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	�� ��ه�د   

04-09-2012  

 ��ر� �د��

  )ب�� ه��� (

  

��ر ���یر ��رد��د�� و� �  

   3ن  م��0/� ه� ��رد  ارگ وۀ�,ی��رۀ ب�ر در� �*� ()' ب�د &�ار ب��، $یا در"�وع
� $یا� ب)� �): 9ه�و&� از �ا،یز ؛"�د ن�5"�ه;���  �� �?ا"�ه)  خ�ن �=	'ا
�ح�$�ام(  ب'

��ن�"� ، �ارید (��ر $یا در 3ن9ه ب� 'یم@  ،ام�وز �� زم�ن ه��ن از "'، �Aرن5 ب��ن  م�$ 
 "�ه' و F9� یازE وD)��و"  ب)' و زد  ه@اران "�ه' ،ب�رB و ب�ج $یا ، ا�� "'B زدB ر&� م�

ه  ،ا�� ب�دB  �5ید ��ن�  از م� $���زم  ��زن'ان   "��دت و "��م� ه@ارانH���   ب� ��
�ر ب'ان Jی��ر (�I ه)�ز B'م�ن ��  ..به ه� ح�ل  . ا


�ً� 	�"'،�م ��ر� �د�� �AFAه، $یا م�M�ع (�ن�O= ف ازان�Q �Rن Bد� به �TدازمE م  ،
UQع ا�M�م  :  

�A*)� ب��X�ط  B�"ه��Y ، ن�D�� �I" و �Fب� ���د��1352EF ب� " ��Oه ، Z��� 

��ر ���یر ��رد بهE  "�ه ��رد ا��  داوود خ�ن،�� ��I� 'ل	م .  

  م)F�ب�$  نه �)��دا"�، [ت��9I \)'،یۀ �� به � ا�]�ن��Fن اردو� ه� &'مه در ه &*;ه $یا
� اردو� ه� �[ح $ی�� ���Iه�T ب� 9هبA  ، ان���ب م�B'I  �یرژ به ا��اد  3ن از ب� ا=���د ��ی$ 

��خ�ه ��@  ا�]�ن��Fن@�Oم B'" ب�د.  

��ر� اشa در اوا داوودخ�ن �� ���� ، U ری�
 ا��Fانۀ ��A از ه را" ��M اح�' "'م$یب�� 
�رس UO;�Fاز و م �R�9 ن� �Tو�� Zۀ "�خ ( روس خ�)�T (،ر &�ا $یا رأس در ب�د�Xم 
  :  �د�� ن�Iنه ه�@م�ن را ه'ف دو ��ا���م ، ()�$ f�"E��Xر ب� ، "�ی' داوود خ�ن  .ن��د

�� ب�ا )9هیاE 9ی)�T Eو ه� ����� ب�ا �ً�ین� ا=���د و ا��9 3ن�� به ه ��زد وان��د $�() رو
�A*)�ۀ خ�ن�اد� ا=�g به �5ید� �� از و دارد E'ن��� در ��م و =�م &'رت ه)�ز �ی�� ه ب�
��� ب� 'یم@ " ��M " �ایز . ا�� "�ن خ�د د)�T E9 ی��زن' خ�د، ب�دن Eاز ��
 ار"'� �)�ا
��ر� داوب�د @�نیE زا م0�'ۀ �ادخ�ن م�ب�ط و "�B زم�ن�� �� ر�� د خ�نو ، (& E	U از ری�

ه   Bد()�ن ب�د�� خ�ن�ادB "�هE  م�ب�ط  ه��Iه در راس ای$ &*;ه یE9 از واب�5�Fن ب� ا=�
   .ه ا��'ا"�م�&�ار 
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 " M�� "�Rر به ن����� (ن�ه'ای� ده)'�� د� درد به� ا=�g ��ان�F �� ،)ا���	�رات رو
��خ� ارگ م��0/ ��رد [ت��9I داخU را خ�دۀ "	9 ب��ر.  

��م وHQ ب� خ�ن داوود ه م����X 3م�@ ب�د ،� ب0' ح�� $یا � E�f�ه� ه� �Fن��ان  
��زد h�T 3ن�� و��د از را خ�دش م��0/ ��رد                                         .                         
��ر ارگ درداخU "	9ه $یا �;�ل� ا=�g زاE ب;g ن�م ،  �?"�ه ب�� در  9هی&�ار� را� �
�د�� زم�ن در ����E ح�  ،ه ���� و Bن��د ذ���ر ارگ ن�Xط $یم� و HI م�ن)'� �

   . (): 3ن�� &�ار دا"�  در @�ن  &�اۀ م��ب� و  ا���	�رات

  ...ب�ر� 

��ر ���یر ��رد ���م م�ن)' @�ن� �� E�� "� � یر�� ه���� �د�� "� در م�@،� &�ا� &��
5�� ��) Bح@بیۀ �T ب(A'� ا=��g ��د Eو h�	و ب ��مً[ ،. . . )  "� �
E � 3م�دB ب�0
�	�ه 'ی��د ام� م?�رۀ &*; م)f	�ن �Qح� ���م به و  ،"' 3وردB در� م�0رب� j ین �" 

   .ب�")' ح��M �ه�و�Y ب�k @�ن ه)�5م

 EAب:  


E "از به ب��نه ح�/ ام)��  ، ��U &�ا� (��ر زره'ار" م0�' ر��l  "  9ه�زم�ن  ��ح�'ر ر
ه دو"  ��
E " 3ن &�ا به "�� ا=@ام  ��دد و  م�ب�ط ��نj ��زنO خ�ا��ن�@  "��=E " ر

  ب'ان م�ا�Xه ن��د  

�د��   m�&ه ا� دIXرو� ن"�A���م  ،&�ا 3ن اول )'h &�م�ن'ان "و�O(Dر ا� ��E زره Zیو
�'(   .داد ��ق "�� م�@ �Dف به را 

���ن ��نj ه� Eو&�   Uب�Xۀ درواز م&�" Eه،  ارگ�A� در T دا"� &�ار د��ع وزارت� ، 
� ن�Iنه د��ع وزارت ���;� ب*�ف را ��پۀ �Aم ،E�)�ح ح�� j یب� 3ن�� ازE 9 ی'ن'،�ر

 � یو) $�� زم�ن( ،E ن�Rم اQ*[ح به ��ان�م را 3�� $�او
 $یا ه  ،9)'�م 3�� و ����ه
و ���Z ��نj ح�م�A "ا��A و�O(Dر" به &�م�ن'Bء او
�$ ���(  .خ�ان' �د�� =�U "�وع

  )Q�رت ���� 

�ه د��ع، وزارت ���;� دوم م)@ل به 3ن ا�Qب� و ��� $�او
 از ب;'  Oزن�jن��به  � �=�� 
  . I�ن'�م ح�� در �IT�ن��FنE راه (��ر ا���Xم� به و

� ح�� $یا ب� �ن��د��( ���9E،  م�'(�� ارگE "�&ۀ ن*X م���ه را ��رد� &�ا ���م ��ا
ه) ���Dن 26ۀ ��د( ارگ "��ل �Dف از را خ�دE زره Zیو�� �ی�� و  ��خ�ه Bاز =[و 

'=�Fب�دن م MاراE، ل@(م f�" Eب�ادرش و داوود) ;در) ��ن �Oدا"�، &�ار 3ن �Oب��ب� و  
  ."�ن' م��fف را  ارگ ،�&� 3��یۀ ح�� ب� lی��ۀ ح�j Aی

�ه 3ن و ���� تQ�ر ���ن��j $�او
 9ه�زم�ن  Oزن�� jن��ف به �D ر��E راه (
��ر ��رد &�م�ن'ان� &)'ه�ر   "��ن �Qح� ""'ن'، ح�� در �IT�ن��Fن�ه 9)'�م ام�� �   

��� ب�ز ��� 3ن�ا ا��اد و ��خ�ه م��&H را ��ن9�T EUل ارگۀ &*; ب'اخ�Xده)' ان� .  
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 �Rف، &�م�ن'ان ام� به ن�Q�م ا��اد م�Rۀ درواز �اول& ن&�" Eبه �=���A را ام� $یا = E
��خ�)'.  

 3م�� ب�ا  ��ن �Qح� ��'،�م ب5�ش ���Dن 26ۀ ��د �Dف از ��ن9�� &*�ر� Q'اE و&� 

� �م$�د( ��رد اول )'h &�م�ن'ان و) �ر���� ا
�ح�$ �Ug ��5�رن( ��رد �ن�ا�Tا
��زن' م��&H را &*�ر ه 9)'�م ام�) ��ورخ�ن.  

�Aه 3ن ازE 9 یI�ن'،�م� م�0رب� $�م�" &*�ر jین��ن@د دو $یاE و&�� ) A��د��ۀ از� 
��Xن ح�� 3ن�� �Dف به را زرهq�ش ��پۀ �Aم ،)�ن�(= EBو داد kب� ���  .9)'�م 3�� 3ن

 $�زم� رو )ه�� به ( ان' �د�T " Bوت " زرهq�شۀ &A ��دش ب� زم�ن ه� ن�� دو $یا (�ن 

 ،)ان' '�Bخ�اب�A� پۀ��ن �Oب ���� ازE 9 یبه  ب9Aه ، نه 3ن"�qب� ��رد م��0/� زره�Qا  

  .9)'�م

� م�0رب�� ه� $�م�" " ه 9)'�م ام� ، ا�� ح��ت $یاE )�=  "�ه' ه خ�ن ��ن �Qح� 
 و "'B م�lM داخU &	ً[  &*;ه ��رد ا��اد �ی�� (�ن ��رد، &�م�ن'ان ام� به ن�R ، " ب@ن)' را

 ه�'B ، م'ت ���B در  ه 9))'�م ب�ز 3�� �ن�( �د�� و��یU زره�E ب�k ب�دن'، 3��ۀ 3م�د
Bم�0رب� $�م�"  =�اد ��;D یح�ۀm B'" ت ب� و�	�3ن(خ�د م� Uا��اد داخ( �ًg;رب$ به ب� 
��  ،ارگE �)�ب �اریدE &'م ()' در و��یZ زرهE ، �;'اد $یا �ایز �5دن'؛�م م	'ل� A�ۀ ح
��ه ���5)'�مE � 3م�دBیE ن ���
� به  ،ارگ م�R��0نE زره Zیو�� دا��l را��� �� را 3ن

  . ن��د م0� دادB &�ار ه'ف

ه  وارد ��خ� �ن��د��(� ب�Ek روان 'ی"'ۀ �Mب ()�نارگ،ۀ &*;ۀ �F�ران ح�� $یا 
����مE 3ن� �T 5?ارن'�م ��ار به .  

  �A�� ، دا"� ب;�'B را ب�� $یا� ره	� ه و�O(Dر اf��� خ�د به I Eم�5. �د��5م " 
��=� بهیE ه�اۀ م'ا�; ویE �اه� &�ا ار�ن rی�ر" &�در ���ۀ ��f از ب;'  "'B ب�9ر د
 ام� و ر��ه ب�5ام 'ان�م به داوودخ�ن، خ�اB ه�ا ا��اد و��د ازیE ه�ا� &�ا ��B &�ار

ه 'ه'�م د���ر و�O(Dر ا��A به =[و�ً� و 9)'�م �Qدر را ارگ ب�	�ردم�ن  �� و ��ن9
��"�qزره �B'(ا��T  را� ��ار و R(��� و �� را� ه'ف F9�  یه ��زد ب �O��� D�ر را 3ن

��ر ارگ ��نj دا��l ه�� در را ارگ دوام'ار، 3�� j یب� �5ید� �� از و �ن'�ن5 &�ار� �
�Q�0ۀ م��ب�")' دا"�ه 3 .  

 ح�Aه م�رد را ارگ  ،روس �وان��A ET��T به  ب�5ام 'ان�م� "�9ر و ا�5$ ب� �رات�ED و&� 
��E &�م�ن'ان به  ��ردیE اه� دا�l بh�A ��(ه  'ه)'،�م &�ار
 خ�ن م0��د "�B 'م$یب�� 
 ( و ) 21- م: ( �رات�D  ح�[ت م�XبU در 3ن  �یم��s ام� 'ارد،�م ا��ا را م��XبAه 3��

   .ا�� �uهE ح� و @�( ن�)  7-� ��خ�

��ر ارگ� ب�k �رات�D  ح�[ت ب� ه�@م�ن��  ره	� به� "�رو خZ �و�ET م��� ه� "	9ه ،��
m0
=�Aه داوود  ���;�
 به &�ا 3نۀ م��ب� 3م� 3&� م0�' و ا���	�رات و HI 3م�A= E�م =	'ا

  .  'ارن'�م  د�� و 3���$ را ب�kخ�ن 
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،�Fم0[ت ()�ن,ه در ن� lD�& ��3 ;*& و  ��ردۀ U0و خ�ن داوود ب�ش و ب�د م Bاش خ�ن�اد 
  .�Fزن'�م �vA �ون�ب ب� را  ارگۀ م��ب� ب;'ًا و دادB راT�ر Xً��د& م�Xب�D Uف به را

�د�� (��ن  Z��� B'� و ب�5ام 'ان�م م�ب�ط ا�5$ ب� �رات�D ،ب;' از ")���یE اه'اف =
Aه���T�9 ه 'ان�م� ه��رواش، خ�ا �f& نه��A� ا و�Fیاز را ارگ� ح�م j �� م0[ت و 

��� )'ار&�ار�م�" و  را� و ب� 3�� �Mب�ت �یز ه�ا از �5،ید ��ن� از را ح�� ن�Xط و اخ�� و 
��  ح�[ت، $یا ب� ه  ،دن'داF& Eا از�Fرا ح�م ��ب ب�ج و ����ه 3�(� Eه ارگ و ح��ۀ &*; 

U0ب م�M ۀ��3 �& �A=ه�  ��د�ۀ درواز م�XبU ه�، را� ازE 9 یو �ی��� 	�"'،�م  �ن�( 
   . �5دد�م م)��O دارن'، ا&�م� 3ن�O در �ران� ی،��م�U و خ�ن داوود ه  ،ارگۀ ���Aن

��زم�ن ا��ادE م�ب�ط Zر ارگ در روس خ��� ا����دB ب� و ن�9دB بB'(F �یخ� =�U $یب' ،��
 را &*;ه ا��Fان و ا��اد  $ی�� ��أت ب� ،یEه�ا ح�[ت ازE ن�" م�ج و ه�ج و "�E 9ی��ر از
E  9ین@د در 3ن�� ازE ��وT ه�,)�ن، و 	�ن'�م $�ب از دادB &�ار 3��ۀ �Mب م�رد =�X از

� ���Aنه &�fۀ درواز�$ �Bً��د& و دX ه 3ن*X�0 را  ن� �	'ه)'�م &�ار م�ا& ��و خ�ن داوود  
  .نI�ن' خ�رج 3ن�O از ����Aم� ا=�g و �رانی

 
ه ب�د  "خ�
'  "ب)�م �FTداوودخ�ن ، T[ن $یاE &�ب�ن $�او 
��=�E ح�ا  Bدوازد �" 
 ن� Q�ب به ب�د "'B' Bید ه��� او� ب�ا &	ً[ ه� kر م��� ب� و  خ�رج ���Aنه از ��ا���م

  . ب�ودE م;A�م


 به و ����ه &�ار )'ار�م�" 3�� ا�Qب� م�رد ���Aنه،ۀ درواز از "'ن خ�رج $�ح م�Q�فE و
�'م� "��دت� .  

 م�رال و ه�روح ��ان�F)' خ�د ا=��ل $یا ب� ��(ه ارگ، داخU در روسE م��� ه� "	9ه

 $�ه� �5ید� �� ازE و
 ب�Fزن'، M�H; را داوود ه��زم�ن�;��،��� ��  . ن��د @�ن ا��I را 3ن

�د ام�) خ�ن ا
�ح�$ �Ug ( &*;ه 3ن �ن�ا�Tا� 3م� به ��رد &�م�ن'ان  "��ن �Qح� "()�ن,ه  
ه m0
ه ب�د م�v(I و ب�ه� و دره� ()�ن او�Mع  ام� '،ین�� ��د��5 راA= E�م =	'ا �� @�ن 3ن

  .نI'ن'� و� ��د��5 به &�در

�د م�Iه'B  خ�ن داوود 9ه�زم�ن Dه�ا 'ان�م م�ب�ط ت�را� Eب�5امی،  r9=ارگ ، اوام�ش ب� 
 ه�=A را م'ا�;ه� ��ان�)' ارگۀ &*;  و ن'B اداد &�ار ب�	�ردم�ن م�رد �ن��د��( ن�l به را

یE ه�اۀ &*;� دارا ه &)'ه�ر� اردو &�ل &�م�ن'ان " ��=R د���)�ال  "ب� ن'ارد، 3ن�� ح�[ت
@�Oس در ب�د @�ن م��� B'" خ�اه�ن و j� =U�� ه�ا E�5دد�می.  

 ا=[م �د�� (��ن  به را خ�د� و��دار" ا�م م0�' ��5�رن" ���Z &	ً[ م�Q�ف، م�5�)�ال  
  .'ارد�م

 به �ن��(��د  (): به �ی�� ه �یراد راB از را خ�د ر��$ $�ب خ	�از  داوودخ�نE و&� ه�@م�ن، 
��ع  ب�د '�Bا�� "�ریم@دور ���ن�" "�ره	���ه 9)'�م ام� ��ن ح���Q ب�ا ،'ارد�م ا،  '() 
  . 'اردب ا=@ام 3ن�O به �یراد ا���داد ب���D  ، ارگ &*;ه از ن��را
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 ن	�د @�ن ارگ خ�دۀ م'ا�; به &�در 3ن@م�ن در ارگۀ &*; ، ��
� ای)9ه در ()�ن او�Mع و اح�ال  
   .(E ر�' به ا���داد رادی� ا�]�ن��Fن 3ن�� خ�رج از ارگ 

  ...به ه� ح�ل 

 Fه�د� $یا از ر�� �ون�ب� ب�ا� '�ام ,5�نه�ه  ،ه ��'�م Oه�ن� $یا به خ�ن داوودE و&� 
� �F،�ن ��Fمf��� ه �د��5م�Iه خ�دش ،�رو �یرو  وخ�رد زد j یب�  B'" ۀ &*; ا��اد  و

  .ن�ون' $�ب از $یا از ���Iب ه� م��0/

  :'ی5��م �دB ه��اه�ن� به رو  خ�ن داوود  3م'، ���ه&  E	A ب�� در 9هی&�ار 

  " � خ�دم م�5 ن'ارم،E ح�� م$ "�د، ���AF ��اه'�مE ه�f��� ار و. "  ام ����ه را خ�د�Xب 
��ن ،&E	Aۀ ن�"�� به  خ�ن ،داوود ح9�م�  م)�ال، $یب' و "' ه� �Iه  ه م���ا�� "U9 ب
��  ."' '�B( ب� خ�دش خ�انو ن�B'�I) j ��ن  ��ن ���ه ی�Tورش د

                           .....................                          

�Iه �;'اد  B'" یر ��رد م��0/ ا��اد  ��ن����ر ���د�� (��ن  �تی�)� ه�ه م�ن)' داوود� �، 
یE ه�F� "�ن، ����ر ب� Fهیم�X در و ان' ���هE )�= "�ه'ان 3ن,ه ام� �F،�ن م;A�م Xً��د& ��ح�ل
ه )�Fیا I�د�م 'Bید دران،  
�Iه ارگ در ه� �ن� $�او '"B،"  $ورخ�ن  د��م��"  

 $ی3خ� و  ر�� $�ب از "��خ�نه در وE زخ� را� ان��Oر ا�� در  ،ه ب�د ��رد اول )'h &�م�ن'ان
w�" ح�" ه��Q ن��ب�د &*;ه 3ن &�م�ن'ان� &)'ه�ر "��  .B ا

��ر�  ��ب�زان $�ب در �� ��
 را  ان�Fن E���Aت $ی���Iب ، &*;ه  ��رد ری���E" رن��م ]\ 
    ا��دا"�ه خ�ن داوودf�" E م)@ل م��0/) وردEh  =	'ا
;A دام�د (  "E رب�ن

� خ[ف م�Q�ف  ،ه ���j �9F=�، 
�� Eیبه را خ�د j Zخ X�Fم�� Uداخ lM�م Bد�،  ب�د 

 $یا ا��اد  $ی���Iب ،یEه�ا 3��ۀ �Mب jیب� ه�� Eدت به��" �                                         .                              ن''�ر

� ��ن9�� 3ن9ه از &	U )9هیا 3ن و )� ا��Mه @�ن را �5یدۀ نj �9 ی��اه��م ن�"��ر، $یا ��اخ در
����
 j ی ،م�@� &�ا &�م�ن'ان  "وردEh =	'ا
;A �)�ال ��رن "ب��)'، ارگE  9ین@د به م�� E
��ن'و��  ،را ب�kح�fرۀ &*; م�ب�ط� � �X� ارگ م��0/ۀ &*;یۀ،   Bد���  $یا ��
� ام� ب�د، ��

ه  : 
�� Eر���زم�ن ا��ادۀ &�م�ن' �X �0ً��د& م? E)��د�  E�"اردا�&.  


 $�ه� I�د،�م ���AF ارگۀ &*;E و&� ()�ن9ه ��E، �� ه�,)�ن، و 9)'�م �[ح وخlA ��ا�  را 3ن
�)�از " و ه'ای� ده)'B م��X�F او "�
��� $یا
' ام�م "" E(� "   م�ب�ط @�ن �ه ب�د &*;ه $�ه 
��ر ن�� ن� ")�س به به) Eاه����g خ�ن�ادB و ح�E ن�ا�ه ا� "� م�هه ،ا= داوودخ�ن �I$  ه
  .ن'ن��د  م	�درت او

  

  �Tی�ن ب�� ه��� 
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