
  گانھکانی ب خۆره موچھ و تی ناڤین  رۆژھھ  لھ ی شیعھیدارت سھ ده                    
  ت ئیستعماری بریتانیا تایبھ  بھ رابردوودا، ده  سھ٣  لھ                            

                              
               

  

  تی ر عینایه عومه: رگانی  وه نوسین و  

تی  سھ  ودهناڤینتی  رۆژھھی   ناوچھ وی ئیستعماری بریتانیا لھوژکانی م ره  الپھ ھک لش   بھ

   شیعھ

ک  تییه زایه کاتک تووشی ناڕه  رانی شیعه به و ر تی شیعه سه دهکدا موکات  ھه  له، نجه ر هگای س ج ی که هو ئه

، هوبار کردو تاوانت و جاسوسی یانه  خه رستی و په گانهبو گانه تی ب  سیاسهری به ڕوه به  کیان به خه،  وه بوونته

  ، کریستیانی،ھودی  یه،ییھا  به،کو سونی ه و،تب ھه یکی جیاوازڕ باوهگا  شی ناڕازیی کۆمه ر به گه ئهت  تایبه به

تانه  م تومه  لهرکوت  سهکو بیانووی  وه میشه ھه ،تکی جیاوز ب یه وه ته  نه  له  که ت خودی شیعه نانه وھابی و ته

    . تاوانبار کراون یه وهم ش ر به کانی حیزبی و سیاسی  ھه رکرده ی سه ربهۆت ز نانه  و ته پایان خستۆته

 ۆ بکانتو ت و ئایه  راستیدا روحانیه  له  که وه ودا بخشنینهژو م بهک  چاوێو مانه  ده سته به م مه ر به ھه

  کانی له تی ئیستعماری بریتانیا و پالنه  سیاسهمی دهر  سه  له، وه تنهسقوال ی و ھهیدارت سه ده ۆ ب دان وپ ره په

   له بینین که دهنوکانی  بریتانیا بو دراوی پالنه گر ری ئاسیا کهو و باشو ئیران ت له  تایبه ناڤین بهتی  رۆژھه

   که   ویت که دهرچاو قی به زه شانی به کاتو کانی ئایه ته هیان  خهداقید می موسه دهر ت سه تایبه   به،ووکانی رابرد یه ده

شی ۆڕمی ش دهر  سه ق یان لهید می موسه دهر  سهیی وه ته نهشی ۆڕ ش  به دژ کهبرد  ده وهڕ کانی بریتانیای به ن پالنهۆچ

ک  بب ه د ،یه مهتی ئ ابهرنجی ب گای سه ج ی که هو م ئه تی قاجار، به سه دهوخانی ودوای ر خوازان له شروته مه

  "ت رۆژھهھیندی "  ت له تایبه تانی ئاسیا به و تی ئیستعماری له  سیاسه  کهش پڵ سا٣٠٠ تا ٢٠٠ بۆ  وه نهڕ بگه

ی ت سه ده  ر رامبه  به له ناڤینتی  رۆژھهی  تی ناوچه داھینانی سیاسهکۆچ بهبۆ ت و  ستی تایبه به  مه کرد به یروی ده په

ی ئیسالمیان ڕ ی باوهیت رایه نهن و نووتی عوسمانی بو الفه گری خه  ھه کان که تی عوسمانییه سه دهمی  رده سونی سه

 وه تهڕ گه  دهووی رابرد ده سهو  دوبۆ نانی ئیمتیازھتس ده  بهۆ ب کانی شیعهتو رچاو ئایه به ره ی ھه گه  به.کرد ده

 ۆوخ ی راستهیند یوه هپۆ  ب   که ...ی ھیندی و یان پاره) ی ئود ھیندی وقوفه  ھیند یا مهنخواھی ته(ی ونار  ژ  له ویش ئه

ال  ربه  که  له  شیعهزانایانی ۆ ب وه  ھیندوستانه  لهزعماری ئینگلیتیل ئیس گه  له کانی شیعه کان و روحانیهتو  ئایهڵ گه له

وان  ن کیشی له بوگرت  ده یان ھهۆخۆ بشکیان بهوانیش   ئه ردرا کهن ده شیراز  د و شھه مه و قوم  وف جه و نه

  .یانۆکانی خ  پیالنهۆرگرن ب وهکو مورید سودیان ل ه و میشه  ھهتا بۆ ھهکرد  ده ش یان دابهۆی خ متمانه جقوتابیانی

  :ت  ده یه چینی ی ھیندی و  پاره م  ت به باره سه) وی سره د که هحم ئه (وینا  ران به  نوسه  لهکک یه

   له  کهوارن خونده نهکی سان   که مانه  ئه ین که گه  ده م ئاکامه ین بهری بدو سه ت لهو  بمانه ک کهوازر ش  ھه به"

 یژو در  دورسایریاساو  ودیس   فقه و حه  له هو بوشکیان پ م  چونکه،ن ناگهن ت سا١٠کی  منداد قه   بهدادونیا



  ستا دونیا له ئ م  که رده کانی سه  زانستهۆ ب ماوه دا نهشکیان م ی لهیشاۆ ب   که وهوب شکیان پ مو  فه لسه  فهی ناو به

ن یان  اگهن ت ونووتو  دواکه نده راستیدا یان ھ له .ی دونیا نابینن نانه وتنه مو پیشکه م ھه  ئه  وک دایهم رده چ سه

کراو پڕ سی باوه  کهوک هکدا و  ناو خه ک مورید و لهندن ھ الیه  له  کهتلو یان دهۆ بون  که  دهل گ  لییانۆزانن خ ده

 تو  ئایه  له م چینه  ئه.نیندرگادا ناب ناو کومه  له  کهکنندراوی شو گر مانه تدا ئه هڕ  بنه م له  به ،یه ناوبانگی ھه

و واجب و  قف ه و یان بهۆ خڵ سا٤٠ یان ٣٠ .ژین  ده ادپیش وه  لهڵ سا١٣٠٠مانی  رده  سه ستاش له ئکانتو و حوجه

وقوفات   مه به نتا ئاو دا بهت هڕ  بنه  له نن کهان بویناتولئیسالم  وجهحی ونا ک بهژۆ ر  کهێر  سه نه به واجیبات ده

  .ن  ان رابگهی پ  کهز ئیستعماری ئینگلییست ده ی ھیندی و به ی پارهی ھاریکار ویش به   ئه،ن بگه

رچی   ھهۆ ب هوشتوڕ داۆتی ئیستعمار پالنی ب  سیاسه تا که ره  سه وه   ناو بنچینه  بچینه زانم که  پیویستی ده دا به یرهل

   .یۆکانی خ نی پالنهبرد وهڕ به  وناڤینتی  رۆژھهی ناو د  لهبونزا زیاتر

ت خان  عاده سه"   ناسراو به"نیشابوریمین  د ئه هم همیرمح" یست ده  زاینی  به١٧٣٩ی  سا  له"ئود"ی ت سه ده

  لک بهولم وبورھان. وو دروست بێدیھلی نو نگال و هوان بن ن چیاکانی ھیمالیا لهب ى  بناغه  له"لکولم وبورھان

   به .وه ته ی بینیوهۆکانی ھینددا خ نگوله ت مه  خزمه و له ھیندۆ  ب هوشتوۆی ر  وهوراسان بوۆکی خ ک خه له چه ره

 ڵ گه یگرتن لهیند یوه ه پۆ پاشان ب .یه و ناوچه ری ئه رمانبه  فه تهب  ده یه و ناوچه نگولی ئه کی مهۆر ی سهرمان فه

  تی ناوندی و له سه ده  ر به رامبه زانی به خواز دهۆخ ربه سه  بهیان ۆ خ مانانی سونی کهوو موس  ره وه وده راجاکانی ئه

میر  ( لکولم وت خان بورھان عاده ی  سه هما بنهر ھیندوستان  سهۆ ک برش ھ لهفشار  پشتیوانی نادرشای ئه پاشان به

ک داشتکو پا هو) واب نه(ی ئود ت سه دهنی   خاوه  پشتیوانی شای ئیران ببنه توانیان به) نیشابوریمین  د ئه هم همح

   .یه م ناوچه داری ئهت سه ده  نهوی  بو هما ی و بنهۆخ

  وه یه نهۆم ب ر به  ھه،ووب  ھه بی شیعه زھه  مه یان بهڕ  باوه وه ی ئایینه روانگه  له) واب نه (ی ئودت هیشا پایت سه ده

نی   خاوه ش مه  که ژهم ر م ئه  به،ونوب  که ره هڤ کی ده خه%  ١  متر له  که ندان شیعه رمه ی ئود و باوهت سه دهی  ژهر

   شیعه  بهڕ یان باوه ندهی ئود ھ هت سه دهم   ئه.دای ئودیتدارسا ناو ده ون لهوب  یی سیاسیت سه دهو و پایه   پله

  یان دروست  کرد بهۆ شاری خ له ، فه جه  نه  له لی که می ئیمام عه ره بینای حه کو هکیان و بینایهت  نانه  ته و کهبو ھه

ر   ھه.تداری پادشای ئود سه دهالی  کرا له دهتیوانیان ل پش بی شیعه زھه  مه دان بهپ ره  پهۆ بێو  له.)الک نور(ی ونا

 ۆن بۆ ب وه رانه ئ  له کار کهۆ ھ  بهوش بو مه  ئه،یانۆی خڕ ه باویدانپ ره  په وتنه  که  شیعهزاناکانیی  ربهۆ ز وهو له

کانی  حانیهۆرجار رۆ و ز که  ناوچهکانی  ھیندووه رۆحانییهرانی و ی ئ ی شیعهی ملمالنۆھ  بهوت بو نانه  تهێ،و ئه

ران کانی ئ و روحانیهووابت جاری نانه برد، ته  ده وهڕ یان به که رت و کاروباری ناوچهگ  ده ۆست ئه ژیان بهشنو پ ناوچه

 م ئه. ننکاریان ب  زیاتر بهئود دارانیت سه ده  ر رامبه  به له کرا تا دهپشتیوانیان ل تی بریتانیا  سه دهر ی ژ هناوچ له

  ن بهو بو نی شیعهکا همانو موس  کهی هی و راده ئه  تا،ت ماسی بگر ئاوی ل  له بریتانیا یکه هو ی ئهۆھ و بهو ب یهملمالن

م   له.)کان خباریه ئه(ی  ونا  ان بهشیکیش و به) کان ئوسولیه ( یونا  کیان بهش  به .ره  به٢

  که  یان وایهڕ  و باوه وه کرده ت ده یان ره ژی جومعهنوت  نانه کان  ته خباریه  ئهدا یه ره  به٢

  تی ئیسالمه وایه رچی ره  ھه وایهانی پ  و ئاراوه تهک بۆڕوگ ئیسالمدا ھیچ ئا  لهناب

مای   عوله ن که هڕ م باوه ر ئه سه ھدینی ئوسولی له م موجته ت، بهچاو بگیر ر به   لهب ده



کاری دا یوبواری نر  سه توانن له م ده رده زانستی سه ت به باره کان سه ته وایه  ره ت و نهی سو پ توانن به روحانی ده

ت  زاوه  باشی قه  بهڕ ر بیرو باوه سه ن و ناتوانن له ناگه دین و زانست ت  له و  هوووت گا دواکه  کومه  چونکه.ن بیار بده

   .م هی پرسیار و و چارهگا رۆکان بتو  و ئایهانیدینی روحھ هتجرن بو مو نا به  پهب  ده وه  ئه،ن بکه

ر  سه ک بهوتن رکه  سه بهو و ب وه ی ئیستعماری ئینگلیسهتس ده  به  کهتی ھهژۆکانی ھیندی ر  کومپانیه١٧٥٧ی  سا له

   و به لدوله ع ئهم ئود شوجا وابی سیه ھاریکاری نه  به ر کراوهر ھیندوستان زیات سه ی بهت سه ده ،داوابی بنگال نه

 ی ئودت سه ده و تی رۆژھهمپانیای ھیندی ۆوان کن ن لهوکان زیاتر بو  کیشه"قاسممیر"وابی بنگال  تنی نه ھه

   لهری بوکسار  شه  لهدا لدوله واب شوجاع ئه ر نه سه  بهتی رۆژھهمپانیاکانی ھیندی ۆکانی ک وتنه رکه سه. گشتی به

ی ست ده  به  خاکی که ک لهش ت به نانه  ته وکی زور قورس  یه رامه  غه ناچار کران به) ئودتی  سه ده( ١٧٣٤ی سا

   کهتب  هستی ئاوا تی بریتانیا زیاتر ده سه ده  کار کهۆھ  بهوش بو مه ر ئه  ھه، بریتانیا  دای به،وونابھ

   شاری ی لهۆکی خ کارگی دانانی  رگه ویش له ئه بدات پ ره پهی ئود ت سه دهو ن ی لهۆکانی خ ته سیاسه

خت و  ر ته سه  ھاته١٧٣٥ی  سا  له "وله لده ف ئه ئاسه" وابی چوارم  نه.وی ئود بوت سه دهختی   پایته  که)یزئاباد فه(

ک کارۆ ھ به وبو) ئود( ی  ی شیعهڕ ویندارانی باوه  ئه  و، ئاشقان شاری الکنورۆ ب وه یزاباد گوازته  فه ی لهۆختی خ تهپ

و  شیراز  م وو قو  اسامر  وف جه  نه ال و ربه که(کانی  نده  ناوهۆرن بین و ب وه نه کهۆبر کۆکی ز یه  پاره نه سا مانه  ئه که

انی ک نسولهۆ کیرید ر چاوهژ  لهش پ رنه  بهینی پی کاروباری ئا  و وه دانکردنه ی ئاوهرقفی کاروبا تا وه ھه) د شھه مه

کی   روحانیه١٧٧٩ ی سا  لهنوبوتی عوسمانی دا سه دهر ژ  له که) نوان دوو زێ( لنھرین  ئهین  به ران و ئ یا لهبریتان

تگاکانی    زیارهۆیدا ب ه سا٢کی ر فه  سه  شاری الکنور له له) سیرئابادی هلی ن هع(یدی دلدار  وی سهن  به نجی شیعه گه

ال  بهر  که  له"ھانی ھبهباقری ب د هم هئاقا موح" الی  ندن له خویوامی رده  بهۆ ب تی عوسمانی و هو ری دهر چاودژ

) کان خباریه ئه( ندی همڕ ر باوه سه  لهکانی ھیند ندان و روحانیه همڕ ی باوه ربهۆکو ز هر و ھهدار یدی د  سه. وه تهنم ده

تای  ره هی سۆھ و بهو ب مه  ئه که) کان ئسولیه( یڕ ر باوه هس ندن ھاته خوۆن بداپ ره  کاتی په  پاشان له م له  بهوبو

کان تیدا   زیاتر ئوسولیه و کهود داب شھه  مه م وو ق ال و ربه ف و که جه  نه گاکانی لهت ه زیاریندی هو رژه  به ندی و له یوه هپ

  .نو بویج نیشته

 ٥٠٠ "ن رزا خان سه حه"و  می ئه عزه دری ئه ، سه لدوله ف ئه واب ئاسه تی نه سه دهمی  ده ر هس  له١٧٨٠ی  سا له

نانی ئاوی فورات ی ئاو و ھشانی کانا ک  و وه نهد ئاودانکرۆف تا ب جه ھدینی نه  موجتهۆی نارد ب هی ھیند زار روپیه ھه

و و ب مه  ئهۆو بوا  ته١٧٩٣ی ن سا به ی دهونا  ی ھیندی یان کانا فیه ی ئاسه کانا  به ف که جه کانی نه شکایه  وۆب

م   ئه. وه تهدان بکر وه و ئاوه تهنژودا بیبویا بواری کشتوک  له که ی ناوچهیوروخانی ئابرک ژ ب ی که هو ی ئهۆھ به

ی ۆھ  بهوھا بو وهر ن و ھه بکهوی توکان ر به ره  عه ک لهی بۆھ  بهوف بو جه ی نه وری ناوچهورخانی ئابی ژ هو وژانهوب

و کرد  ساز وفه ک هلن کیاوت ھا مزگه روه تی ئود ھه سه دهت نبست ره ویاندا په ن ری له گه ی شیعهڕ  باوه ی که هو ئه

   ، ناردرا  کوفه ف و جه  نهۆری ب گه بی شیعه کت٧٠٠ و کرا ساز کوفه  له ر  زائیرانی ھیندی ھهۆ ب وره کی گه رایه کاروانسه

قیر و  تی فه  یارمهکناردرا و ب الش ده ربه  کهۆ ب تی مادیه م یارمه کو ئه  به،ووب ک نهنیا شار ف ته جه ت نه به ھه

لی  هیدی دلدار ع ر داخوازی سه سه کان لهتو ما و ئایه ولهت ع تایبه  به،کرا ش ده یه و ناوچه کانی ئه داره نه

کانی  هتی وچان یارمه ب،ال ربه ف و که جه  نهۆیان نارد ب وپیه ر٢٠٠٠٠٠ی  ب لدوله ف ئه واب ئاسه  نه له ،سیرئابادی نه



یان  گهکان و پ ھدینی ئوسولیه هنی موجتوزبوھ ی بهۆھ  بهو بوف جه ی نه هو کردنهدان ه ئاو ت به باره وابانی ئود سه نه

 وش بو مه  ئه، یعه ش ون بهوب ده یه و م ناوچه  ئه ونهو ھاتب  تازه کانی که به ره وان عهن  له،دا که  ناوچه  لهقایمتربوو

  . سندنی شیعه ره ھوی په به

تیکردنی  یخوازی و دژایهۆیخ هرب م سه  به،نشینی ج تهب لی ده زیر عه  وه،ی که هڕکوڕ ز" وله هلد وف ئاسه" دوای  له

  ".ئود"وابی  نه   بهو بو"ت خان عاده سه" مامی ن و  الیبه ته سه دهم  ر ئه سه  له که کارۆ ھ تهب  بریتانیا دهڵ گه له

مبولیک  کی سهین شتتوانین ب دهنیا   ته،ونوکراوی بریتانیا بستنیشان کی ده نیا پاشایه ود تهوابانی ئ ت نه به ھه

ر  سه تی خسته ه پادشای"رجان تاجی سه"  کاتت نانه  ته،ن بریتانیا بو وه و ئهوکی ب ره ری سه  بریارده ی که هو  ئه،نوبو

  .نیشان کراست  دهتی رۆژھهی ھیندی  رمانده کو فه هخان وت  عاده سه

رشیان ھابی ھ هکانی و  سونیه  که کات١٨٠١ی  سا له

لی خان  هت ع عاده  سه،ران کرا و ال و ربه ر که سه هکرد

ی   و پارچه  نوقره لهکی وتھا خ روه تی مادی و ھه یارمه

 ۆان  نارد بک یهزستی ئینگلی ده بان به  سایهی شیوه ریر به حه

 ێو  ئهیکان ت روحانیه نانه  ته ودی ئیمام حوسین رقه مه

واوکردنی   تهۆ ب.کردنیان ل  روپیه٨٠٠٠شتا داوای ھ

  یان به تیانه م یارمه تا ئه ره ی ئود سهت سه ده  که کاره

  نه شو هنن هگی ب  کهوکان سپاردبو رانیه ئ گانهرباز

کانی  ھدین و روحانیه هوج ت هست م  ده نه کان و بیده زهۆپیر

ر کاۆ ھ و بهوش ب مه کان ئه یهز و ئینگلیتی رۆژھهکانی ھیندی  مپانیهۆ ک ردرا به سپ رکه و ئه پاشان ئه م له  به شیعه

دا نرا ئ  بریتانیا لهیدا کونسول وانهم ن  له  وزی ئینگلی گای متمانهسانی ج  کهۆ ب وه تهستی بریتانیا زیاتر بکر  ده که

ی تی کارگ رایه به وهڕ شی به ری بهر چاود ژ  له کانی که  سیخوره نی الینه پشتیوا گیرا به کیان ده ره لی سهۆر

بی  ره  عه کو فارسی و هیدا ونوا  زمانه ت له نانه  ته ین ئیسالمی وی بواری ئا واویان له کی ته هیزای ه شار کونسول که

  .ووب ھه

  نهن یه  کونسولی بریتانیا تا بیگه درا به)  زار روپیه  ھه١٠٠( یر ب یده دین حه ازهن غی الیه  له١٨١٥ی سا

ی  زار روپیه  ھه٩٠ و باھو بگم بویونا  دین که هنکی غیاز ن نه  الیه ھا له روه  ھه.ال ربه ف و که جه ھدینی قوم و نه موجته

ی مپانیاۆن ک  الیه  و لهووال ب ربه  کهیھدین ه موجت  لهک  یه ھرستانی که هد ش هم هد و میرزا مح هم هید مح  سهۆنارد ب

   .ستی  ده یشته  گه  وه تییه رۆژھه

 کیرج  خه هڕ م شه  ئه پال کهیی نت سه دهڵ   گه ک لهڕ  شه وته تی که رۆژھهمپانیای ھیندی ۆ ک١٨١٤ی  سا له

  ر بکات که یده دین حه هاب غیازو  نه رز له  داوای قهتی هرۆژھمپانیای ھیندی ۆ ک ی که هو ی ئهۆھ  بهو بو وووچری تۆز

 یک بساو مو  ھهتی رۆژھهمپانیاکانی ھیندی ۆ کڵ هگ یاریدا له کونسولی بریتانیا ب که   روپیه)نۆ میلی١٠ (ی ب به

   مانگی دیکه٤ پاش   لهیکردوقب ویش   ئه ر و یده هدین ح کانی غیازه سه و که  خزم س له  که١٠  نه  بده  روپیه)زار  ھه٦٠٠(

و شوی پ رجانه و مه ر به ی کرد ھه کهی دی  روپیه)نۆ میلی١٠ ( داوایتی رۆژھهمپانیای ھیندی ۆک  وهمان ش ھه به



ک کۆمپانیاکانی   یه ه ماوپاش. تی رۆژھهمپانیای ھیندی  کۆ  بدات به رزه م قه ر قبوی کرد ئه یده هلدین ح غیازه

 داڕ شه له   کهی م ناوچاناه ناچار کرد ئهدینیان  واب غیازه تی ئود نه سه ده تی رۆژھه ھیندی   له ئینگلیزتی وه ده

  .م قبوڵ بکات کانی دوه رزه بری قه کانی تارایی له ی دارستانه اوچه ن  واته، ناوهستی ھ ده یپاڵ بهی نت سه ده ڵ گه له

   بداته روپیه)  میلیۆن١٠ ( ی کرد که قبوم ھهر بۆ جاری س یده هدین ح واب غیازه  نه١٨٢٥ سای  ھا له روه ھه

 ھیندی یمپانیا کۆ١٨٢٦ سای  ھا بۆ جاری چوارم له روه  ھه% ٥دای   ی سه ھره  به  بهتی رۆژھهمپانیای ھیندی کۆ

وه  نهکا هن ئینگلیز الیه کرت لهال بپیکانی ن هڕ رجی شه کو خه وهی کرد تا روپیه)  میلیۆن٥ ( داوای بریتانیا تی و رۆژھه

   .تی رۆژھهمپانیاکانی ھیندی ڵ کۆ گه له

   بهاندرزپ  قه دار و مایه رکی سه نده هکو ب  وهشوازیک  وابانی ئود به ی نه ی شیعهت سه ده گرینگی 

  ووه و ببورامی کردبو دا ئیسالم حهرۆک ه ناو  له م که له کو سودوسه رگرتنی ریبا وه  وه تی و رۆژھهمپانیاکانی ھیندی کۆ

  تاوه ره  سه ر له لی ھه هدار عیدی د ناوی سه   به  عولمای شیعه  لهکک م یه ، به ناو عولمای شیعه  له ھۆی کشه

ناو خۆی   لهم کان، به هی ئوروپای ت له تایبه  به ه رگرتن حه وه  بگانه م له له  سودوسه  ریبا و وو کهب وه ی ئهڕ باوه

  هودوای بابی کرابو  له ئابادی کهسیر د نه مه هید مح  سهناوی لی به هدار عید د سهی ئاکامدا کوڕ  له دا حرامه شیعه

  دینی شیعه ره یه  غه رگرتن له  و ریبا وه ھره  به  کهرکرد کی ده  فتوایه١٨٣٠ی  سا  له و ھیدی شاری الکنور ئه هموجت

وه ھره و نابی به رامه هدا ح و شیعهنا نیا له ته ، هحت ھهبگیرر یان ل ر ئه ی که هو ی ئهۆھ و به بو یارهم ب  

  کانیش و  سونیه ت له نانه  ته کان و وروپایه ئ م له له سودوسه ریبا و  و  ھره وابانی ئود به نهی ت سه ده کانی داره رمایه سه

  چکهمان ر  بریتانیادا ھه تی و رۆژھهمپانیاکانی ھیندی یی کۆرر چاودژی له  یه وه شو نن بهکان بست واوی دینه ته

ی ئود ت سه ده ڵ گه  له ی که م بیارنامانه ی ئه پ  بهتی ئینگلیز وله ده. چاو کرد دارانی روژئاوایان ره رمایه سه

کو  و وهستنیشان کرابو  ده ی که سانه و که ی بدات به که ره ھه  به،ووگرتبری ی وه رزانه و قه ر به رامبه ه ب وی لهوستب به

  وو بیدات بهب نهمیراتگریان ر  هگ  ئه،وان  ئهمیراتگرانی   بیدات به،مان وانیش نه ر ئه هگ  ئه ئودوابانی ی نه ماه بنه

وابانی   نه هر ب ی سه وانی شیعه هی هھدینی پ ه یان موجتد شھه  و مه قومف، جه ، نهال ربه کو که کانی وه  پیرۆزه شونه

  .ئود

  دا کهی مه نی ئه و بهگرتبوری وابانی ئود وه  نه  له ی که هرزان م قه  ئه یارانهم ب ی ئهپ ر به تی ئینگلیز ھه وه ده

 کانی، میراتگره  مان بیدات به  نه مانه  ئه  کهکاتن ونیشان کرابوست  ده ی که سانه و که  بدات به یه م پاره هی ئ ھره به

   بیدات بهد شھه  یان مه وم و ق،ال ربه  که،ف جه کو نه کانی وه  پیرۆزه شونه بیدات بهت ب میراتگری نهر  هگ ئه

 ٢  ن به  بده زار روپیه  ھه٥٠٠یاریاندا م ب رتنی جاری سھهرز ورگ یاری قه پی ب  به سته به م مه  بهھدین تهموج

 ١٧ی  نامه گه  به ال له هرب  که ف و جه ھدینی نه وجتهمـ ن به ی بده که  باقیه وابان و  نه ژن له ، خاتونی بوهلیک مه

رای ژنانی شای ئود  مسه ره  حه ل که ک محه  موباره ن به  بده زار روپیه  ھه١٢٠  دا که بیاری ن و   به١٨٢٥ئاوگوستی 

مانی  ی نهھۆ  بهال ربه  که ف و جه ھدینی نه ه موجت ت به بدر یه اره پ هم ب ل ئه ک محه موبارهگی ر دوای مه  له و کهبو

ستی بریتانیا   ده ی که هو کاری ئهھۆ و به بو یه م پاره  سودی ئه  میراتگر و ریبا و ونهی ئود ببوت سه ده   له سانی که که

ت له هزیاتر ئاواکان و  ئایه یانده هگ ی زیاتریان ده  پاره  وال ربه  که ف و جه  نه تیدان به  یارمه  بھدینی  ه موجت تو

ھدین و  ه ناو موجت تهو ریی بکه به  رکه  کهک ھۆکار وو بهو بوی ھیندی ناسراب وقوفه  مه ی به م پاره  ئه شیعه



وان  ن ، لهووڕ ینه ک بخه یه گه دا به ریه به م رکه توانین له  ده  که ی شیعهکان خان و سوفیهتی ش ریقه  ته توکان و ئایه

د  حمه وونی شخ ئهچبیروبۆ.   ئاراوه انی ئوسولی ھاتهک ی و شیعهدی ئیحسای حمه تی شخ ئه ریقه  تهیموریدان

 قوتابیانی  ه لک  یه  ئابادی کهزیم ن عه سه حه  میرزاووری ھیندوستان و باک هوشتبوی ھۆی زائیران گه ئیحسانی به

می  عزه هھیدی ئ  موجته شتی که ید کازمی ره ی سهال نی خوندن لهواوکرد  دوای تهوئابادی بوسیر ید حوسین نه سه

ش  مه  ئه،خی داتی ش ریقه کانی ته وونهچ بیروبۆ ی به ره  په  بۆ شاری الکنور و ڕاوه و گهخی بوکانی ش تی شیعه ریقه ته

 کاتکدا  ، لهت پبدر هیتانیاون بر  الیه  ریبای ھیندی له ی سود و  پارهک  یه هماو بۆ  که١٨٣٠ ی سا  ھۆکارک له و بهبو

سیر  ن نهید حوس ستنت ، سه ده ره زیم ئابادی  په ن عه سه ا حه میرزتی شخ ریقه ی موریدانی ته  رژه ره به ره به

تی  هریق  ته ر شیخ و  سه کاته  ھرش ده وه م ھۆیه  به  موریدانی و خۆی و ت به باره کات سه ترسی ده ه م ست به ئابادی ھه

ته  ده م ناکۆکیه ئه. خشن تی پاره  یارمه یکه هو ی ئه ھۆ ببستوه نهی ھیندی ل زوینی  ید ئیبراھیمی قه  سه  به وه تهو بدر

 شای قاجار د هم ران موحه پاشای ئ ی که و جگایه له. وشتی بو یدکازمی ره کانی ئسولی سه ره به  رکه ک لهک  یه که

م  م بینی ئه کان بهتو  ئایهھدین و  موجته دا به ی ده نهخ  تی ش ریقه کانی ته سۆفیه هدا ب ی دهکانی خۆ ھاریکاریه

ھدینی ئوسولی  تی موجته سه  ده از بت وخ الوتی ش ریقه ڕی ته  بیروباوه  ھۆکارک که و به بوش  یه  پاره به

   . تنتبس ره په

ت سه ده کانی ه مادی هتی ی یارمه ژهرتی ناسره سه دهمی  رده  سه ی ئود له ه یده هدین حی   ھه١٨٢٧کانی  ر ساتا سا

تی  ت یارمه سه ر ده سه  ھاته لیشا که د عه مه واب محه می نه رده سه م له وو بهم  ب کهف  جه  نه ال و ربه  بۆ که١٨٣٧

  ال و ربه ھدینی که  ناردیان بو موجتهھدینی ئود  موجته١٨٣٩کدا سای  یه  نامه له. ف جه  نه ال و ربه  که کرا به زۆرتر ده

کانی   پیرۆزه ت و زۆر ھۆگری شونه سه ر ده  سه ھاتۆته د تازه مه واب محه  نه  کردبوو که وه یان به ف ئاماژه جه نه

  فیه ی ئاسه که  ئاوه  کاناه  که ت ئاگاداره نانه و ته ش دت که ره ڤه کی ده  خه ت خۆشی له نانه ف، ته جه  نه ال و ربه که

  روپیه) زار  ھه١٥٠(ت بی  سه ر ده  سه ھاتۆته وابی تازه   نه .وه نی بکاته وژه  نه  بۆ جارکی دیکه مایه ته  به وشک بووه

تی  سه  عیراقی ژر ده ری سیاسی بریتانیا له ستی نونه ده کرد، به وانه ال ره ربه  که ف و جه ردوو شونی نه بۆ ھه

م   ئه ی که وه بوون به تی عوسمانی رازی نه سه  ده ند که رچه  ھه ھدینی شیعه  موجته  درا به تیه م یارمه ئه  عوسمانی که

 عراق  ری ئینگلیز له ھۆی پداگریی نونه م به ال، به ربه ف و که جه ت نه تایبه  به وه دان بکرنه  ئاوه شیعانه ناوچه 

   سامره به ال و ربه ف و که جه  نه  له ھدینی شیعه توکان و موجته ما و ئایه  عولهی وه  نزیکبوونه رازی بوون، ھۆگری و

ڵ کونسولی  گه ندی له  پوه ت به نانه  ته  ئامرازک که نه تی عوسمانی ببوو وه  ناو دی ده ویش له تی بریتانیا ئه وه ده

ت  ریقه  ته ت و ساه ت ره نانه تی کارکی وا کرابوو ته هشی ھیندی رۆژھ  ئیران و ھیندوستان و به  عیراق و بریتانیا له

ی بریتانیا زیاتر  وابان و پگه کانی نه ناردران بو لقه ی سیاسیی پۆستی بریتانیا ده  ئیداره  به  ڕی شیعه و بیروباوه

رگرت   وه عوسمانی سودیان لهتی  سه  الوازی ده  ئینگلیز له کان کارکی وایکرد که  شیعه م گردراویه ر به بوو و ھه ده

کو پاکستان  کان دوو وتی وه تی عوسمانیان  ئیگلیزیه سه کو ھیندوستان و ده ی وه وره تی گه سه  دوو ده ت له نانه ته

   .وه  دروست بکات و جیا بکرته  عیراق ل وه

شکی   ھۆکارک به  ببوو به ن بریتانیاوه  الیه   له مه له  ریبا و سودو سه وابانی ئود و ی نه الشه  به  مفت و م پاره ئه

م  که  یه مه ت ئه به کرد، ھه  ده  سامرا  کازمین و ف و جه ال و نه ربه  که  روویان له ی شیعه لبه  ته کان و  روحانیه زۆر له



   ببووه وابانی ئود و کانی نه تیه  یارمه توکانی شیعه رانی ئایه  کۆچبه  ھۆی کۆچ و ی زلھزان ببته  پاره  پول و جارنییه

بل عامل   چیای جه کانی لوبنان له  شیعه کانی پاشای ئیران به تییه  بۆ ھیندوستان یان یارمه وه  ئیرانه  له ھۆکارک که

شخ دین باوکی  توانین بین شخ عیزه  ده وانه  ناسراوترینی ئه کک له وی یه فه وابانی سه می نه رده سه بۆ ئیران له

  وت له زگه الی مه  مه ھان بوو به  ئیسفه  له جلیسی که قی مه د ته مه ال محه ھا مه روه کی لوبنان و ھه  خه ھایی که به

د  مه تو محه  ناوی ئایه د به مه ال محه توانین بین کوڕی مه  ده  ھاتبوون که وه  لوبنانه ل عامل  له به ی چیای جه ناوچه

تی   و بۆچوونی تایبه کان و رچکه دیسه  حه ترین نوکاری له وره  گه شخو لئیسالم ناسرا بوو که  جلیسی به باقر مه

  ری شیعه دانه کو بناغه  وه وامن و رده ودا به کانی ئه ریی بۆچوونه ژر کاریگه کان له تا ئستاش شیعه  ھه  که داڕشت

  .برت ناوده

  

ال،  ربه کو که کانی وه  شونه توکان و  ئایه ھدین و  موجته تیدان به یارمه  تی ئینگلیز له وه کیی ده ره ئامانجی سه

تی  سه  ژر ده ت له تایبه  به م ناوچانه شونی له ت گره نانه  ته  و ڕی شیعه پدانی بیروباوه ره  په ف و سامرا و جه نه

  کان به تییه ندنی یارمه سه ره  په  ئانیکات به له. سمانیتی عو سه ناو ده گی له  ئاژاوه ھۆی الوازی و عوسمانیدا بوو به

کو   گردراوی بریتانیا بوون وه  عیراق که  ئیران و  له ندیداری شیعه سانی پوه وابانی ئود بۆ که تداری نه سه ھۆی ده

   ناردرا وه  ھینده ن روپیه له میلیۆ٦  توانین بین زیاتر له   ده١٩٠٣تا سای   ھه١٨٥٠ سای  تو له ھید و ئایه موجته

  .ال ربه  که ف و جه بۆ نه

  

کو  بوو وه خۆی ھه ت به تکی تایبه  ئیران سیاسه ردانی ئینگلیز له ستوه  ده ین که بکه وه  به توانین ئاماژه دا ده  لره

  : ردی سه کرد له مدا باسمان لوه که تی یه  بابه له

  

 دا ٢١ی  ده ه س یی و پرسی کورد له تی و وتی ناوچه وه ی نودهت تی ناڤین و سیاسه رۆژھه - ١ 
   .ی رابوردوو ده  سه کان له اراوه ش  خاه شک له  به)کان ھۆ و ھۆکاره( 

  
ت   رؤژھه پرسی کورد لهوز  ی سه ، پشتنه مریکا و رووسیه  نوان، ئه ڕی سارد له  شه-  ٢شی  به

                                                                                                                  .ی ساردڕ کانی شه  خاه شک له ناڤین به
کار  ال به ربه  که ف و جه توکانی نه  گردراوی ئایه ت به باره ند بریتانیا زیاتر کاتی خۆی سه رچه  ئانیکاتدا ھه له

   بک توانی له ند که رچه  شیراز ھه د و شھه  مه توکانی قوم و  ئایه بوو له  ئانیکاتیش دا خاف نه م له برد به ده

ت  نه  الوازتر بوون ته وه کان زۆر له می قاجاریه رده  سه م ئیران له ربگرت به کان سود وه خوازه شروته  مهمی رده سه

ی  ی ھیندی یان پاره وقوفه  مه ویست له یده  نه نده وه  زیاتر ژرخانی ئابووری قاجار الوازتر بت، ئه ی که وه ر ئه به له

کو  سانک وه ند که س چه  به١٩١٢تا سای   ھه١٨٥٠ سانی  ت له تایبه نت به ئیران دا بکار ب تی ئود له سه ده

  تی قاجار و سه  ده مه رده و سه بت له توکان نه  ئایه ھدین وه  موجته سانکی له ند که ینی  و چه ی خومه ماه بنه

  تی ئیران فرۆشرابوو به واویه  ته١٨٧٢ت سای  نانه کان بوون  ته ره  ھۆشبه ی ماده  گیرۆده گا ھنده کۆمه



  تی خوی له ش زیاتر بریتانیا سیاسه ر بویه گای ئیران لیک ترازابو ھه ی کۆمه واوی شیرازه ته به. کان ئینگلیزیه

  .کرد ر ده سه  گوزاری له رمایه  سه دا وه ده ی پیده ره  په   وه وه کرده تی عوسمانی چتر ده سه ی ژیر ده ناوچه

  کک له  یه١٩٠٣ سای  ت له نانه کاری دنا ته کی سیاسی به یه سته ره کو که بوو وه  ھیندی شتک نهی  پاره

 ریبا  ی سود و پاره تی روسیه  سه ردانی ده ستوه ر ده رامبه  به ی له وه رئه به کانی بریتانیا پشنیاری کرد له کۆنسوله

م  ت به نانه  ته ین دژی روسیه  ھانیان بده وه ڕه ی بیروباوه  روانگه ن له تا بتوان ھدینی ئیرانی زیاتر  موجته بدرت به

  .  ئیراندا کانیان چین له  بزانین پالنه  که وه  نزیکتر ببینه تی روسیه سه ڵ ده گه  له یه شوه

وو بۆ ب  چاکی ھهوتی ستکه دهواوی گردراوی خۆی بۆ  ته  به ی که  ناوچانهو ی بریتانیا له گوزاریه رمایه هم س  ئه

  ئینگلیز

   وری عیراقوشی باشو  به ت له  تایبه ی عوسمانی بهت سه دهرکانی ژ  ناوچه کانی ئینگلیز له وه  ھه که

  ندنی سه ره په

   یه شیره  عه کی فره عیراق خۆی وت شیره که  عه  و  خی١٥٠  ین زیاتر لهتوانین ب  ده کهی یر گه ڕی شعه بیرو باوه

ی  رمایھگوزاری پاره ھۆی سه   بوون به عشیره ر به  سه وه تیه ھۆی خزمایه ن یان به شیره یان عه% ٧٥توانین بین   ده

 میلیۆنک  یان له  ژماره تانه رهشی م عه ک لهش به.  شیعه   ن بهو بو  دینی خۆیان ھنا و ی ھیندی وازیان له وقوفه مه

م  توانین ناوی بک له  ده سته به م مه ر به ھهت گر  خۆی ده ر له فه ار نهز ھه  ده  خک که له  ت یان لهب ده

  : ین بۆ نمونه  شیعه ین ئمه م ئستا ده وون به سونی ب  دا که١٩   وه١٨ی  ده  سه نین له ب تانه شیره عه

 – ٥د  مه هحبو م تی ئالی ئه شیره  عه– ٤میم  تی بنو ته شیره  عه– ٣م  تی بنوله شیره   عه- ٢تی زوبید  شیره  عه– ١

تی  شیره  عه– ٨م  یله تی ده شیره  عه شک له   به-٧  وقه مرته تی شه شیره عه – ٦  بیعه هی رت شیره شکی زۆری عه به

 – ١٢فق  لمنته ی ئه تی ئه شیره کگرتووی عه  یه– ١١واکین  تی سه شیره  عه– ١٠وار  تی ده شیره  عه– ٩ر  فه زه

 – ١٦یبیل  تی شه شیره  عه– ١٥کیم  نی حه تی به شیره  عه– ١٤تی ئافاق  شیره  عه– ١٣ن  سه نی حه ی بهت شیره عه

 – ١٧ جگیر ببوون   کانای ھیندیه نداو و  نزیک به  له تک که شیره ند عه ھا چه روه  ھه  و تی ئالی فتله شیره عه

 سودیان  جگیر ببوون و قاره  نداوی ده  به تک نزیک ئاوی کاناڵ و هشیر ند عه  چه  ت و شیره  عه٥ دیوانییه  ھا له روه ھه

  .گرت رده  وه نداوه م به له

ی  ده تا کۆتایی سه  ھه رێ و  ده ته  داویه١٩١٧ سای  تی ئینگلیز له وه  ده ی که م ئامارانه  پی ئه توانین بین به ده

 شیعه،   سونی بوون ئستا بوون به  دینی پشووی خۆیان که  وازیان له که   زۆر زیاتر بووه بانه ره م عه ی ئه م رژه بیسته

سانکی    که تانه شیره م عه  ئه کی که ره  ھۆکاری سه شیعه  بوون به مژ نییه کانی عیراق له  شیعه  كه ت ده نانه ته

ت  به  ھه ال و سامرا، ربه  که ف و جه ری نه وبهور  ده  له  وه  کشتوکاه  به قامگیر بوون و ر بوون، ئستا سه ند و کوچه وه ره

دا    لره .تانه شیره م خ و عه قامگیرکردنی ئه  سه ندنی شار و سه ره دا بۆ په وی ده تی عوسمانیش ھه سه ده ت و  وه ده

ریی  گه  شیعه پدان به ره وکردنی په یه  په توکان له  ئایه ھدین و  موجته  و لغینی شیعه  موبه توانین بن که ده

کرد  وتیان ده سوکه خۆ ھه ربه ی سه شوه تی عوسمانی به وه تی ده سه ر ده رامبه  به ت له نانه  ته  بوو و ستیان ئاواه ده

تی  وه کو ده وه  نه ربگرت که کان سودی وه  شیعه تی ئینگلیز زیاتر له وه  ده ی که وه ھۆی ئه ش ببوو به مه ر ئه ھه

  .کار دنا کانی به ک شیعه یه سته ره کو که  بریتانیا وه ت به باره  حوکمی جیھاد بدات سه وه ی دینیه  روانگه سمانی لهعو



یویست نفوزی خۆی زیاتر  رچی زیاتر ده  ھه وه که یه روانگه  له  م گوڕانکاریانه رچاوگرتنی ئه به  له کان به ئینگلیسیه

  فیری ئیران له  سه  کات که١٨٣٢ سای  له. میندارکی باش ڕۆل بگت کو ئه یویست وه  ئانیکاتدا ده  له ڕز بکات و فه

کانی   داره قیری و نه  فه  بدرت به زار روپیه  ھه١٠  و مانگانه ی ئه پاره  له تی کردبوو که سیه ئی تیرۆر کرا وه مبه به

  . ھدین  موجته رت بهب بد م کارداری بریتانیا گوتی ده ف به جه  نه ال و ربه که

وامیش داوای  رده توکان و به  ئایه ھدین و ستی موجته  ده یشته گه ک ده یه وه  ب ھیچ لپرسینه ی ھیندی به پاره

ی  زار روپیه  ھه١٥٠یشتنی  زوینی گه ید ئیبراھیمی قه  سه وره ھیدی گه جته  مه١٨٤١ سای  له. کرد ی زیاتریان ده پاره

ر   به لی له د عه مه واب محه  نه شی لکردن له زاری دیکه  ھه٥٠م داوای  یشت به  پگه  و لی ئینگیزهن کونسو  الیه له

ی  که وتی کرد، کوڕه  فه١٨٤٢ سای لیشا له د عه مه واب محه  نه باس که بری ئیمام حوسن، ئیمام عه وی قه نکردنه وژه نه

ی زیاتری کرد بۆ  رساخی داوای پاره  سه  و زوینی و دوای پرسه ھیم قهید ئیبرا جنشینی بابی سه لی بۆ به د عه مجه ئه

ی   وه نکردنه وژه ھا بۆ نه روه  ھه یه نداوک ھه  به  کازمین پویستی به ھا داوایکرد که روه ی کاناڵ و ھه وه نکردنه وژه نه

ھدی   موجته یاند به نگه  الکنور رایهھدینی ، موجته یه  ھه  روپیه٥٠٠٠  لمانی فارسی پویستیان به ی سه ره قبه مه

ب   ده  نییه خشیشانه زلو به م به ن ئه رکار خاوه  سه  ھاتۆته وابی تازه  نه فی که جه ن نه سه د حه مه ف شخ محه جه نه

 . یشتووه ت پتان گه نانه  ته ی که م پارانه ت ئه  بابه  له وه نه حیساب و کتابی زیاترمان بۆ رونکه

گای  ی کۆمه  پکھاته  له١٨٣٥تا   ھه١٧٠٣کانی   ساه عیراقدا له ر چاو بخشنین به گه  ئه وه کی دیکه یه ه روانگ له

تی عوسمانیدا بوون،  سه ژر چاودری ده چوو و له ده ڕوه وایفی به  ملوکوته تی و ی میرایه شوه مدا به رده و سه ئه

ی عیراق کرابوون سودیان   راگوزی ناوچه رجستان و تورکمان کهی گو ی ناوچه و کۆیالنه شک له ت به نانه ته

  سره  به ی بازرگانی له م بنکه که  بریتانیا یه١٧٦٣ سای  له. کانیان پ سپاردبوون رکه ختترین ئه  سه گرتن و رده لوه

ی نھنی کۆمپانیای ھیندی  یته کۆم١٧٩٨ سای  له ندکی بازرگانی کردبۆوه   کوتی ئستا ناوه ت له نانه  ته  و کردبۆوه

  کک له  یه قامگیر کرد که غدا سه  به ری له به ڕوه م کارگی به که  ژر چاودری کونسولی بریتانیا یه تی له رۆژھه

دا بوچان  م نوانه تی بوو و له کانی ھیندی رۆژھه ڵ کۆمپانیه گه غدا له ندیی والی به کانی دروستکردنی پوه رکه ئه

ل موجته ندی له وهپکان و ھدین و ئایه گھز کرد رچی زیاتر به وانی ھه  ئه ند و یسه ره کان زیاتر په  روحانیه توھ .

ی کارگی  وه پگه تدارانی ئوده سه ن ده  الیه ی ھیندی له ی موقوفه کردنی پاره نارده ری بریتانیا ھه رکی نونه ئه

  . و بت دا پته ناو شیعه بریتانیا زیاتر توانی له

تدار  سه  ده  ھنده ف، سامرا جه ال، نه به کانی که  پیرۆزه  شونه  له توکانی شیعه ھدین و ئایه ھزو توانای موجته

تی  سه  چاودری ده دور له کاندا به ناو شیعه ت له تایبه برد به ده ڕوه خۆ کاروباریان به ربه تی سه سه کو ده  وه بوون که

   التولوت که کش و مه ی قه سته کو داروده ت بوون وه ن ھزکی تایبه تی عوسمانی خاوه سه  یان ده که اوچهوالی ن

. برد ده ڕوه ت و کوشتنیان به کان کاری قه  بواره شک له  به ت له نانه یان دزی و راوڕوت و باجبگیر بوون ته پیشه

تی  سه  ده شی ئیران و رته  ئه کرد یان له یاسا یاخی ببوون یان تاوانیان ده   له سانک بوون که  که  له مانه ی ئه زۆربه

 خۆیان  كشانه مه  قه سته م داروده  ئه ناو برد و له  ده ره ڤه م ده کانی ئه  پیرۆزه نایان بۆ شونه عوسمانی رایانکردبوو، په

  تویانه  ئایه ھید و م موجته نایان بو ئه ر په  ھه ن بکردایهروتیا رچی راو بیش ھه ره کانی عه ته ت چه نانه  ته وه، بینیه ده



ک  سله یار یان لۆتی مه کوتن عه  ناو ئیراندا پیان ده  له سانه  که م جۆره  ئه خۆ که ربه تیکی سه سه کو ده برد وه ده

  . ت  بوو ھدکی تایبه  گردراوی موجته وانه ر کام له م ھه به

 نوژی  ت له نانه  ته برد که  ده ڕوه خۆی کاروباریان به ربه  سه ف  وابه جه ال و نه ربه نی کهھدی ت موجته نانه ته

رشتی  رپه ر سه فه م دادونه رده و سه  بریتانیا له  پی گوزارشک له ھنا، به ده ی عوسمانیان نه لیفه دا ناوی خه جومعه

ھدی ئوسولی  ریی موجته ژر کاریگه  له ه و  موریده  خۆی به ح که ناوی میرزا سا کیان به کرد، یه یان ده م یاخیانه ئه

ھدی   مورید و موجته  خۆی به رانی که عفه ید ئیبراھیمی زه  سه ی دیکه که سته  ده زانی و زوینی ده ید ئیبراھیمی قه سه

  .نا شتی داده ید کازمی ره شیخ سه

تی عوسمانی  سه  ژر ده خۆیی له ر به وای سه  ھه  به یه هم ناوچ  میرانی ئه١٨٣١ سای  دا له شکی دیکه  له به

لی   ناوی عه غدا کرد به ی به وانه ره رکی خۆی  رمانبه  فه مر کرا به  که ئه وه تی عوسمانیه سه ن ده  الیه ر له ده بنه

 ٣٠٠٠  خۆیی دابوون به ربه وای سه ھهشو  که کان له  شیعه  ناوچه  که وکاته وای عیراق ئه رمانه ژر ناوی فه زاپاشا له ره

  ھنا به ستنه ده وتکی وای به سکه  و ده  ئاراوه ھاته ڕ نه م شه مارۆدا به الی گه ربه   که١٨٣٥ سای   له وه ھزی نیزامیه

  .  غدا  بۆ به وه ڕایه ال گه ربه ر که سه زیاترکردنی مایات له

تی  سه ن ده  الیه غدا له  والی به لیرزا پاشا بوو به جیاتی عه  جیب پاشا له  نه١٨٤٢سپتامبری سای  له 

  وه کرده تی عوسمانی ده سه ی ده کپارچه ر یه سه ختگیر بوو زۆر پداگری له و و سه سکی توندڕه  که  که وه عوسمانیه

  .تی ناوندی بت سه  ژر چاودری ده موو شتک له  ھه یویست که ده

تداری  سه ن ده  الیه ال له ربه ناو شاری که جیب پاشا بۆ چوونه ر داخوازیی نه سه  له١٨٤٢ ئوکتوبری سای  له

 ب   ناوشار به  بابته ند حیمایه نیا خۆی و چه جیب پاشا کرد ته  نه ت داوایان له نانه  ته  و وه د کرایه  ره وه که شاره

رگاکان  ر ده گه یاند ئه  رایگه مارۆدا و الی گه ربه جیب پاشا که  نه یکه وه  ھۆی ئه ش بوو به مه سوپا و ھزی نیزامی ئه

ال کۆنسولی ئیران  ربه  ناو شاری که  زۆربوو له کاته و کی ئیران ئه خه. وه ینه یکه  ھزی نیزامی ده  به وه  ئه وه نه که نه

م   ئه کان راگوازن که انن ئیرانیهدا بتو یه م ماوه  له ی که وه جیب پاشا بو ئه نه ش مانگی خواست له تی شه موه

کیان بۆ  ال رگایه ربه کی که تی خه سه رانی ده  سه س له ند که پاشان چه. کرا ی کونسولی ئیران قبول نه پشنیاره

  ڵ  گه  له وه راوژکاری کرده

 ئۆردوی  شتی چونه  رهید کازمی ل سوتان و سه له ی قاجار زه ی دورخراوه کو شازاده تک وه ماعه جیب پاشا جه نه 

 بوو  وه جیب پاشا ئه وشتی بئاکام داخوازی نه ید کازمی ره ل سوتان و سه له کانی زه وه  ھه جیب پاشا، پیداگرتن و نه

برو  تو زه  ئایه ھید و تری بک موجته  ژر چه  له  بمنت که یانه ره کش و دز و به مه  قه سته م داروده  ناب ئه که

   و وه  خۆیان بکشنه یه سته م داروده ری ئه وروبه  ده  کرد له که ره ڤه کی ده  خه جیب پاشا داوای له ن نه که نگی ده زه

ل سوتان یان  له باس یان مای زه دی ئیمام حوسن یان ئیمامی عه رقه ر مه  به رته نا به س په ر که  ھه بیاریدا که

  . وه مننه مان دا ده  ئه له  وه شتی ئه ید کازمی ره مای سه

م  ک له یه ر ری ھه  بۆ سه ستی خۆی و ژر ده الی خسته ربه جیب پاشا شاری که  نه١٨٤٣ سای   مانگی ژانویه له

   دانا له  پیاستیری جایزه١٥٠کشان بۆ  مه ی قه سته رده  سه ک که سله وی خۆیان لۆتی مه  قه یار به ی عه سته داروده

ی  یانگوت ده شک ده  بوای به ک به  کوشتاری خه د به ستیانکر ک ده یه شوه جیب پاشا به انی نهرباز پاشان سه



کی  وکاتی نفوسی خه  ئه ت به باره  مژووناسان سه شک له  پی به ، به داوه ریھه مان سه  ئیمامی زه ت ھاتووه قیامه

  . ک وران کرا یه شوه ال به ربه  شاری که وو وربب ر تپه فه  نه٥٠٠٠   زیاتر له کوژران که%  ١٥شار 

تی  وه ھۆی ھرشی ده  به کی بۆ الکنور نووسی که یه رگرت و نامه دا سودی وه م رووداوانه فی له جه ھد نه موجته

می  سیر ئابادی سۆز و ھاوخه ید حوسن نه ، سه ی زیاترمان پویسته وت پاره کانمان و دواکه  پرۆژه عوسمانی ئمه

  رف کراون وه  چوون سه  که ناردووه  نه کانی پشوتان بۆ ئمه سیده  ره م ھشتا ئوه فی به جه ن شکۆ نه ربی خاوه ده

فی  جه مان بۆ ناردبوون، نه زار روپیه  ھه١٥٠   بوو که نده  چه رج و مخاریجی کانای ئاسفیه  بزانین خه پویسته 

مجار بۆ   دووھه مه  ئه ، که که واوکردنی کاناه ی کرد بۆ ته ی دیکه زار روپیه ه ھ١٥٠م داوای  سیدکی بۆ نارد به ره

 ١٠٠پشدا   له م پارانه که رفکردنی ئه تی سه  چۆنیه ر رامبه  به فی له جه  نه ت به باره تی الکنور دگران بوون سه سه ده

  . ی ناردبوو بۆ الکنور زار روپیه  ھه٤٩سیدی  نیا ره فی ته جه م نه یان ناردبوو به زار روپیه ھه

 پناو  الشی ھیندی له ی به م پاره ھدین له  موجته ندبوو که یسه ره ک په شویه ی به نده گه رگرتن و  سودوه

غدا   به ری بریتانیا له  راویلنسون نونه١٨٤٤ سای   که یه و راده گرت تا ئه رده کیان لوه کانی خۆیان که وندیه رژه به

 پاشای  یاند که  رایگه  و م پارانه ت به باره  سه ره ده به  راده ی له نده  دزی و گه رمانداری ھیند که ک بو فه یه نامه  له

شی   به  کراوه م پۆژانه رفی ئه ینرن سه ی ده و پارانه مک له نیا که  ته  که وه ب ئاگادار بکرته تی ئود ده سه ده

ی خۆیان  رکی جگای متمانه  نونه یدزن ھیوادارم که  ده ن و که رف ده تی خۆیان سه بهسرفی تای زۆری بۆ مه ره ھه

م دزی و   ئه  چونکه وه  خۆی بکشنته م پارانه  راگوازتنی ئه  له بت که جبور ده تی بریتانیا مه وه نا ده بنرن ده

  .تی ئینگلیز بچت وه ووی ده ئاب  ھۆکارک  که بته توکان ده  ئایه ھدین و ی موجته نده گه

ن   الیه له) وابانی ئود نه( ی  یان پاره) ی ھیندی وقوفه مه( ی یان پاره) نخاھی ھیندی ته (  مالوه  به١٨٥٠ سای  له

  ال له ربه  که ف و جه ی نه وره ھیدی گه ری موجته  نونه٢ن  الیه  له درا که  ھیندوستان پانده  له ئیمپراتۆری بریتانیاوه

  وه دری خۆیه  ژر چاوه تی ئینگلیز زیاتر خستیه وه  ده١٨٥٢ سای  گرت له ریانده  وه کرد و ئی وسویان ده مبه شاری به

وکات   ئه برا که ده ڕوه غدا به  به ری سیاسی بریتانیا له دری نونه  ژرچاوه وخو له  راسته  که ی ھیندیه م پاره ئه

تی  سه  ده  له ی ئیسترلینگ که   لیره٥٠٠٠ بی   سانه نساری که ل ئه زا ئه  مورته وره ی گهھید ف موجته جه ری نه نونه

تی  سه ن ده الیه درا، له کاتی ئیران پده  خومس و زه  لیری ئیسترلینگ له٩٠٠٠درا  و بری  وابانی ئود پ ده نه

رچاوگرتنی  به  له به. کرا رف ده  کازمین سه ف و جه ال و نه هرب کانی که رچاو بۆ شاره کی به یه  پاره  سانه وه ئیرانیشه

شی   به نارد له ال ده ربه  لیری بۆ که٥٠٠٠  ت سانه نانه زار لیری ئیسترلینگ بوو و ته  ھه٢٠٠ خۆی  داھاتی ئیران که

ندی  پوه. درا ی ھیندیش پده رهشی  پا  به  له  کاتکدا که باتبایی له قی ته لی نه ید عه تو سه کات بۆ ئایه خومس و زه

  ال که ربه  که ف و جه ھدینی نه  بو موجته ی ھیندیه م پاره ھۆی ئه تی ئینگلیز به وه  ده وابانی ئود و تی نه سه ده

تی بریتانیا توانی  وه  ده زانی و ری خۆیانی ده کو ناجی و رزگارکه تی ئینگلیسیان وه وه کانی دونیا ده شیعه

  کان و ھدین و شخه  موجته توکان و کو ئایه کانی وه خۆره  پشتیوانی موچه ج به کانی خۆی بنته ک پالنه یه شوه به

کانی ئینگلیز بۆ گۆڕینی جوگرافیای  وته سکه توانین بین ده  ئاکامدا ده ی بوون که  گوایه  که وانه موریدانی ئه

ی  توانین ئاماژه  ده وه  خواره  له ی که وه ھۆی ئه وان بوو به کانی ئه ته انه خی کان و خۆره شی موچه که مژووی ره ناوچه

   :ین پبکه



  . تی قاجار سه می ده رده  ئیران سه فغانستان له تی ئه وه ی ده وه  جیاکردنه١٨٥٧ سای    له- ١

ی            رۆیتر بۆ ماوه خشی به کانزای بهواوی   شای ئیران، ته ی رۆیتر که پاندنی بیارنامه  داسه  به١٨٧٢ سای    له-  ٢

  .می قاجار  رده واوی خاکی ئیران  سه  فرۆشرا ته  ساڵ که٧٠

می  رده  سه وه  پاکستانه  لکاندنی به  ئیران و لوچستان له خاکی به شک له ی به وه  جیاکردنه١٨٨ سای   له– ٣

  .قاجار

  .می قاجار دهر  ئیران سه له)  توتن مباکو و ئینحساری ته( پوت ی تال نامهیارپاندنی ب  داسه١٨٨٩سای    له- ٤

  .می قاجار دهر سه وت له ی نه هو زینهۆ دۆی دارسی ب یارنامهبپاندنی   داسه١٩٠١ی سا    له- ٥

 وز خ فه ئیعدامی شۆشکردن بۆخاگ ر خوازان و شروته  مهسۆڕشیمای  ر بنه سه ان لهگ  ئاژاوه١٩٠٢ی سا    له- ٦

  .نوری

  .می قاجار رده  سه  بریتانیا له  و وان روسیه ن شکرا له  ئیران دابه١٩٠٧سای    له– ٧

  .تی روسیه هو ن ده  الیه  لهژئاوا ۆ ر ت و رۆژھهربایجانی    داگیرکاری ئازه١٩١٢ی  سا   له– ٨

تی  سه  ده ی له وه ستین و جیاکرنه له ت فه هتایب کان به به ره  عه شک له تناسینی به سمیه ڕه   به١٩١٥ سای   له- ٩

  .  ماک موھان ن شاحوسن و الیه عوسمانی  له

   . نوی تورکیه  دروست بوو به وه ته  نه-ت  وه تی  ده سه تی عوسمانی رووخا و ده وه   ده١٩١٦ سای   له– ١٠ 

  . ی سایکس و پیکو   بیارنامه١٩١٦ سای -١١  

  . ی بالفور   بیارنامه١٩١٧ سای   له-١٢ 

  .ری ئیرانوی ئیمتیازی باکو نامهیارپاندنی  ب   داسه١٩١٩سای    له–١٣ 

دین  یدزیا ئه ن سه الیه پشتیوانیکردنی له وخان زا هر   له پشتیوانیردن وکشۆگاخ ر١٩٢٠سای    له–١٤ 

  .بایی تهبا ته

  . ی سوور یماننامه   په١٩٢٠ سای   له- ١٥ 

  . تی ئیراق وه  دروستکردنی ده١٩٢٠سای     له-١٦ 

  .ی لۆزان  بیارنامه١٩٢٣ سای    له-١٧  

  . عدئاباد ی سه   بیارنامه١٩٣٧ سای   له- ١٨ 

 .  دیق   رگاخۆشکردن بۆ کۆدتای موسه١٩٥٣ سای   له-١٩ 

ئیران  باشوری  حرین له گشتی بهکانی  ی ناوچه وه دنه کی بریتانیا بۆ جیاکر ره  رۆگانی سه١٩٧١ سای   له- ٢٠ 

    ئیران  لهحرین تی خاکی به واویه ی ته وه نهجیابوو

  .زایر لجه ی ئه  بیارنامه١٩٧٥سای   له– ٢٢

  .ینی تو خومه  ئایه وی و پشتیوانیکردن له ھله تی په سه  گۆڕینی ده١٩٧٩ سای   له– ٢٣

  تی وه تی نوده سیاسه پشتیوانی  ووخانی عیراق به  ر٢٠٠٣ سای   له– ٢٤

  



 کراوین  پارچه  پارچه تی ناڤیندا که  رۆژھه ی کورد له  ئمه م که  بکه وه  به وت ئاماژه مه شی کۆتاییدا ده  به له

  شک له توکان و به  ئایه ھید و خۆرانی موجته  موچه شک له کرگیراوی به  به تی ئیستعماری و ژر ناوی سیاسه له

ڕ و  نوی بیروباوه دا به  ناو ئمه گی له ت و ئاژاوه یقهر شخانی ته

کانی ئیستعمار  ته  سیاسه  له شکه ر به ھۆی بیروباوه لکدابان به

  ریکی پیالنگین دژ به  دیسان خه٢١ی  ده  سه  ئستا له توانم بم که ده

   لهشک  دوای رووخانی ئیراق به توانم بم له  ده لی کورد بۆ نمونه گه

ریکن  لی خه نده رکوک و خانقین و مه  که کو موس و خاکی کوردستان وه

   جگای شونی ناکۆکی یان به  بۆته  و١٤٠ی   ژر ناوی ماده داببن له

    یه خشه م نه پی ئه

کو   وه وه بیه زھه ی مه  روانگه وت له ت بیانه شی رۆژھه  به  له  دواڕۆژدا کات ئیران بوخت بۆ جارکی دیکه له

کو   وه نووسی ئمه  بم چاره زانم که  پویستی ده ی کورد به ن بۆ ئمه  ئاۆزی دروست بکه  و  شیعه ی سونی و کشه

ت  وه تی ده کانی ئیستعماری و سیاسه وندیه رژه ودا و به  قوربانی ساتوسه ته  بووینه ، ئمه ر نییه ی بیرو باوه کورد کشه

نفال   ئه  و وه وسنه چه کو  کورد بوون ده یلی وه ند کوردانی فه رچه رچاو ھه  به ره کی ھه یه  نمونه ر و روباوه بی  و وه ته نه

ی  وه ب ئه ن به که شداری ده بژاردن به  ھه  له ڵ لیستی شیعه گه  له وه ڕه ھۆی بیروباوه  به وه داخه م به کرن، به ده

  ک که یه  راده ت بگاته  رۆژھه  له ھیوادارم ئاستی رۆشنبیری برایانی شیعه. یلی تدابت رکی کوردی فه نونه

  . دابان تی نگریسی پیالنگی و  داوی سیاسه ونه که نه

  

  : رچاوه سه

 .، احمد کسروی بخشی از تاریخ شیعه .١

 .سماعیل رابین، انگلیسحقوق بگیران ا .٢

  .تترننیتوری ئ .٣

 


