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	 ��� دوم :�� 	� 	
����  

  

  ���� ا��� ��و��                                                                                                         

ط �د وھ0ــ� 
#�	�ان طـ��ره �� ا.ـ-�اب ا	��ده �د�* و(ـ� �'&%�  �� ���&* ط��ره ای �3 در �2ل ��

ط ط��ره ��#�� ؟ آن 
�د �� ��#�دی 4ـاب ���3 � �7ا���ان  *�*����� ل و آرام �:#�� �د از وی �8

  �ره 
ــ�ل 8َ*رم ھ#? 3ـ� از �ـ�ـط آن �ــ�ــ�ان �ـ�=> ؟داد ؛ 7ـ�ا �ـ��ان ��=ـ> ؟ 
ـــ��ط�
  

�ن �"�	 �	 آن ط��ره ای در 
#$���) *	 ھ�') ��ر'�& و ���$&  ا�% 	+�
��ون *�
�'� ��د'� ��
�ان $
�ل �,�ط ا�) *	 $	 . �0�4$�ن آن �17	 *#�$& *	 ��6رت $���4وع 1�ُ�$�ار ا'� ھ�ا����ی در �0/��

�ل �,�ط . 	
4ا��Cی �B&8"ط��ره ای در.�ل �,�ط �� دل آرام و در ��	 ای از و  ا$��"          &'
 �� �� ھ��ن ="�ال ھ�ی ��1>رو �"	 رو�0;�1ان :6& ��ه ای "دزدان 
�ھ� در���� "�& ��1' !�00+' 

 	
�ی ھ�=0�ک  :�'� را �	 د�
	 ھ�ی از*	 ھ�@�ن از ?�ب ر�/=�B0Cار�: (�� D$���: ؤ.�ش
��ل �	 زی ا�0	 ھ. ��Gره ��و*�ده ا$� و در�   ��I  J$�Kرت ��دا:
	 ا$� .�#���ان ط�

L& :�اھ� 	س *�0$&  $��ت .#N�=در  �/0� 	$ (��$�� 	=O#� ز'�ا L0* &IP:ا�#�ن "$��6) ا " 
� �& دردی ��Kح ا�) *	 � &$���I دد ���4د و ھ��B�� ی�R� 	* &
G� ھ�روزی *	  و=�N	 و �

�ن $�Sدر ��ھB0& �7)& و��B�رد ارز�/�ی ��ر'�
#$��ی از�& :�دی و��ھ�م ز����ارا$& *	 در'ا�%
��T و U� V#$ &
=�. ��0C در . �$S'ده ا$� ��و����* �� �� !! &��	 ء ازرو�0;�1ی و آزاده X

�ن ھ�	  *#�$& را *	 �1�ن ط��ره  ��$��)"'� �'����B ا'� ز��ن  �:��  �� V#$  	
��را ��G/�ه 
4$�ن دھ�0 و از ا'� :�ا�/�ی ط�>$&  ���ار��ن *�00 ، و�� ھ�	 ��ن ��$D ز$�0 *	  ا$� ، ���B$� و�1�

� ا'� ]�ب ز��$& ھ�ی ��ھ�م �Tف ��ه و� ��ا$"/�ی � (Iر و�,C \Tا �� �T�U� V#$ و �� ]�Tا 
 ��$D در *�ا��� ��.7	 ای از ����4) و ���I &Iار دار'L ؟ و ���� �^ �1& از ��	$�BC 	* �0$و ز 


�'� ��T) ھ� و ز��0	 ھ� ی *	 ���) ��ن آ��ه ��د �� ����N0�� (Gی از د�) ��ن ر�) ؟  �Cا /�      
 �0

�ا$�#�� 	C  `'ر��$�ا �	 :�ط� ا'10	 از a�G ا'� �� ارز�/� و د�) آوردھ�ی �Sر& در �� 	U��X

� ھSاران �*  b�O	 $	 �����Bون ��ن ����41   درد��UX	 و ا'� =+S0اری از �  �/0� ��S� ی�درد ھ
��& و�Xد ��ر'�& �� 	* L'ا 	
4�دی �"�ل 
U� ج و�
�ی $��ز��0 و ��/$�
�0 �17	 �	 ا$#:��$�ا ��وا$	 ��

�ن ��� � L1� �6رت روز��ه� ���د ��ن *��	 ء �اd& ا�) ��ای ط;�7& ��دن $Sد ا'� و آن ، �
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�ر '^ �7)."
Gن و ا��ت ��4�ر �& ا'�  ��ون �^ ا'� '^ ]��	 �/17& �� ���1 ا'���[ 	$�و ا'� 
7) ��زی � L'رادا��/7^ �� ا�
�ا$	 ای �0�م �7) ��>�� از ھ��$	 ھ�') ھ� ی ��I& و I"��7ی  در �
�S#� ��eOای دارد . *	 ھ�	 *
7	 ھ�ی ��I& و I"��7ی اLG از  �4
�ن ، ���X^ و ھSاره را ��) ���� 

  �Iار ���ھ�0 .  

  
  

7
& *	 در ا�
�اد�  &���ر  ��ر'` ��@��ه .��ت  :�'� ��'fه در .�زه �7) ��زی��"
Gی ا�و �g=;	 ھ
�ز ��د �$ &�  \��* &7� ، h'درد ودر ��م $�#) �#��ری از �� ھ� *	 د�Gای و��ھ�'L *	 در� �ھ�	 �

�	 ا$#�ن ا'� $#V و ا'� �Iم را  دار'L �	 '^ :�اب ط�>$&  آن رو��B0ی ورو�0;�1ی و $#") 
iR� د$� و�
���  D0و ��ھ ��ر'`  وز��ن و اد���ت �� ��� 	
��  �0�ن ��,�� *�د$� *	 �� �ا $$& �C

jا��X 0;�1ان�ه روf'��  ی���T را در ر$0�B	 ھU� ه ای�� 	
 ھ��ن :�اب ا���& ��,���B$ k,Gا�
 ��  �0
�ورا$�$� و وادا�� &d�����ر �� ]�ب ز��$& ھ�ی ��

	 ا$� �از ��07 �ھ�ی *	 درا:���ن Gم اP

�00*  �0'�B� و  	و* L�$ا�� �$ ��ر'` ��#�ب ��L'�4 .ھ�@�ن .7,	 ز$D زده ای از�� 	7��I             !
ھ�	 ���ط� ا'� ا�) *	 رو�0;�1ان و ��اد داران �Xا� j��7�+0� &I	  C	 *#& $	 ���ا$� *	 ا'�

�ن ��ور و ا'��ن �� :�'4
� را 
#$�0� ��ا�%�Vا��G  ن��$�از د�) داده ا$� و �/�
�  »���ا و �0/�ن «
 	* S�$ ن��ل و �Xھ� ا'� ��ور و ا'��#$�
ظر�
ت ھ�ی ����وه �رای آ��ن ا
ن �و��  ��ور از آن �

وب �
�و�د �� �
�� ��ر�
ب ھ�ی �راوا�   �
ز�  ����د » !ود آ��ھ  «  آ�راو در �رآ
ــــ�د �آ
دو��ره ��ث ���را از �ؤ��� ھ�ی آ(�ز$�
م $� '�& و د
ده  ات . ا$�ون �د �
ت �� ارا#
� ا
ن ��د�� 


زه ����
ن �!ش ا
ن 
�ددا�ت آ(�ز��وده �ود
م . .���.� �� در '�ت اول ا
ن 
�ددا�ت �� ,رو��در �!
�
م �ن ا��ره ��ود �دن ��ران در ا���0  �
و در
3 ��د�� $و��ھ  �ر �2ر
ف و ��ھ
ت ��و'  و ��

5
�  و دازی $رد
م و در5
ن ��ل �رای در
��ت �2ر
ف�ظر ا�» دو�ت « ��4دی ���م    ���ت «5� «

� ھ�ی �2ر��  از د
د ��ه �2��7 ���!�  ��
د �ورد �ط���2 'رارداد .  �,  
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�ري ���8ران در �زي ��ت و ��ت �� را7< و�ر ��8س و دور8
م دو8>�ژ، ر��ن، ار�ت ھ�.ون �
 �� �و�7 @�ن ».
ت؟ ��ت« ����� در ر��ن ار�ت. �دا 8رده ��ث �
�م 'رن اوا
ل و �وزدھم 'رن

B ا��راك و د
ن ز��ن، �ژاد، ��ش�
�ت 
ك �!�ن در آ�.� �8 دارد ��8
د ��ت، �2ر
ف در 07را�� 

B��� B� ��2وي درو���
� ا
ن. ,
و�دد �B ھم �� را ��ت �8 ات ��2وي اي درو���
� و �7ن دارد، ا
 ر
�� ���رك �ذ��� ا
ن �� ا���B �روه 
ك �2�ق ا��س و ���رك ��ذ�� در و 
ك از ر��ن ��Cه در


راث �� �!�
دن �داوم اراده و ���رك ز
ت �� �
ل آ
�ده و ا�8و�B و
ژ�B در د
Cر وي از و دارد� 
. ا�زود ��ت �2ر
ف �� را �رھ�BC و ذھ�F�5 Bري ر��ن، �ر�
ب �د
ن. ات دوا�ده ر
�� ���رك

ك دارد، دو,�
� �8 ات وا'2
�B و ��4وم ��ت ���� �را
ن �,�
 Bك و ذھ�
 �
�, B�
8
ل �راي و 5�� 


ك در �8 ات ��8ن ��ھB. ات @روري دوF�5ر ھر و7ود ��ت 
ك �2��7 �
�, Bت ذھ�� و7ود �
�B �ردا��F �� Bور�B در.�
ن ���د�8 �
��ده و7ود �� آن 5
�Bھ�ی  ,�
� ھ�وز ا�� ���د دا���
 از �!
�ت� �
�ت � 
!B�� رو�رو B� م؛
�ت �و� B��

� اB5���7 !ودآ��ھB در ��ت ��4وم B�2� �8 �د
ن ! 

Bھ�وز ا�� دارد و7ود �2��7 'و� ��
 ا�س ھ�
ن �ر ��
د. ات ��ده �راھم آن !�رB7 ���ق ھ�ي ز�

8
ل در ��ر
!B و رز�
�B �رھ�BC، روا����!�F��5 ،Bر �ر ��8
د @�ن و�ر ���س �8 ات�� 

ز !ودآ��ھF�5 Bر �ر ��ت،� �
8� B� و �8د B� د
  :�و

   .»ات آ
�ده �راي ���رك طر�B و ���رك اي �ذ��� داراي �8 ات !ودآ��ھB ا7���ع ��ت« 


���ن !�و
�ن ���� و  ���رآ�
د                ��  در ا

�I وا'2  وھ�.��ن �� �>ش ھ� F ھ�ی ھ�.ون ��ی �  �� آ��  و در ,ر�و ا
ن �2ر
ف �
�وان �� �ؤ�


رد �و
�ن �Cر  ��� ����$� �!�طر ���ق و'�� ای C
در 07را�
�ی ���م ا���0��ن Fورت �


دا$رد ,  
ف ا�� داد�د ���ن را  ا���0��ن در دو��  �ن $��را�س �دو
ر ا�ر.�.  د�رFآ��4 �و ��         
� در ا��
�طB� B از ���B آ��4 ���
دن»  ��ت -دو�ت «و »��B دو�ت«
 �� �وB� B47 و ري��C ��ر

 �ذار ا�س را �ن �
�را
س. ات و��ت  دو�ت ���!ت �2��7 ���!�  و ��و'  ��4و�  ���م 
B�
�B  دو�ت از �2ر���
B��� B ا���� �8 ���
د �وان �B  ا���0��ن در ,�
ت در ا�J� 3
�B دو�ت � 


م ا���0��ن آ
�ده در�

Kرد ا�� �� و@��ت �  �� ��

د ا�� K
� درد�و$را  و آزادی دو�ت در Fور�
�� ���#�ده ��ن وا'2  �رد�  اداره  �
�ود $� �� رأی آزاد �وده ھ�ی �ردم ا��!�ب �
�و�د ا�� �� 
�� و

ھوادار
  و ���
ت �
در
M  'درت ھ�ی �زر�  $� ���م ���رزه �� �رور
زم در07را�
�ی  در
M و  در د
ھ�.ون ��ھ  ھ�ی  $�و د�NN  �4ره ھ�ی �و�   ���م ا���0��ن �@ور �ظ��  و ا'��Fدی دار�د از


�  ازCن ر�
        ��Kر $رده ا�ددر
�ی !رو��ن �7�4رت ھ�ی ���
ل �ده �ر �رد��ن ا
ن رز�

ر داده ات و ا�روز ھ��ن ��Cه ا�را�
ژ
3 ھر
K  از $�ورھ�ی ��@ر در 
ا���0��ن را �
ز �0

�� �K

K  را از $وزه ھ�ی �2
ن وطور�از '�ل ����  $رده �ده �
رون �  آور�د و �� $�   ده ,>
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�رای ھرآ�.� و ھر ھد�   $� �!واھ�د '��ب �  ر
ز�د و �� 
3 .�م و ا��
�زات ���  �ط�
< ��دی 
 و .�م ��د
�4  ��دی ���
�#  درت ��وده  و �� ��زار 5ر@� �
��Kد درت �� ھ�
ن �ور�و���دی ھ�

�  را �و7ود �  آور�د و .���.� 3
�  از � 3

م در $�O ، $�7  از �2��7 �� ��ظر .�
ن �
�
� �

م ��Cران �ر
�$  ھ
�  !! �2��دان رو���Kر و ��

  ادا�� دارد 

 &I�� ("�T رز$�ه��ھ� ''  

 


