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  دا��ر �دا
ر��ن ز����
�� ھ�ی  ���١٣٢۴م ��ل ��  ُ��ر
  )مھ ����ت (

  
�� ھ� ُ��راو%�ع ��ط"! ��ل از ���م � 

در ���ت ھ�ی �/� د�ده  د �- �درا�ظم ھ� م +�ن *د از ������ �(ش ھ��ش  رای �و'�دن ����م 
8ور 8د�د ��7/6ت ��6ری ر �45ر �وم زرگ ��ت � ر�� (+و����1،  ��واری، � (�������4د و 

زرگ ا�ن ا�وام ا�(م ��د�- <(�ش را در ��ل ��%ر - �*و�ق �� ا�دازد. - �*"�ب آن  ! د�� در 8ر1
�دور �ر���� ا�ن ا�وام ��ت � ر�� را  �ه ھم  ����?�� �رار - ����م 8د�د8/ب ��7/6ت ��6ری از 

<�ش ررا د ر+ورد ���(َ 8دا��1-  ُ��ر� �ردم  ،و �ر��ن  �ه +ودش  ۀر+(ف و�دا�� ھ� م +�ن   داد.
*�%�، ا��"�م 8و���- و ظ�
���- اش �/�- �ردم  1ر�ت � ���
�> -ل از �ز1 ت - ادا�- داد. او ُ��رو �

 C� ل��  !8ر1�ر د�Dر ������ش را ر ھ +وا�تدا�ر و +وا�ت � �4د�د و � �ر را  ُ��را�وام  ا+�
و'�د."    آ��4 

��
رادر و <�ر ����ش  در�ن ُ��رج ���د ار�(ن ز����، <�ر �Eزی ��رز��ن +�ن ا C� �ی، �- 
دا�ر  ده ود. در  8(ل آ�د �غ  �ھ���
ون زر�1 در  !8ر1«د �- ����6ت ���6 �د،8ر1- �%ور دا �

ھ� و طرف  ُ��ر���م �(ن  <��5آ�Eز �8/س، �ردار ���د ھ� م +�ن در ��
�6- �6طر�ش ��د ��س 
) ا����ده ود�د  �ل (رادر ��د  �س ا
د�ن +�ن �8روح �*روف - <��5ی د�Dرش ��د �دا
رزاق <��5

�- از د����ر او �ر<��5 ���6د. او �(وه �رد  �+���ش را آ�Eز و - ا �راک ���د�1ن �8/س ا+ط�ر داد 
  �48ز��ری  !����ن � ا�/�� دوران �Eزی ��رز��ن +�ن �رق دارد. �6و�ت ا��K  را�ط ا�روز�-  
� د. د�� ���د �- +داو�د  �� را از �4ر دارای  و  وده �� �D�8 و �وپ و �� ��دار و ط��ره ھ�ی C���

 C/� ،دن ا�ن �8(ت��  �و E%ب �6و�ت در ا��ن دا �- و ا�ن ا�/�- �/�-  �� ا��*��ل � ود. 
�� از در�����ت - <� +وا�ت  ُ��ر »د�وه 1ل« ۀ���و�د +�ن ��6 از زر�1ن �وم �� �ا�������  ده 

. ����� �- در اطرا�ش � ��- ود�د، �و �د�د ���M او  و�د، در�ن �1رودار 
�C/� �D ���و�د +�ن ھم  
ر  روی  ��- ھ��ش ا���ده ا�� او 
ب - ا��راض � ود. �ردار ھ� م +�ن  C/�" ت��ھ� م +�ن 

�Dر �/C �ذ�ور � �ر د �- �/C ���و�د +�ن � �ن !  ر او �دا ز��وده " را �طM +�ن���و�د 
��� و ا�������  ده - �+���ش ادا�- داد�ت +واھد �رد؟ ه ���71ت ا1ر �ن � ��م، <س 5- ��� 

ت ���د؟ ��� و �( د��+واھ���رای 8/و�1ری  � �8/- و ��4رت +�����د �دا
رزاق <��5 در�ن �8  
� �ر �دا زد �- �S  از � �Tذ�� �- در �7و و ر�وا
و ا�(م ��ود �- �درا�ظم ،  در ا��"�م ���ت ا�ت

  ».د���6 در ھ��ن �8 +�مرا /س ���ب �8

  ُ��را�وام و  ���6ت � 6(ت 

��7/6ت ، ��Dر، ظ/م و � �ر ���ور�ناز �و �ده ود�د �ر �5د�ن �ل از�ن  ُ��ر�ردم ��ل ��دآور��ت �- 

�، E/-ھ�ی  �وا
-و +ر�داری - ����م 8د�د،  ��6ری8ری ��! -Uو  1زاف �- �و��U وا� CU� لU45 ،

 -
C   ��6ت ���د،او
��ی ا�ور ��
��) ُ��را��  ���6ت  �ن - �T�8 �ر��ده ود. آ��ی �دا��ی ��<� (
 �UU"�"�� ون�UU%� وان اش درUU�� تUU��»ړهUUD8 و>�UU� و�ړ دUU� د « �UU�» ی�UUھ ���UU� WUU�8رUU��ُ « -UU MUU8را

ظ/Uم و � �Uر و���U��  ، �U ھU8ری ١٣٢٣در ��Uل «ی ھ�U ���و��Uد �U��ُ -Uرق �U(ش ھ�U و  ���6Uت �وا
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���ن د�Dر ��ب ���ل آ�را �دا ��د،  ُ��ر، و �ردم ��6را��ن ��/�  دت ���ت�� و 8رU�� -U1وده  ُ��ر���م 
 -/�����«�رد�د �� ��ود، ھ�- ا��رام �ورد و �وم گزر�- ، »�/C ���و�د +�ن   - ر��- آ�د 8(ل 

ر���د �"���ت 1وش - را � 6(ت و . 

�/- طق�� ��Dرھ�ر وا
� و +�ن داود �ردار � د�دار %�ن و ر�ت آ�د 8(ل - ���و�د �/C ، 8ر1- 
 ھ�ی /مظ �� �'ی �ظ��� ���- در �5 و �/�6 ���- در �5 ، ھ�ُ��ر در ! ���ر�� : 71ت آ��4 رای

Wر��Dری ا�واع و ر و�+وری ، ر��D����ر ز��د  �ردم  دت ا�ن � �ر ھ� ر . ���Dرد �ورت  ��
 از ���?ر ���و�د �/D� . Cر�ت �ورت ا����ی ھ�X �"���ت طرف از  ���6ت ا�ن  �ورد درا�ت . ا�� 

�ره دو ھ�رھ��ش � ھ�راه +ورد ر ا�ن - . 1 ت ر ُ��ر 

��ر�Y ُ��ر زر�1ن � واد�د د�د %�ن ه���رد ،�ز1 ت از *د ٢١ -/ "1له د�و دره <(ر" در  ��١٣٢٣
ود�د ��وده ا �راک ذ�ل ا�راد ُ��ر �را�ر از 8ر1- ا�ن در  . ا�دا+��د ره را �و�� د�Dر !8ر1 : 

 �لډ� ۀدر  از ا� � ��د و �8ن داوا ، +�ند
 ر��م ، +�ن �(م ��ر .1
2. C/� ،6ر�م ��رزا ���و�د
 1ل د�وه ۀدر  از 1/زار �/Cو +�ن �د
 �زار ۀدر  از ا�Tند �/C و +�ن ] ، +�ن ا� �و
وی .3
4. C/� ور ۀدر  از +�ن د'ور و �ور  �د� 
    و�6ری ۀدر از +�ن �دا
8(ل .5
 ، +�ن  �ه ���د ، ��د ���د و��ل ، +�ن ��ر E(م ���8 ، +�ن ���ر ��د ، +�ن �7در ���د .6

 . <�X ۀدر �����ن از +�ن �ظ�م و�/C، ��8ل ���د

ت و 8ر1- روز ده %�ن زر�1ن ا�ن���/- ��زان ��ه اول ��ر�Y ز��د، ھ�ی ��6�ر �- ��ود�د � 
�/- طق. 1زار�د ���ن در و�ت �6و��� �"���ت � را +و�ش ا���K?- و �ر��د د�Dر�� �7ری ھ7ت تTھ� ، 

-  �ول C/� ،7در ���د ���و�د� ��ر +�ن، ا� �و
وی +�ن، �دا
6ر�م ��رزا +�ن، �دا
8(ل +�ن، 
- +�ن ��رE(م  ���8 و +�ن �(م Yزان ھ�7م ��ر��� -[ ٩ ���ت � آ�د 8(ل - +�ن �د] �زد 
 از +�ن داود ھم و +�ن ھ� م �درا�ظم ھم �- ���Tد �ردا : 71ت را� �ن د�دار از *د +�ن �د] . ر���د
 . ا�د آ�ده ��ل

�ردا آ��4 - Yغ در ��زان ھ �م ��ر�� داود �ردار ، �درا�ظم +�ن ھ� م � +�ن ] ا��ن �Eزی] �ھ�[  
�� %�ن ���و�د �/C . ��ود�د �(��ت +�ن �د] و +�ن ��
� �ه ��د �8رال ، +�ن�� : �4ردا تظا 

 و ���ون �C ��/6ت ���م در )ھوا دو و �م �D�� )Cو��د �- دار�م �?/�%رب ا
 < �و در �� ���ر�� "
 ��6ر �7ر �C �7ر ھ ت ھر از ا�روز �� دور ھ�ی ز���- از �� . ��Dردد ق��طی د�Dر ���ون �� �'ی
 . ھ���م �6و�ت ر��ت ��. �� ود ا8را �� �'ی ���و�� ��5ن و داد +واھ�م ��ز ا�ن از *د و ا�م داده

 �� +�ر�8 !��/ �دام.  ا�ت �و8- �� و � �ورد ��
�D ٢٧ �� ١٨ �ن از ��6ری دوره �5ر �� �'ی
�ورت دا+/�ا�E �ش  -�� �1رد �ورت ��/- ��5ن ا1ر ��+واھ�د، را �*دادی ��5ن �� از �- ا�ت �Dر


��ت �5د �5ر ر و�+وری، ، ��Dری ��م ، ��م �� �'ی از طرف د�Dر .  ��%ر�م ���� ، C/�5  45ل]
 [Cھ�ی �5ز ��5ن و 1دام و� -  ." ا�ت در�ت �� ��ل �6�ر�1 

�5د�ن �ر  ُ��ر� ر�� ھم در +�طرات  �ن از  ���6ت �ردم  !�و'�T �و���دان �ر��8رال ��را��د +�ن 
  آن ��دآوری �� ود: !، �- در�ن �8 از دو ��و���دآوری ��وده 

او%�ع ھ�   ُ��رھ� �ر�ت �ردم . در ���م دره �8ت  ُ��ردر آ+ر رج ?ور رای د�دن �ط*�ت  �وار و « 
 C� ����ر - +��+وب �ود. �+�و��َ �رد��ن ��ک د�ده �� د. در  ����د �/�  !�وع �Kرور و 

�� ھ�ی �ډ�ل �- <��ن ھ� �*/وم  د ���- دو�ت �ن ود، � ��- ودم، در و�ت ��ن +وردن دو �7ر 
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��ر�(م و ���م رادرش ود، �و8ود ود�د. ��ر�(م �- �C  +ص ���4ده و
� از �6و�ت  ��6ت 
ودن �ن �ر���َ ?- از �ر�ز ھم ���، /�6 ر�� ا�راءاتدا ت، �- ���4 از  �از  ر ود. �71م 5طور 

ر ���ت،  �در�ت ا��*��ل ����6؟ 71ت��6و�ت  ��6ت و �/��ت + ����: �6و�ت از ��ل �� �ردم 
    . أھ�- �ردم رھ�- و ���- ���ده و - ��ل ���- و� � - �ر �� ر�د"

ھ� � �ردار ���د داؤد +�ن را ذ�ر ��وده  ُ��ر�7ر ۀ�8رال ��را��د +�ن در �C �8ی د�Dر +�طر
در ��ن �ز1 ت - ر�ط 5و�� �- �7ر ھ�ی د�وه 1ل و �ډ�ل و +ود 5و�� M�8  ده ود�د در «���و��د 

����*%�  ��6ت ھ� از طرف �6و�ت و <�ش آ�د ، اطراف �/C ���و�د و *%� ر�ش ��7د ھ�ی 
��+وا�ت رای 1ر���ری �/C ���و�د و ��در +�ن  ا1ر 5- ،���ور�ن ��ود�د، [داؤد +�ن] +و ش ����د

  .  ب»ا�ر دھد، �رض �ردم  �� - ��ث ���4ن آ�ده ا�د، �*(َ +وب ���ت 

   ُ��ر�ردم  !�ر�وب ��/���رای  آ��ده �1

  -د��ل د���Dری �/C ��س، ��6 از <ر�7وذ�ر�ن �ران �وم +و����1، �6و�ت -  دت �Dران  
س ا
*�ل ا�وام  د�Dر ود. �درا�ظم ھ� م +�ن  - ��Tب ا
�6و�! ��ت او%�ع ��ت � ر�� و��ظر �6

�ر���دن <��Kم ھ�ی  �� ر�� د��ور داد �� در�ن راط-  را<ورھ�ی  روز�ره اش را �"د�م ��د. �6و�ت 
- �ران �و�� +و����1 و �وم ��8ور  ��واری   �ن، �- از ا��*��ل ط��ت ��6ری �� را�ت و 

و � ا� �ن ر ����ود�د، ا�وال داد �- �/C ��س و +��واده اش ��Tون وده +ود �ن ��ز ا���س +ط
ر���ر +وب �ورت ���Dرد. �6و�ت ھ���5ن رای �ظ�رت از او%�ع �*دادی از ���ور�ن ا��+�را�ش 

  را - � ر�� �ر���د. 

 Yر��� -.  جھم 1ر�ت��ه ا<ر�ل  �ر���ت د���Dری �*دادی از طر�داران �/C ��س را  T��٣٠ب ا
�6و�- 
در ھ�7! اول ��ه �� �*داد ز��دی از +��واده ھ�ی +و����1 از �رس ��/��ت � �ر �وای �ظ��� - �وه ھ� 
�رار ��ود�د. در ھ��ن دوران �*دادی از �ران �و��  ��واری  و +و����1 در �زد��6 ھ�ی وز�ری 

  .   د��C  و�د8ر1- ��وده و ����م 1ر���د در �ورت ��8وز �6و�ت از ا�وام د�Dر ط�
ب 

�/C ��س و %ط  'ری ھ�ی �را��<ور�� ا�6- - ��م او (�س �8ر�دی) �درا�ظم ا�ر �و�- �7/� 
را��8ر  ده ود، را ��در ��ود. - �*"�ب آن �*دادی از �/�6ن �*روف 8�ر +�ل ���رک و �/�6ن 

ا�ت �- �ردار  �ه .   ��7رت ا�D/�س ھ� در ��ل 1زارش داده  ه��ز د���Dر  د�د» ���/-«+و����1 
���ود +�ن، وز�ر �ر�- و �*دادی از ���ور�ن ��
�ر�! د�Dر � ا�ن د���Dری �/C ��س �وا�"ت 

 ��د. در ��ن ��ل �درا�ظم ھ� م +�ن � �*دادی از ا�%�ی ��8*ت ا
*/�� �(��ت ��وده و از آ��4 ا�د
  +وا��- ود �� � ا����ط �/��Kت �ذھ�  ��را آ�Eز ���د. 

� ر�� - ���ور�ن در  ��وار، ��ر و 
��Kن  !ا��+�را�� ا�D/�س ھ� �����ت �- ��Tب ا
�6و� 1زارش
- �/C ��س � �د. در ھ��ن 1زارش ھدا�ت داده ا�ت  M8ت را�K�/�� در ���طق  �ن �واظب <+ش �

 در ��ر +وا��- ا�ت ��» �روره«آ�ده ا�ت �- E(م ���د، <�ر ����ی �/C ��س، از �/�6ن �*روف 
ل 7ر���د.  +ر د���Dری <�ر ���د �/م +�ن  ��واری،  !رای �"�%�ی رھ�C/� �T ��س 8ر1�� -را 

                                                      

 .�٧٧. ��� دوم 
	��ات، ص   أ
 .��٧ ٠. ه�	��	،   ب
 ، $)رخ  &�% $	� $# ١٨. را � ��	ر�   ج
� $# ١٢، $)رخ ١٩. را �ر ��	ر�   د	$ 
�   � ا01/.	رات ا�-�,+ $	� $# ١٩، $)رخ ٢٠. را �ر ��	ر
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ھ��ن 1زارش ھ� �����ت �-  .  ود�Dری ھم 1زارش داده  ده ا�ت�*داد و   ��6 از �ران �و��  ��واری
��ر - � �ھده ھردو طرف در��ی �ن ا�وام ���م در ۀ *د از د���Dری �/C ��س، ا�����ت %د +��واد

  ��ر�د.

ل  ز<�ر ���8 ���ب �ر�Dزی (�%ل ا�ر �*روف - <��5 1ل) �درا�ظم ھ���5ن �د �ه 1ل�� -، را 
+وا�ت . 1زارش ا��+�رات ا�D/�س �����ت �- �د �ه 1ل دو�ت  +�� و ���4ن �درا�ظم وده و 

�ت . ��ل ��دآور��ت �- <در - �را�ب در ر�M ���ز��ت �و�� ��ت � ر�� �ورد ا���7ده �رار 1ر��- ا
در �"�ل ��وای �7ر  �د �ه 1ل از �����ن و طر�داران 8دی �Eزی ا��ن ] +�ن وده و �� آ+ر ���ت 

او
�ن ����� ود �- در  !+ود <��5 1ل از �8/د��ع ����ود، ا�� آن  �ه از �+�
�7ن �Eزی ا��ن ] +�ن 
- ا������Kن �ردم  �����د�1ن ا�ط(ح - طرف از �- �/Dرا�h<�ی  C
��� - آن در و  ده �ر���ده ����

ود  ده �"�%� -� -��7ر ا�D/�س در ��ل %�ن  ، ا�%� ��ود.�دھ�د <��ھ�دh1 ��را�ش و +�ن ] ا��ن 
ا������Kن  �ر���ده  !�C ��6وب وزارت +�رC�! 8 ��<� ا�ن �/Dرام  را � %��� !1زارش ��ر���

.   در�ن  �"�%�ى ار��ل �/Dرام �وق ا
ذ�ر را در ر ��Dر�ت ��6وب وزارت +�ر8! ا������Kن .  حود
  !���� -� �����دۀ رو��ر  آ�ده ود �- �Eزی ا��ن ] +�ن ��6وب *د از ا �ره » �4��K�ازآ�6�T�8- ا

ت  �4دت ا��ن ] را د �ن د�ن، ا+(ق و ���وس � ور �ن ��دا��د، ���م �����د�1ن �/ت ���� -�
ا�/�j%رت ���د ��در �ه از ���م �"�ط ا������Kن راى اظ�4ر �*ز�ت، و �*ت - ا�/��%رت ���د 
ظ�ھر  �ه  در <���+ت 1رد آ�ده ا�د، *د ازا�6- از ا�ن ��ل ا��ن ] �ط/M  د�د، �C �8/س ��م را داTر 

  .      ط»�%� ��وده ا�د��وده و - �����دh1 از ���م �/ت ا�ن �/Dرام را ��ر�ر و ا

  

  

  

    

  

                                                      

 ��ن ا01/.	رات ا�-�,+ $	� ٢، $)رخ ٢٢. را �ر ��	ر�   و
45 از .   ز 6 �� 78�ر  -:ى $ ��; <=	>  4�	= �	م    ?@ �Bًا  @ ?C  �= DE وا F �,1

@�د.  وى در K �=�1زاد �/I,J ه	ى 1,	41 و $.	رز� H6	�G 4$ ا�B01	ر ا�-�,+ 
$,Wدى در "��ى 4�C" (6�Tۀ ���6) $&QRۀ $�Bوف ;��-:ى $�@�ط @?  ١٨٥٨در 1	ل 

, @? د�  ��6 8	ور د �1ۀ   8�د.Y	ر Z 	  H1 �6 از  ٣٢در  1	\-4 در دوران @	زد
$�ر1ۀ ���6ا\1a0,+ د6�@&� @	 �,` ا\7&� $�_�	 $^��دا\^[TW$ H	ت ���د. @	 
IF و  W
 b6 �^;  40 Tو ،c& ه	 در �  +,� ��ن ا�-  D$	� 7	�4 و  &c اول � d	ز � K

 4@ �d ل	��  I\ �&�Z	ن ا6	 
�اه4 @	 .	رزات Kزادى  /�ا) $ ��0/ ) ،IF �Z ت��
	 @	 ;�C 41? از �f�ذ =	�4 <	=> ;��-:ى دا�0&� ا$� @	زدا�I او را ا�-�,+ ه

<	در ���د��. =	�4 <	=> ازW  H6ن 7�K	 ا�Wع 6	0F? @	 1?  [� و �g b6ۀ از 
دو01	�QR&$ ?@ jۀ $�7&� ه��ت �Cد و ا�-�,+ ه	 ه% @�1% ا�Q0	م داراى اش را 

C ر�=> ;��-:ى در �:د456 "1	4 <�	= H5]$ .د����� k.G ?@ �7&� @:ودى$ "��
IF	6 �7ت��� و @? �	م "d	زى K@	د"  D6�.; +,�-ا� �G H6ه�	�$ :C�$  4�	= .

 "?Cر"  و  "ډ�Q.�" m�	&$ ن و ا�-�,+ در	nFم ا�1 c&� ى در دوران:-��; <=	>
F�ت  ١٩٣٧د�1.� 1	ل  �g١٤,? ا�-�,+ ه	 �&-,�. =	�4 <	=> ;��-:ى @? ;	ر6` 

��. ���د� در $[�� d	زى K@	د @? �
	�p1 qد  
 .  ١٩٣٤$)رخ دوم �&�رى  ٦٧٥٨$05�ب ��	ر� .   ح
 . ه�	��	.  ط
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�� را  را *د از آن 1ر�ت�ردم ُ��ر  !�ر�وب ��/���آ��ده �1 �6و�ت <(ن �U��- ��وا��ت �ران �Uوم 
�?ل �/C ��س و �ران  د�UDر �Uو�� ��Uت � Uر�� اول Uرای �Uذا�ره د�Uوت و *Uد از آن د��D�Uر ��Uد. 

��  !1زارش ا�D/�س ھ� ��ر���د �- �د] +�ن وردک ��Tب ا
�6و��U�� ر�� از �ران �*روف �Uو�� 
�� از در��8(ل آ�Uد �U او �(��Uت �����Uد. ا��U آ�S�> �U4 د�وت ��ود �� در  ۀ-  �ول �/ط�ن ���د +�ن 

  .  ي،  د�وت آ�دن - 8(ل آ�د را رد ��ود�د- دام  �- ا���داز��6- �?ل �/C ��س 

از او +وا�ت � ��7�Uده از و ا���ر در ����+�ل �(��ت ��وده  ُ��را
�6و�- *د از آن � ���م �(ن ��Tب 
�� ���م ا����6ت �/C ھ���دوه 1ل را وادار ��د، - 8(ل  ۀ+�ن و ���و�د +�ن در ��ر�(م�+�و��َ ی 

    آ�د ����د.

  

  

                                                      

 ��ن ا01/.	رات ا�-�,+ �١، $)رخ �٢. را �ر ��	ر�   ي
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 -----------------------------------------  

  
 -----------------------------------------  

  
را از �درا�ظم در���ت  !ھ��ن 1زارش �����ت �- ��د ��س <��5ی ا�(�<ور در�ن اوا+ر د�و����

و
� ا�ن د�وت ������ �Dر��- ا�ت، 5ون � ���وده ا�ت �� از ��ل �زد�د ��د. او �� ��ل در راط- 
� �8ن [<��5]  ،� 6وک ا�ت �?ل رادرش�   ��ت �ظ�رت ��� ����د.در ��ل ، 

- �"�و�ت و �ردم ُ��ر را 1ر�ت، �ر� !�ر�وب ��/���*د از�ن ود �- +��دان ���م ����م  -� �و
�� ھ� ا����8د.��  ���م 

ود. از او +وا��-  د ��  -���او
�ن ا�دام �درا�ظم در�ن راط- �(��ت � E(م ���� +�ن  وز�ر 
رای ��
ت ا%طراری �دا�ر آ��ده �1 ���ور�ن ��� را �Dرد.         

  (ادا�- دارد)


