از صرف سیغار مجدداً  در روي خاك دراز كشیده و از 



تاقچھ تیر بر گیجگاه خود خالي مينماید و فوراً  سرش را پاشیده كرده و مقتول 
 .ميگردد

و فرمانده نظامیان حاضر ساوجبالغ از قضیھ مطلع شده با تمام عدة خود كھ 
قریب ھفتصد نفر بودند حاضر شده و جنازه را با احترام تمام مشایعت كرده در 

ً  بھ خوي اخبار دادند، سھ  مقابر امانت گذارده و بھ خاك سیاه ميسپارندو تلگرافا
نفر از كسانش رفتھ، جنازه را حمل بھ خوي كرده، در قبرستان شھانھ در زیر 
گنبدي كھ مرحوم حبیب هللا خان در آن مدفون است بھ خاك سیاه سپردند. این 

بنده كھ قریب شصت سال از عمرم سپري شده تا بھ حال چنین حادثھ خون آلود 
كھ كسي این ھمھ بھ قتل نفسھ تشنھ و مصر بوده باشد، نشنفتھ بودم عجبتر 
[اینكھ] مرحوم حبیب هللا خان صاحب ھمان گنبد ھم خود را در عین عنفوان 

جواني با گلولھ شش تیر بھ قتل رسانیده بود و ھر دو جوان ناكام زیر یك گنبد 
 .جمع آمدند

از جملھ وقایع شھر ربیعاالول ھمین سنھ 1342 یك ھزار وسیصد وچھل و دو 
عین اعالني را كھ امیر لشكر عبدهللا خان اعالنردسمي داد مندرج مينمائیم تا 

ً  معلوم گردد   .مطالبش ضمنا

اعالن- خوي، سلماس حسن خان جلیلوند، مورخھ 30 برج میزان 1302 
ابالغیھ نمره 1389 پس از جنگ اشرار خلخال در دربند مشكول با قواي نظامي 

و در ھم شكستن شرارت آنھا واشغال النھ و آشیانة شقاوتگري متردین مزبور 
بھ عدهاي از بستگان و نزدیكان رب النوع[211 ب] فتنھ و فساد امیرالعشایر در 

محل واقعھ دستگیر و بھ محكمة عدالت نظامي جلب و در مقابل سیئات اعمال 
خود سرانة چندین سال دیوان حرب آنھا را محكوم بھ نموده بود در روز بیست و 

پنجم برج جاري دوازده نفر از محكومین مزبور در تبریز بھ كیفر اعمال خود 
رسیده ، بھ دار عبرت مصلوب گردیدند . با مالحظة اینكھ بر خالف ماسبق ، 

خیانتكاران این آب و خاك پي در پي بھ جزاي خود ميرسند . اشخاصي كھ بھ 
پیرامون و گرد اینگونھ عملیات ميگردند باید بھ خوبي بدانند كھ دست قدرت 

یگانھ اوالد خلف و ناجي مملكت بندگان حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده كل 
قشون- دامت عظمتھ- و پنجة آھنین قشون كھ درظلّ  توجھات و سرپرستي نموده 

، راه سعادت و تعالي را براي آتیھ مملكت مفتوح فرمودهاند. بنابراین تصور 
نميكند كھ در ناحیة ایالت آذربایجان یعني ھمان ناحیة مھمي كھ در زیر تودهھاي 
خاك فالكت و بدبختي غرق و عنان اختیار بھ دست مقتضیات و وقت داده و دست 
بر روي دست گذارده مراحل حیات خود ومملكت را در روي تختھ پارهاي پوسیده 



بھ دست امواج كوه پیكر سپرده ، ھر آن آشكارا معدومیت را معاینھ در پیش 
چشم حسرت پردة خود دیده و فقط كف افسوس ميسودند، دورة سیري را با 

تابش ضیاء خوش بختي امروزه مملکت با نظر دقت نگریستھ و با افکار زور 
اندیشانھ خود تعمق نموده باز در صدد تشبثاتي باشند كھ حكم عدالت نیز باالخره 

گریبان اینان را بھ سیاستگاه كشیده، بھ سزاي ندانم كاریشان برساند . الناس 
 .مجزیون باعمالھم ان كان خیراً  [فكان خیراً  ] و ان كان اشراً  فكان شراً 

 .امیر لشكر شمال غرب و فرمانده قواي آذربایجان عبدهللا طھماسبي

از جملة وقایع ھمین شھر ربیع االول چھل و دوي ھجري گرفتاري سردار 
 ماكویي مرتضي قلي خان بوده

اصل گرفتاري مومي الیھ كھ مبني بھ تقصیرات بسیاري است این است كھ این 
شخص خودش كھ بیشتر از شصت سال از مرحلة زندگاني را پیموده و پدرش 

تیمور پاشاخان بھ واسطة ضعف دولت مشیّده ایران ھمواره معتاد بودند بر اینكھ 
با كمال خودسري و استقالل بدون مزاحمت احدي حكمراني آن صفحات را در 
كف اقتدار خود كرده و فعال مایشاء و حاكم ما یرید بودند و ھمیشھ با دولت 

متبوعھ بعضي پولتیكھاي پوشیده را كھ بي تحقیق آنھا بر ھمھ كس واضح بود 
رفتار كرده و دولت چون ضعیف و ناتوان بوده با حضرات بھ طریق پردهكشي و 
مدارا رفتار كرده و ھمان پولتیكھاي لغو آنھا را در محل قبول گذارده و از ایالت 
مثل ماكو و مالیاتش بھ مجرد اسمي بال رسم قناعت كرده و اكتفاء[ 212 الف] 

 .بھ محض صورتي از اطاعت وفرمانبري ھمي كردند

در زمان پدرش در سلطنت مرحوم ناصرالدین شاه كھ باز دولت مختصر صورتي 
و قوهاي داشت مكرر اتفاق افتاد كھ مامور ولیعھد دولت یا ایالتي حوالة مالیاتي 

و براتي با خود برده و از تیمور پاشا خان پدرش ھزار فحش وكلمات غیر 
مربوطھ شنیده ، عوض پول حرفھاي استماع كرده، معاودت مينمودند . باز 

دولت من باب صالح وقت واینكھ پا بر روي دم افعي نگذارند ھمھ را با عفو و 
اغماض بسر برده و تعقیب حركات ناھنجار ایشان را نكرده واز مالیات ماكو 

غمض بصر ھمي نمودند. زیرا كھ مسلم بود كھ اگر مختصر سختگیري كرده 
بودند البداً  سردار ماكو با عشایر عثمانلو وایران و روس اشارتي و در سر حد 

انقالب و آشفتگي بزرگي فراھم كرده و دولت را بھ زحمت و خسارت 
فوقالعادهاي بیم ھمي دادند بھ اصطالح یك مرده گربھاي در میان كرده و دولت 
را با یكي از این دو دولت ھمسایھ بھ جنگ ميانداختند. و راپورتھاي پي در پي 

ميداد كھ عثماني از فالن سمت بھ خاك ایران تعدي كرده یا عشایر روس یا 



عسكر یكي از اینھا تعدي نموده فتنھ بر پا ميكردند من باب عطاي او را بھ لقاي 
او بخشیدیم دولت بھ زبان حال ميگفت مرا بھ خیر تو امید نیست شر نرسان . و 
چون قضیھ انقالبات مشروطھ و آمدن روس خصوصا طغیان اسماعیل آقا كھ یكي 
از نوكرھاي سردار بوده بھ وقوع رسید بیشتر از پیشتر كابوس فتنھ و خودسري 

و استقالل در كاخ صماخ سردار متمكن گردیده و خود را شایستھ ھمھ گونھ 
استقالل و سلطنت ھمي دید و دولت چھ از جھت خزینھ و دفینھ و سالح و 

قورخانھ روز بروز خود را داراي قوت و توانایي دیده و دولت را ضعیف ناتوان 
یافتھ ، چندان اعتنایي بھ دولت نداشت . و فقھا اسمي كھ من نوكر ایرانم باقي 

بود. در زمان روسھا آن اسم را تغییر داده واز جانب روسھا بھ لقب خان 
اسبسوا ملقب گردید . یعني خان مستقل، خان محض، بھ عین امپراطور روسي 

 .وي را بھ عنوان خدیو ماكو و خان اسسوا مكتوب ميكرد

از اینجا القاي خیاالت استقالل وطغیان را بر وي مينمودند. سردار ھم در كمال 
 .بيشرمي كاغذھا وپاكتھا را بھ عنوان خان اسبسوا چاپ كرده،بكار ميبرد

و در شب و الدت نحس نیكاالي در خوي و ماكو كھ در تحت حكومت وي بود 
جشن بزرگي بر پا نموده حتي در حكوم[212 ب] امیر امجد ماكویي كھ از جانب 

سردار حكومت خوي را داشت . مخصوصا سردار در والیت امپراطور محض 
خوش آمد ایشان و اظھار بستگي بھ روس مبلغي بھ جھت مصارف جشن و 

مھماني مخارج فرستاده و دستور داده بود كھ بھ تمامي در خانھھا و دكانھا و 
كاروانسراھا و بندرھا ، بیرق الوان كھ عالمت روسي بود ، زده وسر شب 

چراغ بیاویزند. منتھا محض حفظ صورت ،جار زدند كھ دو تا بیرق بزنید یكي از 
ایران دیگري از روس منحوس . و جشن خیلي بزرگ بر پا كردند . باري 

گذاشتھ از ھمة اینھا چون نوبت سیاست و انتظام مملكت بھ حضرت وزیر جنگ 
و عبدهللا خان امیر لشكر رسید ،عدهاي از قزاق بھ ماكو فرستاده و در آنجا ھم 

مثل سایر جاھا ادارة نظامي تشكیل داده و مالیات حضرات را گرفتند . اگر چھ از 
خود سردار چیزي نگرفتند ولي از دیگر خوانین با سختي تمام مالیات سھ چھار 

 .سالھ را با قزاق گرفتند

آقاي سردار كھ عادت كردة استقالل و خود سري بود این معني را بر نتافتھ 
ضمنا بناي گربھ رقصاني و موشك دواني نھاده و عشایر ماكو را درخفیھ بھ فتنھ 

و فساد تحریك كرده، چندآنكھ بھ فاصلة قلیلي دونفر قزاق را بيگناھي، كردھا 
كشتند. عالوه دو ماه قبل بھ امیر لشكر راپورت داده كھ دوازده ھزار از قشون 
بالشویك بھ آراز كنار نزدیكي سرحد غرب خودشان آمده، امیر لشكر از استماع 



این راپورت مضطرب شده، ھم بھ تھران اخبار داده و قوشون حركت دادند و ھم 
خودشان در ظرف چند ساعتي با اوتوموبیل بھ خوي آمده و از خوي ھم در مدت 

قلیلي خود را بھ ماكو رسانیده واز ھر طرف بھ جلب قشون امر داده ،چون بھ 
ماكو رفتند معلوم شد حقیقت نداشتھ و ھیچ احدي بھ سر حد ایران نیامده . 
سردار را مسئول كردند چاره ندیده تقصیر را بھ گردن میرعبدهللا نام نایب 
الحكومةعرب انداختھ كھ من بھ جھت راپورت میر عبدهللا راپورت دادهام . 

میرعبدهللا ھم بھ گردن منشي خود انداختھ، واضح گردید كھ سردار از ھمان 
 .پولتیكھاي پوسیده بوده است بكار بردهاند. دروغ بي فروغ است

دوم اینكھ بھ امیر لشكر قول صریح داد كھ مخارج راه شوسھ مابین خوي و ماكو 
را من از كیسھ خود ميدھم . امیر لشكر ھم بھ وزارت [213 ب] جنگ در 

تھران با كمال تشكر راپورت داده و مخصوص در آنجا فرستاده كھ مصارف 
تعمیر را مالحظھ كرده ومشغول ساختن بشوند. چون موقع پوب دادن رسید 

سردار گفت من مينویسم از دھات فعلھ و آدم بدھند .گفتند با فعلھ و آدم تعمیر 
نتوان كرد ، ھشتاد ھزار تومان مصرف دارد . باري حرفش دروغ بر آمد و 

 .معلوم شد كھ خالي بوده است . و فریبي بھ دولت ميزده است

سیم اینكھ: امروزھا گویا متصل كاغذھا بھ روساي عشایر نوشتھ بوده است و 
آنھا را بھ طغیان دعوت كرده ، ایشان ھم مخالفت دولت را روا ندیده ، عین 

كاغذھا را بھ امیر لشكر فرستادهاند كھ سردار ما را بھ طغیان ویاغيگري تحریك 
مينماید ولي چون ما قول صحیح بھ دولت دادهایم ھرگز قبول نكرده و نميكنیم . 
این است عین مكاتیب وي را فرستادیم مالحظھ فرمائید .چنانچھ امیر لشكر ھمین 

 .قضیھ را اعالن كرده است

باري چون نفاق و آشوبطلبي سردار واضح وآشكار گردیده و پرده از روي كار 
بر افتاد . امیر لشكر با اتومبیل از تبریز حركت كرده و در اواسط شھر ربیع 

االول بغتھ در باخچاچیق بھ منزل سردار وارد شده و پس از ساعتي سردار را 
سوار درشكھ كرده بھ جانب تبریز از راه خوي رھسپار كرده و شبانھ بھ خوي 

وارد شده شب را در نظامیھ بھ صبح رسانیده ، صبحي با شاھزاده ضیاء الدولھ 
از صاحب منصبان نظامي در اتوموبیل نشانیده روانة تبریز نمودند. و بعد از 

ورود بھ تبریز در قزاق توقیف كردند. و دو روز قبل قریب ھیجده بار شتر 
قورخانھ و پولھاي وي را كشیده بھ خوي آورده و بھ تبریز حمل كردند. از قرار 
تحقیق شنیدم ھیجده صندوق آھني پول سفید و چھار صندوق پول طال از لیره و 

باشي آچیق و امثال آنھا داشتھ است . عالوه بر جواھرات كھ چھار جعبھ بوده 



است . ھمھ را دولت ضبط كرده بھ تھران بھ خزینھ روانھ نمودند. از ھمة اینھا 
باالتر اینكھ چون حضرات از قدیم االیام از زمان جدشان ابراھیم سلطان از جانب 
نادرشاه افشار سرحددار بودهاند گویا در دست آنھا سندي است در تعیین سرحد 
ایران و عثماني . و معلوم نیست كي عثمانیھا فرصت یافتھ و با آن خانیھا این 

حدود را قرار دادهاند . و از روي آن سند تمامي ماكو اكثري از خوي و ارومیھ 
بھ جانب عثمانلو ميافتد. با وجودي كھ ھیج وقتي چنین حدودي معمول نبوده 

است . با ھمة اینھا سردار بواسطة رغبتي كھ از دولت پراكنده دارد ، مخصوصا 
عثمانلوھا را بھ این معني تحریك ميكرد . مخصوصا چیزي قبل از گرفتاري 

حاكم بایزید و وان بھ ماكو آمده و چندي با سردار خلوت دانستھاند و در پیش 
روي مامور نظامي با حضرات گفتھ است كھ من اگر بھ خاك شما بیایم مرا قبول 

ميكنید . ميگویند با كمال امتنان پذیرایي مينمائیم وانگھي بھ تحریك مومي الیھ 
یك نفر ضابط قماندار با جمعي عسكر متمرد آمده ومطالبھ تعیین حدود از روي 

جریدة درویش پاشا ميكردند . و سردار ھمھ را با خدعھ و دورویي و پریشاني 
حرف ميزده است. باري مقصودش این بوده است كھ دولت را ترسانیده و 

 .نگذارد قزاق ونظامي در حدود ماكو مالحظھ بنماید

 

 



 

 




