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   ؟�را ا�زاز و ������ری ا�
ر ��
ب � ������                 
  ���دا�رام ا�د
���د                                                 

   �د ��	� در �ورد ا�زاز و ������ری ا��ر���ب � ������ ���ل 	ذ�ر و 	و�� ا�ت: 
�رای ا�ن ���ت �� او �ر &د %�ه ا��ن � ��ن و  ������ری و ا�زاز ا��ر���ب � ������ -ا"ف: 

���ب � ������ ط�ل د%��� �� ا��ن � ��ن و ا,+��ت او ��*�د و او را از ��ط�ت ��) �رد. ��ل از 
�ر���� ھ�ی او از ���ن ����ل ��و�� و �%ر�� و �ران ا�ن ����ل و ھ� ��ن ���وادۀ ��ددی و %��ری از ��"��ن 

  �%�د�د: ا��ن � را آن ھ� از ���م�� ,دا در آ�د و %�%�ر �/�وت ���� %�ه د��� در ���ل 
��س ، ����ل ��*ل �و�وع ��و�ت  در ��وب از �وی��+دی  1924او"�ن %ورش ������� در اوا�ل ��ل   -1

دی ا��دزا��، ���� و �����ن ��ل ��ز �ر �� %ورش �ردا%	�د. ا�ن %ورش 	� %روع ��ل �6  ����ل د�*ر  ون
ھم  در ،آن 	� ;ز�� و "و:ر �%���ده %د را �س از ��9 ھ�ی �� دا��8، %ور%��ن ا��ن � ��ندوام ��7ت. 

 ا�دام   ا��ن � ��ن د=�ل ا�ن �/�وت را 7رو�%��د.، 1925ا�دام 	6دادی از آ�>� در �� %��ت و �� د�	*�ری و 
������ط�ب �� ���و��ن :<ت:و �رد % �ط�ب �� آ�>� ا�راد �رد �ر  ��  %ور%��ن را در �  

%�� ا7/�ن ھ�ی ا,�ل ھ�	�د. �را ���%�د ا:ر �� �%و�ت و %دت �� %�� ا	��ع ا7/���	�ن و 7رز�دان �ود ��%?�د  «
�ن، �/�وت �رد�د. %��، �ر ا���ل ���,��8 ا�ن او=د �ن ���	�د؛ ز�را �� %��، �ر����  �� ��م. �*ر %�� �6د از

  . آ�>� از ا�ن �رار ا�د :�ن، ا�*%ت ا�	راض :ذا%	�د
�ن، ���	ب 	��Cس �ردم. آ�� %��، �7ر �����د �� ا�ن ���	ب را �رای �ود ��ز �رده ام؟ �ن آ�>� را ��ض �رای 
اط<�ل %�� :%وده ام. %�� �وا�	�د �� ���	ب �د�د ا"	��Cس د�	ران را ��	� ��م،  ��ن �ردم. ا��ون ����ی 	��م  

  ب �رای د�	ران �D ا�ر ���	� و  &روری ا�ت. د��� �� �ن �و%	� ا�د �� ���	
�ن �روژۀ آ���ری را روی د�ت :ر7	� ام. ا�ن ��ر  را ھم �رای �ود ��رده ام  ���� �رای %�� و 7رز�دان  %�� 

�رده ام. %�� �ر �ن، ��م ��د���� �رد�د، �ن ��د���� ���	م. %�� :<	�د �� �وا��ن �د�د �ن، ���"ف �رآ��ر�م  
�واھش �ردم 	� �زد �ن �����د و در ا�ن �و&وع �� ھم ��ث و �ذا�ره ���م، �*ر  %�� ����د�د. ا�ت. �ن از  ��%

در �وض د���ل %�ص ���را �وی و دھ%ت ا7*ن   ون  ��دا"�ر�م  ر7	�د. %��  �ر���� �ن �ر���	�د و �/� 
��� 	وا�م  %�� را �<و  ��م. �س  �رد�د. %�� ���ث �	ل �D 	6داد  ز��د ����ر و او=د  �ن  %ده  ا�د  ��� �ر آن

  »%��  ���د �%	� %و�د.
آ;�ز ��7ت. �س از �<ر ارو���� %�ه در  1927دو��ن %ورش ���� %�ه ا��ن � و ا,+��ت وی از ��ل  -2

و �س از 	دو�ر "و�� �ر:8 �/��ن، ���د,�دق ��ددی و �رادر زاده اش  ���د�6,وم ��ددی �� ���6  1928
�و�ش �رای ا���د %ورش ���� %�ه �� ��وب ر7	�د. ھر  �د آ�>� در ا�ن  %ورش ����م ���د�د از �+ھ�ی ھ�<�ر 

  و 	6دادی از %ور%*ران ز�دا�� و ا�دام %د�د.
�و��ن %ورش در �%ر�� از ���ن ����8 %��وار �ر ���ت. �رد�	8 %ور%��ن �%ر�� ���د ��م ��ن  -3 

ل آ��د ���� �رد�د و ����*ری �ر�	���� و �,ر �راج ا"��6رت %��واری و ���د ا7&ل ��ن �ود�د �� �� %>ر �+
  را �� آ	ش �%�د�د. 

 >�ر��ن %ورش �� در وا�) ادا�8 %ورش �%ر�� �ود در 	*�ب آ;�ز ��7ت �� ا�ن %ورش را ���� %�ه ا��ن  -4
  ی ���رد. � و ��و�ت او، آ��دزادۀ 	*�ب �� ��+ً از �وی %�ه "Lب "7�ر ا"�%��K" را :ر7	� �ود رھ�ر

�����ن %ورش ���� %�ه و در ا�	داد %ورش 	*�ب �� �وھ�	�ن و �وھدا�ن 	��6م ��7ت و رھ�ری ا�ن %ورش  -5
ھ� �� د�ت ���ب � ������ ا7	�د.  ا�ن در ��"� �ود �� ���ب � ������ در %ورش ھ�ی ���ت، از �ر��زان 

���� ھ�ی ��ط�ت  دو"ت ا��ن � ��ن �� ��*�د. ا�� �ود و �رای 	���م ��ن  �ط86 ��و�� در ��ط�ت ا��ن �
 �ن اNر ا�	�د ���ل � �����اطرا���7ش �� در �	�ب ���ری از �را� � اNر ا%	��ھ�ت %�ه ا��ن �  و��س �

	و&�O %ده ا�ت، ���ب � ������ �ر &د ��ط�ت وی د�ت �� %ورش زد. او �� در %��ل ���	�ت و از 	��م  
ھ�ی %ور%� د�*ر  �� ���	�ت �زد�D  �ود �� ا�	<�ده از او&�ع �� ��Nت در �%ور �� ���	�ت ����  ����ل و د�	�

در ��غ �>������� ھواداران و "%�ر���ش او را �� ��وان ا��ر ���ب �  1929�رد و �� روز ���زدھم ��وری 
��دم د�ن ر�و� ��د%�ه ا�+ن �رد�د.  



www.goftaman.com 

� ������ در �>ت 	���د و ھ��وا�� �� ����ت، �/�وت، دزدی و �ط�ع ������ری و ا�زاز ا��ر���ب  - ب: 
ا"طر��L ���ت �� در 	�ر�K درو;�ن و 	�ر�ف %دۀ ر��� و �ر��ری از او  ��ن 	,و�ری ارا�Q �� %ود. 

او، ��  ��� دا%	� ��%د، ا�&�ء ��رده ا�ت:ز�را؛ ا��ر ���ب � ������ در ��ی ھ�R ��دی �� ����ت از ����ت 
دو�	��� ��دھ�ر در  ا�ت، �� ا�&� ���ده ��6ھدۀ 1838در  ا�&�ء ���دۀ ��6ھدۀ =ھور �� ا�*��س و ر���ت ���9

 ، �� ا�&�ء ���دۀ ��6ھدۀ1857و  1855ۀ ��6ھدات اول ��رود و دوم ��رود در د، �� ا�&�ء ���1839
Dد %��� اش و �� %�ھد و ��دی  ، و ......... 1893در  ، �� از د�ور�د1879در  :�د�<�در �ورد ;در و 

  و�ود دارد.
���ب � ������ ھ� *�ه و ھر:ز د�ت �%��دۀ ا�*��س ھ� و روس ھ� دو �درت ا�	��6ری ر��ب در ��ط�L ��ود.  

�� ھ�D� R از ���ور�ن ا�ن دو د�	*�ه ا�	��6ری زد و ��د و 	6>دی �دا%ت. �ر �+ف ا�ن 	���T درو;�ن و 	>�ت 
د�ت �%��دۀ ا�*��س ھ� �� دا��د، ��ط�ت او �� ��D �ظ���  ��"� ا�*��س ھ� �� ��در ���ف �� %��ری او را 

ا�ن �ورد را �رو��7ور "ود�D آد�D از�ژوھ%*ران ا7/���	�ن %��س ا�ر����� ��ن و �رادرا�ش �Lوط داده %د. 
�و�� 	و&�O �� دھد. روا�ط ��ر�� ا7/���	�ن در ���8 اول �رن ���تدر اNر �ود �	�ب:  �� ،  

������ری و ا�زاز ا��ر���ب � ������، �ر�ت �>�دن و �زت :ذا%	ن �� �ظ�و��ن و �ظ�و��	� ا�ت ��  -ج: 
، 	��Lر، 	��6ض، ��داد، 	����ت �واھ� و �>د%���در �را�ر  �وا��%�ر���� ;در و ��داد %ده ا�د. 

	�ر�م �دا"ت و ا���ی ,دا�ت و ، ...................ا��دۀ �����، ا�	����، ا�	,�دی ���را�ری ھ�ی 7ز
  .� 	�T دروغ و ��ر�9 �ر�ده %ده ا�د�� �ا�ت ���د"� 

ا�ن ��	� را ����د 7را�وش �رد �� 	�>� ا��ر ���ب � ������ �ر���� �>د %��� و 	زو�ر آن �و:�د �واران و 
دام 	زو�ر و ��8L دار ���	�د، ���� %�ه ا��ن � ��ز ��� از �ر�����ن ا�ن  ،�>د %����� �%د �� �رآن را �رای او

دروغ :و��ن و �>د %���ن 	�ر�K �ود. ا�ن ھ�� �زاع �و��ن و �>د %��� را �رای ا��دۀ ��ط�ت ا��ن � ��ن 
ا��ده :رد�د، ھ��ن ��وان �� �رد�د، ا�� و�	� ���� ھ� و �د�� ھ� ��ر:ر %د و ز���� �رای ��ط�ت ا��ن � ��ن 

	�T ;در و ����ت :�وی %�ه ا��ن � ��ن را ��ز :ر7ت و �ر�� از ��ران دو"	ش  ون ���د و"� ��ن دروازی 
  را �� �	�*�ه �رد. 

��ک ���ری و ا�زاز ا��ر ���ب � ������، ا,+ح و 	,��O 	�ر�ف و دروغ 	�ر�K �ر��ری و ر��� 
�  Rری ھ�������زی را �د%� دار ��� ��د؛ �� و�دت ��� را، �� �دا"ت را و �� ا���ت و ا7/���	�ن ا�ت. ا�ن 

�� ��Nت را. و �ر ��س، ا�ن ������ری، �روی �� �دا"	� و �� ا�,��7، �روی ;در و �<�ق ���، �روی آن ھ
��ک �� ��%د.   ،، ��ل ھ� ادا�� ��7ت;�ر	*ری و ُ�%	�ری �� در �/را��7ی �%�,���داد،   

  
  
  
 


