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  دا��ر �دا
ر��ن ز����

�� ھ�ی  ���١٣٢۴م ��ل ��  �ُ�ر
  )مھد"!�ر���ت (

�� ھ� ' ���م ��و�� �&دد و �$ر��  �ردار داؤد (�ن و �)ور &دن 
  

وه �-ر �&- 7) در ��ط6-�١٣٢۴-�ه �-رط�ن  �١٨-�  ١۵)-و2ی (�ط-�ق  �٩-�  ۶ر �ردار ���د داؤد (-�ن از �-�ر�, &�ر�' �«
���--- ---9 �----وای �ظ- ----رای  ----رده از �)�-

 �-- �� ھ-�---� ��;را�---� ��$---رد. �---ر�و
�--�ه )--و2ی �--> �--وای �ظ--�م  ٨�--�ر�, 

?�-�ده ط--رف "=--' �-رای �ر�--ت ��--وده 
د ��را�-دازی و��ه )و2ی -� و)- ٩��ر�, 

�� ھ-� -' آ�)-� ر�-�د.��A-د از آن  &د�د 
ھم -رای ا��-داد [دھ��-' ھ-�ی ] د��' ھ�ی 

�� ھ---� [دره ھ---�ی  ۀدره ھ---�ی ��---د�---�
-' در�-�ی �Hزار، د�وGل، �ډ�ل و ?� '� [

��ر در )�-وب "=-' �-رای ا��-داد دار�-د، 
  . أ»�ر���ده &د�د. 

- �ظ---��� �--�Mرت ا�;�L---��ن در ��---ل   7آ�&-
در را?---ورش   ١٩۴۵)---و2ی  ١۴�---�ر�,  

ز���-�  ����Lت �وای ھ-وا�O و «�و&ت �' 
�--دو ?�)--�ه ( �ML--�ت �--�;��� را، �--' از �$

)  �M--ر �(�--�ن &--ده �٢٠٠ دو�--د ( ) �--١۵٠
��  وارد�-رده ا�-ت�� ا�ت، ر &ور&��ن 
. )�Q ھ-�ی ز���-� &-��ل زدو(-ورد ھ-�ی 

در آن �ظ---���  �--و"$� ود�--د �---' �ML--�ت 
 ۀھ&-ت -�ل ط�-�ر �-��ر ا�-دک -وده ا�-ت .

--رای از ?��;--�ه )--Tل آ--�د » ھ�--د«�--وع  
�رد��ن ��� �ر�' )�ت و ��)��Aت ھ�ی 

ھ� �ن �ر���� و ا���ر �ورد ا�-��Mده �-رار 
  Gر���د.  

ھ----وا�O ��----�طق  ۀ��----Tت روز�----ر
�� ھ���  

در را?--ور ا�--�(�را�� ا�;L--�س ھ--� ھ�"�--�ن 
روز از )--Tل آ---�د  �� ھ-� ھ-ر «Gزارش داده &ده ا�ت �-' �-�?-رواز ھ-�ی ا��&-��� ��-�طق 

�رد و �ورد ��Tت ��&��دار �رار Gر��' ا�د Vھ�ی �زار و ?��ورت Gر��' و �ر�' )�ت و د��' ھ�ی �ردم در دره �  . ب»
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دا&-�' و اوX-�ع  G7ذ&-�' ?�&-ر�ت ��-ل ��Tظ- �7وای �ردار داؤد (�ن در ھ�M را?ور Aدی ا��(�رات ا�;�Lس �����ت �' 
در��ی ��-ر را ��-ت �ظ-�رت . �وای �ظ��� �' �� ' ا���ر ر��ده، �وا���' ا�ت Gذر�Gه ھ�ی  را ��ت ���رول درآورده ا�ت

�� ھ� و ا�وام د�;ر دو طرف در��ی ��ر را �ط9 ��د.��    Gر��' و �ؤ�ق &ده �� ار��ط �ن 

�' ��$�-د �-' �Xر�,  «را?ور ا�-��� ھ-� در ��ط6- 7)-و2ی -� �-> )رG- ١٣?�"-� G-ل و ����-�ن د�;-ر �$و�-ت �-�?&-د  7
� G-ل -' آ�!-� و�-ده داده ?�"-���Tت ��وده و آ�!� را ����6د ��(�' ا�ت �� از �(�
Mت د�ت ردا&�' ' (��' ھ��&�ن رGرد�د. 

-' �ط�-ق ���-�م �$�ML-ت ا)-�ری  َT-A�ا�ت �� ' ��Mرش وی ����6ت ' ����م �$�MLت �و�� [ھ&ت �>] ����-ت ��-وده و 
 '�O���-� )و���-' �(واھ-د زد.�-' ��-و?-� �&-�ری ' ا��س ا�T� ا���-�ت '-�� ھ-� �-� ا�-داز 7)رG-   ده و ھ�"�-�ن د�-ت �-� ۀ

�� ھ�ی ���طق �ن �� ۀ�(�
�Mن ����-د �-Lط�ن ���-د (-�ن در ۀ�وه و "=' �رای �����د�G ��وده، ا�� رھران ��د&ز��دی از 
  . ج»?�V در آن &��ل �ود�د

�� ھ��O �' �و�ط Gز�-' ھ-�ی �-و«را?ور �����ت �' ��ا�-�ر &-ده ا�-د، &-�ول ز�-�ن �وه و "=-' �-رای &-ای �ظ-��� -�ن 
ل �ر���ده �� 'د�ت �$و�ت ا���ده ا�د &��ل �L-> ���و�-د ���&-د. وی در &ده ��ث Gرو�Gن  '$�Oھ� ����ا�د. �!��ر�ن 

.  طور�$-' �-Tَ ذ�--ر &-ده ا�-ت، �L-->  د»در د�وG-ل ا�--�ر &-ده و از �ر�و&-ت �LA--� اش (-ری در د�-ت ���--ت  ش(��-' ا
-' &-!�دت ر�-�ده  (��دان ���م د�ت ��G&�;�ن در �ن راه "و�� و �ورGل ���و�د (�ن  -�T� '--وت �&-�'  7و �!-رش \

  &د. آورده &د�ش ' داؤد (�ن 

�� ھ�ی �(�
ف ��ر�,  �7> )رG«در ھ��ن را?ور آ�ده ا�ت �' ��د�وG-ل]  ۀ"L-س [�ر-وط -' در ��7ه )و2ی در �ر�- ١۵
?-�V دا�-ر &-ده -ود. در�-ن )رG-' [��-ل  ۀ?�V ،��-ت ��-�دت �دا
6-دوس (-�ن، -رادر �-Lط�ن ���-د (-�ن در ۀدر �)�ورت در

�A-ل آ�-د �-' ����وا��-د -' و�-ده ھ-�ی �$و�-ت ا���-�د ��-وده و ��-�Lم  'L-���6-�[] و � ����Gرو�Gن �Gری ز��ن و �ردان 
�L' �ط9L ��(��د. ?�=�م ھ�ی ھم ' &و�د. ����ل �)�ور �ر���ده &ده و آ�!� را از�ن � '-� �O�-ھ ����در�-ن )رG-' &-ر�ت   

ود�د �' در در �O�!ود�د ��د��َ آ�  ?�V، در &��ل ^رب "=' �رای،  �$و�ت دا&��د.  ۀ��وده 

  

زرG-�ن (-��واد^-�زی ��رز�-�ن (-�ن  ھ-م  ۀ(-��واد)-و2ی   ٢٠�-�ر�,  '-$�
-' &-�ول �ر�-' �&-ر (-�ن ���-د (--�ن  هدر ��
����-ل و (رادر ^�زی ��رز�-�ن (-�ن)،  �-&-�ر���د (-�ن و ��-�ت _ (-�ن  (?�-ران ^-�زی ��رز�-�ن (-�ن) �-' از �-ل 
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!��-?�ران و رادرزاده ھ�ی .  ھ��&�ن در ��ل ��ت �ظ�رت ود�د، د��;�ر &د�د '-��T-�ت  7^�زی ��رز��ن (�ن در ��ر 
-ل �ر�-��ده &-د�د.  &-�ن  ۀو در آ�)� Aد از د��;�ری -� ��-�م ا�-راد (-��واد د�وت ��ر' "=' �رای �ر�ز � �$�ران  �� '-

  )ر��ن �(��ر ا�ن د��;�ری ھ� و �وا�ل آن در ���ت  ھ�ی Aدی ذ�ر (واھد &د.

-�ر د�;-در��
� �' �$و�ت ?�روزی �ردار داؤد (�ن را ھم در "-و�� و ھ-م در ��-ل )&-ن ��;ر�-ت، $�-��Gدو �-��
 7ر ?�
-' &-�ول  را ' ��ر ا�دا(ت . د�ن ���A �' از �$ط-رف از �ر�-ب و ��ر�-Q �-�ر Gر��-' رھ-ران �(-�
ف(ود ��L'  و زور 

 ���-�-' )-Tل آ-�د -رده �و��-ف  د�-وت ��-ودهرا -' ��-��)�;ری و &-��Mت ?�"�G-ل -� �$و�-ت -' �-ذا�ره ��ر�Tم (�ن 
-� ار�-�ل �-> "L-س د�وG-ل -رای )رG '-Gردآ�-ده ود�-د،  7رھرا�-� را �-' در �ر�- �Tش ��ود ��و از طرف د�;ر  ،��ود�د

�ر�' �&ر  ۀ
وای ��$ری �وای �ر�ز ��ت �و���د '
[ (�ن ��رد. و از �ن �(�� �و�ده  ��د   

�� در درۀ د�وGل &رح ا�ن رو�داد ��    م :(�طرات )�رال ��را��د (�ن �و�O2 "��ن ��(وا�� دررا و آ^�ز ���م �وم 

  ز] �رف -�2ی ��ز ��ن ود�م ، �Mر آ�د �' �و���دان ���ب 
وا از �ورGل [�ورGل ���٢٢:٣٠ت  «          
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 (ادا�' دارد)

  


