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   �"� �! ��ی ��  دورۀ ا���� و ������ آن �� د����ا�� ���د!

  
آ��ه ا�*، و داد و  و �12ـ ��، �� ��ح آن در ��� � آ-�ی ا�	%�� ر, �ر خ+��* آ�	( �� ھ)�ط%�ن اھ& ھ%�د خ#

ا� ��ار د����ا�� وا�)�د ��  ,���د دو;* و ��7	�ن �	�و�� آن �� ��2 از د89& 67�ر خ��5 در ا,���4 �ن را
و �"���ت �	A و  ��7�م �%%�، ��ا وادار ��ان ��خ* ?� �<�ھ� �! ��ی �� دوران =�د��ھ� ��ه ا��ن هللا خ�ن

 ا-G	* اھ& ھ%�د و آزادی ھ�ی ��دم، �!��ص در -#�ل E7 و �7�ق و آزادی ھ�ی ا����� وی در -#�ل �7�ق
� از �"� ز���� �� و �	5 ��د ��ل �� ھ� ?�Kوت دار�� و -��J?�ً �+�ر �	%�ازم و ا�H دو دوره را، �� آن �  Hط� ا�

� ھ�ی �1ن، �� ?O�P وا-N �� ��، ���%� ���8 �+�ر?M�9ت در �+�ر �� ���� در L� *1#*  ��ت� �	%	� ��
�و ��?� ��ن در 2Q� *1�س  در ھ� دوره ای ��Q از دورۀ =	+	H?4		�ات � Hی ا�� ����ن دارد و �� � 5	= �� 

و ا7 �ام �� �A د�<�، �Wف �"� از اخ Vف ر�T و �Sاد و د�H و  و �� ��ی �1#�دی و �7)�اری و آزادی
� و ز��ن و...، G	#- و -�م و YھZ��	��� . ،روان�	)�8	-��1ا�8 را �� = �	رو�� و � �� Y�J �  رو �

�� در ���* ا,���4 �ن آزاد ـ آزاد ا,���4 �ندر ��� � ، %���� �G, �  : آ��ه ا�* �+� ��ه ا�*، �ۀ ��Z�ر�
" �اھ& ھ%�د ط�ر �	� )�?	A ��رد ?#Q	\ و �KG? E7 -�ار �� ]	���... �Jه ای از دزدان و %T ��9ران �

 ����2* اھ& ھ%�د �� �����ت دو;* ?�راج ��ده از آن خ�د ��ده ا��. زور خ�د ��ل و خ��� اھ& ھ%�د را �
��8 �)� ر��، ز��ا ? ��را<�ان خ�د در ��%� -�رت ?2	� زده ا�� و �� ����2ت ا�H ��دم اQ �� ًVW)�ا?� �

 Hده و آ��1 را اذ�* �� �)��%�. ��?� از ا��� �G(7 زل  اھ& ھ%�د�%� �� ]�ش �)� �%%�. � Q�#�ن د�%� ]�ھ<�ھ� ��
ا�5 در ا��2G(J Hد �d �+�ی را �#�ح �� دا�%�. =ab c�ر �)H2 ا�* �� ا�H ا-G	* � �ا�� در GW` و آر

ا,���4 �ن ز��]� �)��� و 7	�ت �� ?G2	�K را ��eی �%�. ا�H ا-G	A� � 7 * �)��%�ه در ��را ��ارد �� ��ا,N آ��1 
        ����. روی ھ)	MG� H�ظ ا�* �� ھ%�و ھ�ی ا,���4 �ن د� � د� � ا�H �+�ر را ?�ک �� ]��%�..."  

ا,���4 �ن را از ز��ن =�د��ھ� ��7�م ا��ن هللا خ�ن ا]� ?�ر�i ��7* خ�د ��ای ارز���� ز��]� اھ& ھ%�د در 
و در ھ� دوره ای رو ��  �� ]�Z* ز��ن وا-�Qً  ��ار اJ #�ر -�ار ��ھ	�، خ�اھ	� د�� �� ز��]� ا�H ھ)�ط%�ن ��

�	? �[�� ?�G	& ����ا�* و �+V2ت آن ھ� رو �� ,(و�� ]Zا� � ر, � Hی ا�� �. 7 � در ز��ن ط�;%b Y	H ؛ �
k خ�رد�� �� آ-�ی ا�	%� �� اھ& ھ%�ددر  �7ل �d�7 � ا�<	(ی �� ���ح �� دھ�، د��ه  W�رت �� ]	�د، آ�<��

� ��ظK	�H+�ه ا�*. ط�;#�ن ��ای ?2K	A ھ%�وان از � Hن، آ��1 ��ای ا����(G��  "�2%� وف و ��1 از�Q� �"ا�� �
� ا ��ا�%�� OG2� آن ھ� ھ%�و ھ� %� و �� خ�د  ��lم �%��A د�H ا�Vم �	� %�،�� ��� ��ای ا�H ��ر ��ن د;	& آ�<��

ه ا�*، ھ	m ]�ھ� �� را �� روی �	%� آن ھ� ?l��( ��د��، و;� ط�ری �� �%	�ه ��Y ?�2 زرد آورد��، ?�1%
ا,�اد  آن ھ� د�* �#�ده ا�� ـ ��خVف �8 و ����سدارا��ل و =�ل و �� ط�;#�ن، �� ھ)� و7+* و ��وی ��دن خ��5 

�12ـ ھ� و �� از ��ل �	��� در �+�ر ��lھ� �� ���	��� و �� ]�, H -�رت  د����ات �� را]�وه ھ��8 �� خ�د  و
  ھ%�وان در�n ��د�� و �� از دارا�8 و ����س آن ھ�!

	G-ا Hددر ز��ن ظ�ھ� خ�ن ا��� �� �� �� خ�ط� ��ارم �� �A ھ%�و �� �A * ��# �ً در را7 � �� H� ا�� �� آن ھ� ،
 OG !� 12ـ در دوره ھ�ی� �=�د��ھ� ��ه ا��ن  در�7;� �� در دوران ا� �اک ورز��ه ����؛ھ�ی ا�H �"�م در ���	%

و�د دا� �  �%�YW ��9ی دو; � در و در ���	%� �� اھ& ھ%�د ز ھ)�ط%�نوز�� ا�� دو  ،��7A ا-& ��7�م  هللا خ�ن
  ا�*.

 :�� �%� �� �د ��ل و خ��� اھ& ھ%�د را �� ?�راج �Jه ای از دزدان و %T ��9ران �� زور خ�"آ-�ی ا�	%� ��� 
,���د دو;* �# %� �7;� �� ��Q از آن W�رت �� ]	�د ــ آ��1 در%b	H ��ری ��د ��ل  "��ده از آن خ�د ��ده ا��.

در �+�ر ]�ش ھ�P?...  *K	H ا�%	* ��دم و و ��ا��ی و �7�ق �+� و ��و�د د����ا�� و آزادی و �7�ق ,�دی
�) ھ)�ن ط�ر �� در -���ن ��7�م، ��ه ا��ن هللا خ�ن��  �� ��ده ا�* ــآ�)�ن را ��%��"�)  H2��" ،ذ�� ��ه ��د

� ا,���4 �ن از ھ� ]��� ?�Qض ��s�ن ��د و ھ	c2r از ��Y 27��* و ���8 �����ت و Q#? ی ھ� ,�د و�و 
#�اً و �Vا� 	Zان داخ& ��ه �)� ?�ا��*." ��ون ا�27م �"���ت �� خ��� �!��ا,�اد   
� ����، �� ��ای � � � +	� *G� آ�7د �� و �	A و ھ)��ن ��ه ا��ن هللا خ�ن �� ھ)��K��� خ�رد�� �� �� Hا�

� و � �گ �+�ر ��  را، خ�اھ� ?2� ای از ��� � ��7�م k#�ر، ا�w� Hرخ ��MKW ب ارز�)%� وی،  794از� �
� J%�ان ��ھ� ?���� خ�ا�%�]�ن ]�ا�� �� ،i?�ر� �	ا,���4 �ن در �� :���(  
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� +	� �� ?2M	� �%	�ن و�7ت ��G"دو;* ازھ)� ا�H و�7ت ��G را ���M�ر ��ادری  � ��V-�J ا,���4 �ن ]�د��. و
.. ھ)� ا,�ادی �� در �)2G* ا,���4 �ن �� ���%� �E��K? V د�%� و �7�ق ���وی ��دم ا,���4 �ن �� ]�دش ا��اخ*.

? �,�� ...���� �� � K[ ا,���4 �ن �Q#? �#ھZ� و��	ھ#� و �"���ت �Z� ،�%ا,���4 �ن در ا��ر د� �Q# �%��= *;دو �
� ��s�ن ا�*... �7�-� ��ده و آزادیGض و ��اخ�Q? � �!�� خ�د را ��;A ھ� %�... ��7* �!�	� از ھ�]��

در �c;�l �+�ره و��9ت -%�ھ�ر و k(�� و Vل آ��د  و ا��Q� H(lرف ���&، ��K� A� A �)��%�]�ن ا� !��� ھ%�و 
� ھ�)�ی ا,���4 �ن ���& و در ا��ر ادراه �1	� ]�د��ه -	� ر�T زرد از د� �ر و ��lQ ھ%�و ھ� �� ��-	�ت =�ل 

��ه ا��ن هللا خ�ن) ��,�ع ]�د��، و او9د ھ%�و در ��ارس ��2G و  ���1920وی ��  1299(ط#E ,���ن 7)& 
5 ز��، از ,���ن دوازدھ� ��ه 7)& ��ل �� �! �"��� (;	�� ھ�ی #7	#	� و ��7	�) و ا,��ی اردو -#�ل ��."

� ���%� � �ره درخ+��� �� #	H دو;* ا�H ��د ���� و ا���ن وا-�Q و =�د��ه خ�ب �� درخ+�:1299� ،  
� در E7 او ��ھ�ی ��E7 ��� داده "� �� *��z �[2%�. و ا� ���(G�� �ا�� ا�* �� ھ	c2r از ھ%�د را �l#�ر �

� ��ل ز��ا�� ����د از ��ھ� ��Z�ر �#l%= nG�� ر� ��م ]�,  �  ��د.... ھ� -�� د� �ر و در�+� �� �� و=	
 ً���(? �ھ� و �7�ق ھ%�وھ� را ����M ����ری k)!�اری   ھ� ��ل �L& �7�ق ��G)�ن =��%� �e��%�.... ا�� ا�* �

2� در )	N دJ�یG� �1 در ��ب ��ل دزدی%? �  "ه ��د.ھ�ی �7�ق ��ن �� �Jا;* و ���وات ?�M	E ��د  �%%� �
H	%b د ��ل�?ا-�ا��� ،� �G� و O��� ب وZ1� ا���ن A� Y��� از �"� ?M�	k �� &%� و  -#& از ا��وز، از � ��

در ?Q�Y  ، در دورا�� �� �+�ر ���!�	* اول �� دوم �1ن ��د ،از �"� دا�5و ��  ا��L;�1 ھ)��ی �� ��د
��ری  ،Ab�� �%k ?� ��د ا��ف �"� �H خ	�G از � �� ازاز ��#� �� ,�و ر, � ��د، و خ+��* �Zھ#� و د�%�

   ا;�Qده و k	�-��& ?��ر و ا� "�ر. ��د خ�رق
�  ا,���4 �ن �� ا��وز ،در آن روز]�ر �)�;	* �A� A �)��%�ۀ ا� !��� ھ%�وان در �c;�l �+�ر?� و��9ت را�

� �%	�! از ��ام �G%��� ,�و ، �K� A� � 7 (�+� &(M?) �)��%�ۀ ا�H ا-G	* در �cGl ��رای ا�H �+�ر � ��ارد�����
� خ�ار��!b �   ای وای خ�ای �H!! ؟Gk 	�ه ا��؛ �

��!� *��7 *	2;�� E7 و ��  ، و ��ا��ی،و �1�د خ�اه ھ%�و و خ�اه ��G)�ن و ]#� و ?��� ،ھ)� �ھ)�ن ]��
 ً�Q-ه ��د، وا�� � K� ن ��د ا7 �ام �� �� و�s��  *;و دو��Jو ر E	#a? خ�د در �* آن �OG2 �� �+�ن داد �

 !����  
� �� ]��� ��ور دارد و ��ان =��%� ا�*. ا� ��ب b آن �� �د��ان ����lاس �� KW* ��ه ا��ن هللا درJ)& �+�ن داد �

وز�� ��;	� دو;* ا���� �+�ن از اJ ��د را�i ا�H راد ��د ���O و ا���ن وا-�G� ً�Q دا�*؛ ��دی �� �� ��ا�� -�ار 
l1* ا�� و �%� و ھ%�و و �12ـت �	�ن ھ(اره و ?�	A و =+ �ن و ��د و�7دادن ھ)� درJ)& در Q	  ...و �1�د و

� ��Q از خ�د، -�ار ]�,*. �Wا-* وی در �Wرb 5 از خ�د و	= �b ،ر�+� H��7)�ن ا� �� �� ]K*ھ)rآ� ��، 
 ل و �)�ل ��قدر �%�طE ���(ی و ھ� ��دم �)� ��ادران �	�G �� �Q ��د �� ھ� اھ& ھ%�د در %���، ھ��<��� د;	

د�)%�ن  �	<��<�ن �� �)A و ��زش �sر ��، ز���� �� آن ��7�م در ا�z ?�ط�"G�م ?��H ا���ن ھ� در �+� ،�+�ر
� =+ 	#��� وی ��خ�� %�، ، طH ]�د��و د����ار �l#�ر �� ?�ک و خ�ک و ��دم و ��ری رو��7	G� *�ث� �� Hا� ��

�د��ان �%�9ل ��1	H ��2 از   ��H ز����ار �+�ر ��د �� �%%�.?� ا��وز از وی �� J%�ان �H�� 1 ا���ن و �1 �
� 7	{ ��2 از ��ر�%�ان ار�� د, � ��ه �+4�ل �� ��ر ��د.� �  ا,�اد د�<�ی ����ط �� ا�H ا-G	* ��د �

ھ)r%�ن �� دوران ��درخ�ن و  ������ ا�H دو دوره، دوران =�د��ھ� ��ه ا��ن هللا خ�ن �� دوران ��زی و ا7)�زی،
 -��& -	�س �	�*. ��ه از �1ت ���Jه اVWً  خ�ن و داوود خ�ن و خEG ـ �b�b و ��lدی و ر���� و ط�;Y، ظ�ھ�

� ���� وی��دم -�ر  ���)%�ا�� ��دم ا,���4 �ن ��خ�ک و ا��ن هللا �Q) � ��د ��ای � � (Q� را ��ا�� %�؛ m	ھ 
� دھ� اول و دوم -�ن �	�*، ز��ن  ،�ن؛ �7ا-& از �%"� ز��(ا��ا�H �+�ر  ��دری � �ا�� ���%� آن را در� Hو ا�

*�	� ������ &��- A� * و�	ه �� دھ� اول و دوم -�ن ��>� m	ز����اری وی، از ھ!       
  
  
  


