
قتل عام در آزربایجان

تشكیل انجمن ھاي صنفي طرفدار مشروطیت ھم زمان با تبریز -ھجري قمري1330تا 1324
بدنبال درگیري طرفداران و مخالفان مشروطیت و ناتواني حاجي محتشم السلطنھ والي اورمو اكراد متناوبا بھ قتل و 

.غارت و گروگان گیري در دھات و حاشیھ شھر اورمو پرداختند
بدنبال اشغال تبریز بدست روسھا اورمو بھ اشغال آنان درآمده و مشھدي اسماعیل خان رئیس  -ھجري قمري1330

.مجاھدان گرفتار و مصلوب شده بھ شھادت مي رسد 
شروع جنگ جھاني اول -ھجري قمري1332

ي اورمو مي شود ؛ جسارت حملھ روسیھ بھ عثماني از طریق اورمو ؛ اعتمادالدولھ از طرف صمدخان شجاع السطنھ وال
و تعدي ارامنھ بھ پشت گرمي روسھا بھ مردم شھر و دھات اطراف

شكست روس ھا از عثماني حوالي ارزروم ، فرار مسیحیان بھ سبب بدرفتاري با ترك ھا و از  –ھجري قمري 1333
ترس عقوبت آنان بھ ھمراه روسھا ، غارت اموال مسیحیان توسط اكراد

، اعالن جھاد حاجي میرزا فضل اهللا مجتھد ارومي ) بھار(رود نیروھاي خلیل پاشا بھ اورموو –ھجري قمري 1334
)تشكیل جمعیت اتحاد اسالم در اورمو(علیھ روسیھ

فاجعھ ساري قمیش، شھادت صدھزار عسگر ترك در اثر یخبندان و شكست اردوي انور  -)زمستان(ھجري قمري1334
پاشا از روسیھ

شروع قتل عام اھالي بھ مدت چند )مھاباد(و حملھ بھ ساوجبالغ ) میاندوآب(تبریز بھ قوشاچاي ورود دراگون قزاق از 
تا این تاریخ اھالي ترك بودند و بعد از این قتل عام و قتل عام بعدي كھ توسط سمیتقو انجام شد تركیب جمعیتي بھ (ساعت

)نفع اكراد تغییر یافت
، برگشت مسیحیان بھ اورمو ھمراه روس ھا و شروع ) ت نشانده روس ھادس(تعیین یمین الدولھ بھ سمت والي ارومیھ

تعدیات نسبت بھ اھالي ترك
عثماني در محلھ عسگرخان) كنسولگري(مقابل شھبندري)سران اتحاد اسالم(اعدام شش تن از حاجي ھاي بالوو 

.امنیت بھ طور نسبي در شھر ھجري قمري واعاده 1335اعتراض اھالي و سپس حكومت اعتماد الدولھ تا اواخر بھار 
انقالب كبیر روسیھ و برانداختن تزارھا از قدرت ، عزل اعتماد الدولھ و نصب معزالدولھ بھ مقام  -ھجري قمري1335

بھ رھبري مارشیمون بھ سلماس و اورمو)آسوري ھاي وان(والي ارومیھ ، ورود دستجات جیلو 
اورمو توسط روس ھا و دستجات ارمني و آسوري ، غارت و آتش زدن بازار  -ھجري قمري1335رمضان 15
رمضان اطفائ حریق توسط اھالي17

آغا موسي صدر (خروج تدریجي روس ھا از آزربایجان ، تشكیل فرقھ دموكرات توسط شیخ محمد خیاباني در تبریز
)رییس فرقھ در اورمو مي شود

ان تسلیح و سازمان دھي ارامنھ و جیلوھاورود صلیب احمر فرانسھ بھ اورمو بھ بھانھ اعمال خیریھ و در نھ
كفالت حكومت اورمو توسط حاجي شھاب الدولھ اورومي و از اواخر پاییز اجالل الملك سمت والي اورمو بر عھده مي 

.گیرد
این شخص ھمزمان (خرید سالح و مھمات روس ھا توسط ھالل احمر فرانسھ و مستر شت آمریكایي كنسول آمریكا 

جیلو –و تسلیح مسیحیان و تشكیل اردوي ارمني ) ا در اورمو بودنماینده بریتانی
ارشد الملك رییس نظمیھ شھر مردم را بھ این امر تشویق مي (خرید اسلحھ و مھمات توسط اھالي اورمو از بیم مسیحیان

)كند
ورود ارمني ھاي قفقاز بھ اورمو

ل الملك والي اورموورود دویست نفر سوار قره داغي بھ شھر در اثر فعالیت ھاي اجال



سر آغاز جنگ
ھجري قمري دوساعت مانده بھ غروب مسیحیان با دو برادر بنام قارداش و داداش در 1336جمادي االول 11روز جمعھ 

صداي تیراندازي گویا عالمت بوده ، بالفاصلھ از ھر طرف . زدوخورد مي كنند) خزران یا ھزاران؟(دروازه خازاران
اھالي از پشت بام ھا بھ مقابلھ برمیخیزند ولي والي . ھ و نایره جنگ از ھر طرف برمیخیزدشھر صداي تفنگ برخواست

. اھالي با شجاعت بھ جنگ ادامھ مي دھند. خود فرار را بر قرار ترجیح داده و اھالي بدون سرپرست باقي مي مانند
شتري نسبت بھ سایر محالت تحمل محالت ھمجوار مسیحیان از قبیل یورت شاه ، عسگرخان و مھدي القدم ضایعات بی

.مي كنند
جمادي االولي مسیحیان بھ گلولھ باران توسط توپ ھا پرداختھ و از طرف دیگالھ و جوودلر داغي شھر را زیر 12شنبھ 

.كوچھ سید حسین عرب باغي ویران و غارت مي شود. آتش بار مي گیرند
ه و با مارشیمون و مستر شت آمریكایي مذاكره صلح عصر ھمین روز بزرگان شھر دست بھ اشتباه بسیار بزرگي زد

.انجام داده و قول چرب زباني آنھا را مي خورند و بدین ترتیب مقاومت مردانھ جوانان متزلزل مي شود
اھالي فریب خورده و بھ سبب . جمادي االولي مسیحیان دروازه بالوو را سوزانده و مبادرت بھ حملھ مي كنند13یكشنبھ 

.وز دست بھ اسلحھ نبرده و قتل عام مي شوندمذاكرات دیر
و چھارده جمادي االولي در اثر بي تدبیري و بي لیاقتي بزرگان شھر در حالیكھ اھالي مي توانستند بھ  13از روز 

سواران قره داغي نیز بدون آنكھ تقریبا كاري . مقاومت ادامھ دھند در عمل مسلمین شكست خورده و خلع سالح مي شوند
.ھند از شھر مي گریزندانجام د

سپس . سھ روز در شھر قتل عام و غارت عمومي شروع مي شود و شب ھا بھ مراتب اوضاع بدتر از روز بوده است
روز ادامھ مي یابد و ھرروز و ھر شب ا زگوشھ اي از شھر خبر قتل و غارت 26ماه و 5ھمین وضع ھر روز و شب تا 

رت و ویران شده و تبدیل بھ كشتار گاه شده ھریك از مسلمانان را گرفتھ و امروزه بازار غا. و تجاوز بھ گوش مي رسد
.بھ بازار برده و مي كشند، كسي قادر نیست بھ بازار وارد شود

صلیب احمر فرانسھ بھ مداواي مجروحان مسیحي پرداختھ و در داخل عمارت مسكوني خود ماشین آالت جنگي از قبیل 
.یل انبار مھمات مسیحیان مي دھندبمب و گلولھ و غیره ساختھ و تحو

دامنھ كشتار . پس از تسخیر شھر اردوي مسیحي بھ دھات حملھ نموده و بھ غارت و كشتار و تخریب دھات مي پردازند
یك نفر ارث ھفتاد نفر را مي برده ) عساكر عثماني(ھا بھ حدي بوده كھ پس از آزاد سازي شھر توسط قشون اتحاد اسالم 

.است
این است نتیجھ اعتماد بھ دشمن و بي اعتمادي بھ . این است نتیجھ ترس . ت نتیجھ بي تدبیري و بي درایتي آري این اس

.نفس خویشتن

چھ كساني بودند؟ لوھایج

شمار اینھا را نزدیك بھ دویست ھزار تن نوشتھاند كھ در ایران و در . آسوریان خاك عثماني با این نام شناختھ میشدند
چون .خود كلیساي جداگانھاي با زبان سریاني داشتند و رھبر آنھا بنام مارشیمون خوانده میشد. م بودندخاك عثماني مقی

جنگ جھاني اول برخاست و عثمانیھا نیز وارد جنگ شدند، آسوریان بھ روسھا گرویدند و بناي قتل و غارت را 
ند و عده زیادي از آنان كشتھ شدند و بقیھ با شكست خورد لوھایعثمانیھا بھ سركوب آنان پرداختند تا اینكھ ج.گذاردند

روسھا و مسیحیان آنھا را . ھزار نفر بودند 25دستھ اول . رھبري بنیامین مارشیمون بھ سمت ایران حركت كردند
چون بسیاري از آنھا لخت و گرسنھ بودند با پیشنھاد كارگزاري شھر اورمو . پذیرفتھ و كسي از ایرانیان مزاحم آنان نشد

ت امورخارجھ ایران در روزنامھھاي تھران آگھي منتشر ساخت و از تمام مردم ایران درخواست كمك و ھمیاري وزار
در آبادیھاي اطراف  لوھایرژیم در آن كشور قزاقان روس بھمراه ج ییردر اثر آشفتگي قواي روس بھ علت تغ. نمود

پس از تخلیھ . اراج در امان نمانده بھ آتش كشیده میشوداورمو بھ تاراج و كشتار مردم دست میزدند بازار اورمو نیز از ت



. مركزي ماندند لتاورمو از قواي روس اھالي اورمو بھ عوض مسلح شدن و آمادگي ھمچنان در انتظار اقدامات دو
اي با خرید سالح از روسھا بتدریج شرارتھ. با راھنمائیھاي كنسول انگلیس توانستند قواي منسجمي را فراھم كرد لوھایج

اجالل الملك حاكم بیكفایت شھر در اداره . بھمن درگیریھاي پراكنده در شھر بوقوع پیوست30از . خود را آغاز نمایند
سواران قرھداغي كھ بھ اصطالح جھت یاري مردم بیدفاع اورمو بودند بدون . نمیداد محكمراني نشستھ و كاري انجا

بھ جاي آنكھ بھ تقویت ) تحبیب بینالمللي(مالیان شھر و سران. وندمتواري میش) سلماس(ھیچگونھ درگیري از راه سالماس
با كنسول روس تماس تلفني  نبودوي در خانھاش . پرچم سفیدي را برداشتھ بھ خانھ مارشیمون میروند. مردم بكوشند

ود بھ مردم حملھ خ لوھایمجددًا ج. برقرار میشود و با وعدھھاي توخالي كنسول روس بھ خانھھاي خود مراجعت میكنند
در شھر قتل و غارت . سران شھر كار ننگین قبلي خود را تكرار كرده از در التماس در میآیند. بیدفاع را آغاز میكنند

نالھ و شیون زنان و كودكان بھ آسمان بلند شده است و ھیئت بھ اصطالح صلح، كاري از پیش نمیبرد  ايصد. ادامھ مییابد
مسترشید یكي از رھبران نظامي جلوھا ھمچنان و دستور بھ ادمھ قتل و غارت . ددر میآی لوھایو خود در محاصره ج

و ارمني از اول صبح شروع بھ كشتار  سوريمسیحیان اعم از آ. تن میباشد 1500شمار كشتھ شدھگان بیش از . میدھد
. ست برنداشتندنموده پس از ظھر اگر چھ با دستور مستر شید دست از كشتار برداشتند ولي باز ھم از تاراج د

نگاھي اجمالي بھ مرامنامھ قواي مسلح آسوري بھ نقل از كتاب تاریخ اورمیھ نوشتھ محمد تمدن مشخص میشود كھ  با
تنھا نتیجھاي كھ التماس سران بھ بار میآورد التیماتوم جلوھا بھ . اھداف بلند مدتي در پس این آشوبھا وجود داشتھ است

بھ بھانھ پیدا كردن اسلحھ بھ زور بھ خانھھاي مردم وارد شده و بھ  لوھایج. و میباشداھالي اورمو جھت خلع سالح اورم
پس از كشتھ شدن مارشیمون . از طرفي قتل و غارت در روستاھا ھمچنان ادامھ داشت. اذیت و آزار اھالي میپرداختند

سالماس و  اھايقتل و غارت روستنداشت و بارھا بھ  لوھایتوسط اسماعیآلقا مشھور بھ سمیتقو كھ خود دست كمي از ج
اسفند كھ خبر كشتھ شدن وي بھ  27در اورمو بھ بھانھ خونخواھي مارشیمون روز دوشبھ  لوھایج. اورمو پرداختھ بود

در صبح روز چھارشنبھ . ساعت قتل عام در شھر انجام شود 12دستور میدھند كھ مدت  لوھایاورمو میرسد، سران ج
بھ محالت شھر روي آورده و بھ ھمراه مسیحیان و  لوھایاست ج رایران جشن و سروآخر سال كھ در ھمھ والیات 

. ارمنیھا بھ كشتار مردم بیگناه اعم از زن و مرد و بچھھا میپردازند
اگر كسي ھول محشر را شنیده ھمین امروز محشر در اورومي بر پا شده :((آقاي توفیق كھ وقایع را شاھد بوده است گفتھ
ھ و فریاد و صداھاي دلگداز زناني كھ بچھھاي خود را در مقابل آغشتھ بھ خون میدیدند بھ آسمان بلند شده چنان نال. است

دھد یك شھري ھمھ یكدفعھ نالھ میكشند و این نالھھا با صداھاي خشن  شرحكھ انسان نمیتواند بنویسد و بیشتر از این 
 .))جلوھاي آدم كش و صداي تفنگ و گلولھ بھم آمیختھ میشود

ساعت بھ غروب مانده كمكم جلوھا از محالت خارج میشوند و ھر چھ فرش و وسایل و طالجات غارتي بود با خود  دو
یك ساعت بھ غروب مانده صداي . مسیحیان حتي زنان خود را نیز براي بردن وسایل غارتي با خود آورده بودند. میبرد

. نالھ و شیون افراد باقي مانده از ھر طرف شنیده میشود دايص .تیر و تفنگ قطع میشود ولي خانھھا مملو از جنازه بود
آنان نیز در این آشوب . این نیز ناگفتھ نماند كلیمي زیاد بوده است. روز چھارشنبھ آخر سال با این وضع خاتمھ مییابد

از مسلمانان و  تنر در این قتل عام قریب بھ دھھزا. گرفتار پنجھ جلوھا میشوند و مثل مسلمانان كشتھ و تاراج میشوند
از عمامھ داران كھ در آن روز . تعداد زیادي از سادات و علماي شھر جزو كشتھ شدگان میباشد. اھالي شھر كشتھ میشوند
صدر العلماي محلھ علي  -مال علیقلي با دو پسرش میرزامحمود و میرزاعبداهللا و عروسش : در خانھ خود كشتھ شدند

 -آقا میرزا ابراھیم مجتھد -آقا میرزا صادق -ثقة االسالم ارومي -میرزا بیوك آقا ياجح -حاجي میرزا علي اصغر -شھید
مال علي  -آقا میر جالل روزھخوان مدیر مدرسھ جاللیھ -حاجي مال اسماعیل عیسالو كھ سرش را گوش تا گوش بریدند

كھ با رشادت از خود و  ناميف میرزا احمد روزھخوان یورد شاھي و یك نفر مالسی -روزھخوان معروف بھ گئوجا نوكر
پس از این كشتارھاي فجیع گرسنگي، ناامني و بیماري تیفوس در شھر رواج . خانوادھاش دفاع كرده نھایتًا كشتھ میشود

. كرده، تعداد بیشماري از اھالي سالماس و اورمو از طریق این بیماري بدرود حیات گفتند
جلوھا  قواي
خانواده ارمنیان و  20000بودند كھ با مارشیمون از خاك عثماني آمدند و قریب بھ خانواده جلوھا  12000بھ  قریب

ارمني از ایروان كھ بھ آنان پیوستند ھمھ با ھم متحد شده جھت تشكیل 5000آسوریان خود اورمو و سالماس و سولدوز و 
افسر روسي و 800یده بھ ھمراه تن سپاھي ورز20000از اینھا . دولت متحد و آرزوھاي دور و دراز نقشھ طرح میكردند

. قبضھ اسلحھ شصت تیر و چندین ھزار تفنگ و اسلحھ كمري بودند 100اراده توپ،  25افسر فرانسوي كھ داراي 72
رشتھ سیاست و رھبري این قوم در دست نیكیتین كنسول روس و مسترشید كنسول آمریكا و مسیو گوژول رئیس 

در میان آبادیھا منطقھ قوشچي و قرھباغ و . انگلیس نیز مضاف بر آنھا بود فرانسوي بود و حمایت پنھاني نبیمارستا
. عسگرآباد توانستند مقاومت دلیرانھاي از خود نشان دھند

ارمني-جیلو توپخانھ
تدریج با نزدیك شدن سپاه عثماني بھ اورمو رفتن افسران فرانسوي از اورمو بھ تبریز جیلوھا و مسیحیان در این شھر  بھ

مسیحیان بھ تالفي پیشروي عثمانیان از اھالي اورمو . چند روزي میگذردتا عثمانیان از راه میرسند. شت میافتندبھ وح
این روزھا كشتھ میشود آقامیرمحمد پیشنماز خلخالي است كھ در روز  راز كسان بھ نامي كھ د. میگرفتند و میكشتند

با فشار عثمانیھا كھ از طرف سالماس بھ . تكھ تكھاش میكنند چھارم تیرماه، پیرمرد بیگناه را در خانھاش سر بریده و



ذكر این مطلب ضروري . اورمو میآمدند، مسیحیان درنگ را جایز ندانستھ، از سمت دروازه خازاران كوچ آغاز میشود
) جلوھا(ادستھھاي مسیحي و جیلوھ. است كھ آنان تا دقایق آخر كوچشان بھ قتل و غارت و اذیت اھالي شھر ادامھ میدھند

پس از خارج شدن از اورمو نھایتًا در نزدیكي سولیتپھ توسط مجدالسلطنھ شكست خورده و از ھم میپاشند و بازماندھھاي 
بدین گونھ قومي نمك . میرسانند) شاھین دژ(در صائین قلعھ) انگلیسیھا(اربابانشان نزدآنان بھ سختي خودشان را بھ 

روستاھاي اطراف ... ادھبودند و فجایع تكان دھدھاي را در اورمو و سلماس و نشناس كھ جواب مھرباني را با گلولھ د
.مرتكب شده بودند خودشان دچار غضب الھي گشتھ ، این چنین تارومار میشوند

قتل عام در آزربایجان 

ن را دشمن د یرین از آنجا كھ اروپائیان بعد از جنگ ھاي صلیبي خواه نا خواه خود را مرید مسیح مي خواند ند و مسلمانا
و ابدي مي نامید ند ؛ در میان این فرقھ ھاي پراكنده نیزباید آنھایي را انتخاب مي كردند كھ حداقل در ظاھر امر تشابھات 

از زمرهء این .. تاتار و چركس و  –ارامنھ  –نصراني ھا  –آسوري ھا  –نستوري ھا . و مشتركاتي با آنان داشتھ باشد 
. ( نھ كھ سالیان سال از سوي ھمین اروپاییان رانده و كشتھ میشد ند بھ یك باره عزیز گرد ید ند ارام. انتخاب بودند 

 –میالدي در سیلیسي یك پادشاھي كوچك تشكیل دادند كھ توسط پادشاه وقت فرانسھ  11نخستین مھاجران ارمني در قرن 
آنھا ؛ ارامنھ ؛ امروز مي توانستند ) . ر پا كنند قرن بعد ارامنھ نتونستند حكومتي ب 6منقرض گردید و تا  –لئون ششم 

و از آنجا كھ ارامنھ ھمواره بعنوان . بعنوان ابزاري قابل ترمیم و تعمیم براي این سیاست مداران بھ كار گرفتھ شوند 
 –ثمانيارامنھ ع –} رانیساکن ا{ارامنھ ایراني( مریدان یك مذھب شناختھ میشد ند و فاقد قومیت و ھویت خاصي بودند 

بایستي كھ توسط لیدرھاي مذھبي و فرقھ اي ادارھگردند و داشتن لیدرھاي سیاسي و ...) ارامنھ ھند  –ارامنھ روسي 
دست بدامن مسیونر ھایي شدند كھ بھ جاي صلیب ؛  عمارگرانفلذا است. براي آنھا معنایي دیگر پیدا میكرد.. نظامي و

م بھ سوي انسان دوستي و خدا پرستي ؛ انان را بھ قتل و كشتار و جھان خنجر بھ كمر مي بستند و بھ جاي خواندن مرد
!اندوزي فرا مي خواند ند 

. صفحات پنھاني تاریخ نیز گشوده شده و ماموریت آنان در آفریدن چنین فجایعي بر ھمگان آشكار گردیده است  امروزه
ام ماجرا در وسع یك مقالھ ؛ یك كتاب ؛ یك گروه محقق ؛ اینك بھ نكاتي تنھا از تاریخ اورمو مي پردازیم ؛ چرا كھ بیان تم

. نیست ... 
نفر و  3000نستوري ھارا  –ھزارنفر  30؛ جمیعت اورمو را  1906اوژن اوبن ؛ سفیر فرانسھ در ایران در سال  •

. نفر شمارش و اعالم میدارد  6000ارامنھ را 
. رمو بر پا گردید و این اولین حضور آمریكا در ایران بود میالدي در او 1834مسیونر پروتستان آمریكا در سال  •
. میالدي در اورمو تشكیل شد  1839مسیون كاتولیك ھاي فرانسھ معروف بھ الزارھا در سال  •
.میالدي در این شھر تاسیس یافت  1831مسیون كلیساي انگلستان در سال  •
. مو تشكیل شد میالدي در اور 1833مسیون لوتري ھاي آلمان در سال  •
. در اورمو تشكیل شد  1843مسیون كلیساي ارتدوكس روسیھ در سال  •
بود و  –نستوري ھا و ارمني ھا  –ھدف اصلي و اولیھ این ھئیت ھا وعظ و تبلیغ در میان پیروان كلیساھاي كھنشرق  •

ز دیگر اقلیت ھاي مستعد منطقھ ھمچون بھ راه راست در آوردن آنان و در درجھ ثانوي تبلیغ و فعالیت در میان پاره اي ا
. كردھا 

. بد ست كردھا بھ قتل رسید 1904بنجامین الباري مسیونر آمریكایي در مارس  •
تمام مسلمانان تحویل نصارا خواھند شد ؛ امالك آنھا مصادره و بھ كساني واگذار خواھد شد : فرمان كلیساي ارتد كس  •

.. كھ بھ قواي روس ملحق شوند 
بھ خاك آزربایجان وارد شده و در  –معروف بھ جلو ھا  –جھل ھزار نفر از آسوري ھاي حكاري  1915ر سال د •

. رھبر آنان كشیشمارشیمون بنیامین بود . و اورمو جاي گرفتند ) سلماس(سالماس



قواي روسیھ در بخش اصلي تالش كلیساي انگلستان بر امكان بسیج و تسلیح گرجي ھا و ارامنھ بھ منظور جایگزیني  •
. اھمیت فوق العاده اي یافت ) جانیغرب آزربا(اورمو متمركز گردید و بدین ترتیب جبھھ شمالغرب ایران

. میان مارشیمون و ژنرال یود ینیچ روسي توافقي براي تشكیل دو ستون نظامي مسیحي صورت گرفت  1916درسال  •
. في در اورمو تشكیل داد مسیونر آقا پطروس آسوري نیروي سوار گشتي و اكتشا •
. كمیتھ مركزي كمك بھ مسیحیان كھ مركز آن در تفلیس بود بھ ریاست بازیل نیكیسین در اورمو تشكیل شد  •
بھ سمت كنسول ایاالت متحده در  1918مسیونر ویلیام شد ؛ سرپرست ھئیت مذھبي پرسبا بترین آمریكا ؛ در سال  •

. اورمو منصوب شد 
. عاون ویلیام شد ریاست نیروي انتظامي آسوري ھارا در اورمو عھده دار بود ھنري پاگارد م •
امر ساماندھي قواي مسیحي  1918مسونر كاژول فرانسوي با یك ھیئت پزشكي وارد اورمو شد و در  1917در سال  •

 –دو واحد سوار  –پیاده مذھبي داراي چھار گردان  –این ھیئت پزشكي . را بھ كمك مسیونر لیوتنان گاسفیلد عھده دارشد 
!! دو آتشبار توپخانھ بودند 

بھ آسوري ھا وعدهء خود مختاري داد و بیست ھزار فرانك فرانسھ را  1917مسیونر میچر گریسي انگلیسي در سال  •
. نیز دریافت كرد 

كشتار فجیع محلھ ھاي  فرمان داد تا ارامنھ از ارومیھخارج شوند و سپس) عضو كمیتھ داشناك ( مسیون بارون آرداشز  •
. عسگر خان راصورت داد  –یورت شاه  –ھزاران 

 –آده  –آده تاالن : نام برخي روستاھاي اورمو كھ در سایھ قشون كشي این مسیونر ھا قتل عام و با خاك یكسان شده اند  •
 –باشالمیشلو  –باري  –باباري  – ایلده زیوه –اوصالو  –انھر  –الیاس آباد  –القیان  –اسالملو  –اردوشاھي  –آغچا قاال 

 –حصار  –حبش  –حاجي پیرلو  –چارباش  –چیلوچیان  –تمر  –تیكمھ داش  –پئي  –بھنق  –بئي  –بند  –بالو  –باالنج 
 –قارا حسنلو  –قاسملو  –غلمانسراي  –صداقلو  –سیالب  –سنكان  –ساعاتلي  –دیلمھ قان  –دیك آال  –دویمھ  –خانقاه 

 –ممگول –ممد شاه  –گمیچي  – كلوان –كلك لو  –كلدانلو  –قھرمانلو  –قولونجو  –قاال جوق  –یزیل عاشیق ق –قاراالر 
. وندر  –نیولو  –نایبین  –نالوان  –میشكارلو  –میاوق 

:میالدي 1917-1906سیاسي حاضر در اورمو در سالھاي  –نام مسیونرھاي مذھبي  •
 –آلیس  –الونیھ  –اسحاق نصراني  –استپانیانس  –آرمناق  –ارسنیس  –انیك آندر –آقا پطروس  –آرمناك  – آرداشز
 –جرماك  –ترگور  –تراكایف  –تاسك  –پطروس  –پاگارد  –بیچ  –بوداقیانس  –بوداغیانس  –بروت آقا  –باستیان 

 –شمعون یھود  –د ش –شامات  –سونتاق  –سورن  – افائیلر –دنسخا –) خلیفھ بزرگ ( مارونیھ  –خل  –حكیم سلیمان 
الكسان  –مرگور  –مارشیمون  –الباري  –گورگیز  –گالریس  –گریگور  –قوژه ل  –قاراپط  –شموییل  –شموییل خان 

 –ھرتوش  –ھراند  –ورترز  –وارطان  –نویان  –) میرزاد مسیحي ( داوود  –كورو  –مناسكان  –مناسر یانسن  –
)یھودي ( یھود  –یونان  – نھرطو

)مسیونرھاي بدون صلیب ، زھره وفائى : از نقل  بھ
این ترتیب فجایع اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم در غرب آزربایجان و قسمتي از راضي تركیھ و قسمت عمده  بھ

اما در اثر مجاھدت ھاي تك چھرھاي آزربایجاني از قبیل بزرگان و موسسان . اي از آزربایجان شمالي شكل گرفت 
ھاي وصف ناپذیر اردوي عثماني بھ شكست انجامید ولي  ھدتاسالم و باقیمانده مجاھدین مشروطیت و مجا جمعیت اتحاد

ریشھ فتنھ بكلي از بین نرفت و كمي كمتر از ھشتاد سال دوباره فاجعھ اشغال و قتل عام قره باغ و اراضي ھمجوار و قتل 
. مي كند  زيزربایجان شمالي و كرد در غرب آزربایجان بااكنون امپریالیسم با كارت ارمني در آ. عام خوجالي پیش آمد

اندامي ) بھ منزلھ اعضائ و جوارح( زیرا غرب آزربایجان تنھا راه زمیني اراضي تاریخي ترك ھاي آسیا و آسیاي میانھ 
سي مي بزرگ انساني ، جغرافیایي و سیا) بھ منزلھ سر این پیكر( میلیون نفر و تركیھ250بزرگ با جمعیتي بالغ بر 

.دقت كنیم در یكي از حساس ترین مراحل زندگي دونیاي ترك قرار داریم . باشد
معتقد است اگر دنیاي ترك غرب آزربایجان را از دست بدھد شانس انكشاف و ترقي و برپایي مجد باستاني خود  نگارنده

این قسمت از دنیاي ترك نھ تنھا بھ ھمین سبب است كھ من فكر مي كنم اورمو بھ عنوان مركز . را از دست خواھد داد
.قلب آزربایجان بلكھ قلب دونیاي ترك مي باشد

یدر خوجال یقتل عام ترکان آزربایجان شمال



خوجالي بوز باغالدي 

چؤلو یارپیز باغالدي 

اؤلدوك قارلي مئشھ ده 

یارامیز بوز باغالدي

. ھ سراسر خیانت و خونریزي داشناك ھاي ارمني افزودصفحھ تاریكي بر كارنام1370اسفند 7مطابق با  1992فوریھ 26
سال قبل آزربایجان غربي در ایران بھ سلسلھ تحریر در مي 92بھ شرح سلسلھ مقاالتي كھ من باب یادآوري قتل عام ھاي 

آید ، دیدیم كھ مسیحیان تحت تاثیر قدرت ھاي غربي و در جھت ادامھ جنگ ھاي صلیبي در راستاي سیاست تضعیف و 
ي از بین بردن حاكمیت خلق ھاي ترك در عثماني ، ایران و افغانستان و زیر تعلیماتي كھ توسط میسیونر ھاي مذھبي حت

اعزامي از آمریكا ، بریتانیا ، فرانسھ و اسپانیا مبادرت بھ قتل عام گسترده ترك ھا در تركیھ فعلي ، آزربایجان غربي و 
اشناك ھاي ارمني كھ از حمایت گردان ھاي روسي و تانك ھا و افسران د 1992در زمستان . آزربایجان شمالي نمودند

روسي بھره مي بردند ھجوم گسترده خود را بھ قره باغ، نگین ھمیشھ تورک آزربایجاني آغاز و در اثر بي تدبیري 
ت گذاشتن مسئولین آزربایجان و نبود كافي تجھیزات نظامي و حمایت بي دریغ ھمسایگان و بي تفاوتي و دست روي دس

ارامنھ بر اساس . تركیھ موفق شدند این قسمت از جانمان را بھ ھمراه برخي از شھرھاي دیگر آزربایجان تصرف نمایند
عادت مالوف و بر پایھ تز النصر بالرب با قتل عام ھاي وحشتناك سعي كردند عزم مدافعان را سست و از پایداري 

ي ننھ من غریبم را بر پایھ صد سال تجربھ در این زمینھ با موفقیت بھ روي مسلمانان ترك را از بین ببرند و بعد ھم باز
صحنھ تاتر سیاسي در آورند و در مقابل كف زدن ھاي ممتد ھم پیمانان تاریخي خود در اروپا و نژادپرستان آریایي سر 

در این قتل عام . الم ساختاما قتل عام خوجالي پرده از راز دشمن برداشت و آنھا را رسواي دو ع. تعظیم فرود آورند
در . زن دیده میشدند مثلھ و سوزانده شده و بي رحمانھ کشتھ شدند 106كودك و 83نفر كھ در میان آنان 618وحشتناك 

میان اجساد شكم ھاي پاره شده زنان و حدقھ ھاي خالي چشمان شھیدان بي رحمانھ ترین صحنھ ھاي بشري قرن گذشتھ 
.را رقم زدند

راز شكست یا تجلیل از بزرگان –ربایجان قتل عام در آز

باید یك بار دیگر خاطر نشان كنم ھدف نسل كشي در آزربایجان ملت ترك آزربایجاني بوده كھ منظور و قصد اصلي از 
و اما بعد، بارھا و . ئل بین تركیھ و سایر ملل ترك در آسیا بود كھ آن موقع دولتي از خود نداشتندآن ایجاد یك دیوار حا

بارھا وقتي در مجالس خصوصي و یا مجالسي كھ بھ بھانھ ھاي مختلف در گوشھ و كنار برگزار مي شود و سخني از 



راد بھ میان مي آید اولین واكنش شنوندگان قتل عام ھاي وحشتناك صد سال گذشتھ بدست روس و ارمني و جیلو و نیز اك
اگرچھ . متھم نمودن مردم آن موقع بخصوص اھالي اورمو و سالماس بھ بي لیاقتي و ترس و لعن و نفرین آنان مي باشد

را فراموش كرد 1296اسفند 3نمي توان سستي و كاھلي عموم و خصوصا بزرگان شھر در شب و روز ھاي منتھي بھ 
بھ صورت جامع بھ این قضیھ نگاه دوباره اي بیفكنیم تا فداكاري ھا و شھدایي كھ در راه دفاع از  ولي حق آن است كھ

بالفاصلھ پس از اشغال آزربایجان روس ھا . خلق ترك آزربایجان تقدیم شد زیر غبار فراموشي و بي توجھي ما گم نشود
افرادي ھمچون ثقھ االسالم و . آزربایجان زدند دست بھ دستگیري و اعدام مجاھدین در تبریز و اورمو و سایر شھرھاي

یارانش در تبریزاعدام شدند، مصلوب نمودن رئیس مجاھدین اورمو بنام مشھدي اسماعیل خان و شش نفر از سران 
جمعیت اتحاد اسالم معروف بھ بالوو حاجیالري، شھادت جمع كثیري از مجاھدان اورمو و سالماس در جریان مقاومت 

سال جنگ و 11ي روس باالخص فرد الیق و جنگ آزمودھاي ھمچون شھید سعید سالماسي و متعاقب آن در برابر اردو
خونریزي و باز گذاشتن دست جیلو و ارمني و كرد در غارت و قتل ترك ھاي آزربایجاني و آتش سوزي بازارھاي 

از طرف . ان بر جاي نگذاشتھ بود اورمو و خوي نھ سركرده اي براي جنگ و نھ رمق و نھ تواني براي تجدید قواي ملتم
، )شت آمریكایي(دیگر خریداري اسلحھ روس ھا و تجھیز ارامنھ و جیلو و بعدًا كرد ھا توسط انگلیس و كونسول آمریكا 

اقدامات تخریبي نیكیتین كنسول روس ، میسیونرھاي نظامي فرانسھ و مداواي مجروحین مسیحي و ساخت مھمات و 
یونرھا و بھره گیري از صد ھا افسر و نظامي روس ، انگلیسي و فرانسوي و پشتیباني جنگ افزار بدست این میس

لجستیك قوي از قبیل پوشش ھوایي براي مسیحیان و بھره گیري از گردان توپخانھ عمال چیزي را براي مقاومت و 
ر این باور است كھ اھالي غیور ب -اورمولو تایماز–بنابراین نگارنده . عرض اندام اھالي ترك مسلمان باقي نگذاشتھ بود 

و شجاع اورمو ، سالماس ، خوي ، سولدوز ، قوشاچاي و سایر شھرھا و دھات واقعا آنچھ را كھ توانستھ اند بھ انجام 
آنچھ كھ باقي . سال گرسنگي و جنگ و راھزني كرد و ارمني و جیلوو چیزي براي آنھا باقي نگذاشت 11رسانده اند و 

نیز از بین رفت ، بطوریكھ آقاي توفیق در كتاب خود مي نویسد ) 1296بعد از كشتار سوم اسفند  (مانده بود طي دوسال
بعد از انقالبات ارمني و كرد تعداد كشتھ شدگان بھ حدي زیاد بود كھ كسي براي كشت و زرع باقي نمانده بود و بعضًا یك 

از سایر شھر ھاي آزربایجان نرسید ، ستارخان را از طرف دیگر ھیچ كمكي نیز . نفر از ھفتاد نفر ارث مي برده است
در تھران با گلولھ یپرم خان ارمني شھید كرده بودند ، باقرخان را كردھا در قصر شیرین سر بریده بودند و فرقھ 

 دمكرات در تبریز نیز كاري نتوانست انجام دھد ، تھران نشینان نیز فقط بھ ھمدردي و اجتماع در تلگراف خانھ ھا بسنده
ترك اورمو و سالماس و سولدوز و غیره چھ مي توانست انجام بدھد كھ نكرد ؟بنابراین اتھام و انگ  یواقعا اھال. كردند

مقرون بھ عدالت نیست اگرچھ اقدام زبونانھ بزرگان اورمو و ھیئت صلح آنان و تسلیم  انبي غیرت و ترسو بھ اجدادم
مردم ترک آزربایجان در . نادرست بوده و اسباب شرمندگي مي باشد شھر در آن شب منحوس سوم اسفند اقدامي بھ غایت

حتي در آن روزھاي وانفسا ھرجا كھ توانستند و مختصر . طول تاریخ نشان داده اند كھ از جسورترین انسانھا مي باشند
كاظیم خان قوشچي امكاناتي داشتند دمار از روزگار مھاجمان در آوردند مانند اھالي بخش انزل در اورمو بھ سركردگي 

مان را  یسال قتل عام در آزربایجان قلعھ و دژ خود را تسلیم بیگانگان ننمودند ؛ یاد و خاطره قھرمانان مل13كھ طي 
پاس بداریم و مجاھدت ھاي اجدادمان را بھ قھر و قضاوت سطحي نیاالییم ، جوانان ما بایستي از قھرمانان ملي مان 

.ان بھ ترس ضمن اینكھ ما را از دایره عدالت خارج مي كند بھ نفعمان نیز نخواھد بوددرس بگیرند و متھم كردن اجدادم

یارمن یو دروغھا جانیقتل عام در آزربا

ھمانطور كھ قبال نیز در این سلسلھ یادداشت ھا عنوان گردید ارامنھ بومي؟ آزربایجان بعد از اشغال روس ھا در 
مسایگان مسلمان خود نمودند و بعد از انقالب روسیھ و خروج نیروھاي شروع بھ بد رفتاري و قتل و غارت ھ1909

از طرف دیگر آندرانیك جالد . اشغال گر روس از آزربایجان با تشكیل دو گردان رزمي بھ بنیھ ارتش آسوري ھا پیوستند
گ را نمود كھ نفري خود وارد آزربایجان و عزم تصرف خوي و تشكیل ارمنستان بزر5000معروف از قفقاز با اردوي 

.البتھ شكست خورد 



در این بین ارامنھ سعي نمودند با نیرنگ و قلب واقعیت قتل عام ھاي آزربایجان را یك سره بھ جیلوھا و اكراد نسبت 
در ضمن با ذكر مھرباني ھا و نظر مساعد مردم آزربایجان نسبت بھ خود ، چنین . دھند و خود را بي گناه نشان دھند 

. رامنھ نیز قرباني جلوھا و عثماني ھا مي باشند جلوه دھند كھ ا
با ھم بھ برخي از این اسناد بھ نقل از مجلھ آیگ چاپ تبریز كھ نكتھ نظرات داشناكسیون را منعكس مي كند مي 

): 1384 زییپا -سال نھم  - 33شماره  - مانیپ -ارمنیان  یفصلنامھ فرھنگ: منبع (پردازیم
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A854DF7C4A43
یدکتر کارن خانلر: مترجم

: 1، شمارٔه)ش1296( 1918 ٔھیژانو 1مورخھ  -

 یھمچنان روزھا جانیدولت و با وجود رفتار برادرانٔھ مردم آذربا یبھ رغم مساعدت عال جانیارامنٔھ آذربا: سرمقالھ
 یدر آباد یراھزنان کرد و عثمان یجبھھ ھا، عرصھ برا ٔھیبا ترک مخاصمھ و تخل. کنند یم یخود را سپر یبحران

باز شده است مانیھا

:7، شمارٔه)ش1296( 1918 ٔھیفور 11مورخھ  -

 مھیدورتر از شھر خ یکھ کم ان،یبھ قصد خلع سالح بھ گروه مسلح آسور ھیژانو 16 خیمردم در تار: ھیژانو20 - یخو
و با بھ جا گذاشتن شش کشتھ و  دیدر دفاع داشتند کھ چندان طول نکش یابتدا سع یآسور انیجلو. ردندب ورشیزده بودند، 

.ھفت مجروح مجبور بھ فرار شدند

 یما با شما کار‹‹: شھر ارامنھ را گردآورد و بھ آنان گفت یقاض یوارد نشد و حت یخسارت چیبھ ارامنھ ھ انیم نیا در
بکند فورًا  ینیجرئت کرد بھ شما توھ یاگر احد. است کسانی یو ارمن یجانیما آذربا یو برا دیشما تبعٔھ ما ھست. میندار

...حسنھ است اریبس انیجانیرابطٔھ ما با آذربا. ››دیبھ من اطالع دھ

: 9، شمارٔه)ش1296( 1918 ھیفور 25 مورخھ

 نیراست شرفتیو پ ییکرد کھ رھا یریگ جھیتوان نت یم حًایصر ریبر اساس افکار درج شده در سرمقاالت اخ: سرمقالھ
 تیاز آن حما دیکشورمان با یکھ نھ تنھا دولت بلکھ احزاب مترق یصلح. دارد یکشورمان بھ صلح و آرامش بستگ

:کرد میقستوان بھ دو گروه ت یکننده را م کیعناصر تحر ٔھیکل... کنند

 یرا مسموم م یمختلف اذھان عموم نیعناوو تحت  دهیکشورمان را درنورد یکھ از خارج مرزھا یعناصر نخست
اند کھ بھ صلح و آرامش  یخارج یایآن بال›› ناآگاه] 1[یجلو‹‹و ›› قفقاز یترک انقالب‹‹، ››قاچاق قفقاز یارمن‹‹.کنند

 زیمشکوک ن یعوامل داخل گرید یاز سو. سازند یم ستعدبروز حوادث تلخ م یرا برا نھیزنند و زم یکشورمان لطمھ م
.شده اند لیاند بھ ابزار دست آنان تبد یمھاجران خارج نیا یھا تیفعال یقع قربانکھ در وا

 یخدمت م یدشمنان خارج یھا استیس یدر راستا ریحقوق بگ کیدوم عناصر رشوه خوارند کھ رسمًا بھ منزلٔھ  گروه
.آن مھم است زانیو م یافتیندارد و صرفًا رشؤه در یمفھوم ییو خلق گرا یپرست ھنیافراد م نیا یبرا. کنند

حامل  یو. دیمنطقھ، بھ قتل رس ونیانقالب یسردار نام رآقا،یدر خارج از شھر، م شیچند روز پ: ھیفور 4 - یخو
از  ،یتمام اقشار خو یو یدر مراسم باشکوه خاکسپار. قاتالن مشخص نشده است تیھنوز ھو. بود زیاز تبر یدستورات

.و معتقد را دوره کرده بودند فیشر یب قالان نیمجزا مزار ا یھا با گروه ان،یمحصالن گرفتھ تا بازار

حضور  دیکھ با یینطق ھستند، در جا رادیارامنھ، کھ تنھا قادر بھ ا نیا. کامًال مشھود بود ینبودن ارامنٔھ خو حاضر
بھ برادر  شانیاز کش چند تن یتنھا روز پس از مراسم، ارامنھ بھ رھبر. شوند یخود خارج نم یداشتھ باشند از خانھ ھا

.عرض کردند تیتسل یمتوف

شناسند  ینم تیرا بھ رسم یفعل یبھ خصوص حزب دمکرات، قاض ،یجانیآذربا ونیگذرد؟ انقالب یاما در شھر چھ م و
آنان شده اند و  رویپ زین یرحزبیافراد غ یحت. مجزا را بھ وجود آورده اند یافراد مسلح بھ دور خود حرکت یو با گردآور

.زنند یخودسر و مستقل دست م یھا تیفعال بھ



کردند، در جادٔه  یخدمت م یجانیخان آذربا کیکھ در مقام سوار نزد  ،یخبر آورده اند کھ دو جوان ارمن - سلماس
اند دهیسلماس بھ قتل رس

: 12، شمارٔه)ش1297( 1918مارس  18 مورخھ

با ھفتصد نفر و دو توپخانھ بھ سلماس رفتھ و در  یھ بھ تازگک مونیبر اساس اخبار بھ دست آمده مارش: مونیمارش قتل
ھم . ناھار رفتھ و بھ دست او در دوم مارس کشتھ شده است افتیبھ ض تقویمیبود بھ دعوت س دهیگز یخسروا سکن ٔھیقر

.شده اند یدیمنطقھ متحمل خسارات شد یاثر آن اھال دربرقرار است کھ  انیاکراد و جلو انیم یریدرگ نکیا

 ھیعل یدیحمالت جد انیجلو مونیدھند کھ بھ بھانٔھ قتل مارش یاطالع م یجانیآذربا ندگانینما ئتیھ نیدوم: اخبار نیآخر
دادن است یدر شھر و اطراف آن در حال رو یدیشد یھا یریدرگ. و اطراف آن شروع کرده اند ھیاروم

13، شمارٔه)ش1297( 1918مارس  25 مورخھ

...آمده است دیپد یپرتنش تیوضعدر سرحدات : سرمقالھ

...دفاع را بھ خطر انداختھ اند یمسلح نامسئول بھ جان ھم افتاده و اموال و جان مردم ب افراد

گذشتھ و تاراج  غیمسلح از دم ت انیتاکنون دوبار بھ دست جلو ھیاروم یجانیچھ دھقانان آذربا یچرا و برا ستین معلوم
شده اند؟

 یفرصت مونیبار با قتل مارش نیا زیاکراد راھزن ن. دادن است یھم اکنون در سلماس در حال رو ییمعنا یجنگ ب نیچن
...مناسب بھ دست دادند

 یمردم ب. کنند یبلکھ عدالت طلب م ستندیخواھان انتقام ن انیقربان. است یو سلماس کاف ھیدر اروم یزیو خونر کشتار
.خواھند یو صلح م ی، آزادکھ دچار کابوس کشتار و وحشت ھستند نان یگناھ

آن  یرویھمٔھ ما پ دیاست کھ با کیو دمکرات یتنھا راه انسان نینمانده است و ا یباق قیحر نیجز اطفاء ا یگرید راه
میباش

14، شمارٔه)ش1297( 1918 لیآور 1 مورخھ

.در جارا دو روز ادامھ داشت انیو آسور تقویمیس انیم نیخون یریدرگ: مارس 24 - سلماس

عقب  ھیاز سلماس بھ اروم یآسور یروھایتمام ن بًایتقر. نکرده است یرییدر سلماس کماکان تغ تیوضع: مارس26
 یخود را از منطقھ جمع آور یروھایدر تالش اند تا ن انیآسور. باز ھم جنگ درگرفتھ است ھیدر اروم. کرده اند ینینش

.متمرکز سازند ھیکنند و در اروم

حدود چھل پنجاه نفر از آنان  زیناچ یگروھ. کرده اند ینیاز سلماس عقب نش یآسور یروھایام نتم بًایتقر: مارس27
دھند لیخود را تحو یپنج روز سالح ھا یاز مردم سلماس خواستھ اند تا ط انیآسور. مردم منطقھ را بھ تنگ آورده اند

: 15، شمارٔه)ش1297( 1918 لیآور 8 مورخھ

.ستیمشخص ن یبا چھ ھدف یچند افسر ترک بھ ساوجبالغ آمده اند ول): تجدد ٔھیبھ نقل از نشر( اخبار

رفتھ و در  یبھ خو یبھ تازگ یو. شھر منصوب کردند یرا در مقام قاض یپیخان سرت قیصد لمانیبا تصرف د انیآسور
.آنجا بازداشت شده است



اتخاذ کرده است آنان از  یخو یکھ قاض یباتیرتبا ت. منتقل شده اند یبھ شھر خو یاطراف خو نینش یقراء ارمن یاھال ـ
.کامل برخوردار خواھند بود تیامن

 نیدال بر حملٔھ ا یخبر. مشغول اند نیو ترک نش نینش یبھ چپاول و تاراج قراء ارمن یدر اطراف خو تقویمیس اکراد
در دست است داواریس یارمن ٔھیافراد بھ قر

16، شمارٔه)ش1297( 1918 لیآور 15 مورخھ

. است دهیتدارک د جانیآذربا یبرا یواقع رمنتظرٔهیاتفاقات غ یاز آن اند کھ دولت عثمان یحاک ریاخ یخبرھا: سرمقالھ
.وجود ندارد یمرز گریشوند و د یم انیکشورمان گروه ھا و مستشاران گوناگون ترک نما یجا یدر جا

.ستین ینینو دٔهیالبتھ پد جانیآذربا ھیعل یعثمان دیتھد نیا

 وغیکشورمان  دیاز روس ھا نبا ییبا رھا. مواجھ اند دیباز با تھد رانیمردم ا. قرار دارد ھیدر معرض تجز رانیا مملکت
با  دیخودسرانھ باشد بلکھ با دینبا دنیشیاند نیو ا دیشیامر اند نیھرچھ زودتر دربارٔه ا دیبا. را برگردن نھد یگرید

.ردیمشارکت شھروندان صورت پذ

. قد علم کند و آماده باشد دیتھد نیاست کھ در برابر ا یھر شھروند فٔھیوظ ینیو د یقوم ضیاز ھرگونھ تبع دور بھ
 یستادگیکشورمان خواھد شد ا ٔھیکھ منجر بھ تجز یھر اقدام ھیھم نوا شوند و عل دیشھروندان، دمکرات ھا و دولت با

.کنند

در  یارشد ریام یو قوا انیآسور یریدت دو روز و دو شب درگبھ م لیآور 10از ): تجدد ٔھیبھ نقل از نشر(اخبار
مجبور بھ ترک مواضع خود و عقب  یکشتھ و زخم یادیبا دادن تعداد ز انیباألخره آسور... موغانجوق ادامھ داشت

.دکردن یشجاعانھ نبرد م اریبس یارشد ریسواران ام. شدند ینینش

کشور بھ بحث پرداختھ و  میحزب دمکرات در مورد اوضاع وخ ل،یورآ 11مورخ  ٔھیدر اعالم: حزب دمکرات ٔھیاعالم
 یکرده است و اذعان م دیتأک انیبحران نان و شورش آسور یعنی یپس از ذکر عوامل مختلف بر دو عامل مھم و اصل

نقش  تیھمچنان کھ حزب در بحران نان با موفق. است دهخود را در قبال حل آنھا ادا کر فٔھیدارد کھ در حد امکان وظ
مسلح از خود نشان  یروھایو تشکل ن یگردآور یکمال مساعدت را برا زین انیکرده در مورد مسئلٔھ آسور فایخود را ا
 یراو قاطع بھ شورش خاتمھ دھند و ب حیاقدامات صر نیآگاه شوند و با مشاھدٔه ا انیکھ آسور میدار دیام... داده است

را بر اساس مفاد  شیبھ خون آغشتٔھ خو یخود بردارند و سالح ھا نیوندست از اعمال خ عًایخود سر نیمنافع راست
دھند لیتحو یشنھادیعھدنامٔھ پ

19، شمارٔه)ش1297( 1918 یم 6 مورخھ

مورد تاراج قرار گرفتھ و با ترک خانھ و کاشانٔھ خود ھم اکنون در شھر  یارامنٔھ اطراف خو یتمام: لیآور 28 - یخو
نسبت بھ ارامنھ کمال مساعدت را نشان  یجانیآذربا گانیھمسا. انند از محل سکونت خارج شوندتو یمستقر شده اند و نم

.مشھود است زیشھر، کمال پاشا خان، ن یاز قاض ارحسن رفت نیا. دھند یداده اند و بھ آنان پناه م

وارد  انیاز عثمان یادیزتعداد  زین روزید. شوند یم دهیچند ھزار اکراد مسلح د یحال حاضر در شھر و اطراف خو در
).ریسردب –رسد  یتن م 1200تعداد آنان بھ  گریمنبع د کیبر اساس (شھر شده اند 

دولت  یھا استیس یکھ ھمچون گذشتھ دنبالھ رو میخواھ یم رانیا انیاز تمام ارمن: ارامنٔھ تھران یمل یشورا ٔھیاعالم
:دارد کھ یاس مقرر ماس نیبر ا. طرفانھ وفادار بمانند یباشند و بھ مواضع ب

.دیمسلمان را حفظ کن گانیقد علم و روابط حسنھ با ھمسا یخارج راتیتأث ھیبا تمام قوا عل.1

.دینکن غیدر راه حفظ آن در یکوشش چیدر خطر باشد از ھ انیرانیا ٔھیھر کجا کھ منافع عال.2

.شده است ھیوارد اروم ان،یتانگ کیرسس ملن جان،یارامنٔھ آذربا فٔھیخل یصلح ارامنھ بھ رھبر ئتیھ: جانیآذربا



:میخوان یم 17، شمارٔه )ش1297( 1919مھ  26مورخھ  ھیدر نشر ئتیھ نیا یمورد اعضا در

شروع اقدامات صلح و بھ  یبرا ون،یحزب داشناکتسوت یمرکز تٔھیاز کم ھیمختلط اروم یدرخواست شورا براساس
 جان،یارامنٔھ آذربا فٔھیخل یبھ رھبر یصلح ئتیگران، ھ سھیدس تیعالروابط و ارتباطات و منع ف یساز یمنظور عاد

 ندگانیدمکرات، اجالل الملک، و دو معاونش و نما زبح ندٔهینما ھ،یو متشکل از استاندار اروم ان،یتانگ کینرسس مل
دیرس ھیماه مھ بھ اروم لیشد و در اوا لیتشک زیدر تبر انیجرماک و مناتساکان یمرکز تٔھیکم

1، شمارٔه)ش1297( 1919 ٔھیژانو 1 رخھمو

آمده بودند و  ھیاستاندار از اروم یو حت یکھ مقامات رسم یدر حال. نمود ینم ریپذ ھیحزب دمکرات توص: یحزب یزندگ
را در  ئتیھ نیا ندگانیکردند دمکرات ھا اعضا و نما یصلح م ئتیھ لیو تشک یگریانجیم یتقاضا ونیاز داشناکتسوت

 یصلح شوند اما با شکست ارشد یموفق بھ برقرار یرارشدیگروه مسلح ام دیقف کرده بودند تا شاشرف خانھ متو
بحران شدند زیما و حل مسالمت آم یگریانجیبردند و مجددًا خواھان م یدمکرات ھا بھ اشتباه خود پ

17، شمارٔه)ش1297( 1919مھ  26 مورخھ

شروع اقدامات صلح و بھ  یبرا ون،یحزب داشناکتسوت یمرکز تٔھیاز کم ھیمختلط اروم یدرخواست شورا براساس
 جان،یارامنٔھ آذربا فٔھیخل یبھ رھبر یصلح ئتیگران، ھ سھیدس تیروابط و ارتباطات و منع فعال یساز یمنظور عاد

 گانندیدمکرات، اجالل الملک، و دو معاونش و نما زبح ندٔهینما ھ،یو متشکل از استاندار اروم ان،یتانگ کینرسس مل
دیرس ھیماه مھ بھ اروم لیشد و در اوا لیتشک زیدر تبر انیجرماک و مناتساکان یمرکز تٔھیکم

كھ در عکس باال مي بینید ارامنھ فرشتھ ھایي ھستند كھ خود قرباني آسوري ھا شده اند و براي آسایش و رفاه  ھمانطور
ھا را نشان مي دھد كھ بعد از آزادسازي عساكر عكس زیر قسمتي از زرادخانھ این فرشتھ .ایران بال بال مي زنند 

ولي فكر مي كنم اگر خجالت نكشند شاید عنوان كنند كھ این اسلحھ  دارامنھ در این مورد ساكت ھستن. عثماني گرفتھ شده 
.ھا را براي شكار گنجشك تھیھ كرده بودند نھ شكار ھمسایگان ترك خود

اسناد و مدارك-قتل عام در آزربایجان 

سلھ مقاالتي كھ تحت عنوان قتل عام در آزربایجان را فراموش نكنیم بھ رشتھ تحریر در آمده و مورد توجھ بسیاري از سل
ھم وطنان و حتي منسوبین اتنیك ھاي مختلف قرارگرفت و از طرف بسیاري از سایت ھاي مختلف ترک آزربایجاني 

قطعًا نمي تواند عمق فاجعھ انساني را ) تحریرات تشكر بكنم كھ وظیفھ دارم از تمام ھموطنان در انعكاس این(منعكس شد 
حجم و مخاطبین یك وبالگ گمان مي كنم حوصلھ و گنجایش ادامھ این مبحث را نداشتھ باشد . عكس و یا حتي تجسم بكند

ترک  ، آنچھ كھ مھم است ایجاد یك پنجره براي باب فتح در جھت كشف حقیقت و تلنگر براي روح جستجوگر نسل جدید
آزربایجان است كھ مانند آبي زالل در چشمھ ساران حقیقت بدنبال خالصي از قعر زمین و رسیدن بھ محضر خورشید 

اساسًا سخن گفتن و نوشتن در مورد واقعھ تاریخي ھمچون قتل . حقیقت و جاري شدن در پھنھ وطن و آباداني آن مي باشد
سال زمان سپري شده ما را از آن جدا كرده بدون تكیھ بھ 92دقیقًا  عام تركان در آزربایجان غربي آن ھم واقعھ اي كھ

لذا در اینجا بھ شرح منابع و اسناد تاریخي این مقام بسنده كرده و ادامھ تحقیق و . منابع تاریخي كاري عبث مي باشد
.مینما یكاووش در این مورد را بھ جوانان واگذار م

:و شواھد مدارك



:شفاھي مدارك
آنچھ كھ نوشتھ شد جابجا از اظھارات پیرمردان و پیرزناني استفاده شده كھ فرزندان شھود واقعي آن ماجراي  البالي در

تلخ بوده اند، كھ در محافل خانوادگي بھ شرح ماوقع بھ منظور یاد آوري و درسي از گذشتھ از بین اقوام و آشنایان مستقیم 
تنھا شاھد نسل اول كھ در وقایع مورد بحث . ر بھ دیار باقي شتافتھ اندنگارنده پرداختھ اند و اكثرًا نیز بجز دو سھ نف

جواني بیست و چند سالھ بود پدر بزرگ اینجانب مرحوم لطف علي درزي از بازاریان و معتمدین شھر مي باشد كھ در 
.اوان نوجواني اینجانب بھ رحمت ایزدي رفتھ است

:كتبي مدارك

:رشتھ تحریر آمده از كتاب ھاي زیر گلچین شده است كھ در این سلسلھ مقاالت بھ آنچھ
احمد كسروي ، یادداشت ھایي از آشوب ھاي  –حسن انزلي ، تاریخ ھجده سالھ آذربایجان –در گذر زمان  ارومیھ

معتمدالدولھ ارومي ، تاریخچھ  –سرلشگر امیر طھماسبي ، ارومیھ در محاربھ عالم سوز  –عشایري و سیاسي آذربایجان 
توحید ملك نیا ، قتل  –فردوست ، فاجعھ جیلولوق  ارتشبد –رحمت اهللا توفیق ، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي  –ھ ارومی

محمد تمدن ،  –احمد كاویانپور ، تاریخ رضائیھ  –صمد سرداري نیا ، تاریخ ارومیھ  –عام مسلمانان در دو سوي ارس 
امین الشرع خویي میرزا ابوالقاسم -جلد دھم یاسالم راثیمجموعھ مجلدات م

)آركئولوژي(و شواھد باستان شناسي مدارك

آنچھ بسیار مھمتر و قابل استناد تر مي باشد بقایاي آركئولوژیك و بررسي ھاي پزشكي قانوني است كھ تاكنون از قلم  اما
. افتاده و عمدًا سعي بر امحاع آثار آن توسط پھلوي اول شده است؟

عام كھ متمادینا و در طول شب و روز انجام مي شده اجساد بر كوي و برزن و یا داخل از وقوع ھر ھجوم و قتل  بعد
( منازل بر روي ھم تل انبار میشدند و دفن میت شھدا عمال بدون انجام تشریفات و در گور ھاي دستھ جمعي و یا انفرادي

عمده در دو دو یا سھ نقطھ شھر كھ  شھر و یا بھ طور گورستانھايدر ) براي كساني كھ بازماندگانشان امكان داشتند
زمین خالي و بایر بوده اند انجام شده است، تمامي این گورستان ھا در اقدامي با شتاب جھت امحاع آثار جرم تغییر 

و یا تعیین  كتبو ھرگونھ تدریس وقایع در مدارس و نشر . كاربري پیدا كرده و بھ مدرسھ یا درمانگاه تبدیل شده اند 
بھ فراموشي ) آنگونھ كھ در جوامع دیگر مرسوم است( راي بزرگ داشت قربانیان این فاجعھ انسانيروز مخصوص ب

:عمده این گورستان ھا بھ شرح بھ شرح ذیل مي باشند . عمدي سپرده شده است
و )آگاھي فعال اداره(محدوده خیابان امام و خیام فعلي تبدیل بھ مدرسھ منوچھري : حاج خان ) قبیر صاندیق(گورستان  -1

)پشت ساختمان مركزي مخابرات در خیابان امام.(كتابخانھ مركزي اورمیھ شده است
)سیروس(خیابان مدني یك . و درمانگاه صحیھ) پانزده خرداد(دبیرستان مھر: گورستان قره صاندیق -2
)نادر شاه(د، حكمت و شاھ)استاد برزگر(خیابان باكري تبدیل بھ مدارس كیمیایي : گورستان جارچي باشي -3
جنب مسجد ریضا آباد: گورستان ریضا آباد -4
)پروین اعتصامي(مدرسھ ھمام : گورستان شیخ ابوبكر -5
جنب مسجد خطیب: گورستان خطیب -6
.خیابان باكري ، تبدیل بھ دو مدرسھ شده است: گورستان شرف -7
.تبدیل بھ مدرسھ شده است: گورستان آغداش -8
بھ شرحي كھ رفت ابتداي جنگ از این محلھ شروع شده و ابعاد فاجعھ خارج از تصور : زارانگورستان خزران یا خا -9

.این گورستان نیز تبدیل بھ مدرسھ و رختشویخانھ شده كھ اكنون در اختیار بھزیستي است. بوده است 
این است كھ بایستي عرف بر . در كشور است كھ گورستان در داخل شھر ندارد؟ یآوري مي نماید اورمو تنھا شھر یاد

تاریخ آخرین تدفین در گورستان با متروكھ اعالم نمودن آن چھل سال فاصلھ داشتھ باشد و بعد از چھل سال اگر چنانچھ 
باشند حاكم شرع اجازه تخریب یا تغییر كاربري گورستان  كسانياز وراث مستقیم یا درجھ یك مدفون شدن در گورستان 

لیرغم متروكھ نشدن گورستان ھاي فوق و ادامھ دفن میت در آن مكان ھا تا سال حال آنكھ ع. را صادر نمي كند
 ھخزران با فاصل-كلیھ گورستانھاي فوق تخریب و گورستان جدید بھ نام آقا قبیري در نزدیكي گورستان خازاران1325

م آثار و شواھد این مورد آخري نشان دھنده عجلھ اولیاي آریایي شھر جھت انھدا. كمتر از صد متر احداث شد
زیرا آثار گلولھ و بریدگي و شكستگي استخوان ھا ، سوختن اعضا و جوارح و قبر ھاي . آركئولوژیك آن فاجعھ است؟

.ھر دادگاھي را آسان مي كند كاردستھ جمعي بزرگ ترین مدرك و سندي است كھ استناد بھ آن ھا 
قالھ رفت در سھ نقطھ شھر بھ شرح ذیل محل اصلي دفن اظھار شھود بھ شرحي كھ در قسمت مدارك شفاھي این م برابر

:اجساد قربانیان در گورستان ھاي دستھ جمعي مي باشدكھ زمین خالي بوده و كاربرد شھري نداشتھ اند
نرسیده بھ گرمابھ و سینما ایران)محل تبلیغات اسالمي فعلي(مدرسھ اسالمي در خیابان امام  -1
روبروي بانك سپھ شعبھ مركزي محل پاساژ انزلي خیابان امام -2



از محالتي بوده كھ بھ علت ( باغ كودك خیابان حافظ ، محلھ مھدي القدم ، روبروي كوچھ خلیفھ گري ارامنھ  -3
.)مجاورت با محالت ارمني نشین بیشترین صدمات و تلفات را متحمل شده است

ك ارزروم از كشفیات باستان شناسي گورھاي زیر جھت شرح اھمیت موضوع بھ چند عكس كھ توسط دانشگاه آتا تر در
منتشر شده است توجھ فرمایید ، تا بھ عمق اقدامات فاشیسم فارس و ) ھمزمان با فاجعھ قتل عام اورمو(دستھ جمعي 

:ببریمھمكاري آنان با قاتلین مسلمین در نابود كردن آثارجرم پي 



:نویسنده مقاالت فوق
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