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 سياسيـ اجتماعي هايتاليفعو ينامهزندگ
 كردستان ديني برجسته عالمورخوم انديشمند،

 كردستاني مردوخدمحم شيخ
)عليه اهللا رحمة( مردوخ)اهللا(آيت

 كردستاني سوران دكتر مرحوم كوشش به

 دوم بخش
 سوم دوره

 مردوخ محمد شيخ سياسيو اجتماعي فعاليتهاي
 هجـري)1330– 1329( قاجار ساالرالدوله قيام جريان در

 در روس سـفارت بـه عليشاه محمد شدن پناهنده از پس قمري

 از مركب مجلسي قمري، هجري 1327 الثاني جمادي 27 جمعه

 بـاو گرددمي منعقد بهارستان در مجلس وكاليو اعيانو علما

 پسـر قاجـار ميـرزا احمـد ساالرالدوله شاهزاده مجلس، اين رأي

 ايل رئيس الملك عضدو انتخاب سلطنت به عليشاه محمد ارشد

 اعظم سپهدار همچنين شود.مي برگزيده سلطنت نيابت به قاجار

 بـه بختيـاري اسعد سردارو جنگ وزيرو الوزراء رئيسنعنوا به

 1329 صفر5 در الملك عضد گردند.مي تعيين داخله وزير عنوان

 الملـك ناصـر خـان ابوالقاسـمو كنـد مـي فـوت قمري هجري

2 در وي شود.مي منصوب سلطنت نيابت به همداني قراگوزلوي
 قسـم سـلطنت نيابت عنوان به قمري هجري 1329 االول ربيع

 نمايد.مي ياد

 از سنندج، در كردستاني مردوخ محمد شيخ ايام، همين در

 واالمقـام(عارف نقشبندي الدين حسام علي شيخ مرحوم سوي

 شـيخ شـود. مـي فراخوانده اورامان به كردستان) احترام موردو

 قصـد كـه قاجـار سـاالرالدوله بـا خواهدمي وي از الدين حسام

 بـاز مخلـوع عليشـاه محمـد ادرشبـر به را تختو تاج داشته

و اياالت مجدد تصرف مقدماتو باشد داشته همكاري گرداند،
 شـاهزاده بـراي را كردستان جانب از تهران به حملهو واليات

 نويسد:مي زمينه اين در خود مردوخ آورد. فراهم
 شـيخ امـر حسـب بـر برف زياديو هوا سردي وجودبا«

 فرمـود آمـد. عمل به شيخاتمالقكُن باغهدرو نموده حركت

 بـود سـاالرالدوله مالقات زمستان اين در شما آمدن از مقصود

 در گفـت مـي بـود، آمده اينجا كردي لباس با قبل روز چند كه

 بـا نموده مالقات السلطنه شعاعو عليشاه محمدبا(وين) وينه

 تخـتو تـاج استرداد براي طرف دو از كه اند بسته معاهده هم

و كردسـتان طرف از ساالرالدوله بيارند. ايرانبههحمل موروثي
و بهـادر اميـر بـا السـلطنه شـعاعو عليشـاه محمـد كرمانشاه،
 بـا باطنـاً گويـا هـم روس دولـت تركمان. طرف از ارشدالدوله

 به مساعدت قول هم جاف رؤساي دارد. موافقت ايشان موفقيت

 مالقـات هـم را شـما كـه شـد منتظر خيلي اند. داده ساالرالدوله

 كـرد. حركـت داشت، عجله هم او رسيديد، دير شما چون نمايد،

 او بهار اوايل شد قرار دادم. او به مساعدت قول شما طرف از من

 آمدن تا هم شما نمايد. حركت كردستان خاك به جاف عشاير به

 تاج به دوباره بدبختها اين شايد كنيد. حاضر را كردستان زمينه او

»دشون نائل خود تختو
-مـي بـاز كردستان به سال همان زمستان اواخر در مردوخ

 حكمـران اميرنظـام خـان عبـداهللا ميرزا حاج به را قضيهو گردد

 وزارت به را قضيه مشروح نيز اميرنظام دهد.مي اطالع كردستان
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 بـه را قضـيه داخلـه وزير السلطنه قوام اما كند؛مي مخابره داخله

 اصـل بـي حرفها اين« كه: ارددمي اظهارو نمايدمي تكذيب كل

 ليـزه شانزه خيابان در ساالرالدوله حاال كه داريم اطالعماو است

».زندمي قدم پاريس
 ايـران وارد آذربايجـان سـمت از مدتيازپس ساالرالدوله

-مـي اقـدام قشون آوري جمعو اردو ملزومات تهيهبهو شودمي
 سـوي بـه دسـا اُ جانـب از نيز عليشاه محمد چندي، از پس كند.

 هجـري 1329 الثـاني جمـادي اواخـر در كند.مي حركت ايران

 آنجـادرو رودمي جاف پاشاي محمود نزد به ساالرالدوله قمري

2 شـب اوضـاع، ايـن متعاقب كند.مي مبادرت اردو گردآوري به
و اعيـان به خطاب ساالرالدوله پيك قمري هجري 1329 رجب

 كـه شودمي داده دستور آنهابهو رسدمي سنندج، رجالو اشراف

 دولتـي فـوج رئـيس شب همان كنند. دستگير را طلبان مشروطه

 بـا هـراسو خـوف فرط از بوده، مستقر كردستان در كه همدان

 مـأموران ديگـر كنـد. مـي فرارو ترك را سنندج توپخانه،و فوج

 جمعه روز گريزند.مي شهر از امكان، صورت در هريك نيز دولتي

و جـاف جمعيـت بـا ساالرالدوله قمري هجري 1329 رجب 10
 عمـوم رسـند. مـي سنندج نزديكي به كردستان سرحدي عشاير

 محمـد شـيخ حاج آنها رأسدرو جمعه نمازگزارانو شهر اهالي

 از بخشـي رجـب، 11 شنبه عصر شتابند.مي آنها استقبال به باقر

 شــاهزاده خــود قمــري هجــري 1329 رجــب 12 ســپسو اردو

 قلعـه بـه اردو، بزرگـانو رؤسـا از نفر پنجاه صدو با ساالرالدوله

 بالفاصـله ساالرالدوله گردند.مي وارد سنندج داراالياله حكومتي

 تقاضـايويازو احضار حكومتي قلعه به را مردوخ ورود، از پس

 نويسد:مي زمينه اين در خود مردوخ كند.مي همكاري
 بـه فرستاد. اينجانب سراغ به آدم رفته شب از چهار ساعت«

 درآورد بغل از بود، كرده حمايل كه كوچكي قرآن مالقات، مجرد

و من مقدرات در شما ببرم، پيش من اگر قرآن اين بحق گفتو
 به كه نماييد ياد قسم بايد هم شما شد. خواهيد شريك من برادر

 گفـتم نماييـد. خارج خود خيال از را مشروطهو نكنيد خيانت من

 درجـه منتهـي اقتـدار اين عين در من براي اقدس حضرت قسم

 اختيـار بي مرا كه كندمي ثابت من به را اقدس حضرت صميميت

 حضـرت بـراي من قسم ولي نمايد.مي مالو جان بذل به وادار

 مرا اطراف عشاير نفر هزار چند كه شب نصف اين در واال اقدس

 از قسـم بدون بنابراين دهد.مي نشان مرا نفس ضعف اند، گرفته

 بـه مقصـد ايـن در را خودم توانايي كه دهممي قول قلب ميمص

 مواقـع در هـم اقـدس حضـرت اينكـه شرط به برسانم. مصرف

 همـين بـه شـاهزاده بفرماينـد. توجه مرا صادقانه عرايض الزمه

 فرمـود... قناعـت بـود آاليـش هرگونـه از خـالي كه ساده قول

 حـت را مـرا روزو شـب بـود، كردسـتان در شـاهزاده تا مختصر

 در رفتـه شـب از هفـتو شـش سـاعت تا آفتاب اول نگذاشت.

 كرد.نمي من حضور بدون اقدامي هيچو بودم معذّب دارالحكومه

».بود اينجانب عهده به او تلگرافيو كتبي تحريرات تمام حتي
 بـه اردو مـابقي شـهر، بـه ساالرالدوله ورود از پس روز يك

 شـيخ برادران ظهرم شيخو صادق شيخو عالءالدين شيخ همراه

 بـه جاف محمودپاشاي نماينده مردوخي غني شيخو الدين حسام

 تـدريج بـه نيز بعد روزهاي در ترتيب اين به شوند.مي وارد شهر

-مي وارد شهر به خود جنگي جمعيت با كردستان عشاير رؤساي
 خــان ســليمان جملــه از پيوندنــد.مــي ســاالرالدوله بــهو شــوند

 ظفـر عباسـخانو السـلطنه ظفـرم خـان حسينو الملك شرف

 كرمانشـاه)،(از كلهر داودخان همچنينو رشيد)(سردار السلطان

 بـه اردوكشـي اين در كه هستند عشاير رؤساي از دسته آن جزو

 اند. پيوسته ساالرالدوله
و مخلـوع عليشـاه محمد قمري هجري 1329 رجب 21 در
 وارد ركمانت نفر هزارشش با بهادر اميرو السلطنه شعاع برادرش

 شـوند. مـيـ خزر درياي ساحل بر روسيه سرحددرـ تپه گميش

 نمايـد. قبضـه را تهران كه زندمي تلگراف سپهدار به شاه سپس

 سپهدار تبعيدو اخراج به رأي رجب 28 جلسه در مجلس وكالي

 كردسـتان، در دهند.مي الدوله معاونو السلطنه محتشمو اعظم

 شـيخ معيـت در قمـري هجـري 1329 شعبان2 در ساالرالدوله

 كنند.مي عزيمت كرمانشاه به سنندج از مردوخ محمد

 به خود قشون با زودتر هرچه كه شودمي مصمم ساالرالدوله

 كردسـتاني مـردوخ محمد شيخ از وي افتد. راه به طهران سوي

 دسـت بـه را شـهر آن انتظامو بماند كرمانشاه در كه خواهدمي

 امـر تحت افراد قليل عدهو رودنمي بار زيراابتد در مردوخ گيرد.

 مأموريـت ايـن انجـام براي اند، بوده رمشتي سوار شصت را خود

 كـه مـردوخ كنـد. مي پافشاري ساالرالدوله داند.نمي كافي مهم

 تعلـل همچنـان دانـد، مي عبث را ساالرالدوله لشكركشي اساساً
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 اسـت ضـر حا كـه دهدمي پيشنهاد وي به سرانجام اما ورزد؛مي

 ايـران به برده،مي سر به عراق در كه را شاه برادر السلطان عضد

 قمـري هجري 1329 شعبان 14 در مردوخ بدينگونه، بازگرداند.

 مؤيـد سـاالرو توسـركاني ميـرزاي احمـد شـاهزاده همـراه بـه

 خارج كرمانشاه از السلطان عضد بازگردانيدن جهت كرمانشاهي،

 دولـت هاينزديكي در افتند.مي راه به عراق سويبهو شوندمي

 آنهـا بـاو كننـد مـي برخـورد بختياري اميرمفخم سواران به آباد

و مـردوخ گريـز،و جنـگ رشـته يـك از پـس شوند.مي درگير
 در سـپس گيرند.مي پناه حوالي آن در كاروانسرايي در همراهان

 شعبان 17 در سرانجام آباد، دولت قصبه از عبور از پس راه، ادامه

 عضـد شـاهزاده منزلگـاه آسـتانه قريه به قمري، هجري 1329

-مـي كرمانشـاه بـه بازگشت به حاضررااوو رسندمي السلطان
 بازگشـت راه در شاهزاده،و همراهانو مردوخ بدينگونه، نمايند.

-مي كنگاور به قمري هجري 1329 شعبان 23 در كرمانشاه، به
و كننـد مـياقاتـر خان اصالن صاري منزل در آنجادرو رسند
 كـه دهندمي اطالع ساالرالدوله به تلگرامي طي را خويش ورود

 جنـاب خـدمت كنگـاور. بـه كرمانشاهاز« است: چنين آن پاسخ

 اهللا سـلمه جمعـه امام آقاي االسالم حجت شريعتمدار مستطاب

 مالقات انشاءاهللا دارم. امتنان نهايت بي جنابعالي زحمات از تعالي.

 يـك كـه بياوريد تشريف فرموده حركتدزو صبح است. نزديك

».ساالرالدوله بكشم. آغوش به را عزيزم برادر زودتر دقيقه
 شـعبان 23 در السلطان عضد شاهزادهو همراهانو مردوخ

 استقبال مورد آنجا در شوند.مي صحنه وارد قمري هجري 1329

 از شـعبان 24 در سـپس شـوند. مـي واقـع گروسي خان عليرضا

 بيسـتون، نزديكـي در افتنـد. مـي راه به كرمانشاهمعز به صحنه

 بـه اردالن الملـك ارفع خان محمد حاجو مظفر سردار داودخان

 بـه مسـتقبلينو سوارانو مردوخ سپسو روندمي آنان استقبال

 شـاهزاده خود كرمانشاه، دارالحكومه در شوند.مي وارد كرمانشاه

 آنهـا پيشـوازبهرشه علمايو رجال عموم حضور با ساالرالدوله

 شتابند.مي

اي اعالميـه ايران الوزراء رئيس سوي از ايام، همين در ...اما
 هجـري 1329 شـعبان4در« گـردد: مـي صـادر مضمون بدين

 كـه كساني شودمي اعالن مقدس مجلس رأي حسب بر قمري،

 تومـان هـزار يكصد نمايند، دستگير يا اعدام را ميرزا علي محمد

 دستگير يا اعدام را السلطنه شعاع كه كساني شود.مي داده آنها به

 كـه كساني شود.مي داده آنها به تومان هزار پنجو بيست نمايند،

 تومـان هزار پنجو بيست نمايند، دستگير يا اعدام را ساالرالدوله

 خدمات داوطلبان اگر كه شودمي اخطار نيزو شودمي داده آنها به

 بـه الـذكر فوق مبلغهاي شوند،تهكش خدمت انجام از بعد مزبوره

 خزانـه در مبلـغ اينو شد. خواهد داده آنها ورثه به نسبت همان

 پرداخـت آنهـا بـه نقداً خدمت انجام از بعدو است. موجود دولت

».طهران تمدن مطبعهـ الوزراء رئيس امضاء محلـ شودمي

 شـاهزاده سـاالرالدوله قمـري، هجري 1329 شعبان 27 در

-مـي مـردوخ محمد شيخ به را السلطان عضد ميرزاياهللا فضل
 سـوي بـه نظـامو عشـاير نفر هزار پنجو بيست با خودو سپارد

 خود راه در ساالرالدوله قواي ايام اين در گردد.مي رهسپار تهران

و غـارت را آنجـا رسـند، مي كه روستايي هر به تهران، سوي به
 از سـاالرالدوله قـواي بدينگونـه، كننـد. مـي لخت نيز را عابرين

 دولـت قـواي بـا ايـران شـمال از عليشاه محمد قشونو غرب،

 كسـب موفقيتهـايي ابتـدا در شاه قواي شوند.مي درگير مركزي

 در قمـري هجـري 1329 رمضـان 11 در نهايت در اما كنند؛مي

 امـامزاده نزديكـي در بختيـاي، عشـايرو ارمني يپرم قواي برابر

 سـپس خورند.مي شكستـ هرانت شرقي جنوب در واقعـ جعفر

 همـايون معين اردوي از سوادكوه در شاه اردوي رمضان، 17 در

 بهادر اميرو السلطنه شعاعو شاه لذاو خوردمي شكست بختياري

 را خبـر ايـن« نويسد:مي مردوخ شكست، اين درباره گريزند.مي

 ميـدان ميـدان، ديگـر كـه دادم اطـالع ساالرالدوله به رمزاً من

 شد؛ خواهيد تختو تاج صاحب خودت ببريد پيش اگرت.شماس

و شاه طرف از بختياريهاو يپرم حاال كه داشتم واهمه دل در ولي
 سـاالرالدوله متوجـه اگـر انـد. شـده خاطر آسوده السلطنه شعاع

 نخواهنـد ايسـتادگي او چپـاولچي غـارتگر اردوي قطعـاً بشوند،

».كرد
 سـردارو بهـادر سـردار قمـري، هجري 1329 شوال3 روز

و بختيـاري نفـر هزار دو با ارمني يپرمو جنگ سردارو محتشم
و شـوند مي روبرو ساالرالدوله اردوي با ساوهو باغشاه در مجاهد

 بـا هـم او خـودو خوردمي شكست ساالرالدوله اردوي سرانجام

 اين در گريزند.مي همدان به رو بروجردي الدوله احتشام شاهزاده
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 بـر را راه اورامـي، سـلطان جعفرو گروسي خانضاعلير گيرودار

 آنهـا تعاقـب از را سـاالرالدولهو بندندمي بختياريهاو مجاهدان

 دهند.مي نجات

 شـاهزاده كرمانشـاه، در مـردوخ محمد شيخ ايام، همين در

 تـأمين را شـهر ايـن انتظامو كندمي نگهداري را السلطان عضد

 خبـر انتشـارو اوضـاع، شـدن تـر وخيم با تدريج به اما نمايد؛مي

 عضـد شـاهزادهو مردوخ طهران، حوالي در ساالرالدوله شكست

 شـوند. مي پناهنده كرمانشاه در عثماني شهبندرخانه به السلطان

 تحصـن ريخته، شهبندرخانه به كرمانشاه تجار از جمعي آنجا، در

 از پـس خواهنـد. مـي شاهزاده از را خويش مطالباتو نمايندمي

 سرانجام زمينه، همين در شهبندرخانه در وقايع سلسله يك بروز

 از شـاهزاده كلهر، خان داود ياريو مردوخ سازي چارهو نقشه با

 بدينسـان،و يابدمي رهايي شهبندرخانه در متحصن تجار چنگ

 را شـبي بازگشت، راه در شوند.مي دور آنجا از شاهزادهو مردوخ

ـ مي بسر ماهيدشت كاروانسراي در  شـيخ روز، آن فـردايودبرن

 اسـالمبول سـوي بـه شـاهزادهو كردسـتان، به رو مروخ محمد

 شوند.مي رهسپار

ــد از پــس همراهــانشو مــردوخ ــزل در توقــف روز چن  من

 گردنـه در سـنندج، بـه بازگشـت راه در رشـيد، سردار عباسخان

 همـين در گيرنـد. مـي قـرار راهـزن نفر دو حمله مورد خراجيان

 خواسـتم برگردانـده را اسب جلو« نويسد:ميدخو مردوخ زمينه،

 را مـا سـر پشـت ديگـر نفر پنج ديدم برسانم سنگري به را خود

 سنگ چپ دست كوه. به زدم پريده پايين اسب از ناچار اند. گرفته

 نفـر سـه كـه هم آدمها باقي كردم. سنگر آورده دست را بزرگي

 را سـنگي پشـت هريـك شـده پياده من سر پشت سه هر بودند

 ده شـليك از داشتم. همراه تير ده طپانچه يك فقط من گرفتند.

 التمـاس بـه كـه شـدند بيچـارهو پراكنده تفنگچيها بقدري تير

 زدند فرياد گذاشتهجاراو... فشنگ قطارو تفنگو اسب درآمده

 شـيخ آقاي نداريم. شما كار به كاريو رويممي ما بدهيد راه كه

 چكـاره شـما پرسـيدم كـرد. ادارو غلـط كـار اين به را ما وهاب

 شـيخ(سيدالدوله) عموي پسر وهاب شيخ آدم ما گفتند: هستيد؟

 كـه فرسـتاده گردنه اين به را ما ديروز از هستيم. آباد دولت قيدار

 او براي كرده لخت را شما داريد. همراه اسلحهو اسبو ليره شما

 ديگـر،گفتنـد كـه را ايـن ايم. شده قضا اين گرفتار حاالو ببريم

 تيـررس از تـا كـرديم خـالي ايشان بر را راه نشده، آنها متعرض

 اسبها سالماً آدمهاو آمدم گردنه باالي تا پياده منهم شدند. خارج

 آنجـا در را شـب آمـده لـون قريـهبهو شديم سوار آورده باال را

 از گفتند سادات كرديم. نقل لون سادات براي را تفصيلو مانديم

 جهت اينبهو هستند گردنه اين در تفنگچيها اين عصري ديروز

 آن در واقعـه، ايـن بعـد نمايـد. عبور آنجا از نكرده جرأت ما آدم

 ده تيـر ده بـا فالنـي كـه بـود كـرده پيـدا غريبي اشتهار نواحي

 خـود انتشـار ايـن سـبب بيشتر است. داده شكست را تفنگنچي

».بودند كرده نقل مردم براي كه بودند تفنگچيها همان
 شـهر به قمري هجري 1329 ذيقعده6 در مردوخ سرانجام

 سـاالرالدولهازاي نامه دوباره چندي، از پس گردد.مي باز سنندج

 خبـر باغشـاه در چون «... مضمون: بدين رسد،مي وي دست به

 عقب سياست اقتضاء حسب بر هم ما نشسته عقب شاه كه رسيد

 بـهو بمـانيم نشـاه كرما در را زمسـتان اين داديم قرارو نشستيم

 بهـار موسم انشاءاهللا تا بپردازيم عراقو لرستانو خوزستان اداره

 سـمت از مـاو شمال سمت از عليشاه محمد اعليحضرت دوباره

 در مـن فعـالً كنيم. يكسره را كارو ببريم تهران به حمله جنوب

 اينجـا كـرده حركـت بفوريت است الزم هستم تنهاو تك اينجا

 ساالرالدوله بياريد. خود با داريد حاضر سوار كه هم عده هر بياييد

».عجم عراقو لرستانو خوزستان ممالك كل شاهنشاه
 سـاالرالدوله بـه زيـر مضمونبهاي نامه متقابالً نيز مردوخ

ــي ــد:م ــه« نويس ــت ك ــدس حضــرت پاك  اعليحضــرت واال اق

و مـارك مضـمونو پاكـت سر مهر كردم زيارت را شاهنشاهي
 گـاو(شـتر سراسـر سـنجيدم هـم با كه را باركم دستخط مفاد

 منافـات شاهنشـاهي كلمـه بـا ساالرالدوله لقب مهر بود. پلنگ)

 بـا اسـت ايـران دولت عالمت هم خورشيدو شير استعمال دارد.

 اينجانـب دعوت است. تناسب از خارج ايران از قسمتي حكومت

 نيسـت مـارك جـزو كردسـتان اسمو هستم كردستان اهل هم

 ايـن زودتـر هرچـه كـه كـنم مي عرض نتيجه در است. مورد بي

 كـه شـود منتشـر نگذاريـد داده تغييـر را پاكت فرم اينو مارك

 اندر قبولوردپياز+ يمينازو يسار از زيركانند است. آور خنده

ام شده وارد تازه چون هم فقير خود اندوزي شرف به راجع كمين.
 ايـن كه بدهيد اجازهمدار تمنا است مستولي هم مزاج كسالتو

 اعليحضـرت بهـار موسم انشاءاهللا باشم. كردستان در را زمستان
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1393بهار23شماره

 واال اقدس حضرتو تركمان قواي با شمال طرف از شاهنشاهي

 از هـم اينجانـبو لرستانو كلهر قواي با كرمانشاه طرف از هم

-مـي حركـت طهران جانببه(رمشت) قواي با كردستان طرف
 هـر فرمـوده امـر شاهنشاهي كابينه به كه است مستدعي كنيم.

 جريـانو مبـارك صـفات خجسته ذات سالمت از را فقير هفته

».مدار دريغ خبر ننمايي، گر جمال نگذارند. اطالع بي امور
ــفر 19 در ــري 1330 ص ــري، هج ــار قم ــد ي ــان محم  خ

 سـردارو بردمي يورش كرمانشاه به سوار دويست با كرمانشاهي

 همين در گريزند.مي سه هر ساالرالدولهو كلهر داودخانو رشيد

 دسـت بـه خـان جـواد برادرشو كردستاني الملك شرف حمله،

 تقـاص بـه سپس رسند.مي قتلبهاش دارودستهو نعلبند حاجي

و روانسـرو جـوانرود قـواي بـا رشـيد سردار الملك، شرف خون
 شكسـت را خـان يارمحمدو كنندمي حمله كرمانشاه به كمانگر

 رشـيد سـردار آنگاه آورد.مي در تصرف به را كرمانشاهو دهدمي

 بـهو دسـتگير، را السـلطنه فخيم پسرشو الدوله اعظم شخصاً

 اعـدام را آنهـا كرمانشـاه در برادرش،و الملك شرف خون تقاص

 نويسد:مي زمينه اين در مردوخ كند.مي
 عشـاير كـه نمـود ثابـت شـاهزاده به رشيدانه حركت اين«

و بكنند كار او براي دلسوزانه خواهندنمي كرمانشاه در كردستان
 بـه غارتو نهب براي روزهرو داده قرار خود دست بازيچه را او

 در بختيـاريو يپـرم بـه دادن شكسـت نه اگر دوانند.مي سمتي

 از محمـد يـار كـردن بيـرون از مشـكلتر كثير عده آن با باغشاه

».نبود كرمانشاه
 1330االول ربيــع25رالدوله در پــس از ايــن حــوادث، ســاال

و از شـيخ محمـد آوري قوا اقدام مـي هجري قمري، به جمع كنـد
ميمردوخ استمداد مي و از وي خواهد كه شـهر كرمانشـاه را طلبد

مــردوخ در  بــه دســت گيــرد. نــواحي را و انتظــام آن 8اداره كنــد
و هجري قمري، ضمن جمع 1330الثاني ربيع آوري قوا از رمشـت
 1330رود. در اواسـط جمـادي االولـي اران، به كرمانشاه مـي كامي

و مال عبداهللا مفتي نيـز هجري قمري، شيخ عالءالدين نقشبندي
از كردستان به آنها ملحق مي شوند. صاري اصـالن خـان نيـز از 

 1330جمادي الثاني5كند. در كنگاور احتياجات اردو را تأمين مي
-قواي دولتـي شكسـت مـي هجري قمري، اردوي ساالرالدوله از

و گريـز در ميـان قـواي خورد. پس از آن طي يك سلسله جنگ

و قشون دولتي، دوباره قواي ساالرالدوله شكست مي -ساالرالدوله
و عقب مي نشيند. شيخ محمد مردوخ در اين اوضاع، جهـت خورد

مي جمع و همراه با سردار رشـيد، آوري قواي امداديه به روانسر رود
را رؤساي عشاير و باباجـاني و ايناخي و ولدبيگي و قبادي جوانرود

و همه با هم پيمان مـي بسيج مي بندنـد كـه سـاالرالدوله را كنند
ياري رسانند؛ اما اين كوششها نيز به علت شكسـت مـابقي قـواي 

و فرار خود ساالرالدوله بي و بـه ناچـار نتيجه مـي ساالرالدوله مانـد
سامردوخ به سنندج باز مي الرالدوله پس از شكسـت اخيـر، گردد.

و دزلي به عشاير كردستان پناه مي و كوماسي و اردوي اورامان برد
 دهد. را به سوي سنندج حركت مي

 تـا را روسـتاها كليـهو كنندمي طغيان منطقه عشاير نتيجه، در

 هجـري 1330 شـعبان اواخـر در نماينـد. مي اشغال سنندج نزديك

-مـي فـرا اورامـان به را او مردوخ،بهيا نامه در ساالرالدوله قمري،
 شهر بفرستيد زود زده زنبور را چشمم هستم هواربوكدر« خواند:

ً سريعا هم خودتانو بياورند من براي(آمونياك) امانيك مقداري
 دانيـد مي بهتر شما را خرها اين زبان زيرا بياييد؛ اينجا است الزم

 دانـد. مـي خلج را خر زبان گويند:مي كه مشهوري مثلاز(كنايه

 ..».است) اورامان خوانين منظور

 اينجانـب عيال تازه چون «... نويسد:مي پاسخ در مردوخ اما

 آينـد، مـي خـواني فاتحـه بـراي طـرف هر از مردمو كرده فوت

 شـرفيابي از فعـالً جهـت اين به نباشم؛ منزل در نيست مقتضي

 ساعت همانز..ا.خرها زبان دانستن قسمت به راجع اما معذورم.

 را آنهـا خريـت مـا افتادنـد، واال اقـدس حضـرت دنبال آنها كه

 فهميدن در واال اقدس حضرت كه شديم معتقدو كرديم تصديق

 بايـد حال، اين با اند. ربوده كس همه از را سبقت گوي آنها زبان

 قـانون بتـوانيم تا بدهد، آنها خريت به بركت خداوند كه كرد دعا

».دهيمب ادامه را خرسواري
 قـواي بـا سـاالرالدوله قمـري، هجري 1330 شوال غره در

 دست به را امور ادارهو شودمي سنندج وارد كرمانشاه،و جوانرود

ــردمــي ــد از پــسو گي و كرمانشــاهي خــان يارمحمــد روز چن
 كرمانشاه كه دهدمي مأموريت را جوانرود وكيل بيگ عبدالكريم

و شودمي كشته مأموريت اين در خان يارمحمد نمايند. تصرف را
 سنندج، در خبر اين انتشار با گردد.مي متفرقو متالشي اردويش

 نهند.مي فرار به پا نيز اوراميها
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 همـراه بـه سـاالرالدوله قمري، هجري 1330 شوال 21 در

و خارج سنندج از اسمعيلي شيخ سوارهو سيدالدولهو الملك وكيل
 در سـاالرالدوله ند.شـو مـي رهسـپار اسـفندآباد محال سوي به

 اسفندآباد، در سپس كند.مي مرخص را الملك وكيل شهر، حوالي

 چنـد با خودو سازدمي مرخص نيز را اسمعيلي شيخو سيدالدوله

 سـاالرالدوله كـار پايـان اينو رود.مي آذربايجان سوي به سوار

 كردستان... در است
 سياسي اجتماعي/ هايفعاليت چهارم دوره

 كردستاني مردوخدمحم شيخ

 جهاني اول جنگ سالهاي با مقارن
 قمري) هجري 1335– 1334(

هجـــري قمـــري، جنـــگ اول 1332رمضـــان26روز
مي بين گردد. در طي اين جنگ عالمگير، زمامداران الملل اعالم

شوند. يك دسـتهو رجال سياسي ايران به دو دسته تقسيم مي
(مهاجرين) به رياست  و از آنها موسوم به نظام السـلطنه مـافي

و عثماني در دارالدوله كرمانشـاه، دولـت  به طرفداري از آلمان
و مسـتوفي تشكيل مي و دسته ديگر به زمامـداري شـاه دهند؛

و تني چند از رجال در تهران مي و جانب روسها الممالك مانند
 گيرند.را مي
 سـنندجدر(مامـانوف) رياسـت بـه قزاق اردوي ايام، همين در

 تـزاري روسـيه قواي اشغال به كردستان بدينگونهو شودميرمستق

 قمـري هجـري 1333 محرم اوائل در بار، نخستين براي آيد.مي در

 در اطريشـيهاو آلمانيهـا از گروهيو روسي قواي بين سختي جنگ

 خـود نيروهاي مامانوف گيرد.مي در دربند، ميانو كامياران نزديكي

 جهـاد قمـري هجـري 1334 سـالرد كنـد. مـي خارج سنندج از را

-مـي آغاز روسي اشغالگر قواي عليه كردستان منطقه مردم عمومي
-مي جانبداري عثماني قواي از كرد مردم قاطبه جهاد ايندرو شود
 شـيخ جملـه از كردسـتان، نقشـبندي مشايخ عموم همچنين كنند.

 مريدانشان همراه به الدين نجم شيخو عالءالدين شيخو الدين حسام

اي شـده شـناخته هاي چهره همچنين كنند.مي شركت جهاد اين در
 خـان اكبـر علـيو اردالنـي رشيد سردارو وزيري سنجرخان مانند

 متجـاوز اردوي بـر را راه درگيـري چندين در سنجابي، مقتدر سردار

 دهند.مي مصاف آنهاباو كنندمي سد روسي

 سـنندج در ايام، همين مقارن كردستاني مردوخ محمد شيخ

 ربيـع اواخـر در كنـد. مـي منتشرو چاپ را اتحاد)(نداي روزنامه

 را سنندج شهر ديگر بار روسي قواي قمري، هجري 1334 الثاني

 عشـاير خـويش، نظـامي اهداف پيشبرد جهتو كنندمي اشغال

 عمـوم سـازند. مـي همـراه خـود بـاو كننـد مـي متحد را منطقه

 كننـد مي تجمع مريوانقهمنطو اورامان در كردستاني مجاهدان

 مريـدانو پيـروانواي سـليمانيه محمود شيخ قواي همراهبهو

-مـي حركـت جهاد قصدبهو سنندج سوي به نقشبندي مشايخ
 مواجه روسها اردوي پيشقراوالن با سنندج، نزديكيهايدرو كنند

 ايـن در مـردوخ محمـد شيخ گردد.مي آغاز درگيريو شوندمي

 تـازد مي روسها اردوي بر دليرانهو كندميتشرك جهادي كارزار

 كـاري ضربات روسي نيروهاي به بارها چند، سواراني همراهبهو

 كردسـتان اشـغال زماني فاصله در خالصه، طور به كند.مي وارد

و رزم در چـهو سياسي مبارزه شيوه به چه روسها، توسط اردالن
 تالشـي،متجـاوزو اشـغالگر روسـهاي برابـر در اسـالمي جهاد

 دهد.مي نشان خود از تحسين قابلو ناشدني فراموش

 در اول جهـاني جنگ وقايع درباره بيشتر آگاهي كسب براي

 شـود رجوع ايام، اين در مردوخ محمد شيخ مبارزاتو كردستان

 عنوان تحت زمينه، همين در سطور اين نگارنده مستقل مقاله به

».اول جهاني جنگ در اردالن كردستان«
 اجتماعي/سياسي هايفعاليت پنجمرهدو

 كردستاني مردوخ محمد شيخ

و رولسيونر سوسيال احزاب در فعاليت دوره

 رفرميست سوسيال
 مقـارن مـردوخ محمد شيخ سياسي فعاليتهاي از دوره اين آغاز

 كميتـه اعضاي تهران. در رولسيونر)(سوسيال حزب تشكيل با است

 اتـريش)؛ سـفارت(منشي دولهال سهام از: عبارتند حزب اين مركزي

 اعلم خان نصراهللا دكتر عرب)؛ السلطنه سهام(پسر خان اسداهللا امير

 كـاظم محمد سيد الحكماء؛ امين خان حسين محمد ميرزا السلطنه؛

 شـاهزاده زاده؛ سـهراب خـان ابـراهيم ميـرزا زاده؛ سركشـيك خان

 انيكردست مردوخ محمد شيخو شاه)؛ ناصرالدين(پسر السلطنه عضد

 عليـه رولسيونر سوسيال جمعيت چندي از پس رئيسه). هيئت(عضو

 كـردن اداره اليـقرااوو كنـد مـي قيـام السـلطنه صمصـام كابينه

 كـه دانـد مـي شايسـته مقـام ايـن براي را كسيو داندنمي مملكت
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 گرسـنگيو قحطـي از را مـردمو بخشـد سامان را مملكت اوضاع

 سوسـيال حزب طرفداران با تهران زاربا اهلو علما نتيجه در برهاند.

 السـلطنه صمصام كنند.مي تجمع شاه مسجددرو شوندمي همگام

 مـأمور را تهـران مقـيم بختياريهـايازاي عـده آنها، با مقابله در نيز

و مجاهـدان از جمعـي ديگـر، سـوي از كند.مي آنها ساختن متفرق
 يعقـوبيدسـ پيوندنـد. مـي مسجد در مجتمعين هيئت به ژاندارمها

 مقابـل، در پـردازد. مـي سـخنراني ايـراد بـهو رودمي منبر به نامي

 شـوند. مـي او سخنراني اجراي از مانع فرستادن، صلوات با بختياريها

 نظميـه منصـب صـاحب بـه مـدرس حسـن سيد آقا هنگام اين در

 يعقوب سيد سخنراني در اخاللگران عمل از چرا كه كندمي اعتراض

 كـه همانطوري گويد:مي مزبور منصب صاحب كنند.نمي جلوگيري

 صـلوات از كنـيم، جلـوگيري تـوانيم نمـي شـما اجتمـاع تشكيل از

 شـب ناچار به مجتمعين نماييم. ممانعت توانيمنمي نيز آنها فرستادن

 ميـرزاي اسـداهللا شـاهزاده رونـد. مـي تهـران جمعـه امام منزل به

 آوردمـي مجتمعـين براي پيامي شاه سوي از دربار وزير الدوله شهاب

 عـرض بـه كتبـاً دارنـد، مشـروعي تظلـم آقايان اگر اينكه بر مبني

 را آنهـا بمانـد، بـاقي اجتمـاع فردا وقت اول تا هرگاه وگرنه برسانند
 بـوده مجتمعـين جزو كه مردوخ محمد شيخ ساخت. خواهند متفرق

 از نماينـدگي بـهو سـاز سـاعت اكبـر علـي ميرزا خواهش به است،

 ايـن از مقصـد« گويد:مي شاهزاده به خطابو خيزديم بر جمعيت،

 احترامـاتو انتظـام بـرخالفو نيسـت انقـالبو آشـوب اجتماع،

 مطلـب دو منتهي شد. نخواهد ناشي جمعيت اين از حركتي سلطنت

 عامه آسايش براي كه داريم تمنا خود محبوب پادشاه از ما را مشروع

 ايـران ملـت كـه تنگنا موقع اين در اينكه اول بگذارند: اجرا موقع به

 حـال به بيگانهو دهندمي جان گرسنگي از خيابانهاو كوچه در دارند

 را گنـدم كـه بفرماينـد امـر دولتـي انبارداران به نمايد.مي رقت آنها
 در اينكـه، دوم بدهنـد... هـا خبازخانه به عادله نرخبهو نكنند احتكار

و رونـد، مـي تعـالي بـه رو دارنـد همـه دنيا دول كه بيستم قرن اين
 نداريم اصرار ما گمارند،مي داري مملكت امر به را ديپلومات مأمورين

 طـرف يـا باشد، ديپلومات بايد حتماً هم ما مملكت الوزراء رئيس كه

 الـوزراء رئـيس كـه داريـم اسـتدعا ما باشد؛ آشنا خارج السنه به اقل

 حـرف تواندن هم را فارسي زبان كه نيست شايسته ما مملكت امروزه

 ايـن از غيـر ما بزند. حرف لري فقطو فقط بيگانهو خوديباو بزند

 به راجع فاما نداريم... ديگري مطلب سادهو سهل مشروع مطلب دو

 را مـا كـه دهنـد مي امر نشويم متفرق ما اگر اند فرموده كه اخير فراز
 زيـرا.نفرمايند تكرار ديگر دفعه را كلمه اين داريم تمنا كنند... متفرق

 هجـري 1327 سنه قضاياي ناخواسته خداي كه نيستيم صدد در ما

».شود تكرار قمري
و معـزول السـلطنه صمصام باألخره اقدامات، اين نتيجه در
 صمصـام كابينـه سـقوط از پـس شود.مي منصوب الدوله وثوق

 مبدل رفرميست)(سوسيال به رولسيونر سوسيال حزب السلطنه،

 از كردسـتان حـاكم گروسـي معـزز امير خان اكبر علي شود.مي

 نبوده، مردوخ تأييد مورد كردستان، حكمراني به انتصابش ابتداي

 هرچـه كـه: شـود مي متوسل زاده سهراب خان ابراهيم ميرزا به

 آنكـه، شرط به بود؛ خواهم او اراده تسليم من است، مردوخ رأي

 داند.نمي حكمراني شايسته را وي الدوله وثوق اما دهد. ياري مرا

 شـما واقـع در كه كندمي اظهار الدوله وثوق پاسخ در الدوله قوام

 خـود او سـپاريد. مي مردوخ محمد شيخ به را كردستان حكومت

 ببرد. خود همراه حكمران نام به را كسي چه كه داندمي
 اوائـل در گروسـي معـزز اميـر خـان اشرف علي بدينگونه،

 منصـوب تانكردسـ حكمرانـي بـه قمري هجري 1336 ذيقعده

 بـا مـردوخ محمـد شـيخ سـال، همـين ذيقعده دوم در شود.مي

 گمارده گروسو كردستان عدليه رياست به الدوله وثوق تصويب

 مردوخ چون« گويد:مي اميرمعزز به حضوراً الدوله وثوق شود.مي

 كردسـتان اصالحات به راجع مفيده اطالعاتو است محل اهل

 كـه اسـت الزم باشـد،ميمه دولت اعتماد محل خصوصاً دارد،

 كـه را امـري هـر نماييـد. اسـتفاده ايشان نظريات از كامالً شما

 مقتضـي كـه را مطلبـي هـرو دهيد انجام بداند، مقتضي فالني

».ننماييد اقدام نداند،
 حسـب بـر قمـري، هجـري 1337 الثـاني ربيـع در مردوخ

 دمكـرات، حـزب مقابـل در شود،مي صادر مركز از كه دستوري

 مقابله در كند.مي تأسيس سنندج در را رفرميست سوسيال حزب

 دست ايذايي تحركاتي به سنندج دمكراتهاي مردوخ، اقدام اين با

 اشـرف ساالرو ابراهيم شيخ حاج توطئه به جمله، آن از زنند؛مي

 سـوء مورد مردوخ شبانه بودند، دمكرات طرفدار كه نظميه كفيل

 اين از كه شودمي واقع تير چند شليك هدفو گيردمي قرار قصد

 دارد... ادامه برد.مي در به سالم جان قصد سوء
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