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  پيشگفتار:

  رويای ترکستان واحد :
م. عــده ای از ترکــان ترکيــه ، حکــومتی را بــه نــام مســاوات پديــد آوردنــد و بــا هــدف اشــغال  ١٩١٨در ژوئن 

سرزمين مادی ُکردهــا و ارامنــه نــام ترکســتان متحــد را بــر خــود نهادنــد ودر دوره جنــگ جهــانی دوم  تُرکــان 
مــی در شــمال و بخشــی در جنــوب رود ارس باقيمانــده يعثمانی عنوان کردند که ترکستان به دونيمه گشته و ن

هــای بربــاد رفتــه حکــام است و در آرزوی تصرف آن برآمدند و از آن زمان رويــای ترکســتان واحــد جــز آرزو
چندی پيش از تارنمای حزب دموکرات بيانه ای صــادر شــد مبنــی از بيــرون آمــدن  الييک ترکيه بشمار ميرود.

داشت که  تيره های ايرانی از زير فشار فارسها که خواستار جدايی آذرها و ترکها از ايران بودند ، مرا بر اين
  و تيره بنويسم.جستاری درمورد ايرانی و نه تُرک بودن اين د

  
  الف)زبان و لهجه آذری:

مطمئنــا بــه اســتناد اوراق تــاريخی ، داده هــای باستانشناســی ، پژوهشــهای مستشــرقين و مــورخين داخلــی و 
خارجی همگان نيک واقفند که ما در ايران نژاد تُرک نداريم بلکه نژاد مردمانی کــه ازآنــان بــه نــام تــرک اســم 

راسر نوشته های اين ســرزمين جــز شــرح دالوری هــای آنــان چيــزی درج برده ميشوند آذری است ، که در س
بديهی است زبان مردم آذربايجان ، گويش ايرانی و وابسته به زبانهای باستانی است و هر مورخی به  نيست.

  زبان آذری و مردم غيور آذربايجان به عنوان زبان ايرانی و مردمی ايرانی تبار مينگرد.
  

  را به سه جنبه ميتوان مورد بررسی قرار داد: زبان مردم آذربايجانی
  
به لحاظ فنوتيک يــا ادای لفــظ : شــيوه بيــان زبــان کنــونی آذربايجــان ممزوجــی از گــويش آذری باســتان و  -١

  فارسی ميباشد که در آن مقداری اصطالحات تُرکی تاثير داشته است.
آذری بــا وجــود غلبــه مــواد زبانهــای  ان بنــدی زبــان: زبــان رايــج فعلــیواز ديدگاه صرف و نحــو يــا اســتخ -٢

  باستانی ايرانی ، تصاويری از گويش تُرکی را با خود دارد.
  ازلحاظ مواد تشکيل دهنده ی لفظی و معنوی زبان غلبه با عنصر ايرانی است. -٣
  

ديگــر زبانهــای ايرانــی همــراه و بــا تغييــرات و اصــطالحات و  زبان فعلی آذربايجان برخالف درگرگونی ها ، با
ــان خــود  ــد ديگــر هموطن ــن حــاکی از آن اســت کــه شــهروندان آذری همانن ــال ، وجــوه مشــترک دارد و اي امث
ميانديشند ، تعبير و تمثيل ميآورند . چنانچه نيک ميدانيم ؛اهالی آذربايجان در سخن گفتن تلفــظ خاصــی دارنــد 

کاربرد داشته است و ايرانــی  و فارسی را به نحو خاصی ادا ميکنند. اين طرز تلفظ و بيان در لهجه «هرزنی»
  بودن گويش را ميرسناد.

  
  نامها و واژه شناسی آذربايجان :

  نام آذربايجان به شکلهای زير در  نسکهای(کتاب) تاريخی آمده است :
آتور پاتکان، اســترابو، آتورپاتنــه ، هــرودت ، آذربايجــان ،مــورخين بيزانس(ســده ششــم مــيالدی) ايــن چنــين 

 قــان / آثــار ارمنــی : آذربايجــان / ابــن خردادبــه و مــورخين عــرب : آذرپيکــان شــيروانی ،نامبرده اند: آذربادا
  رياض السياحه/شاهنامه : آذريادگان.

آذربايجان يا اتور پادگان در چم نگهبان آتشکده آذرگشنسپ است ، "آتر" بــه معنــای آتــش ،" پــات" بــه چــم 
ت اســت بــه معنــی مکــان و زمــين نيــز بکــار پاييدن و "آتور پات" به چــم آتــش نگهــدار اســت ، "گــان" نســب

رد نشــين تخــت ســليمان  ميرود.اين واژه ی مرکب در لهجه های زبان کردی فعلی به همين عنــوان دربخــش کــُ
  تکاب افشار قرار دارد، به کار برده ميشود.

  
  آذربايجان در تاريخ :



دارای ســرزمينی  است ايرانی ،ياقوت حموی در سده هفتم هجری در کتاب معجم البلدان مينويسد «آران نامی 
فراخ و شهرهای بسيار که يکی از آنها گنجه است و...» مولف تاريخ گزيده در مورد وجه تســميه آذربايجــان 

در آذربايجــان ، دعــوی پيغمبــری کــرد ،اهــل ان  مينويســد :«مــردی آذزبادنــام ، ،دردوران شــاپور ذواالکتــاف،
تــاريخ گزيده)«نويســنده فرهنــگ آننــدراج ،  –زخوانند»(مســتوفی آذربايگــان را بــه او با واليت تابع او شدند.

آذرباد را نام موبدی ميداند که آذربادگان را به او منسوب کرده اند » استرابو جغرافيدان نامی يونان در کتــاب 
نامی خود ، نام سرداری موسوم به آتروپات/ اتروپــاتوس را ذکــر ميکنــد کــه در نبــرد ميــان داريــوش ســوم و 

رک در ادبيــات  اسکندر مغانی در گاوگيا /اردبيل کنونی فرمانده سپاه داريــوش ســوم هخامنشــی بــوده اســت. تــُ
منظوم آذری به معنی بيگانه است .قطران تبريزی از مشــاهير و شــعرای بــه نــام آذربايجــان در قصــايد زيبــای 

ه امــروز از توتُرکــان خــود از انبــوه تُرکــان و خرابــی هــای آنــان در ســرزمين آذربايگــان يــاد ميکنــد : «اگرـچـ 
رک ويرانــی نبــود از  هرزمان خواهند باج باز فردا نعمت تُرکان تــورا گــردد مدام/اگرچــه داد ايرانــی را بــالی تــُ

  عدلش آبادانی ، چو يزدانش کند ايرانی»
  

ه.ق و غارت و کشتار مردم آذربايجان توسط ترکــان مينوســد «قبايــل نيمــه  ۴۵ابن اثير درباره ی رويداد سال 
ی تُرک در همه سرزمين آذربايگان پراکنده شــدند و از آزار مــردم فروگــزاری نکردنــد» در اشــعار همــام وحش

ماما عصمت کشفی ، يعقــوب اردبيلــی ، عبــدالقادر مراغــه ای و.... هــيچ  تبريزی ، شيخ صفی الدين اردبيلی ،
  .واژه ترکی وجود ندارد و تمامی واژه های ديوان آنان را آذری تشکيل داده است

  
  پيرامون واژه ی ترک : 

واژه ی ترک در زبــان پهلــوی بــه معنــی تــورانی يعنــی بيگانــه آمــده اســت . تــرک در زبــان فارســی بــه معنــی 
کالهخــود و واژه تــورک بــه معنــی نيرومنــد و اســتوار ذکــر گرديــده اســت . در ســده ی پــنجم مــيالدی قبايــل و 

خــود نهادنــد . ايــن واژه در ميــان چينــی هــا بــه صــورت اردوهايی با اقوام آشينا در هم آميخته و نام تورک بر 
توکيو و کم کم به تورک و ترک تبديل گشت . اعراب ، همه ی کوچ نشينان آسيای مرکــزی را تــرک ناميدنــد . 
واژه ی ترک در شاهنامه ی فردوسی در همه جا به معنی تورانی و بيگانه آمده است . در برهان قاطع تــاليف 

اين واژه با عناوين ترک به معنی دوشيزه و ترک به معنــی معشــوقه و غــالم آمــده  محمد حسين خلف تبريزی
است . واژه ترک در ديوان حافظ شيرازی : ترک قومی مهاجم . « به تنگ چشمی آن ترک لشکر می نازم که 
 حمله بر من درويش يک قبا آورد . » « يکی است ترکی و تازی در اين معامله ، حافظ حديث عشق بيــان کــن

بدان زبانی که تو دانی » برابر دستاويز ها و منابع تاريخی تاثير زبان ترکی در ايــران از دوره ی غزنويــان و 
سلجوقيان آغاز گشته و در ساليان نخستين سده ی هفتم هجــری بــا آمــدن مغــوالن تهــاجم ايــن زبــان گســترش 

فرهنگــی بيگانگــان و قتــل عــام قــوم يافته است . زبان آذری ، گويش رسا و ايرانی بوده که در پــی تهاجمــات 
  دالور آذری تحت تاثير قرار گرفته است . ليکن ريشه ی  اين گويش بسيار عميق و پويا است . 

  
  در برخی از آثار تاريخی اعراب در مورد زبان آذربايجان چنين آمده است : 

و بيشتر ارمنيه ، فارســی  زبان مردم آذربايجان ابن حوقل در سفرنامه اش در سده چهارم هجری مينويسيد «
ه.ق) بــه نقــل از صــور ٣22ابوســحاق ابــراهيم اصــطخری (متــوفی  است و عربی نيز ميان آنــان رواج دارد »

و ايــن حــدود (آذربايجان)همــه زبــان فارســی و تــازی دارنــد و مردمــان  االقاليم ابوزيد سهل بلخی مينويسد :«
  ست. »اردبيل زبان ارمنی ميدانند، فارسی ايشان فهميدنی ا

  
الزم است بدانيد قبل از ماد قوم ماننا(مانا)، هيت و قبل آنها هوری ها در اين سرزمين کــه ايشــان اروميــه نــام 
برده اند ، زندگی ميکرده اند که نشانه هــای آن در تپــه حســنلوی ســولدوز و گــوی تپــه اروميــه واســکو ديــده 

  ميشود .
  

  ب)کردستان:
رد در تمــامی ادوار تــاريخ باســتان بــر در آثار تاريخی ايرانی ، عربی ، يونا نی، آشوری ، ســومری، بــه نــام کــُ

  آمده است : ١٣۴٣-١٣ميخوريم .در پيشگفتار تاريخ شرفنامه تاليف امير شرف خان بتليسی صفحه 
شولگی يکی از پادشاهان نامدار ، پس از جلوس به اريکه ی سلطنت به گســترش کشــورش پرداخــت و در  «

نتش ســرزمين آنشــان را فــتح کــرد و در واپســين ســالهای پادشــاهی اش مــردم بيســت و هشــتمين ســال ســلط
 کوهستان کردستان شوريدند .او به آن سامان لشکر کشی کرد و و بسياری از شهرهای آنجا را غــارت نمــود.

در روزهای سلطنت گيميل ســين جانشــين شــولگی ، اوضــاع دامنــه زاگــرس آرام بــود و بازرگــانی الجــورد از 
در همين دوران گيميل سين برای استوار کردن فرمــانروايی خــويش  تا ميانرودان در جريان بود .خاور ايران 



به انضمام حکمرانــی  varad nannarسرزمين شوريده ی کردستان را به فرمانروايی توانا به نام وارادننر 
  ايل سوبارتو و سرزمين کرد را به وی واگزار کرد .»

  
درايــو از  ويسد : ايل سوبارتو در همسايگی ايل سو قرار داشته است.نمي Thureau Dakginتورودان ژن 

در نيم روز درياچه ای وان بوده اســن» تــاريخ شــرفنامه از قلعــه ای   SUسو  خاورشناسان نامی مينويسد:«
به نام سو ياد ميکند که در سرزمين بتليس قرار دارد «آرامی ها شهر سو را بيت قردو نوشــته انــد و شــهری 

  نام جزيره ابن عمر مشهور است به نام "گزرتادوقردو" ناميده اند» که به
  

(درزبــان ارمنــی  هنگامی که تيگران دوم پادشاه ارمنستان در ســده يکــم قبــل از مــيالد ســرزمين کــرد و خــوی
ردوئن بــه نــام مــانی  چبيره است) را گرفــت و زريــی نــوس حکمــران آنجــا را بــه قتــل رســاند ، پادشــاهی در کــُ

استرابو تاريخ نويس يونــانی مينويســد : جوانــان انشــانی را چنــان پــرورش  نی ميکرده است.اساروس حکمر
شــب در هــوای آزاد بــه  گرمــا و بارنــدگی بردبــار ، پــرورش يافتــه و ورزيــده ميباشــند . ميدهند که در سرما و

ردک  نگهبانی گله و رمه ميپردازند و ميوه هــای جنگلــی ميخورنــد . و مــردم  د.نــ ميگوي Kurdakاينــان را کــُ
رد را بــا دو  ُکردک از چپاول زندگی ميکنند و ُکردک در چم مرد جنگــی و دليــر اســت. در زبــان آشــوری نــام کــُ

واژه کاردو و کاردوا ميبينيم که به چم نيرومند و پهلوان و قدرت ميباشــد. ايــن واژه هــا بــا نــام کــرد و منطقــه 
اســترابو از اينکــه ميگويــد  نياکــان کــردان امروزينــد. ُکرداک ها يا ُکردوک هــا کردستان هماهنگی کامل دارد .

جوانان پارسی را دلير بار ميآورند و آنها را کرداک ميناميدند به دليل شجاعت کردها و به معنی مرد جنگی و 
ان کــردون و دلير بوده است .اين را هم بايد دانست که نام ســرزمين ُکردکهــا را در زمــان اشــکانيان و ساســاني

  گردون ياد کرده اند.
  

  در جستار پسين بيشتر در مورد کردستان و نژاد آنها گفتگو خواهم کرد.
  

  پيرامون واژه کرد :
در اوستا به سه واژه ُکرته ، ُکرتی و ُکرتو برميخوريم که به معنی کارد و شمشير هستند ريشه کــرد از ريشــه 

  همين واژه ها و به همين معنی است.
  

نبشته از دوره توکولتی اينورتا پادشــاه آشــور بدســت آمــده کــه در يکــی از آنهــا واژه ی گــوتی و در  دو سنگ
ردی ، کــارداک، ســيرتی،  ديگری واژه ُکورتی آمده است. واژه های باستانی کــاردا، کــاردوخی ، کورتــوخی ،کــُ

شه اند و به گروهی اتالق شده ُکرديای ، کردوئه، کارداويه ، کارتاوای، کاردايا، کارخو و کاردا همه از يک ري
  که امروزه آنان را ُکرد می خوانند.

  
  سرزمينهای تاريخی و تيره های مرتبط با کردها:

ــانی در  ــانی و از شــاگردان ســقراط حکــيم در بازگشــت ده هــزار يون پ.م از  ۴٠١گزنفــون مــورخ نامــدار يون
کشيده شده است.»، پانترکهــا اورارتوهــا را سرزمين آنها تا بوتان  « سرزمين ُکردوکها ياد ميکند و مينويسد:

رک ناميــده انــد!! درحــالی کــه چنــين چيــزی در تــاريخ باســتان و معاصــر وجــود نــدارد .واژه ی اورارتــو يــا  تــُ
بســياری از پژوهنــدگان تــاريخی و باســتان شناســان جهــان  اوراشتو نخستين بار در آثار آشوريان آمده اســت.

خالــديها براســاس داده هــای باســتان شناســی  ی يــا کــردی ذکــر کــرده انــد .واژه اورارتو را مترادف واژه خالد
ردان بشــمار ميرونــد کــه در شــده نهــم پــيش از مــيالد در کنــار درياچــه وان ، کشــوری بنــام  شــاخه ايــی از کــُ

بلــوک بقــردی بخشــی از  « يــاقوت حمــوی بنقــل از ابــن اثيــر مينويســد: هالديا(خالدی ،خالديا) فراهم کرده اند.
جزيره ابن عمر بــوده و دويســت روســتا داشــته و شــهرهای الثمــانين ، جــودی ف فيــروز شــاپور در سرزمين 

حاشيه چپ دجله روبه رو بازيدی در جهت راست دجله بوده است.در دوره فتوحات عمر ابن الخطاب ســزمين 
گــوتی در  هياد شده توسط مسلمانان گشوده شده و از آن پس سزمين بقردی ، جزيره اين عمر ناميده شــد.واژ

هزاره سوم و دوم پيش از ميالد به مردمی گفته ميشده کــه در کردســتان و آذربايجــان کنــونی زنــدگی ميکــرده 
 يکی از آدم شناسان و باســتان شناســان فرانســوی پــس از پــژوهش پيرامــون اقــوام کهــن و تطبيــق آن بــا اند.

ه هــايی کــه از گوتيــان و لولوبيــان بــه مردمان فعلی و ساکنان کنونی کردستان و بامالحظــه نگارههــا و تنديســ 
اين تيپ مردم در ميان مردمــان زاگــرس فــراوان بــوده و بجــز دوگــروه يــاد شــده  « جای مانده است مينويسد:

انسانهای ديگری به نام ايالمی کمی پايين تر در سرزمين گوتيان و لولوبيان يعنی از مرز خــرم آبــاد امــروزی 
که آنها نيــز پــيش از آمــدن بــه ســرزمين ايــران بــا گوتيــان و لولوبيــان در تا نزديکی خليج پارس ميزيسته اند 

از عبادت گاه های کهن گوتی هــا در زاگــرس ميتــوان غــار کرفتــو را نــام بــرد کــه در  يکجا زندگی ميکرده اند.
خانه های انبوه اين غار مقدس دوهــزار ســال پــيش  خاک اوباتو ، ميان شهرههای ديواندره و سقز قرار دارد.



ستشگاه هراکليس بوده و بروی ديوار يکی از اين اتاق ها نام هراکليس بــا وات هــای يونــانی حفــاری شــده پر
در زير اين نام تصوير سوارکاری حکاکی شده است که متعلق به گودرز اشکانی است و قصه ی غالــب  است.

در  « شــگاه مينويســد:شدن او بر مهرداد پادشــاه ارمنســتان را ميرســاند، تاســيت رومــی دربــاره ی ايــن پرست
جنگ گودرز و مهرداد پادشاه ايران به اين پرستشگاه پناه برد و همين کاار انگيــزه پيــروزی او شــد و ســپس 

    به يادگار اين پيروزی پيکره جنگ ياد شده را برديوار يکی از ديوار های پرستشگاه ساخت.»
  

حــت عنــوان لولوبــوم يــاد شــده شــاخه ايــی از قوم باستانی لولو که زيستگاه آنان در سنگ نبشته های بــابلی ت
باســتان شــناس  کردان آرارت ميباشند و نشستگاه آنــان در منــاطق زهــاب، شــهرزور و ســليمانيه بــوده اســت.

معــروف پروفســور ادمونــدز در بررســی هــای باســتان شناســی خــود ســنگ نبشــته ای باســتانی دربنــدگاور از 
ســال قبــل از مــيالد ٢٨٠٠٠رده و ايــن ســنگ نبشــته از حفاری های کوه قره داغ  و دشت ذهــاب بــه دســت آو

حکايت ميکند . ازسنگ نبشته های آشورناسيرپال دوم پادشاه آشور(سده نهم پيش از ميالد)چنين برميآيد کــه 
پادشــاه آشــور  سرزمين لولو بسيار آباد بوده و ساکنان آن از صنعتگران و هنرمندان ماه بشــمار ميرفتــه انــد.

دکتــر پــايزر مينويســد:«برخی از  ه آشــور بــرده و از صــنعت انــان بهــره منــد شــده اســت.شماری از آنان را بــ 
  پ.م از لولوبی ها بوده اند. ٢٠و  ١٩پادشاهان آشور در سده 

  
کاســی در دوران  و از اقوام کهــن کردســتان بشــمار ميرونــد. اقوام کاسی در خاک کرمانشاه زندگی ميکرده اند

ــد. هخامنشــيان در راه عبــور و مــرور از  راه بابــل بــه هگمتانــه هرســاله ماليــات از حکومــت ايــران ميگرفتن
الکساندر مقدونی گجسته با اين قوم  کهن جنگيده و سردار او بنام انتيفونوس از ميان ايل کاسی از دربنــد پــل 
تنگ گلو گزشته است.از گاندش يکی از پادشاهان کاسی سنگ نبشته ای بجای مانده که خود را پادشاه چهــار 

  شه جهان ناميده است.گو
  

ردان هســتند کــه درســال  .م بــه پايــه گــزاری کشــوری بــزرگ از ١۵٠٠ميتانی ها نيز يکی از اقوام باســتانی کــُ
پايتخــت ميتــانی هــا نخســت در  دريــای مديترانــه تــا کــوه هــای غربــی زاگــرس امتــداد داشــته ، پرداختــه انــد.

پيرامــون تيــره ميتــانی ،  يــر يافتــه اســت.يو ســپس بــه شــهر ارارپخــا(کرکوک) کنــونی تغ واشــوگانی(خابور)
رد توســط باســتان شناســان داخلــی و خــارجی هــزاران ســنگ نبشــته و ســند  سوباری به عنوان نيکان ملــت کــُ
باستانی بدست آمده است .يکی از اين سنگ نبشته ها متعلق به توشراتا ، پادشــاه ايــن تيــره باســتانی اســت و 

ُکردان امروز تيره مقتدر ســوباری ميباشــد کــه نــام آنــان در هــزاره  سطر ميباشد. يکی ديگر از نياکان600در 
در ســنگ  سوم پ.م در سنگ نبشته های مربوط به دوران لوگــال آنــی مونــد و بــا عنــوان ســوبير امــده اســت.

زيســتگاه  ايــن ســنگ نبشــته هــا ، نبشته های دوره ی نارامسين از اين تيره با عنوان سوباراتيم ياد کرده اند.
زهای غربی ايالم تا کوههای آمانوس در آسيای صــغير و در بــاختر تــا اســکندرونه و آتانــه نوشــته رآنان را م

تيگالت پاليــزر نخســتين پادشــاه آشــور بــا  است تيره نايری نيز از نياکان کردان روزگار باستان بشمار ميرود.
در کنــر رودخانــه دجلــه  ابيست و سه تن از فرمانروايان نايری در دشت مالزگرد جنگ بزرگی کــرده و آنــان ر

  شکست داده است که در سنگ نبشته ای به درازا از آن ياد کرده است.
  

ردان ميباشــند کــه در خــاور ســرمين آشــور  « شناس نــامی اســتاد ســايس مينويســد:رخاو مادهــا گروهــی ار کــُ
  ده است»وميزيستند و سرزمينشان تانيم وز دريای قزوين(خزر) کشيده ميشد.زبان مادها بی گمان کردی ب

  
 کاســی، لولــو، گوتی، نژاد ُکرد نمودار تيه های باستانی ، « باسيلی نيکيتين در تاريخ پرارزش خود مينويسد:

کردوک و اورارتويی ميباشد که همه اين دودمانها آريايی و زبان آنان زبان  مانايی، نايری، ميتانی، سوباری،
در کتــاب عشــق و ســلطنت نيــز  آن گفتگــو ميکردنــد.» امادی بوده و هريک گويش جداگانه ای داشته اند که ب

دامســتتر ايــران  زبان مادها زبان ُکردی بوده است و بيشتر خاور شناسان آن را تاييد کرده انــد.» آمده است:«
آويستا در زمان مادها نوشته شده و زبان مادی همان زبــانی اســت کــه اوســتا بــا آن  « شناس نامی مينويسد:

  ُکردی را ميتوان بازمانده همان زبان دانست.» کتابت يافته و زبان
  

در کارنامۀ اردشيربابکان همواره از يک پادشاه کرد ماد«ُکردانشاه مادی» نامبرده شده که دشمن وی بوده و 
اردشير با اوجنگيده ولی شکست خورده و به روستايی پنــاه بــرده و پــس از آرايــش ســپاه خــود بــه کردانشــاه 

  ست داده است.کمادی شبيه خون زده و ش
  

آن سلطان آبار  پس از پايتخت کردستان در دوره گزشته شهر بهار بوده . « حمدا...مستوفی القلوب مينويسد:
چمچمال نزديک کوه بيستون جايگزين آن شده است.» احمد ابن يحيی بن جابر مشــهور بــه بــالذری در فتــوح 



ی از جانب عمربن خطاب بــه کوفــه آمــد و نامــه لالبلدان در سده دوم هجری مينويسد:« بن شعبه به عنوان وا
نامــه را بــرای وی ارســال  يی به همراه آورد که در آن حذيفه بن يمان به واليت آذربايجان منصوب شده بود ،

پس از آنجا برفت تا به اردبيــل رســيد کــه کرســی آذربايجــان در آنجــا  داشت و او در نهاوند يا نزديکی آن بود.
مرزبان جنگجويانی از مردم بــاجروان و ميمــذ و نريــر و ســرا و  به همان جاميرفت. رميزيست و خراج آن ديا

ســپس  شيز(گزن)و ميانج و جاهای ديگر نزد خود گردآورده بود و چند روز با مســلمانان جنــگ شــديدی کــرد.
 برقرار که هشتصد هزار درهــم ادا کنــد و کســی کشــته نشــود و بــه مرزبان ازسوی مردم آذربايجان صلح کرد.

ردان «بالســبحان»  «ســاترودان» و «ســبالن» و بردگی برده نشود و آتشــکده ای ويــران نگــردد . متعــرض کــُ
نشوند و به ويژه مردم شيز(گزن) از رقصيدن در معبدهای خود و انجام مراســمی کــه بجــاب ميآورنــد ممنــوع 

  نشوند.»
  

.... همه ايرانيان در تــاريخ کردســتان  وگيلک، آذری و کرد  لر، آنچه ذکر شد معلوم مينمايد تمام اقوام بلوچ ،
و آذربايجان ما شاهد دالوری های وصف نشدنی از سوی اين دو تيره هستيم ايــن ســرزمينها در گزشــته خــود 

قيــام شــيخ عبيــدهللا نهــری  ،آبستن حوادث مهمــی بــوده انــد: جنــگ صــفويه  بــا عثمــانی موســوم بــه چالــدران
عيل آقاســمکو، دالوری هــای ســتارخان و باقرخــان در جريــان اشــورش اســم قيام حمزه آقامنگور، شميديانی،

نژاد فارس با ديگر نژادها  .... همگی نشان دهنده مهر و عشق آنان به اين سرزمين است. انقالب مشروطه و
  تفاوتی ندارد و اين بحثی است که تنها از سوی پانترکها و دموکراتها بيان ميشود.

  
  

  با سپاس از
  دانشنامه آناهيد 
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