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  �ور �� ود و � ��� ا	����د؟ 8و  7

� ر�ول ر��م �����  

�ش دوم  

�ن �ردم � ق  �ور �را �� ر�	د. � ھ�� ا	ز��ری �� ا�ن دو رو�داد 	����ون در 8و  7

�رده ا	د، ھ	وز ھم �� دارد #� #� �ل ھ�ی ھر�� ز	ده #ر و ھ�� ��	� #ر از آن � !�ل 
 �� �&��! �#��	ون در ا�ن راط� ا	#(�ر ���#� ا	د در  	دن ردن آ�د. �&�)ت #� � 

+م � �آ.�ھ� �ردم و � و�ژه 	�ل �وان �+م � �زا�� دار	د. � ا�	+م 	,�ت #�ر��
� ھ	وز و�ود دار	د �� �,� از راھ+�ی رو(ن (دن (�ن، ���/ �و�وال ھ�ی 

�(د. ا��دوار�م ھم در ا�ن راط� و ھم در �� �� اھل 	ظر � ��2ل د�1ر در �	�ر ����
� ھ� 	�ز ا�#�3ده (���#� � !�ل آ�د. ���ر ا�,�	�ت رو(	1ری، از����  


	 ���� داود �����ن: �� �� �
��� ���ه ���� ���� ��د��ی ��ب د����ا� ��از�
  ��ا�#"؟

:	
در ���ت ��ل �ذ��� در ا�ن ار���ط �وا���ی ����� ارا� �ده ا	د. ��م ��  ر��ل ر�
و,را��+ &�ق �� آ	)� �� �ز��ت 'ردا&�� ا	د، ����� طرف �ودن را در د���ن #زب د�

,� �� 	#وی از ا	#	� در ,رد. آن 	&��0ن رژ�م ھ�ی �ذ���  آ-�ر ��ن 	�� �وان رد
ی او و از ا�دا��ت �#�د داود 	ور ���رت و ���0را�� �� ��		د، �ر&� �و�012ری ھ�

ط� 5طف در ا�دام  #زب را 	����4 وا,	ش �	دش در �ذا,رات ��)و �� �رژ	�ف 
&�ق �� �4وط رژ�م �� دا		د. آ-�ر ارز��	د و ���	د د�0ر 	�ز ����ر �د��ق د�و,را��+ 

در ,ل او�2ع و ا#وال ا����دی، ����� ، ا�����5 و  در �زارش ھ�ی ژور	��6��� ا	د.
9رھ	�0 آن روز��ر ,� �� �وا	د درک ���ری از �5ل و �5ت ا��� ا�دام �� ,ود�� را 

  ��و�ر ,	د، �� د�6ل ����9 ز��	� �� و:	د ���6 �� 9را�و�� �'رده �� �ود.

در ھ��ن ھ	�0م و�وع آن از	�0ه ����ری 	�ظران آن  �رط�ن �#�د داود، 26,ود��ی 
ھ�ری  30ز��ن، �ر آ>�ز ,ود��ھ�ی د�0ر و ا#��	�ً &و	�ن �ر �ود. ز�را از آ>�ز دھ� 

��ن ,� ,�	ون ,ود��ھ�ی د�ت را��� �ود، �� آن ز��ن، ھر��ه از ا�ر�)�ی < ی&ور��د
�0ذر�م، در آ��� و ,�ورھ�ی ا�?�� ,ود��ھ�ی ���د و &و	�ن ����ری ا���ق ا��9ده �ود	د. 

1968�پ �� ���� ر��ده �ود ,� در ��ل   Aدی ادوارد 6و�وک ا�ر�)��� ,��ب ��ر�?��
	#وه ا�رای آن 	�ز ,ود�� را 	و�ت ,� در �2ن �ر �را�ط، ا��را�ژی، �ر	��� �ذاری، و 

 7رو�	� ا	دا&�� �ود. ھ�:	�ن او �+ ��ل 'س از �ر	0و	� �#�د داود �و�ط ,ود��ی 
، ,��ب ھ�راه (ھ	د�وک) ,ود�� را ���6ف ,رد ,� از 	�رات ھ�روارد �� ���د. -ور

,ود��ی �رط�ن &ود ,��ب ھ�راه د�0ری �د ,� در ھ��ن �دو ا�ر، ده ھ� �ن از 	&��0ن 
	ظ��� ا�E9	���ن را �� د�6ل ا�����ت -��ت 	��ده �� ا5دام و #�س ھ�ی 	��دار ����� و 
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د�ت ,م از دو ��ل '�ش از,ود��ی �رط�ن، ا#���ل و�وع ,ود�� آوازه  	���1وم ,��	د.
�ر:وک �ود و در �در ,ود���ران از �#�د داود و �ردار و�6 	�م �رده �� �د. 

�ود	د، �رر�� ا�)�	�ت ,ود�� را از 	ظر ����ری 	&��0	� ��E� �� �,رات از ��< دل ���� 
ا9�ران ,�ر,��� و  دور 	�� دا��	د و در راس ھ�� �#�د داود '���0م ا�ن طر�ق �ود.

ھر��ه 6#�ظ « ��ھوش ��ھ� در �#�9ل ا	س 'رده از ا�ن راز �ر �� دا��	د و �� ���	د ,� 
� �ود، �� �ل روی ا��5#2رت 	�� �ود، #���ت �وای ھوا�� و �� �و�6 زره دار ,�9

  ».��9#� ا�ن 	ظ�م &وا	ده �ود

د�6ل ا�ن ا�ر در آن �ود ,� ��رو�5ت ,�ر,ردی 	ظ�م ��ھ� در ا�E9	���ن �� ا	���ی &ط 
ز�را، �� و�ود �ن دادن ��ه �� �+ ����� آزاد ��زی ھ� ,� دوره د�و,را��  ر��ده �ود.

'��دار ھ�راه &وا	ده �� �ود، روی آوردن �� :	�ن رژ��� �� آ��ھ� و ��1د ژرف و 
	�ود. �� و�ود ا�5راف ��	ون ا���� �� ��)�ل ا#زاب �����، ��)�ل ا#زاب ����� ,� 
�)� از 6وازم ا��� ��2ط� د�و,را�� �وده و ز��	� #���ت از #)و���� را ��)�ل �� 

�	��را�ن، 9رد�را�� ����� ,� راه را �رای ا	�ر�� ھ�وار ��  دھد، ���ل �#4ق 	��9ت.
��زد، ��	��ن آن �د. ھم و6�� �ر�� و ھم ��را	و �ر�� ��	ون ا#زاب را ��و�ب 

,رد، ا�� ��ه از ا��2 ,ردن آن ط�ره ر9ت. �ر5?وه ��	ون ا#زاب، و6�� �ر�� ��	ون 
ر�+ از ا�ن دو ��	ون �� ذات �ر�� ھ�ی و<��� و��	ون ��روا���6 را 	�ز ��و�ب ,رد. ھ

&ود �� �وا	��	د در �4وم �ردا	�دن �+ د�و,را�� �6رال ����ر �و-ر ���	د. ا�ن دو 
  ��	ون 	�ز �ورد �#� ��ه �رار 	0ر9ت.

�	��را�ن، '�ر��6	� ,� �و�ط ا#زاب 	���	د�� 	�� �د، �� 9رد �را�� ����� ���? �د و 
+ ���F ا����2ح �ر و �زا#م ��د�ل �د. ����ر از ا�	)� �+ ���F �4	ن ���د، �� �

ا�25ی �ورا ,� ����ر 	���	د��ن ط��4ت دارای و<��ت �ود	د، ����ر �� ,و��د	د ����6ت 
 �500وا�� و ����6ت ز��ن را �� �1و�ق ا	داز	د و ,�ر �ود�� دو6ت را ,� ��<	� �� 

�رد و ��  اوج در��ری ھ�ی �	H ���ون ا�E9	�  �� ر��د، ھر:� ����ر ��د�د ,		د.
-���� درو	� ,�ور، �رض دھ	ده ھ�ی ��ن ا����6 را 	�ز �� ��ل  �ر �� �ردا	�د. �	��را�ن 

�#ط� ھ�ی '��م 	��� از 9?,ت  �ط��ق آ&ر�ن '?ن '	����6 	�ز �� ��&�ر �طرح �د.
ا����دی �5و��، ���Eر '��م و �� -�ر ,���	� و �درا5ظ��ن  و 	� آرا�� ھ�ی ����� 

و�12ت در ��	د�� ,��ل �رار داده �ود. �	��را�ن، ا	�راف ��ل و ��ده ��ه را در �+ 
��ه از ��ط	ت �� 	�F �#�د داود '�ر ,�,��ش �� ����ت در ���4�� �� �+ �#ول ��رون 

  از &�	واده ��ط	�� ���ر�9 �وده ���د.

داود 	�ز ����ر �د�ون �#�د �رط�ن  ��4�6��26ل �� ا�ط?ح "���د" �ودن ,ود��ی 
او �� &�	واده ��ط	�� �ود. ز�را او از آ>�ز �وا	� در ,��دی �ر�ن '����ی 	ظ���  ا	���ب

و ��)� ,�ر ,رده �ود و �+ دھ� ���م �درا5ظم ��م ا<&���ر ,�ور �ود ,� �در�ش �ر 
ا��دار ��ه 9زو	� �� �ر9ت. از ا�	��ت در ��رو�5ت 5ر�9 �درت در ا9)�ر ���5 �ردم 

داود ,� د�ت دود��ن ��ط	�� را ر���ً �#�د �و�ت، ا�� �� و�وع 	',دام �#ول ر��� �� 
از �ر���ن �درت ,و��ه ��&�� �ود، �� ����ت ��ر �	�0ن آن 5دم ��رو�5ت ,�ر,ردی 

  دو6ت را ,� از رژ�م ��ط	�� ���� ��	ده �ود، �ردارد.
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در دھ� '	��ه ھ�ری ���� ,� ,ود��ی �رط�ن ا���ق ا��9د، �#ت ��-�ر �و #�,م ���	� 
��ر و ���رب ,�ورھ�ی �	وب، �� آر��ن ا	)���9 در ا�E9	���ن ���ل ��&�ص آن روز

�ود. �)� �و����6�م 	وع ,�ورھ�ی �	وب ,� �� د<�ل ز��د 	&�ت ��ر و �1داً ھ	د 
�ورد �و�� �رار �� �ر9ت. دوم �و���ل د�و,را�� >ر�� ,� �ر&� ,�ورھ�ی ارو'��� 

,� �� :	د�ن ��&� �4��م �� ا	4?��  �م�1د از�	H ���	� دوم ��-ل آن �ود	د. �و����6
  �د	د.

ھ�ری ���� ����ر�ن ���#-�ت در ��ن رو�	�)ران و 	&��0ن  50و  40در ھ��ن دھ� 
ا�E9	���ن در �ورد اھ��ت و 	4ش دو6ت در �#و<ت ����� �ورت �� �ر9ت ,� �ر&� 

و 5ده ای آن را �ظ�ر ��2د ھ�ی  ،دو6ت را &�ر�5م و �د�ر و��ز��	ده ھ�� ����1
�وش  "دو6ت ا�?��" 	�ز ��ھ�0ھ� از �	ب ���	��0ی دا	��و��نط����4 �� &وا	د	د. ��

�� ر��د، ا�� ھ	وز ����ی ا�دو6وژ�+ و ��&��ت ����� اش را د���4ً �طرح 	)رده 
د��� اول ط�6ب  ھ� �� دو طرح اول �� ��دان ,��ده �� �د. �ود و ����ر در ھ�:���

ا�?���� 	�ز  �?#�ت و �روه دوم ����ً ��	�دار �ودل ھ�ی �روج ا	4?ب �رد�� �ود	د.ا
 �� ���M ���4ل و ��ھ� ھم در 	و�5 ���ھ�� �� �ر&� از 	&��0ن #�,م ��روف �ود	د.

ھ�ی دو6ت 9را  	#�� '� را از �ز�ت �� ,����� �� �را����ی ا	��4دی از دو6ت 	�ز در ھر
 Nد، و ھ�	0ذا��� �ود	رو�ر �ھ� �رای ��رون ر9ت از ا�ن او�2ع  �+ �د�ل وا��1 

ھ	وز ��ھ�ت '��  .,� �	�1ث از �#�4ق ا�)�	�ت و �را�ط &�ص ا�E9	���ن ���د 	دا�ت
ا����1ری دو�����6 ��		د ا�E9	���ن �ورد >ور �رار 	�� �ر9ت و ا�	)� �رز ھ�ی 

��1ری ���	�، �دون دو���6ی ��ذ,ره �� �	ظور ا���د ��و6ت در #)�روا�� �در���ی ا��
در 	ظر دا�ت وا�����1 ��و'و��6)� �ر روی 	4�� ���ن �ر��م �ده ا	د، ,��?ً از 	ظرھ� 

#�,��ن �ذ��� �� دو6ت �� �-��� �+ ��)�ت >�ر�	4ول ا�دی ��ن ��  'و��ده �ود.
�� #�,���� ,� دار	د �� �وا		د ھر:� �&واھ	د �� ر���5 ا	��م �دھ	د. �&���6ن 	0ر���	د ,� 

ز �ر�9ً �� �ظروف دو6ت :�م دا��	د و ,���ت و ظر�9ت ھ�ی آن را ھم �� �ورت 	�
دوران،  ��&ص ارز���� 	)رده �ود	د، وا���رات ��و'و��6)� را درک 	�� ,رد	د.

  دوران �د�	� ھ�ی ��2�9 �ود.

�#�د داود، ھر:	د �دون اذ�5ن �ر�P، ا�� در �5ل �� &وا�ت '� روی ��ی '�ی 	��ر 
�ر:� 	��ر د�0ر 'درود #��ت ���� �ود، ا�� در>��ب او �ر��ق #زب �0ذارد. ا,	ون 

�� �وا	�ت راھ	���ش ���د. 	��ر��ت ھ�ی ا�E9ن از 6#�ظ ���ر ����ر  �1ث 5ر��،
و :�زی ����� �� #زب �1ث  'و�� �ود	د ا	دک و از 	�0ه ���رزا�� �	�1ل و ���ل :�م

. �#�د داود در ,	�ر �و���ل د�و,را����� ��		د 9رھ	H، ھم در ا�E9	���ن و�ود 	دا�ت
�روه ھ�ی �4�1د �� ��و	دوال و ��د #��د ا��دارش را در &طر �� د�د. �+ �&ش ��م 

در #�6ت ���ت 9)ری و ��)�?�� �رار دا��	د و ����ر از آن در �و����6�م ا	4?��، 
��را�ن �	�� �	�و��ن #زب �	 �ر آر��ن ا	4?ب �� 'رورا	د	د و �&�6ف ,ود�� �ود	د.

د�و,را��+ &�ق و دم 	4د �	�ح 'ر:م در د��رس �#�د داود �رار دا��	د ,� 5?وه �ر 
، '�و	دھ�ی �&�� �ذ��� 	�ز آن ھ� را ��ھم ���ل �� 	زد�)� 'روژه ھ�ی �����

  ��&ت.
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�ذار «�	�#��ی �&��ف #زب د�و,را��+ &�ق از ھ��ن �دو ��)�ل در #��6)� دم از 
���رش ��وف ��ن در اردو �� زد	د، در �5ل » ��ز �� �و����6�م����6ت آ ��

او6و�ت ���ل �ود	د. �)� از د<�ل �#�د داود �رای 	زد�+ �دن ��دد �� ا�ن �	�ح، 
و�وف �ر �و�ود�ت ا9�ران ا�ن �روه در اردو �ود. #زب د�و,را��+ &�ق ,� 	� ��در و 

ت و �� �+ ���M �رد�� د�و,را��+ 	� ���ل �ود از طر�ق �+ ا	4?ب ���#�	� دراز �د
وطو<	�، ��	و	�ً �� �درت �ر�د، ,ود�� را ����ر�ن راه و�ول �� �و����6�م �ورد 

و �)� از ��را�ژ���ی ,��دی اش را �رای �	#�ر ��&�ن ِا��5ل �درت  	ظرش �� د�د
�#�د داود در �+ �#���� ����E6 آ��ز از 	�وذ �&��  .�و�ط ا�ن #زب ��)�ل �� داد

دا&ل ا�ن �����1 �د. او ھر�ز �� ا�ن 	)�� '� 	�رد ,� در 	���ت او �+ 	&��  اش
ا�ن در  دود��	� ا�ت و ھ�� ا��دارش، ا��دار دود��	� ا�ت 	� ا��دار �1	وی و ا&?��.
�#�د  #��6 �ود ,� او &ود �� &وا�ت ا��دار دود��	� اش را از ر��� ��ز6زل ��زد.

ب د�و,را��+ &�ق را در �ورت ا�)�ن �� داود ��ور �� ,رد ,� ,�در ھ�ی #ز
�� �1و�ض �راط ����4م &ودش �� آورد و �� در >�ر آن �� د�0ر ا9راد و �روه ھ� 

  ,	د.

در ��ر�A ,�ورھ�ی '�� ا����1ری ��		د ا�E9	���ن، 	&�ت #)�م د�ت 	��	ده و 	&��0ن 
����ً �� #���ت ط��4 ا����1ر 	ط�� �درت �#�� را �	41د ��&�� ا	د، �1داً 	&��0ن دود��	� 

دا��� ا�ت، آن را ������ ر��	ده ا	د. ا�� �� �5ل ر�د  �ا�ر #2ور ���ل �و�� ،��و�ط
دود��	� �� #�ظ ا��دار &ود روز ا9زون 	��ز ھ�ی 9را��ر ����1 و ا���5د 	&��0ن #�,م 

 ,� ��1و<ً �� ر,ود ا����دی و 9رھ	�0 �وام �وده ا�ت، �� �ن ��ت �� ر��ده ا	د. ،��ن
در:	�ن �را�ط� �� رو�	�)ران ���1د و �#ول ط�ب �وده ا	د ,� �� #���ت �19ل و ���رده 

رھ�ران  در �ورت 12ف آ	��  �رد�� ���ر '��ر9ت را ھ�وار �ردا	�ده ا	د و �� ا�	)�
9را��ر در ھ�� ����1، 	�روی �#ر,� #ر,���ی �رد��  ا&?�� و �1	وی  �� 	�وذ ،���

و اوا�ل �رن  �18ر&?ف 	&��0ن >ر�� در �رن  ��� رھ�رانا�ن  �ر��&واھ�	� �ده ا	د.
,� �� ��ن -روت ��#��ن �ر����، �رای '��ر9ت، &ود را �� 	��ز از 	�روی �ردم  19

�� دا	��	د، �رای ����ن دادن �� آش درھم �وش ����1 ط����4، ����� ��، :	د�ن ز��	� 
�	د �ردا		د. ز��	� ھ�ی ��	و	� ��	و	 و :	د�ن �و�� ��ن ,و��ده ا	د �� �درت دو��6 را

ر�د ا#زاب ����� ��� و �ر��&واه و ��ز��ن ھ�ی �رد�� را 9راھم ��ز	د و ا�ن ا�زار 
  ھ�ی ا��� را و���� �#4ق آ��ل �ردم از '� ا��9ده �ردا		د.
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���ز�&، $��� 

3 	4
�ی ھ�ی ��ر�>' وا8;
+:� را ا)�س �8ار دھ
&. $� �#6" دادن $
��رد ��ب و $� در �+

BCوھA=�ان $;�ی ��� �' �@
&.  �#� ��?�د و $	 3<�+=�ن، �� در �:��" $	 ��3اھ'
ا�� ا�E را در ��رد ���� داود �
� $��� ر���" �@
& �	 ��د و ����اده اش �$�8�
�ن 

  �Fر $�د��. ��7د��ی 

دود��ن ��
' در ا/�I�#+�ن، ���� داود ا�+
�زات $
A+�ی در ?:" ��رن در ?��	 ر?�ل 
)�زی ا/�I�#+�ن دارد. دو $����	 K�#4@C	 ای �	 $	 ا$+,�ر او ط�ا�' ��ه و ���' 
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 ���� $����	 ھ�ی ا/�I�#+�ن $�د��./�� '��? 	/�E =�ه ��' و�، از ��زات  �3د���
ا�+
 '$ �$ 	#��L� در M<$ داود در ا�� ���� '�
)�K	 ����ھ��M $�ای ��8' ��دی و  �20

 .��او $�د �	 RC از Q� �Eش دوK+��دان �>+�P ا�� آب و  �;@�ی ��Aر ��Oح �' $�
��ک، ا/�I�#+�ن را S��E اردوی $�K@#6	 �4:� �3دا�
�. $� ھ�	 ���=�ا�' ھ��' �	 او 

' ��ان وی در ?�S ��� ھ�ی ��ر?' از ��ق و �Vب ا��4م داد، از �� د�� ��ر�>' ��
، او $	 ا)+QLل ا/�I�#+�ن �C$@� $�د و Mرا ا?@" ا���,� و �� ��روی 13". $� ھ�	 ا�+�6ھ��


�. $� آ�,	 او ���م ��� در ����ن ا8+�ار دود���' �8ار دا�"، $��Qف )��� K�$ '� آن �$
ا�8ان �� )��� ا�,�ن از ���4 و �;�ی $���ل د�=�ان ��د داری �' ��د. او /�ز��ان 


" ��د و آرزو دا�" آ�:� ���@� ��دم ��دی ز��3' �@@�.$�� XK�E  


�)' او ��د ���	 و �#+�6 $�ر آ��ه $�د.( "
Y<�او در ��رد )��+�رھ�ی  از ��Kظ 
ا?+���' و )
�)' ا/�I�#+�ن و ا�,���ت �+��ل )��+� ��ن دارای ��ام دا�M ���' و 

دوK+' دود���' و ?� ا/+�ده �Cورش �$�4' $#
�ر ��
 ��6د و �2ن در دا��ن �� د)+=�ه 

+:�ی �� ���
� $�K@#6	 در)" از روا$] $
� ا�K��' $�د.�QE �8�/ ،$�د 	ان  او ��/+�<$�+�

و  ه و $� ا��و�+	 ھ�ی ��4$' ���ودش ��6ھ�ت �' ��داھ� ���6\	 و ��Aرت ��6د و

+:�ی ��6��Yن ھ���M از آ�Vز �� ���Cن ز��3'، $
A+� �>6=�ن /�����6در و /�8�QE �

1
� �+A
	 ?@6	 ھ�ی /@' +)
�)' و �>YY' $�د��. او ھ�ا��اه ��ر�
�ا)
�ن $�د، ا�� $
آن $�د، ا�� $	 ?��;	 د����ا�
� و از ��Kظ )
�)' �+,\�، ر�� ظ�/
+:�ی �Qق /,�ی 

 '$ '���
��ن $�ور ��ا�". از ھ�
@�و $� $ "�?��;	 و ����
" ��د ��دم $� )���
�Aوط	 ��اھ�ن دوره ھ1" ��را ��6درت ��د. او آرزوھ�ی $�@�ی در ���@�ی $	 )���ب �

Y� ا�� ،�

�)' اش در ��E	 دا��' و $
� ا�K��' ا)+>�ره وار $�ده )� �' �Cورا�( &
��
."�  و ا�8ا��ت ���' اش $
A+� $	 ��8ر ��6ھ" دا

$	 ���� داود $� 2@
� او�Eف، در ��K' �	 ھ
[ �� از �3وه ھ�ی ط�/�ار ���ل �6#" 

+' اش، ?�� دار ��د���' Y<� ML� از �
6
@' ��ا�+@�، $� ارز��$' �IK�6	 آ��وی ��

 	,�$ ،�
A� '� را $�دوش "@O�( ی دوران�:
����� �
�3د�� �	 �	 �@:� $��� $�ر)@=
.�
  ھ�_@�ن ��Aو�
" رژ�& ?�:�ری را $	 ا�6Fت �' ر)��

�2
:� و )��� 2`
:�ی �+���� $	 رو�C "���)�ط�ن $�ون  26س در ��د��ی $�ون ��د�� 
ا)+
<ان �#,� ��6ده ا)". ���" آ�:� در ��د��ی ���� داود، $�ای ر)
�ن $' ز��"  $	 

M اد��ی ا�����Kژ�� ����" از C از )�ل ھ� 	روی ���ا�QLب اد�� ��ه ��ن $�د. ا���د 

�� ا�QLب ا�QLب ?:��' اش را ر8
 �� �3دا�
� $�د د�=� �	 ���� $�د و �	 �8در �� از 
��ری �	 $	 �� ا$��8رت ?:��' ����6 ��ه  ا���د���@� ��Lو�" و�+@�م ����" �@�. وا8;' 

 ',
+K�C�
? "

#& $�ا�M ���@� ھ�	 �8ر�:�ی $�رگ اھ�K���
$�د، ا�@�ن ا�E ا�+���)
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 M8' از آن ?:" $�ا��L� 6] و ر$] ھ�یb د�L;�ا$�از ��دت ھ�ی ��$' و ا ."�دا
  ر ھ�?� �	 $>�اھ� $�ون ��ام ���d از �ML�Q د/�ع �@�.اھ�
" دا�+@� �� د

��روی �	 ھ��4ار  eرت ا��E 	$ ه ا$��8ر�:� وBو� 	�8ر�:�ی $�رگ و $ ً�@g�O�
 M
C �A
C 	� '+
Y<�3
:�ی B�3ا/' رھ�6ان و و��
$ �+/�3 ��ا/�I�#+�ن $�د، $�ون در �

+#��I/ا '(�
6" �' $���، $� �� رھ�6 )F ن��
P ھ�ی ��ن دا�� �;��Qت $�رگ در آر
��روی در ��Y $�ژ�
P در ��رد آن b;1:�ی ذا�' �	 در و?�دش ر�@	  .���� '��

��ده $�د��، 2
�ی $	 رو�M ��' آورد و ھ@�ز ھ& $� �@+:�ی ?#�رت، �	 �@:� $�ای 
 '+

��ن وار)�، $�,	 ھ�_@�ن $�ای ���K,' ���@� ا/�I�#+�ن �	 ��زه ا�@C �i� رھ�ی�A�

�
� اش �' C@�ا+K�C�

" ���ودی ���8 $�د. ��8;
" ?�Iا/
��' ا/�I�#+�ن و ?���� ،"
�' از آن $� و?�د از ��� ا/+�د3' ظ�ھ�ی ا�� ��Aر، $�ای ھ�	 �8ر�:�ی ?:��' ���� ��

اھ�
" $�د. $�ای ا��kت �+�� ا���,� �
� ظ:�ر �� رژ�& اQ+j/' در ا/�I�#+�ن �	 در آن 

� �8$� ���� $�د �	  ����@��3ن ا���K�jژ�� ��روی د)"V ر�L�ھ�� ،�@��$ 	+�آزاد دا

��ول $��� در ��C#+�ن از �] �+���� $	 ا���,� $	 ?@M6 ��م �;:�. $���، ا�� دو)" 
��د�� �
,#�ن وز�� ��ر?	 ا��kت �+�� ا���,� �+�ا�#" از آن ا�+�Lم ���
� ا��kت �+�� 

 $	 ا?�ا در آ��. ا���,� و ��$#+�ن );�دی ?�ن $	 )�Q" $�6د �	 ��)] �Kاl
b ال�@?
وا�@=+� ��' اV�K& آ�,	 �' دا�#"  ���� داود $� و?�د آ�Vز دو)+' $
#�$L	 دوران 


#"، ا�,�ن ��ا�" از آن � S
�Eار�M $� �#,�، ���� ا���K�jژ�� ا$� �8رت ر8

�ت واژ�3ن )�ز��ه ای $' اطQع $�ده $��� �	 RC از ا�8ا��ت )���6زی �+;�د در ���


�ی در  1354 )�ل;6� '�Q(ن ��)] �3وه ھ�ی ا�+#��C '���$� ����" ا)+>�6را�' �
.����
�، ��IKن و  �@2�OL	 د�=� راه ا��ازی A4@C ور در�A
C  


�A/+	 و ��Aو�
" دود���' �	 �' ��ا�#" $	 ���� داود و C �( روی $� ا)+�1ده از��
�M $�ھ� و ?�� آ��$:�ی �+�اول "�Cد��ه�C �
� M+ر��:�?  �$ �
�3د�'" را $=
�د، و �

��ن ر)�' ا�� ��Aو�
" ��)] ��د ���� داود �	 در ���)�6ت �8رت او را  �� 	Aر�

,	 ��ط�ات �����@� ز��دی از دوران �Eارت ده Kن �' داد، در���A� د �@�وی�/ ��

)�K	 او دا�"، ��Yر �' ��د در �� ��ت �	 2@�ان ط�k�' اھ��:�ی ��1ذش را در 
دوK+' ا/�I�#+�ن �\6
" ��ده و $� �@�ره 3
�ی ���' از ��6 )� و �� ��گ  ����ن �8رت

 	L�� '��C :� را ���& ��اھ� )��". $' د)" و��4م  آ�ر�"، )�ا��? R(�� ';
ط6
)�ط�ن ���� داود  26اE�' �;+��ان ���� داود، �#,� را در ����" از �Cوژه ��د��ی 

 &
�Y� ز ا���Vدر آ ������ام ط�ح �+�' و ?�ی ��د�� ��
	 ���� را)* �� �' )��". 

�' و?�د ��ا�" �� �3ھ' را �	 �� ھ@�ز و?�د Kز��ا ظ�ھ�اً د ،��داود ��Oح ��6ده $�

  ��ارد، $� د��ان �A3د.
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���� داود ��' ��ا)" در $�@� �Cواز�:��M $�ای $��8اری رژ�& ?�:�ری $� آن ا/#�ان 
�
Y�� ر�
)�ل دوری اش از �8رت، را$O	 آ�� و ��/+	 ار��6ط 3
�د، �	 ده  ار�� و $#


�ن @� 	�E�� او 	$#� � 	$�د. 2 	دار )��+ 	�����ری 3<�+	 $� آ�:� را ����اً ��

	 ھ�ی آن E�� "(' ��ا��و  "�
�:��M ��ا�Y� �$ا�3 و �=�ی را در $�ا 	��=_
ھ

 �
�>6=�ن ����' ��/	 �' ��ی د��MV �3د��. $@�$�ا��، او �3وه 2�C& ��ب د����ا�
 �
Kد 	او $ ����روی در اردو را ��?
X داد �	 از � 	$ ����+� '`2 �E�@� '��$ و ��

�� وھ& $@�$� ��ا�+� �� ��C=�ه ��د�' �$ 	+���ن روا دا ����+:��' �	 در 3<�+	 در �
�@�. از ��� ���� داود ��iر ا�� ��L	 در اردو �' �$ ��>C ا�� "K�:( 	$ "#�ا�� '�

��دش درا�	 ��د�� را $	 /�?�م ر)���. او ��Yر �' ��د �	 �' ��ا�#" $	 ط�ر �O��ب 

� ��دش $	 ��ر 3
�د. $	 ط�ر � 	$ $�O� �
��ا�� ظ�/
+:�ی /�ھ@=' و اداری ��ن را �

/�Aده ���� داود ا�� �����1�M را �3وه آ)
C S<��ی �' C@�ا�" �	 او $	  آ�:� C@�ه �' 
  �8ر ��� را �' �@�)@�. ،دھ� و آ�:� �
� در ��L$� ا�� ��ا�" ار$�ب

��م )
�)' ?��� �Eرت �3/+	 � �� R

�ت �:@C�n8�@+� ' $�ای ��)� �
@2 �$ 	� '/Q+jا

�ا)" �	 د�� �� زود از ?��' �=�ف $� �' دارد.C 	+13�� ،���$  

�#�د داود �� ا�)�ی #��4 �ورد ا���5د &ودش ,� ���)ل از �#�د 	�1م �رادرش و ���ر 
�ت �ر�ن ا9�ران 	ظ��� و 	&��0ن اداری �ود، ھ�راه �� �	�ح 'ر:م �1دودی از �� �?#

�رط�ن ,ود�� ,رد و �� ��و6ت ��	ظ�ری ظ�ھر ��ه را در  27#زب د�و,را��+ &�ق در 
���1د �ذا�ت و ا	د,� 'س از آن، �ردار و�6 �#��ل �ر�ن ر��ب &�	واد�� اش را �� 

  ز	دان روا	� ��&ت.

�� �� ��راث �وم  	ظ�م ��ط	�� دا�ر �ر ا	�ر�� �#�د داود ,� �� ����ت ��ل از ھ
�����، �� ��	و	�، 9��د، 9?,ت ا����دی و ��  5دا��6 ھ�ی ر	�0ر	H ���رزه ,	د و 
راه #ل ����د، در ھ��ن آ>�ز ,ود��، �زاج روا	� 	����1د6ش ����1 ��,��+ ھ�ی ��#دان 

�ر��ن �رای �� #زب د�و,را��+ &�ق اش �رد�د. ��#دان �ط�ب آ�	� ,� �ر ر�وز ,
���2 ,��دن ا	#��ری �درت ا���د �ود	د، در آ>�ز ز����ن ��ل اول ,ود��ی �رط�ن، 

ر�س دو6ت را �ر �#�د ھ��م ��و	دال، �درا5ظم ا��ق دوران ��ھ� ، رو�	�)ر و 
������دار �	�&�� �ده، �ظ	ون �� ,ود�� ��&�	د و در �+ :�م ��م زدن �� :�ل و'	M �ن 

د	د. �&ص ��و	دوال را �دون �دور #)م �#)�� در ا-ر 6ت و,وب  د�0ر ز	دا	� �ردا	�
�� ��ل ر��	د	د و 	��ش را &ود ,�� �ذا��	د. '	M �ن د�0ر 	�ز �#)وم �� ا5دام �د	د. 

ا�ن #�د-� ��5ث ا	ز��ر ���5 �د، �ردم را از �ر��ت روال ا���دادی '���ن رھ�ر ,ود�� 
ھ��ش ,��ت. دور ��&�ن ر���ی ����� از ��م داد و �� '���	� ز��دی از ا���5ر و5ده 

,�رھ�ی ر��� ��,��+ د�0ری �ود ,� ھ�راه �� ��0ر و ��	د ھ�ی ���و�ب، 5ر�� را �ر 
�ن از  �160ردم �	H �� ��&ت. در �+ ا�دام د�0ر در ھ��ن ��ل اول ,ود�� ��ل 

طرز �	�و��ن �	�ح 'ر:م �� #�ث و6�وا��6 و ���وران ��ول �� اطراف 9ر���ده �د	د. 
�ر&ورد ا�ن ��� 	&�� ھ�ی �د�د و �� ��ر�� �� ا�ور �ردم، :	�ن آ-�ر �	�� �� �� �ذا�ت 
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,� 	� �	�� رژ�م ���ور�ت در 	ظر ا#�د �ردم �	�ور �د، ��)� >���6ً &ود ��ن 	�ز 
د��&وش �� ���و�� �� 	��ز ھ�ی �ردم �د	د، �ر&� راه ار��� #)�م '���ن را '��ود	د، 

�رک وظ��� ,رد	د و ���ری #�� �رای ھ���� ,�ر #ز�� را �رک  5ده ای ا����1 و ��
���	د.  

�����ی ����� ��ل اول 	ظ�م ���وری داودی، '�0ردھ�ی �45د��، �روھ� و ����� 
د�0را	د���	� ,� ��ل از آ	)� &طر وا��1 �رای ���ور�ت داودی ���	د، �&���6ن ��46وه 

�رده �� �د	د، ھ�� �� 	�م و �� #�,��ت ا	#��ری #زب د�و,را��+ &�ق در آ�	ده �
�#�د داود ,� �� ا���2ی #�ظ �#)م �&���� اش ھ���� �ر  #��ب �� داود -�ت �د	د.

�����م او��6 اش �� �روز �1��9 ا����د�� �� ,رد، �5د��ً 'س از آ	)� �1��9 ا���ق �� 
&ود ا��9د �� &ط��ش '� �� �رد و :�ره �و�����ش 	�ز ����ر �	�� وا,	�� دا��	د ,� 

��)ل 5ظ�م �ر و <�	#ل �ر �� آ9ر�د	د. او ,� &طر را ا#��س ,رده �ود �روع �� 
ا�دا��ت ���ر ,		ده 	� :	دان �دی 	�ود. ھم �رای �	�و��ن #زب د�و,را��+ &�ق در 

  دو6ت و ھم �رای ��)و ا�ن ا�دا��ت ھ�دار دھ	ده �ود	د.

	�E9ذاری ا����دی در ا����ن �� دا	�ت، '?ن '	����6 �#�د داود ,� &ود را 'در �ر	��� 
:��رم را ,� �و�ط #)و�ت دا,�ر ظ�ھر ���� �د �ود، �ردود ��رد و '?ن ھ�ت ���6 

��	ش ا����دی او ,� از �+ طرف ����� ا����ده ا5ظ��  &ودش را روی د�ت �ر9ت.
از 9ن آور���ی �درن �ود، از دو 	���4 �دی ��2رر �� �د: �)� ا�	)� ���ل ��رم 

���ردم �5دی در آ	�� �� 9را�وش �'رده �� �د	د و د�0ر ا�	)� ,� ���1د ��  �رای ز	د
ا��4راض &�ر�� �دون �و�� �� �را�ط ��ز'را&ت و ا	��4دھ�ی ����� 	��� از آن �ود. 

دھ� ھ���د  �����رد دا6ر ا�ر�)��� '�ش ��	� �ده �ود. در 4ھز�	� ا�ن �ر	��� ھ�ت ���6 
و >رب ����ر ,���ب �ود. �#�د داود ,� ����ر  ��?دی ,�+ ھ�ی ا	)���9، �?ک �رق

ا��دوار �ود �� ا���د ر��� �د�د در دو6ت �� ا��راک ھواداران �وروی &واھد �وا	�ت 
��?دی از �وروی �� د�ت آورد، �� '��A ���وس  50,�)��ی �&�و��	دا	� �ر از دھ� 

&ش ,و:+ ا�ن ,		ده ای رو �� رو �د.��)و آ��د�� اش را �رای ,�+ �� ��و�ل �+ �
�ر	��� ا5?م ,رد. ا�ن وا��1ت، رھ�ری ���ور�ت را �ر 	��ت �وء �وروی ����� 

�ردا	�د. �را��1ت �� >رب و :�ن 	�ز ����ر �� '��)ش ھ�ی �ود��	� د�'�و����+ و ا#��	�ً 
ھ�:)دام 	�� �وا	�ت در �#4ق  و5ده ھ�ی ��&ص :	د ���و	�، #��ل ����ری 	دا�ت.

ا��<ت ��#د ا�ر�)� و  ����رد دا6ر ھز�	� دا�ت �� وی ا��د دھ	د.� 4'?ن ھ�ت ���6 ,� 
 ه>رب 	�ز ,� ���12ی ا�ر �درت ر��ب را '�ش از &ودش ,�ف �� ,رد و �ورد ��ر

�رداری �رار �� داد، #2ور 	���	د��ن ا�دو6وژ�+ ��)و را در ���وری 	و�	��د داود 
�����دار �	�&�� �ده دود��ن �و��1ت �#�د داود �� #�ث �+ � �� ھ�:و�� �ر	�� ����د.

#�,م �ذ���، ��	F ����رات ����� �5	� �� �د و �ر5)س ��1ر�9ت د�'�و����+ روال 
ا�� در �5ل ,�	���6ی ِا��5ل 9��ر 	����� �ر رژ�م �د�د ھ�واره �ورد  	ور��ل دا��	د.

  ا����ده �رار �� �ر�9	د.

در�� ��  180:ر&ش در �+ #�6ت در��	د�� ����م �� �+  �1354#�د داود در��ل 
در ��ت ��ری ����ت &�ر�� اش �� ��رد و :�م �� ,�)��ی ,�ورھ�ی ا�?�� '�رو 
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دا6ر دوزد. در اوا�ل ���ر  ھ��ن ��ل او �� 5ر����ن �1ودی �� رود و در�ر��ت در 
�����رد دا6ری �� د�ت �� آورد، ا��  ��2ران �� ��ه ا�ران �?��ت �� ,	د و و5ده ,�+ 

ا�ن و5ده ھ��� ,� ��1وم 	�ود :� و�ت  از �وروی ,�+ در��9ت 	)	د. ��روط �� آ	)�
,�ر��زی �� �و	د و در وا��1ت ا�ر �رای ھ���� و5ده ���� ��	د	د، ���� د06ر�� �#�د 

داود �د و�� ��ل 	�ود �رای �رآورده ��&�ن �را�ط آن �د و��د ,	د. در روا�ط ��ن ا��6ل 
5ط��، �+ وا#د وز	� 	�وذ ����� در ,�ور ھر�+ ���ون ",�+" :� �� �)ل ا���5ر و 

��ر	ده '	دا��� �� �ود. در�5ر �	H �رد و ر���ت �ر	و�ت ��ز دو ا�ر�درت ر��ب، 
,�+ :	د�ن ����رد دا6ری �و�ط وا�	�0ن �� ��ران �� ا�E9	���ن ,� ���ل �� �رزھ�ی 

�+ ا�ن �وروی آن روز �رار دا�ت، �� �وا	�ت 	4ش ���1ن ,		ده ای در ���Eر ��و'و�6
�وروی ,� ��?ً 	�ز ا�دا��ت �#�د داود را �� �+ و�رد�د و 	0را	�  ,�ور دا��� ���د.

����ر د	��ل �� ,رد، ا�	+ �� و�12 ,� ��زه ا���د �ده �ود، ��و#ش �� �ردد. وز	� 
 �� H	� �0 �?��9ش �� ��و�ر �� ,�د و �� ا�ط?ح����0ن >رب را در ھ�	�

ھ��ن ��ل �#�د داود وزرای 'ر:�� و :'� را از ������ن  رد���� اش �� &ورد. 
	�0ه �ن ا�ن �رس از ا���د �+ ���Eر ��و'و��6)� 5ظ�م در  ,���	� ا&راج �� ,	د. از

ا�E9	���ن ,� �� طرد �و-ر �ر�ن ��ره ھ�ی �ورد ا���5د �وروی از د���0ه دو��6 
�#�د ���وری داودی �وام ا�ت، �5ت ا��� #���ت �وروی از �ر	0ون ��زی ��ری 

  داود ��رده �� �ود.

در ��ه ا�د ھ��ن ��ل ,� ���دف �� ����ل ��ن ا��4?ل ا�E9	���ن ا�ت، �� #���ت 
ا��&��رات 	ظ��� '�,���ن، �ورش ���#�	� ای �و�ط آن �روه ھ�ی ا�?�� ,� ��?ً در 

��  '�,���ن '	�ه ���� �ود	د در '	���ر، ��E6ن و :	د 	4ط� د�0ر ا�E9	���ن �� راه ا	دا&��
ا��<ت  ��ور 	�� ,	م از :	�ن ����5ت ������4، �ود ,� �� �ر5ت �ر,وب �� �رد	د.

��#د ا�ر�)� �ط�F 	�وده ���د. ����ر ا#���ل دارد ا�ن ا�دا��ت ا&ط�ری �وده ���د �� داود 
  در ��د�د 	ظر �ر �و�ف ��ن ا����6 ا�E9	���ن از �ر5ت ,�ر ��رد.

:'���ی �����ل �� �وروی �� �-��� ��زوی �#�د داود ,� ��,	ون �� �	�ح 'ر:م و 
��)�?�� اش �� 	0ر��ت، �� �ظ	ون �رار �ر�9ن و طرد آ	��، در ا&�ر �5ر �� اھ��ت 

#زب و ��)�?ت �رای آوردن �#و<ت ا�����5 '� �رده �ود و �واز آن را در ��	ون 
 ا���� �+ #ز�� اش ��?ً ��در ,رده �ود، ا,	ون �� ��)�ل �ورای �ر,زی #زب

ا	4?ب ��� د�ت زد. ا�25ی ا�ن �ورای �ر,زی ��5رت �ود	د از دا,�ر �5دا���6د 
����6، �	رال #�در ر�و�6 وز�ر د�9ع، �5دا46د�ر  وز�ر دو6ت، ��د �5د<T وز�ر

	ور���	� وز�ر دا&�� و دا,�ر �5دا�46وم وز�ر ا�ور �ر#دات. �ش وز�ر ,���	� ا����1ی 
در&وا�ت ر�س ���ور �	�رف �د	د. ���� �� �ود ,� ��ن را �4د�م ,رد	د، ا�� �	� �ر 

#�� �	����ت �#�د 	�1م �رادرش 	�ز �ر �ر :	�ن ا	�&�ب ھ�ی &ود �را	� �� وی &راب 
�رد�د. �1دھ� �� و��طت ا�25ی &�	واده دو��ره ��ن ��ن آ��� �ر�رار �د.  

�ف �#�د داود �� ��)و ��ر ,رد و ���� �� �ود ,� ��ن وی و �رژ	 1356#�ل  در
ھ�N روا�ت ���	د ���ل ا���5د در �ورد �#�وا و �)ل ا�ن  ����ره �6ظ� �ورت �ر9ت.

ا�ن روا�ط  ��د �د آن �ر&ورد �6ظ� و�ود 	دارد. در #��6)� '���'�ش �� د<��� ,� ��?ً از
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در �5ق 	���ت ��ره �ود	د، :	�ن ����ره ای ھر��ه وا��1ت دا��� ���د، در 	���ت آ>�ز 
  ر 	��ده �وده �� �وا	د.ر��� �&������ی اظ��

ا��+ &�ق، 'س از ده ��ل ��'��� ���5 در ھ��ن ��ل دو�روه &�ق و 'ر:م #زب د�و,ر
ا�ن 5?��� �وده �� �وا	د �رای 	زد�+ �ودن  ھ�د�0ر ���ور �� و#دت �� �و	د.

  دو �	�ح . ,ود��ی ھر

9)ری  ، �ر�ب ده روز '�ش از ,ود��ی -ور، ��ر ا,�ر &���ر رھ�ر1357در اوا&ر #�ل 
�	�ح 'ر:م #زب د�و,را��+ &�ق �و�ط ا9راد ظ�ھراً 	���1و�� �� ��ل ر��د و ا�ن 

�و�ب ���M و �ظ�ھرات ���رده ا�25ی #زب د�و,را��+ &�ق در �را�م ����F �	�زه 
	���رده �رد�د. ��و<ن #زب ا�ن ��ل ����� را �� #)و�ت و 5وا�ل >رب 	��ت داده 

,� ا�	�ت رھ�ران و ا�25ی #زب را ��د�د �� ,	د.  و �ر#����ت او�5�2 ��,�د 	�ود	د
#)و�ت ,� از ا�ن �ظ�ھرات ا#��س &طر �� ,رد، �روع �� ز	دا	� ��&�ن رھ�ران 

,ود��ی -ور �� رھ�ری  1357-ور  7ھردو �	�ح #زب د�و,را��+ &�ق 	�ود. در 
�ن از ا�25ی &�	واده   30#زب د�و,را��+ &�ق �ورت �ر9ت ,� �	�ر �� ��ل �ر�ب 

�#�د داود، �� ��ول �#�د 	�1م، ھ��ران، 9رز	دان و &�	واده ھ�ی ��ن �رد�د. �&��ن ھ� 
	�ر در ����5ت ,ود�� :��ن در ھ��ن آ>�ز ��  1000#�,� از ,��� �دن 	زد�+ �� 

  ���د.

 ادا�� دارد


