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  �� ���ر راه ا����� در ز��ن �	� ��د ����
����	�ه: ���درا ����ر  

��� �	  ����  �	"!: ا

  �&���: ر��ل ر$#�

�� ����� از ��ر�	، ��ور����	 ��ھ� � ��د
	 دو روز �� از ����$#� "!وه ��� ا
0��&�+! �-� از � �/!  �23�رق ا�-�ده ��د؛ روز دو�+*	 � ()�ر ��ر�!ی  �$&�% از 

�0���&! از ا���� ژ�;���: در �!ق �9� �	 78!ان ر���.  ا�� ھ4ار  10ط���2 ��1 از 
�0���&! ��د 0	 از ط!�A   700آن روزا�	 روز را در �! "!?� و �!<� �&��=  �14/! 

  ا�&B ھ� و د�� ھ�ی (4ا(#&�ن و 8!�0+#&�ن <*�ر 0!ده ا��.

8-��� ��دن  دوا��ار از�E�ظ  �	 �$C% �� �8ان "/� 0	 ���7F ����� ای!� �0ام �
� -0++�ه �� �����&#H� �� و 	ر��� :+F ر�() I$�!�راه ا،  	� �����	 �� ��ور 0	 از�9

�ر��. �;> ً �+�ز<	 ��ر�	 و F+: �� "دو�� ا���L" �� دا<  1�F�8 !	 �!دم 7F�ن &�
،�Hر��ا��از 8 I$9 ()�ر راه ا�!�$  I�	 �N��	 �M)	 <)/� 8*�رز  �#�= ا��، ا�� از �
  ا��.�#��ر ��0 �+0 �� 4�9	 P!ب و �&I دا<1 در �!ا�! آن 

و R�F!8 داد روی  �9� Q#0 �7F اط��+�ن، از ��ا��	 در F+: ��ر�	 ��دداری 0!د
� ا�� 0	 ط�ل آ�T	 ��!��	 S"اری 0+� 0	 در C�� �ب �� ��د.آ��ن روی آن �#�ز�

9+�� ط!�� را از د�� داده ����؟ �C�!ه ا��E&� 2ت�ا�  

!
�� ��9 .Iاز������ I$�!�ر راه ا�() 	�ی !X�9ر�را در 79 	���E� �ب �� ?!�&�دن �
روز زود8! از  ا�&M�ل آن  از راه � !E�	 ��YM  030	 8!�8*� ز���� �	 آز��ن "!?�. �	 

 ��&#H� ��� ر�� 0	  در ��ل ��P! از ���]7�ی  �	 �+�ر <*�س ار��ل �� ��د. ا�
از ط!�A ()�ر آھ� ز��+� �� ����. �� �8ان ا<&��د ���د 0	 �� �7&! ��ن 1��0 

 �  8! "!دا��. را �!�\ 8! و ارزانا��ال ز�!���&�رھ� ��C+: �&�ا�� ?!�&�دن ا�

� ��+: در ذ�% ا�&C�ر "�0!�+� و راه" �F �� �7ر�F ��^ن ر�در ز� I$�!�ر راه ا�()
 ا� ��4رگ در ا�!ان �!ای �&!ا8`ی "ر?&� �	  �&7�رآ_�ز �	 0�ر 0!د. ?!ا8! از آن ا�

��ی 7F��� ��ن" �9� و ��$!?� �!�\ ?� آوری ()�ر ��زی اش �� ����. در ��ل 
�9� �	 ارزش  !P��2  زد�را در ا�!ان �� � !�#� �!وژه ()�ر �!�\ ا� !����رد دا��

�+0 �� %c7! �!(� �$�7 و� ��78!ان را  	0  	� =M? ن �/! را�6و ز� ���ر� �� �>�� 
 %M� ن ظ!?�� ��% و�+Tا��ال و ھ�  	�2�� 	�!د.( �� از  10را �2 �� �� ����ن 8��

  �]!ی را �!ای �+g ��ل ادا�	 �� دھ�).()�ر دا��اث ��ه، �9�  42ا�0�ل ا�� �!وژه در 

(!ار ا�� 0	 ()�ر راه ا�!�$) 1M� I��X�L� %	 ای در 8;�رت ��� ا�!ان و �9� ��زی 
�� ھ�C�ری در ���	 ا�!ژی ھ#&	 ^� و در �Lل � دھ	 0+� 0	 دو 0$�ر ا���وار ا�� 

 	�  "�+�!�0 ���رد  �600!وژه ھ�ی "� F�ده، ���!�   ا?4ا�1 ����.دا
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� ��د 0	 ()�ر راه ا�!�$I �!ا�;�م در �X! دارد 0	 در ��� _!ب �	 ��ی h�(� ����
ھ�ف �#��ر ?!ا8! از 78!ان، �	 ارو�� �!�� 8� 8;�رت را "#&!ش دھ� و ھ+]��� 0	 

  ا(&Y�د دا��� د9�ر �)�^� �� ��د،  ��زارھ�ی  ��ی �!ای �!�0 ھ�ی �9+� ��ز 0+�.

�� � 	&��� �� "!اھ�م ��م �	 دو�&� ��8= ا��!اً  0	 آورم �� ��د �	 را و�L"� در <�
!� در ا�!�C� ����� ط*M	 و  �&�E ا��2ت ھ�ی ا�&!اX� �#�`8!ا�	 8�0	 ��+1 ��رد در ?�
�	 ای �� <+�ان "���8 ا�4ار "�!اه 0++�ه رھ*!ی . ا�� ��ه ���&	 ?!دا 7F�ن ��رد�M� او در

  :ا�!�C�" ���&	 ا��

�	 �X! �� ر�� 0	 ا�&!ا8`ی ا�!�C� در �C% د?�<� آن <��	 (�رت ھ�ی در��ل  - 
9+�� (�ر78��� �+���ت ا�!�C��� را �!ای �8اوم در ��M�M ظ�7ر درF� زده ا��. 

��$0 �� 1� ��+1  ،�. ا�� � ��P\ د?�<�+ھ`���� اش �	 9�� ��� را از دا�&
� ![���� �و ���+�   �7F ���� �+/� ا��و رو��	 �E!وم �� "!دا��؛ ا����ً ا�

(0���ت 0*�! ��ه 0���ت از ���% �� ��اھ� 4Fر و �� �7�IF را �&�(j "!دا��
��C از ��ھ�ن (���� ا�]�#&�ن ا�� 0	 ��M&- ��د دارای (�رت ��ورای ط*�-� �� 

. از آن ھI ��8! ا�+C	 (�رت �X��� ا�!�C� و ��دF	 اش در ��ل ا?4ا�1 ا��  ����)
 �� !X� 	� �8ان ا��. و�� �Fر�ی ��1 ھ�� �	 �#��ری 9�&/" k��� ر�� در

 وزارت ��رF	 را از 0�ر ا��ا�&	 ا��. (وزارت د?�ع ا�!�C�)،�+&�"�ن
 .�	 و�`ه ا�!وز ���8 ���د � � �7F��� 8�0	 �X!ا�	 و د?�<� ا�� - 
���&�رھ�ی �X��� د?�<�، ���]�ه ھ� و 8!�8*�ت ا�;�د در���� 0	 وا�+]&� روی  - 

0$�ر <��	 رو��	 و�9� � ،�+0 �� 40!�8� 0��Lً از 0��� jc �+�ی   ��رج از
ط!ح ھ�ی ا(&Y�دی ���F، ��+1 ھ�، �!وژه ھ� �!ای ز�!���� ھ�ی ���F (�ره �� 

 	0 I���� �� %?�_ ه ای�� 	د�+�ت �7�?�$C!ا�! و ا�� �ا��. اورا�� 	را ?!ا"!?&
در ��M�M ��!وی رھ*!ی 0++�ه ا�� ا�C$�?�ت �9� و رو��	 ا��. ا�� ا�� ھ� ا����ً 
 ��� ���� IX� �!�� د?�<� �� �X��� ��ار��، ��C	 ��$&! ����+�"� از ا�;�د �

 ������/� 0!ده از ا�H� آن �� �&� 	و � I1 0!ده ا���H&ا� �� 	� 	4�9ی �� 0++� 0
.Iا��ز� �ن و��اس �� ���8 و اE8�د �X��� �	 �N��	 <!اده �4رگ ����� . در<�

 ا��2ت �&�E ا�!�C� �-� از F+: �!د، د��% <��ه ���� �� در آن ����F IX ا��.

از د�� �M9ر ��$]����	 ا��! ا�*&	 ا�� اظ7�رات �&�����F ،�از �!40 8;�ری در  ،راه ا�
و 0�ری ��  �ی 8+]	 ��02�  را �� "�!د0��F ًL ،�!ق �9� در �7! ���و 8� ����H& ا�!ان

دو 0$�ر 8!ا�  �&�4�S[رد 0	 �	 ��ط! ����� ھ�ی ��رM&#� �F% ��ن  آن ���از 0+� 0	 
 � ���زی �4ر"� را �$�ن �� دھ� 0	 ا��2ت �&�E از  �8��4 �4رگ   �7!ت دار��. ا�

 �8ازن �;�د (�رت در آ��� �	 راه ا��ا�&	 ا��. �!(!اری  ا�!�C� �!ای

 

 

 

  


