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�ق � ���ب ��ل�  

  ��د��      


م ط��� �دن آ��ن �َود!��  

  
���ً" ()' ���ن �زب  ا���ی 
وا&ق را ��%ول ���
" ���ری#" ا�ن روزھ� ذھن �ده �� � �و�و��

  .�+و�ت و�دت �)� ا�ت وا�.�� آ-�ی ,)�د�ن �+�
��ر 

#�� #" ھر,ز �" 
��6 ا�
�5دی �" ()' �دا�ت؛ �)+" ھ�واره راه 2�3 و ��و�ت و  ،آ�را�0ر 
و در راًس -رار  #" �رای ��ص اول �ودن  ()' :�ش آ�د. #�� ��وده �ود، از درِ زور,و�� ا�
��ر 

 �" �3ه و ��5م،�زد�@ �" ?6ل ��ل �3<�د و از ھ�= 
.�� &رو,ذا�ت �+رد و �رای ر��دن  ،,ر&
ن
��ری ر��ت و ھ�
� ھ�ی ����ری را �" ���
� ��دل �ون ھ�ی ���6ری را �" و�را�" ��دل #رد و 

   #رد.

در ?�د دھً" ا��ر #�
ر ?6ره �� را �� 
وان �راغ ��ود #" ����د �+�
��ر�
)ون و ر�2 :ذ�ر �وده 
از �رر�� �و�D ,�ری ھ�ی ,ذ�
" اش (رف �ظر  �رای ا3
��ب از طو�0� �دن �ط)ب���د. 

�� �6�
دوEت ا
��ذ #رد و ,ر?" #"  �و�E��� Dف#" �� �5وط رژ�م ط���Eن  د آوری �� ,ردد��وده 

رور��
� و 
�ر��� د؛ ا�� در �د 
وا�ش ا���3 و آ��3 �" ا���لو�� رازا�+���ت و��D ,ذ�
" �ر�وردا 

  -وای ��ر3� از #�ور ���ت.   �روجادا�" داد و د�ت #��دن از 2�3 را ��روط �" 

ا�����Jت ��
)I� را ��ود د�د. ا#Hر ��روھ� و ا&راد آن  ��ل ھ�ی ا��ردر ا�.�� آ-�ی �+�
��ر�زب 
�� ا&راد #)�دی آن �" 
��6 �� �+و�ت ھ�+�ری  و ��ش ھ��� ھم�" ط���Eن :�و�
�د  J�2001د از ��ل 


� ��ز از ا�
��زEف دو(
ا�� �ود  ات -��ل �.�ظً" �ر�وردار �ود�د.دا�
�د؛ �)+" در�طوح ��
�دا�ت و روز �"  �+�
��ر �" �@ ?6رًه &را�وش �ده ��دل ,رد�ده �ود و 
��Hًر ?�دا�� �ر او��ع

�ذف #�ور���
ر -رار �� ,ر&ت و �� ر&ت #" �رای ھ���" از (��" ����ت  روز در ا�زوای
    ,ردد.


	، ا�� ��ب ����� ���ر دھ	 از ������ ��� ���� )( )�زی و ا
�%�رط#"، ! رت  "#*   و ط�


07ا
�� 5��6�ھ" در 5���	 و .04ر �	 د�3 آورد و آ�+و�" �+ای 01دش .-��"  ,+وازی ��*( 	


�� را.� ,+ا.*" ھ�ی .0ر و �" ھ ف، );�ت 3*�6*" �+ �+دم .��9 )�-�9 .+د و 
��8 را  	=�
-�� ؛ 


��3��1. و!7" 
07ا
�� 5��6�ه �3�3" اش را +4��	 دا��  D#� ��� �3�ه 
�!0B� ��Cق   ��-
 ��#E(

�;� زدن )*8 ھ�ی !�0" روی آورد  �G3 "�0! زی�ک 3�0دو از ,#
 I�0� Jزھ�� 	.  8��#
و .�" د

��+
. 5#�	ً 5*6" !0ی و 
�+و�* ی 
�� ا�K�د 
07ا
�� .	 )� �  5 ی و راھ#+دی را �507	 دو�� 

. ��� 	71�3   
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از  �" ()' رو آورده ا�ت و ،و-وف #��ل �" آن ھ�ا�ن ھ� �+�
� ا�د #" �" ��5ن آ-�ی �+�
��ر �� 

� دو��ره در (��ً" �����  �)� ا�ن ?��س �را�ش ���ر �ده�ر#ت ��
م ���� ھ�ی �+و�ت و�دت 


� د�ت و :� ����دظ�ھر �ده  و #�ور �J-ردم  �و� �E�� "ً��# ر�وا�ش را ��زھم �ر
و �رچ د�
، ا,ر ط���Eن وارد ,Iت و ,و �� دوEت #"�����ک ا�ت  و ھم در��&
" ���3�از .��?�رًه �� 
���ل ����د

�واھد �" ����" را�ده زب ا�.�� 
��م ا�ت و �رای ھ���" �" �
�3" ی د�ت ����د، #�ر � د و�,رد
   و از �رج د�
ر�وان ھم �رای ھ���" ��روم �واھد ,رد�د. �د

از ا�زوای ����� ��رون �� ، �+�
��ر را و ا�
��زات و�ژه �� #" �" وی داده �ده ا�ن 
وا&ق ���"
���" ھ�ی ��
)ف �زب ا�.�� را &راھم �� ��زد و دو��رًه ز���" ھ�ی 
�Iھم و �@ �3 �دن  #�د.

ا�ن �زب را �" �@ 3ر��ن &�Jل �����،  ، و ا�ن ��ر ز�ر ر�ش �+و�ت و�دت �)�،�@ ��ر د�<ر
D&��� 2 �ز�� اش &را
ر ��� ا���ی 
وا&ق ���" �� �ز�� #" از دا�رهً 
� �ظ��� ��دل �واھد ���ت.

 ھر ��دی �" آ���� ا���ً �� #�د و �" ��د,� �" آن ُ:�ت :� �� ز�د �@ �ط�ی &��ش و :�ی رود؛
#"  ا�ت. 
�ر�P ?�د دھً" ا��ر :�و�
ن ھ� و ,��
ن ھ�ی ا�ن �زب ��ھد ا�ن �د���ت ا�
را
ژ�@

   ت. ھ�?<�ھ� �
�د -��ل ا�
��دی �رای ھ�= 3ر��ن ����� د�<ر ��وده ا�


��ر در �ظر ���ت ���د �وب �" �ظر آ�د. ا�� در دراز�دت �
��Q ��,واری در :� �واھد �+� �� '()
دا�ت. ز�را د�ت #��دن از 2�3 و ��و�ت �" از روی ا�
�5د، �)+" ���ن دھ�دًه �+�ت ��� 

3وی آز�ودن دو��ره �+�
��ر �@ ��ر د�<ر  �ت.وا و ����ً" در���ده ,� �ظ��� �+�
��ر -�����
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�ون �3ری �واھد ���ت و ��6ی ��<�ن ا�
��ه �+و�ت و�دت �)� را �ردم ��?�رًه �� :س �واھ�د 

.ش �رای ()' و 
�ً��ن ا���ت ا�ر��ت �روری؛ ا�� ا�ن 
.ش ھ� ����د �� :�  ،ا&زون �ر آن داد.


ر  �ن  و آ��ب د�ده ,�ن 2�3 ���د؛ و &رھ��J� 2&�ت از ��3زات را,ذا�
ن روی �5وق -ر�������
�داEت ����د &دای 
.ش �رای ()' �ود؛ ھ�= #�� (.��ت �دارد 
� �5وق  از�ن ��6د��" ��زد.

-ر�����ن 2�3 را �" #�� ����د. ز�را ?��ن ()�� �5وق #���� را ز�ر :� ,ذا�
ن ا�ت #" -ر���� 
  ��و�ت ا�ن �زب �وده ا�د.

�" ھر �6رًه و�ژه  ا�
��ز دھ���
وان و در���ده ���ت #" �رورت -در  �+و�ت و�دت �)� آن
�" :���ن 2�3 در #�ور #�+� ���3�، 
وا&ق �� �+�
��ر از�و�
" �� ?ون �+�
��ر را دا�
" ���د. 

؛ و ?" ��� #" ز���" ھ�ی ���
ری �� �ود��ز��ر���
� ��ش ھ�ی ���
ری از �ردم  ��� #�د و ��ب
 ��  در ا��ن �وده ا�د,ز�د آ-�ی �+�
��ر ا�� رھ�ران �+و�ت #" در ,ذ�
" از �رای 2�3 &راھم ���ورد.


�و�ژه دادن ا�
��زات Eم ���� �� #��د. از �3ب �ردم و �ود3" دو
��    

.M7=� رآ�" ا���م . Nا�" و ا�+اط�� و+��*��د 	�
" ا�3 ���, ً	OB
�	 ھ+ ��ل  9��. 	� آ� ن �=-�7�ر 

�7�ن �	 و�3	ً N ه �" ����ا��، �Q+دم ا�� 	ه وا!��� ا�*�� . � 	7�+��+و��ن  	� "��R
�ی �3�3" 

دو�7"، � ون  و ارادهً ��ن را، �� 0ً3 ا73;�ده از �0." ھ� و �B���ت ��د آوردهً 01ا�3  ا
 ؛ و ھ-�� ھ�
اھ-�� و ارز�" ای و 
R+ �+دم �+ای ��ن رً  =**  و��، �	 �+دم )�-�9 ھ+اس از ھ��*	 ھ�ی آ�* ه


 ارد ا�+  .د
 ار "#K�(� اB73#�ل و �+ا�" دا�� ! وم �=-�7�ر روی �+ش !+��ی ����J 	 زودی ��ھ 
�+�7	 ا�3 T
  ..	 از 01ن �+دم ر

  1+چ �0 از .��	 ��-�ن �0د،  ��)J ط�U" � ن آ3�ن �0د
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