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یک لو کارەسات مرۆڤی و نتوەییانی لالین داگیرکرانی کوردستانوە برەوڕووی کورد و 
و ھبوونیخاککی و ناسنامی نتوەیی

کراوە، پاکتاوی فرھنگی و تواندنوەی 
کورد بووە لنو رەگزی خۆیاندا، رەگزیی 

ی کردووە بخاوەنی خاکی ھزارانساخۆیان
کورد ولگڵ تپڕبوونی زەمنک کۆیلتی و 
بندەستیی، کورد مژووی راستینی خۆی 
 ی لوە و، زمان و کولتوورەکبیرچووەتل

لتووری داگیرکرانی بووە ببنزار و پاشکۆی کو
گر ئمۆک تۆ بچیت ھر شارکی .کوردستان

ت بوویرئحمد و لۆڕستانی گورە تاکو دەگا
ل ،وگیلۆیدەست و کمبلکی ئاسایی و قخ

رۆشنبیرەکی بپرسی رەگزی ئوە چیی؟ 
لۆڕین و خکی :  زۆربیان دەن!انننایز

سربخۆ ، ھندکیان خۆیان ب گلکیئرانین 
ناودەبن، ک خاوەنی زمان و مژووی خۆیتی، 

کورد، یان وەک لکۆرک تاکوتراش دەن کورد و لۆڕ یک رەگزن و، جیانین، جائم لبر دی تۆی
. دەداتوە، ئوەیان دیارنییوەرامت

ووکردن رۆژھت و باشووری کوردستان بلکۆینوە و خۆماندبشکانیبشک لنووسرانی
ژبی خوارووی کوردستان،مشانو بورەووی ئک و کوردستانلۆڕستانی گیشی جیالدوو ب ب

نخشی کوردستان لچند جۆر وقبارەی جیاجیادا بودەکنوە، لیکیان نخشی کوردستان . نودەبن
ی کوردستان ھر بم شوەی،اکوورتاکو کرماشان، لوی دیک تا سنووری ئیالم، لالی سروویشوە ل ب

ک بناوی کوردایتییوە نوقمی پاوانخوازی و گمی زیاتر ل پنجاساک سییکانیشمان حیزبسیا



، گویاننداوەت ئوەی کام بش کراوە بفارس و، کام بشی دی لنو ترک و عرەبدا تواوەتوەحیزبایتین
تنگی و نرھکی فن و چ پالنو، چی بک شانو بوەیی لتستی نوەی ھژن بۆ زیندووکردنوەیی داب

بحیزبیکردنی و، رئوە سیاستی رەگزپرستانی داگیرکرانلب.. بتایبتی و ل کوردستان بگشتی
،امانج و برژەوەندیی کسی و حیزبییئلپناو یو رۆشنبیرانی حیزبیکشی کورد لالین سرۆکایتی

دینمۆیکی بھزبوون بۆ ھشتنوەی نتوەی کورد لسرلشواوی و ناھۆشیاریی سیاسی و پکوە
.نتوەیی

دوای خوندنوەی ئم کورت پشکیی، با پکوە چاوک بچند الپڕەیکی مژووی لۆرستان و ژیانی 
!بخشنینرۆی بلیمت و مزنی ئم دەڤرە خاتوون بی بی مریمی بختیاریی 

چوارسد '': دەدا '' شرەفنام''پرتۆک مژووییکی لشرەفخانی بدلیسیمژووناسی گورەی کورد 
ھشت (مانگی - ششی کۆچی بنمای چند ھۆزیکی کورد بسرۆکایتیی حسن فسویی لسدەی 

وەسووریای ئستاکوردستان ورۆژاوای ل'' کوی سماق''و لناوچکانی شامات)سدەیک بر لئمۆ
لگیان نوی بختیاریبلنویاندا ھۆزکی بچووک. ی خوارووی زاگرۆس کۆچیانکردبرەو زنجیرەچیاکان

. کۆچی ھزارسوارەی جنگی نویۆیوەبناوی ئم کۆچکردن ک تاکو ئورۆ ھۆیکی نزانراوە، .''کوت
بخراییحسنی فسلویی، سرۆکی ھۆز پیدەگوترێ لۆڕستانک تا ھرمی ئسدوای گیشتنیان بم

حکوومتکی سربخۆی پکھنا ک لمژوودا ناوچکی خستژر رکفی خۆیوە و،ھۆزەخۆجیکانی
بدەستوەگرتنی دەستی پاش.ناسراوە)ئتابکانی لۆڕ('' ئتابکانی فسویی''بناوی حکوومتی 

لڕگی تترەوە دیکی رۆژاوای کوردستان ،  ھۆزەکانی و ھزەکیوەناوچک لالین حسن فسوی
و کۆچیانکرد و، بھموو لۆڕستانلۆڕستان، ئوانیش لرۆژاوای کوردستانی ئستاوە برەو ئاگادارکران

ک لقک بختیارییچند سدەیک دواتر، عشیرەتی. نوەوودا بوبئیالم و بوویر ئحمد و کوگیلۆی
.ناسرانحفت لنگ بشو بشکی دیکچوارلنگبوون ب دوو بشوە، بشی لھۆزی گورەی لۆڕ،

مکارەساتی کوردداژووی لژی لی تزارانسالم نینھیکو ژنانوەشاوەی و ئسایی زانای و لل
نک ھر بوونترتی داسپاوی کۆمیتییان تکشکاندووە و، نسنوورەکانی داووانوەکسایتیی برزی

ھۆز و پشنگی و سرۆکایتییبکو لووتبرزی کوردەواریی،جی سرنج و رزی رەگزی نرینی
.ڕاندووەئازایتییان سنوورەکانی کوردستانی تپخۆیانکردووە، یان لگۆڕەپانکانی جنگدا نوبانگی ھرمی 

.بی بی مریمی بختیارییمتانی کوردەواری، ناوی یک لم ئسترە گش و بلی
و  ئران و وتانی وورەکانی کوردستانخۆیدا نوبانگی ئازایتییکی سنلسردەمی،بی بی مریم

. ئۆروپای تپڕکرد، ھاوکات، بوو ب جی باس و رز و ستایش و رقونفرەتی چندین وتانی دژبری ئۆروپا
ساک بر لئمۆ، لنو ھۆزی 140ک دەکات )ی ز1876(ی ھتاوی1253بی بی مریم سای

24لتمنی کبوویبختیاریگورەیحسنقولیخان سرۆکھۆزیتیاریی لدایکبوو، ناوی باوکیبخ



لگڵ و خوناوییچند شروشۆرکی گورەحسنقولیخان . مرانی بختیارییکبوو ب حوساییوە
چوارمحلوچوارلنگ ، توانی ھموویان تکبشکن و، ھۆزەکانی ھگیرساند و،ھۆزەکانی دەوروبری

لسرەتاوە بۆ بھزترکردنی دەستی لھرمکانی خوارووی .خۆیوەژرڕکفیبخات بایادیو
و، لالین ناسرەدینشای قاجاڕەوە وەرگرتربازیی لحکوومتی قاجاڕەکان لئرانکوردستان یارمتیی س

بۆ ماوەی بم دوای ئوەیپبخشرا،)ری بختیارییچاود(''بختیارینازم''و'' ئیلخان''نازناوی 
، حکوومتکی ی لدەروی ھۆزی بختیاری کۆکردەوەکی گورەھزو جماوەرپانزەساک پووڵ و سامان و 

،)ناوچک کنداییبزاراوەی کوردی(ەوەکنداوڕگیلھویداسربخۆی پکھنا و، لژریشوە
لسوپای وتانی کۆلۆنیالیستیی وەک بریتانیا و پۆرتۆگال ک ب پاپۆڕی سربازیی ھاتبوون کنداو، 

قاجاڕیناسرەدینشایئم ھونی حسنقولیخان، .بئاگاداریی حکوومتی تاران چکوچۆڵ بکرت لیان
ک حاکمی شاری ئسفھان )السلطانظل ('' للسوتانز''تووشی دڕاوک و پژارە کرد و، کوڕەکی خۆی 

ننقولیخاندا بخشتی حسختیاری و دەسبارودۆخی بک بوە چاوردانناوی سبوو، راسپارد، ب .
پشوو تواوی ئو راپۆرتانی'':لراپۆرتکدا بۆ باوکی نووس،دوای سردانکیکوڕەکی ناسرەدینشا

تی حسنقولیخانوە لبارەی ھزودەس)شاری شیرازی ئستا(''فارس''حاکمی '' فرھاد میرزا''لالین 
ککو بر راستن، بک ھناوە نووسراون، نکھخۆی پربکی ستنقولیخان دەسوە نووسراون، حسمیش

یورەتری ھشی ئامانجی گکتو، بۆ دواڕۆژی دەس'' .
، وکوشتنی حسنقولیخان کردەوەل یخوندنوەی راپۆرتی کوڕەکی، بیردینشا دوای ەناسر

''تانزلسویی کوڕی راسپارد'' لشوازیک بووە کر شھکالۆڕستان وبنقولیخان بنبی .حسکوڕەک
ئمیش بانگیشتی قبوکرد و  ،کردیخانی بانگھشتی ئسفھان لنقوحسسرەدینشا، بۆ سردانکی فرمیی نا

سوپاوە لالین کوڕی شا و دەستودایرەی حکوومت و.ئسفھانوەان لکوڕەکانی چووە لگڵ دو
چاوی ب مشقی سوپای کاتک حسنقولیخان . مشقی سوپاپشوازیی گرمی لکرا، ئوجا بردیان بۆ بینینی

ە لگڵبرامبرسد سواری بختیاریی '': بگاتو تشرەوە بشازادە زللسوتانی گوت، ئران کوت
ریزارھڕکوەشز.''!سوپای ئتانلسوگوت،لی خۆیدا زیاتر سووربووھیچی ندم لر بسل

انعلیقوخوئسفندیارخان کانی حکوومتوە، دوو کوڕەکی ک ناویانبناوی سردانی داودەزگ. کوشتنی
چکیاندەکن و، دەیانخن ، لوێ و، دەیانبن نو ھۆدەیکی گورەی سربازییوەدەکنوەیان، جیابوو

زللسوتان دوای ئاگاداربوونی لدەستبسرکرانی کوڕەکانی خان و لنوبردنی پاسوانکانیان، .ندانوەیز
و کۆشکی خۆین نقولیخان دەباتکی حسژەھر نن کوجا قاوەی بۆ دوە خواردن دەخۆن، ئکوە، پ

کراوە، حسوەی کوشندەی تخواردننقولیخان بوە و،،قاوەکتودەبشیدا بلکدەچی و توانای ژەھر بت
ربازەکانبس ،نکوتوزنجیر دەرگریکردنی ناموە،بیبو زیندانن نوە و دەیخستندەم پاش دوو رۆژب

، .گیانی لدەستدەداتئشوئازارەوە



لم دە ژن ھژدە مندای بوو، دوانزەیان کچ و ششی دیکش . حسنقولیخان لماوەی ژیانیدا دە ژنی ھنا
بی بی مریم لکاتی کوژرانی باوکیدا تمنی  نۆسال ).بی بی مریم(مریم کانی نیونرا یک ل کچ. کوڕ
ۆالی خۆی راکشابوو، ھموو پسنی لو تمندا سرنجی بنمال و خزمان و ھۆزەکی ببی بی ھر . بوو

سوارچاکی و تیرھاویشتنی خراوبدەستوبردی بی بی یان دەکرد، بم لکۆمگی ئوسا و تننات ئستای 
 رەنگ ،کشکری کوردانی ناوچرلس تدەھات رۆژیک ببسدا نبیری کب ،کوەی ناوچبۆخۆشی ئ

ھاتبدا نیاخھاتوویی خۆی ، بم لتی و رەوتیبیی کۆمرووداوەکانیو، پل تییسایو کردەم، ئس
.گورەیان لخولقاند ک بۆ ھتاھتای کورد شانازیی پوەبکات

لجنشینی باوکی بناوی ،خۆیبپچوانی ویست و ئارەزووی یداسا15بی بی لتمنی
لالیکی دیکوەما،بنلالیک بھۆی نوبانگی .مارەکرا'' ئیبراھیمخانی زەرغامولسلتنی بختیاریی''

انی لۆڕستان بووچۆنکری حوکمکھاوسنرشوکداری، بۆ ھزیکی چھ ،ڵ بچووبایگیاری لئازاوت
و شڕو لئم ھزە بماوەیکی کم کوت ژر فرمانی راستوخۆی بی بی مریموە و،. دەچوو

نوان سوپای ئران و ھزەکانی بختیاریدا برپادەکران، بی بی باوکی و براکانی لدوای کوژرانی پکدادانانی 
دەوتکانی . مریم برە برە لنو جماوەری لۆڕستاندا وەک فرماندەیکی ئازا و لھاتوو نوبانگی دەرکرد

ندا دابشکردبوو، ئینگلیز و رووسیاش ک لو سردمدا بڕککوتنکی نپنی، ئرانیان لنوان خۆیا
بم پی ھزەکانی لۆڕستان شڕی دوو . راستوخۆ پشتگیرییان لحکوومت و سوپای ئران دەکرد

کۆلۆنیالیستی گورەی سردەم و، حکوومتی قاجاڕیان دەکرد، لگڵ ئوەشدا لسایی رژدی و 
زگارییان لو ھرم ئازاد و شاخاویبوونی ناوچک و ئازایتیی رۆکانی لۆڕستانوە، بخونی خۆیان پار

.سربستی کوردستان دەکرد
، بی بی مریم وەک فرماندەی بشک لھیزەکانی بختیاری، لگرتنی )ی ز1910(ی ھتاوی 1288سای 

ئم رووداوە ھاوکات بوو لگڵ پرەسندنی شۆرشی . شاری گورەی ئسفھاندا رۆکی گورەی گا
داگیرکردنیدا بۆ بی بی مریم ھانی براگورەکی. ن لدژی حکوومتی قاجاڕەکاننوخوازیی گالنی ئرا

ھزەکی ترینئازادەستیک لنخشی گرتنی تاران کشرا، بی بی مریم بنھنیی لگڵ. تاران بکویتڕێ
میدانی (باخانی پرلمانی ئوکاتی ئرانچووە نو شاری تاران و، لنزیکخۆیوەژر فرمانی

ھزەکانی دیکی بختیاریی بفرماندەیتیی سردار ئسعدی برای. ، خۆیان حشاردا)بھارستان
سرکوتووان پیاننای یان تکشکاند وتارانوە لشکر و سنگرەکانی سوپای ئرانلباشووری خۆرئاوای

شاری تاران یلحشارگ ھاتندەرەوە و، لنو جرگ،ھزەکیوبی بی مریم خۆی. نو شاری تارانوە
رامبر ھرشی بروسکئاسا و ھیزەکانی ئران لب. متی ئرانھرشیانبردە سر داوودەزگکانی حکوو

. چۆدەکرد و ھدەھاتنمۆگ و سنگرەکانیانبوریی بسنووری چکدارانی کورد خۆیان پ ڕاندەگیرا و
سردار ئسعدی بختیاریی مزگوتی گورەی . بتواوەتیی کوتدەستی ھزەکانی کوردەوەشاری تاران 

ژەنڕاکی رووسی بوو فرماندەی ھزەکانی ئران. ە ناوەندیی فرماندەیتییسوپاساالری کرد



ردار س، لبردەم مزگوتی سوپاساالریا چووەبچاودریی سرکۆنسولی رووس و بریتان''لیاخۆف''بناوی
*).1(رپی سردار ئسعددا دانالبو چککی شمشربنیشانی تسلیمبوون، دا چۆکی دادا، ئسعد

.دوای داگیرکردنی تاران، ناوبانگی ئازایتیی بی بی مریم لھموو ئراندا بوبووەوە
بۆ مبستی داگیرکردنی وتانی تانی گورەی کۆلۆنیالیستوملمالنی وی ز، کبرک1914سای 

یھان، جنگکی گورە و خوناویی لکوتوە ک لمژوودا نوی لنرا جنگی یکمی بپیتوبرەکتی ج
ھموو لئاستی ئۆروپا وجنگی جیھانیی یکم ، لو شڕەدا بۆ یکمجار بۆمبای کیمیایی بکارھنرا. جیھانی
فرەنسا وسوپای ئینگلیز و. بدوای خۆیدا ھناقاتوقییونی و برستیساتی مرۆڤی و ماوراکارەجیھان

لجنگدا ئاسیا و ئفریقا و ئۆروپالس کیشوەری سوپای ئامان و عوسمانیلدژیرووسیای ھاوپیمان
زانی بۆ بھزکردنی دەسالتی کشی نوان وتانی گورەی کۆلۆنیالیستی بھلکبی بی مریم.بوون

کناوچینیوخۆیان لراما ،تی تارانلالتی سیاسی وو، شکری حکوومربازییالوازکردنی دەسس
ھۆشیارییوە بزیرەکی و ولپشدا ئم بیرو ئامانجی خۆی ئاشکرا نکرد. ووسیا لئرانربریتانیا و

پشتیوانیی خۆی و لشکری لۆڕستانی لئران، لنامکداۆ فرمانداری بریتانیانارد بنامیکی . ھنگاوی نا
ھانیدان بن کوردستانوە و، لگڵ ئامانوە گرت وپوەندیی ب بۆ دەوتی بریتانیا دەربی، لژریشوە

ک خونی بوەوە دەدی دەوتی ئمانیا.تکبشکنوسیا و ئینگلیزسوپای رو،ھزەکانی عشایری لۆڕستان
ج پی خۆی قایم بکات، پشوازیی لپشنیازەکی بی بی ) کوردی- عرەبی- فارسیکنداوی (لئران و 
گیشتن مانوەلئابچکوچۆی باشوەیاری و ھزکی چکدارشاندکی سیاسی و ئنداز.مریم کرد

یدیاردەیلۆی و بوویر ئحمدکوگلۆڕستان ووچکانی ونی نالو ماوەیدا لگلک ش. ناوچی لۆڕستان
برد و ئو چتورگرانی لنومان تواویبی بی مریم بیارمتی ھزی ئا. ودزی و رگریی سرھدابو

بشک ل دەسالت ببن، خۆیان  وھزی عشایریان ناوچکشی ناچارکردزۆربی خان و کسایتییکانی
ئینگلیز ا ھرشی بۆ سر ھزەکانیدوای یکخستنی ھزی عشایری ناوچک، ئوج. و سوپای لۆڕستان

شووری رۆژھتی ئران، لشکرکی تایبتیانوباندەیتیی سوپای ئینگلیز لباشوورفرما.دەستپکرد
6000ل ئم لشکرە .)South Persia Rifles(، ''پلیس جنوب- پۆلیسی باشوور ''پکھنابوو بناوی 

پکھاتبوو، نوی فرماندەکیانقاوالتانی ئفریو یئینگلیزئینگلیزی و سیکی ھندی و ئرانی وچکداری 
ھزەکانی بختیاریی. نبوودانراشیراز و کرمانبنکی سرەکیی ھزەک لشارەکانی . بوو''سایکس''ژنڕاڵ 

ھروەھایان لدەستدا بوو،و تاکو نزیکی کنداوماشانستان و شاری گورەی ئسفھان و کرتواوی لۆڕ
خلکی ئاساییش ببوون ھاواچن و دەنگوباسی تازە و جموجۆی . دەورەبریدا بوببوونوەلشیراز و

. اندە بی بی مریم وسوپاکیھزەکانی ئینگلیز و رووسیایان دەگی
کنداو بۆ لئازاترین چکدارانی خۆی ناردەھزکبی بی مریم )ی ز1919(ھتاوی 1297سای 

بدەن و ھزەکی و ئازادیخوازانی تنگستان '' ویلھۆم واسمۆس''ئوەی یارمتی ئفسری ئمانی 
کلنگیان دژی ئینگلیزەکانج .نداوک واوەتییسوپای ئینگلیز لتبتاو دەبنگتیی داوای وتیارم



ھزە لپشدا دەچت ئم ، وبشی رووسیا و بریتانیا پکدەھنریتھزکی ھا.سربازیی ل رووسیا دەکا
. گرتنی شۆرشگانی کوردی لۆڕی مان بۆپشکنیندەستدەکن ب.شاری ئسفھان و داگیریدەکا

نرشدەکر مھھان،سسفئ م لی بی بی مریکنناشی دەسووتکوجا مالن، ئنیدەکم . تابی بی مری
، بکارزانی ناوچی لۆڕستانسرلشکر و سرۆکی سیاسییو ب واندەیکی بچووکی بختیارییوە ببل فرم

لو ،توانیبووی پشتیوانیی یکک ل زلھزەکانی گورەی دنیا بۆالی کشی کورد راکشاتوویی خۆیولھ
سی و نتوەیی خۆی بکاری ، بۆ ئامانجی سیاھز و  چکوچۆڵ وەربگرێزلھزە ئندازیاری سربازی و

نب .
بھۆی لوەشاوەی و الینگری ئینگلیزبوون، مریم کھژای گوتن، بشک ل بگزادە و بنمای بی بی 

بی بی مریم بگودان ناڕەزایتیی گورەکانی ھۆزەکی، .ناوبانگی بی بی مریموە، نیانتوانی ری لبگرن
ان و ئیالم و بوویرئحمدی لنک ھر ھۆزەکی و جماوەری لۆڕستبیاریدا لدژی ئینگلیز شڕ بکا و،

دەوری خۆی کۆکردەوە، بکو بۆ رووخانی حکوومتی قاجاڕەکان لئران و دامزراندنی حکوومتکی 
بیری ، ک ئمش لدۆستی کوردکوردی تکۆشا و، یکک ل گورەترین وتانی گورەی کۆلۆنیالیستی کردە

. و بلیمتوە سرچاوەی دەگرترەکیی ئم شاژن سیاستکار و دلروربینی و زیو دوتیژ
فۆن ''بناوی ئمان بۆ کاروباری ئراندەوتینونریی ئینگلیز بۆ سر شاری ئسفھان،لکاتی ھرش

کوردەوە مانی و لالین دەستیک چکداری ھاوبشی ئراستوخۆ و،ل ئسفھان دەژیا''کاردف
چکدارەکانی بم بۆ گرتنی فۆن کاردۆفراندەستنیشانکی ئینگلیزھزیکی تایبت.پاریزگاریی لدەکرا

فۆن کاردۆف بگینن ناوچشاخاوییکانیوشار جبھن ی شودا لتاریکیو،بیشارنوەتوانییانبختیاریی
اشان ھزیکی چکداری پماوەی  س مانگ و نیو موانی بی بی مریم بوو،فۆن کاردۆف. ھۆزی بختیاریی

ڵ نارد کگو خاکی عوسمانیلن ننیوە بیگی کرماشانگڕزە. لنیزیکی کرماشان ھکانی رووس ل
دەکا، یی، چکدارەکانی دابشفرماندەی ھزەکی بختیار. ھرشدەکنوە سریانئاگاداری ھاتنیان دەبن و

پشی دەب ، دەستی دووەمیشو ھاوڕیانی رزگادەکادە دەبین دوو دەست، دەستی یکم بڕز فۆن
دەستیکیشوەی بم. بۆ ئوەی دەستی یکم بتوانن بڕز فۆن دوورخنوەی رووس بگرنسوپا

 کدار کدەبن،60چشپرێ ل ن کی رووس دەستنیشاندەکرزەکرای ھم دەست. بگرنەویکردنی خئ ،ی
دەکوژن، ھزەکی رووس ، برگرییکی بون دەکن، دەیان سربازی رووسدەبن پشمرگی ئوانی دی

، الشکانیانموویان دەکوژن، کاتک دەچن سردەبارنن و، ھگمارۆیاندەدەن و بارانی تۆپ وگولل بسریان
لڕگی '' فۆن کاردۆف''.رزگارکردنی کاربدەست ئامانییکتدەگن ئم دەستی خۆی کردە قوربانیی بۆ 

حکوومت و میدیای وتکی دەگتوە،ئستمۆوە دەچتوە ئامان و، لوێ بسرھاتی خۆی بۆ
.دەکنگلکیرۆژنامکانی ئامان زۆر پسنی ئازایتی و جوامریی بی بی مریم  و

ل ئسفھانوە دەکونڕێ بۆ مبستی تووناکردنی پکیانھنابوو،لیزرووس و ئینگئوھزە ھاوبشی
دەکا و، ختیاریسرکردەیتیی ھزیکی ببنخشک دەزان و، خۆیبی بی مریم. ھزەکی ئمان



وە دوورە، لچند الوە ئسفھانکیلۆمتر ل45ک ''تیران و کرۆن''دەکوێ و، لناوچی شونیان
رشدەکاتوە دەبینننھرسووڕمانڕی سوپرەکانی رووس و ئینگلیز بفسریان، ئزەکانی بی بی ،سھ

مریم بسکردن لمردن، لژر ئاگری تۆپخان و بارانی گوللدا پشەویدەکن، دەیان سرباز دەکوژرن و، 
مارۆی ئینگلیز و لگبی بی مریم ھودەدا نک ھر ھزەکی ئامان . سدان سربازی دیش برینداردەبن

بم فرماندەکانی . لۆڕستان بکات گۆڕستان بۆیانرووس رزگار بکا، بکو ھزەکانی ئوان گمارۆبدا و
، بپل ھزەکانیان کۆدەکنوە و، بنخشکی بی بی مریم دەزاننسوپای ھاوبشی رووس و ئینگلیز

کۆلۆنیالیستی جیھانیی لبرامبر ورەی پۆین لھزیم شوەی ھزی دوو زب.برەو ئسفھان دەکشنوە
دەشکن و، بی بی مریم و ھزەکی دەتوانن ھزی ی ئازای کورددا و لھاتوویی بی بی مریم و، ھزەکان

کۆلۆنیالیستکی دیکی جیھانیی ک ئامان بوو لفوتان رزگاربکن، چۆنک ھاوپیمانی شۆرشکی لۆڕستان 
!ی مریم بووو فرماندە بی ب

و ئامان،بختیاریوکاری و ھاوپیمانتیی نوان بی مریم ب ھاپبندبوونی بیدسۆزی ولوەرامی پشتیوانی و

دەوتی ئامان بوو، بدیاریی و خاچی ئاسنین ک گورەترین مدالیایتابلۆی ئماس ) ویلھۆمی دووەم(ئیمپراتۆری ئامان 

دراوەتترین ختی دەوتی ئامانیان بوکردەوە کبناوبانگۆژنامکانی ئامان ھوایرادیۆ و ر. ''بی بی مریم''نارد بۆ 

.خاوەنی ئم خالتژن لئاستی ھموو جیھان ک ببتیکم بی بی مریم بوو ب . بی بی مریم

ی بی بی لکتی و مالسایو کک لرانی، زۆرموو ئازادیخوازانی ئو مالی ھ ناگختیاریی، ببووە پب
تن تی وابستی قاجاڕەوە گرتن و کوشناودارانی بھۆی دژایتیکردنی ئینگلیز و رووس و حکووم

برەوڕوویان دەبووەوە، برەو لۆڕستان ھدەھاتن و بپی راسپاردە و فرمانی بی بی مریم 
ملک ''و سیاسیی ناسراوان ئازادیخواز و ئدەیبایتییلم کسس. انوە و پارزگارییان لدەکراوندردەح

ئوان و، ئوی دیکشیان دوکتۆر محممدی موسدق بوو ک''علی ئکبری دھخودا''و'' الشعرای بھار
و لالین بی بی مریموە پشوازیکرانلئسفھانوە رایکردە بختیاری ولشارەکانی دییوە و، ئمیان

ی زاینی بوو 1951ئوەبوو دواتر محممد موسدق لسای . بۆ دابینکراانماڵ و ج و ر تایبتی
وکۆمیتیی خستڕێ و، ئینگلیزی لئران دەرکرد و ی ئران، خباتکی جماوەریبسرۆکوەزیران

. حمڕەزاشاش برەو بغدا ھت
جنگی نوان لۆڕستان بسرۆکایتیی بی بی مریم لدژی ئینگلیز دوای کۆتایی جنگی جیھانیی یکم، 

بپشتیوانیی ئینگلیز و فرماندەی سوپا،جرەزاخانی میرپنلم سالدا . درژەی کشا1921تاکو سالی 
دژی حکوومتی ، کودەتایکی ل''ئایرۆنساید''بناوی دەستی گورەی بریتانیا لرۆژھتی ناوەڕاستکارب

ری قاجاڕ رروبسکی . خستبن و سازکردنی سوپایی مودکوجۆچوجا بوتنی کودەتا، ئرکدوای س
زۆرک ل ئازادیخوازانی سردەم. وبردکوتکانی شۆرشی مشرووتی لنتبدیسیپلین و گوایڵ، دەس

اری رەزاشا  ودامزراندنی حکوومتی ناسیۆنای فارس شۆرشی بختیاریی دوای ھاتنسرک. لسدارەدران
پج ساڵ دوای شڕوشۆری گورە و خوناویی لنوان سوپای رەزاشا و پشتیوانیی . درژەی کشا



گورەکی بی بی مریم بناویانی بختیاریی بسرۆکایتی کوڕەلۆجستیکی ئینگلیز لدژی ھزەک
ڕستان بزووتنوەی ئازادیخوازیی لۆحوکمانیی بنمای بی بی مریم و ، سرەنجام علیمردانخان چوارلنگ
قساوی ''لالین خکی ناوجکوە نوی ەکانی سوپای ئرانفرماند. ھرەسیھناپاش زیاتر ل نیوسدە

انی جنگ مردانخان لبرەکیئازایتیی عل.  لسدارەدرالتارانعلیمردانخان گیرا و. یان لنرا'' لۆڕستان
دەشوبھاند، لبر ئوە کاتک )ریمبی بی م(کیان بدایکیئازایتییناوچک،خکیبڕادەیک بوو تکای 

شاعیر . سرتاسری لۆڕستانی داگرتشینوماتم . دتزنی کردەسر خکتاولسدارەدرا، کاریگریی زۆر
ر ئازایتی و ھرشی شرئاسای بۆ سدانخان ورعلیمرشلبارەی و ھونرمندانی ئوکات و ئستاش 

.ھزەکانی سوپای ئران شیعریان نووسیوە و سروود و گۆرانییان بۆزیندووراگرتنی ناوەکی خوندووە
ساڵ دوای لسدارەدانی سفرماندەی ئازا و دلر،یر و کسایتیی سیاسی ورۆشنببی بی مریم

بی بی مریم پش مردنی بیرەوەریی .کردئسفھان کۆچیدواییاینیی لشاری ی ز1938کوڕەکی لسای
خۆی نووسی و، تدا جگ لگانوەی ژیانی تایبتی خۆی و بیرەوەرییی مندای و پوەندیی بنمالکانی 
سرۆکھۆزەکانی لۆڕستان، ھروەھا ئاماژەی ب نھامتی و چارەڕەشیی  وچوساندنوەی ژنی لۆڕ و ئران 

.وەبگشتی کردو

بۆ خوندنوەی لسر .)نووسینی سیروان کاوسی(، )186(الپڕە '' مژووی دەستدارتیی ئاینیی لئران'': سرچاوە
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