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�ه ����ه ا����!!  
  

��ن، ��ای �� ���اد از ا��	��ح� ا�- �,�ر*�دم *�   ! در  ! وزرای )��	' ر&	% ��$�ر ا��ف "! در  �ر

��ن ��ط/ را �' و��د آورده ا����ن �� ا��س  ،)' ���1  �ر���ن *4! و *�د*! ا�
 و ا��3ی  �ر���  �ر


	���1ن *�دم ن	6
 ،�، وزرای :�9*
 ران*�د*	! )' دار *4! ـ ھ�ی *�56����'  ،)' )�ر ��ن *�رد �;&	� ن
��ن =�ا *! >�ا���ن ن �ر�از  ،�=�9 *! ) ��4/ در )�ر و =��ر در *,�ف ��د�@ ان9?�=!� و  	�ا*�ن آن<'  �ر

  آن ھ� ����ی ��C	B *! �1دد.
�اری از �	D و �- ن�در�
 ا�
. د�	/ ا�- )�ر  -	E  ن در *�د*! ��دن، در *4! ��دن و در ا:�6س��� �ر


 )�دن و)Iء در ��ا�� وظ	F' و	�در ��ا�� آن<' در *�LM ان����Kت �' *�دم و�3ه داده ان�، ن	6
.  )?�ر و *�56
 ن��� )�ده و �'��د��ی ن	6
 )' ��>! از و)Iء *�د*�ن ���F! ھ�6� )' وا��Mً �' ھ�ف >�*
 �' *�دم >�د را )�

�
 ��ن، )�6ن! ھ�6� )' از ن�م و رأی *�دم ا���Fده )�ده، *�ن� آن  ��ن آ*�ه ان�؛ �ر��Q(ا ً�R��S� ،?�� آن ھ�	ا*� �
 
�$�ری و *��*4' �1ی ھ� ا*�وز در *�Sم ر���� 
ھ��! )' از راه *�Rرزات ان�����K! ��ای ا:�از )��! ر���


 و ر�T' و )��! ھ�ی وزارت و و	ا��ا& 
�$�ری و ر����
��� !��� �1=�' ان�، اھ/ ط�L ھ�6�؛  و ��روا
  .ی از او�Cع �	�ه و ��ر و ن� ��6*�ن )?�ر *! ����در =�9 �$�ه ور�$� و �$� )�6ن! )' 

ا�
. از ��نR!  "�ق در ن���6*�ن!، )?�X9، �! ا*	�! و �Wو *! �		�   �Vن��6ن ط�ری )' ھ�' *! دان	�ا=
� )' ظ�ھ�اً �' �R* �,Mرزه �� ا=�اط �1ا��ن و ��ور���6ن �' ا�- )?�ر آ*�ه )?�ر ھ�ی "��! �' ��)�د1! ا*��9

�� �' ا=�Vن��6ن *! >�اھ� از �� ط�ف ن�Zم( ����6*�ن  در ا=�Vن��6ن را و ن�Z ان�، �� ا3]�ی *	4	�ر ھ� دا
�� و از ط�ف د�\� Tن' ھ�ی ��ور��6! را در ا�- )?�ر *$�م )( 
��S� را Xی ��6زن� و ار��R؛ آن$� �' رھ

�1 !��[ار �Mم  ���!، �^���ل )��  و دزدی ��*��' ھ�ی *4!، !ا��� *?
 ان�6ن ھ��! )' �� =�ق در � '�
و �' �Mل >	4! ھ� >�د ��  � ا=�اط �1ا و  ، =�و ر=�' ان���ه از ��ی )?�ر ھ�ی �' ا`]Iح دو�
 ءھ�ی ا3]�

�  .��ور�6
 ھ�6
�از��، �' 	� '��a1 '� !ه ای اا�1 ن\�ھ��3 /�T)�د )' �9! از د �	ھ�ه >�اھ�?* !��<����دان =�4!ر��Sء دو  ��

!��' و �Mۀ ��M&	')��! ھ�ی *$� دوS* ۀ�M �� '�=�1 '��^* ۀ�M ی" و ،، از�	�او�Cع  �' ا`]Iح "4\41
B4` '( ![آرام و �3دی، ��ا� dدر ��ا� L��* '� -ام از ا��3ی ا��( e	ھ .
 در ن���6*�ن )?�ر ��ده ا�

�� :T�� '�6��� f6ری �' `�وق  آزادان' و �' *	/ >��X، و و *�دم رأی >��X را *��6�! ��ده ���� )?�ر
���� '�Kه ان�.ھ�ی رأی ر��	ه ��د.  ، �' )��! ن���� !��V� ان�	!*��	ان دار ر��ل *4! ـ ��Kدر دوران  ا��

�! ھ� و در دوران ھ�ل و ھ�اس �' ا`]E�  ـ !S4< و ��ور 
ز*�ن ��ھIن! �' ن�م ط��I ،fح *^�ھ� و در و:?
�Eن ز*	' ��ای ��ن *$	� ن�Rد، )6! ��ور ��ه ��د، )6! در ��R	� �* �� '	�Rد و )6! ھ� در آن 1	� و دار و 

� و �9ُ R� ن و]�.�	?
 را در آن *! د�� )' �' ��1@ >�د �h4,* X  !4�= دان����در ان����Kت، >�اه ��د دو
�$�ریان����Kت ��را ھ� 
����6' در �� :�9*
  ،� و >�اه ان����Kت �$�داری ھ� و و��Tت، �� ان����Kت ر���

و  ، و ��ون ���f4S$� �' *�دم و >�ک �)! و  �h,	/، ، )�ردان!،درا�
 ،ا`/ �Mن�ن��Tر، ���! )' ان��Kب �� 
/	�h�  ر ا�- *456' را�Mد، ھ��	د و `�رت *! 1�Rر ن�,� /��M 'و� e	ھ '� ،�	( !��1 X	  ط�	م و ا:�]: ��


. ���� او�Cع �
 �^��' ای ا�
 ��ای ھ� �� از ا��3ی دو	�Mا�- وا .
ن���6*�ن و آ��F' و ن�ا*- و )?�ر ن	6
W و ��ط5' ���� و ز*	@ د�
 درازی ھ�ی �1ن��1ن )?�رھ�ی >�ر�! )' در =�9 =�� -�ھ� ��زی ���6 ا*��


 =�ق ا���دۀ >��X ھ�6�ای ��د در ��زی ھ�ی ھ� ��	���)�ن *	�6 ���� و ا��Kص *4! و وا��Mً :��[ اھ( ،
X��?� دور، �� ا�- ھ� �� >�ط� آرام و ��ون 'h` رد و ��د  ،د*�)�ات از�< '� ،
�ن )' ھ6E ن )' ��د و�E

.��ن در د�
 دا��' ���>�  >��X ادا*' ��ھ� و �Mرت را ھ
��ن و ن�Rد *	�ن  ��
 ن��! از ھ�	- ط�ز ��9F ا�ر*�9: :
از �� ط�ف �� �� �6S	� )��! و �lوت ھ�ی ��د 

�ن )' ��د و ھ6
، ��hان! و آ��F' ن\' دا��-. E ع را�Cد�\� او fن �1ن' )' ��>! از آورده و از ��ن��ھ

��	� ،���دان =�4!  :	�ان�ت آ�! ن�! ��ان� در آب ھ�ی `�ف زن�1! و "aا ھ�ی  �ک را ��ول )����زان و دو
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*� ھ� ��ان ز��6- در �� =��ی ���� از ن�Z �	��!، ا�M,�دی و =�ھ\! در )?�ر را ن�ارن�. ����ا�- �Iش 
��ۀ �Mرت و �lوت اره ا�- ا�
 )' آب را 1ِ/ آ��د ن\' دارن� ���ن ھL[S از ��دۀ *�ھ�ش )�T ل و�,�T43! ا ��

T�� و > و ا*� )�دن ن?�6- و 
6*.�  �اب ���
�( !�
  ،�' �� *	�Rن� ، )' *�دم در �K��� 'E!��ای ا�- �1وه از *�د*�ن *$� ن	6
، ھ	�F� eو�! نR	,* 'E ��

��ھ��! رو �' رو ھ�6?( !* oر رن�SE ،، و )?�ر �   . را �R� 'Eھ	! �$��� *! )
��ن ،ا�- ا�$�م را از >�د دور )- ! % �� ا�- ھ��ط-���>���' �' ��ال �� :�9*
  *- و ��و و)Iء ��ای  )'  �ر


� در "� و ��ران د�\� ��ن از ط�ف د�\ و ا���ن9[ی �� دو��� و �R3هللا و *��6د از �9]�ف و "! و ا��� ؛ا�
 "e�  *! >�ا��!*- و �� �f ھ� " �ی 

از  �ر�K! ��ن،راه ن^�ت از "� ھ�ی �[رگ و �"� ��ن را ���� >�د ��ن ��Kر��. او�	- ا�1 "�! دار��، )' دار��، 

 ھ� و >�اری ھ�ی ��ن،R	,* ھ� و !�K��� '�! �! �3طF' و ��د����ن ان�6ن ھ�ی اھ/ *��*4'،دور )�دن ���م  ھ

 �' >�ک >�F' و >�6' و و��ان و �� ��د داده ��ه  !�ن' �� ا�- ��ز*	و *[دوران �	\�ن'، و �	\ *��6F- �! ا:�6س،
��=�- ان�6ن ھ�ی وا��Mً *4! و *�د*! و د��6ز و  �ک ���
، )' و راه دوم،  ؛	�ی ا�
�S*1م ھ�ی �,�	� از

   .ر=�- و �1د آن ھ� ��L ��ن و ھ��اه �� آن ھ� �' ��ی آ��د و آزاد ��>�- ا�- >�ک ،)� ن	�6�>�ش ���Kن' 
<�� :�	- ان�6ن ھ��!؟)! ھ� *!  ��E 
��^  :
F1 ���� در )?�ر�' ��اب ا�- ھ� 
� �! و � ی*\� *�9- ا�
o  
	��	- ان�6ن *	4	�ن �E، ؟!�	- ان�6ن ھ��! و��د ن�ا��' ���E ��   

��ن ��ز ���� �6
؛?E ط )' ��ز���	س و ، و �� ا:��R���Fظ! ھ� و =��f )4' و `4' و 3��*' و ر�X و  f��= ھ�

 و ���)[�� ھ�' ھ�ش و :� و �6
 ظ�ھ� و :f6 و نf6 را ن�Kرد؛Mان ،اس و د '�F1 ه ��)'  �ز��ا��ه ����

!
آ>� ھ�' آ>� ھ� 3[�[ان ا�- )': ن' *����! >�ب ا�
، و ن' ھ�' را �' �� E?� د��ن و �' �� �Eب  ا�
  ران�ن!!

 


