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	�وق ر��م  

  

���
  دو��م��رال  
��رای �د

 �� �
��را�� ا�ت. ا��#� و "وم �را�� �� �� ا�دازه �
�ق  ��ن
��رای ا���� و ��رال دو��م �� ��ر د��ر ���ن داد �� آ�ود�� 

 ����
�ل 
	ر,�  ����اطرا,��ن ��رال دو��م ا�ن 
��را را ��+�� �� و د���� 
�دا��د، و دو��م را �(ره )د ط��ب و ��


�#��د،  �
��ی ��را�� در ا�ن ا�ت �� ��� "رو��2#را��" �� +ود را وا���� �� ھ�/ �� از �روه 
�ط.� و "��ل درک ا�ت.  ا

دو�ت دار�د، ا�ن 
��را را ��ز  ھر����ر از  را �� "ول ار�طو �.�.تاد��ی 
��.ل �ودن را 
�#��د و �� و   �
�دا��د ھ�ی در��ر

د ���5 ��رال دو��م. �وط�3 �� �� ��5د اش در ارگ در د�ت ���ف ا�
ر ا�ت و ��5د د��رش در د�ت 
�دا��ای �وط�3 


��د و �� ھ�وز ھ�/ د��ل اد��ی ��ا��+��رات ا
ر�#�. � �
را �د�ده ام ��  و�� ��د 
	��ری 
�#م �� �ظر 
ن ����ر �� ا��س 

�� د��ر ا;��ب ارگ ا�ن �(
ت �زرگ را ��: +ود ���� ���د. �(
��  ���ف ا�
ر وآ"�ی ا���� �� ا��ره  ���ن دھ�ده ا�ن ���د ��

�د �+���� در ��ور 
� ر�م �ر آن �ده ا�ت �� ��)ر �+واھد �د ��:ی +ود ���دد. �� ھ�/ "�
�� �� �� �ظرم ھ�/ 
رد ا,>�ن 

�د و �� ، ا
� ز
���#� ا,�� 
��و
�دھ�دا���م 
��ود  ��ن  "درت 
�دان و �ردن �25ت ھ� ھر �=�,ت ��ری و ������ �� از د��ش

��� از آ�(� �#��ت 
�#�د 
�+واھ�د �� �
�م ��روی �� دار�د آ�را �وط�3 �� "وم د��ر و �� +�ر�� ھ� ���5 +ود "5
داد ���د، و 

  و 
ردم دو��� �وده ا�ت.  �+ود را "ر���� �وط�3 
	ر,� ���د �� �ر
��ن وطن دو��

�و��� �وادث، ��< ا�دا+�ن �� دا
ن ��وری �وط�3 ا�ت. د�ت ��,�ن �� ��� �رای �#� از راه ھ�ی ��ده و �م ھز��را�� و   

�و�� �� 
�دا��م  �� �وھم �وط�3  ��وری �وط�3��

ا;طAح ا��ت �
وھ ���
� و 
��رک �رای ���ن �5ت Bد�ده ھ�ی 
�2�وت ا��


�م �� ���
��� ھ�ی را �� در �(�ن رخ 
 و ����� ����
�ل "درت ھ�ی +را�#�ر و ��
ر�� 
�دا�د. �ر ����د ا�ن ��وری دھد ���� ا�

� و "در�
�د �
�م ا
#���ت ا"�;�دی، روا��،  �����، �ظ�
� و �5
� را در ���رول +ود دار�د و �رای ر��دن �� ��روه �و

�� ����ر�د. �را��س ا�ن ��وری ھ�/ وا"	� در �(�ن �;�د,� ���ت، ھر �
و"وع 
� �Bو�دد ا�رای  اھداف +را�#�را�� +ود �#�ر 

  �ر��
� ا��ت از "�ل �(�� �ده. 

ذھن 
	�.د�ن �� ا�ن ��وری �;ورت دوا
دار �ر,��ر �� و �رد�د ا�ت �� 
���2��� �ده ای ز��دی از " رو��2#ران" 
� ھم از 


درن و ��Bر,�� ھم �و����ری دارد ا
�  ��ور
�دان
	�.د�ن ا�ن ��وری 
�����د. �ر�� ا�ن ��وری در �رز
�ن ھ�ی �.ب 
��د  F
ا


� در B� ھر ��د=� و ��� �.ب 
��د �� ھ�ی Aل در ��ور ھ�ی ا��=
از ا,��دن در دام ا�ن ��وری در ا
�ن �����د. �طور 

در B� ھر �����
���   ی Gر��ا
ر�#�  و ا���5س را 
� ����د و در 
.��ل در ��ور ھ� ،��ر�+� +ود د�ت ��
ر�� ا�را�3ل 

�و�� �� ز
��� ��ط�ن �زرگ ��ن �
و���م �ود.   را�رور��م و ����د���

� را 
� ����د، ھAا� ��  

ا���� ا�ن �#�� را ����د ,را
وش �رد �� �	)� او"�ت را��� ھم �رای +5ق �وادث �وط�3 ���� ھ�ی �ده ا�ت، 
=A �ر ا�دازی 

   ر 
���زد.، �� ا,��ی ���ن �وادث ا��.�د �� ��وری �وط�3 را �����#و
ت 
;دق در ا�ران

�و�� �� از �ظر ھر ��د=�در B� و"وع  ���ً ��
د�ت ھ�ی  د���� ��ران ا����ه ا�ت، �� ھ
�ن �ر��ب ھم ����د ��ش  ا�دا+�ن دور ھ

� +واھد �رد و ا�ن از �د �ر �وط�3  و د���� ��زی و ��د�ده �ر,�ن �5ل د��ر Bد�ده ھ� ا����ه �زرگ ا�ت �� 
� را �� �� راھ


ردم +واھد �ر,ت �� �دا��د �� وا"	�ت ���ت.ا
#�ن را از   
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 ���وط�� ا��ت طرا�� �ده ����د �� ����د و �� ا���د �	دادی از رو��2#ران �ر ا�ن �� 
���� ���وز ���� �ر آ"�ی ا�
د ا��

,#ران در  �� ا�ن رو�ن ز�ر �ظر ���ف ا�
ر و �� ا��ره ا
ر�#��� ھ� ���ن 
�دھد �� ��ور "وم Bر��� �.در �رم ا�ت ارگ،در

��ر�د �� د���

#ن ا�ت ارگ ش �� +ون ھزاران ا���ن آ�وده ا�ت�����ر ��< ��:ری "رار 
. ا�ن ,رض را "�ول 
� ���م �� 


ط��ق اد��ی ا�ن �����ن و �� ��� ا
ر�#��� ھ� �+واھ�د ��رال دو��م را از �ر راه +ود �ردار�د �� �د�ن و���5 راه را 


�ل ا,>�����ن ھ
وار ��ز�د. آ�� ا
ر�#��� ھ� �� ا�ن ا�دازه ���وان �ده ا�د �� �رای �ردا��ن �رای ا��.�ل دا�ش رو�2#ران � ��

�K �ظ�
��ن B�����ن �.�ل ر���د، 
A ��رال دو��م د�ت �� ���ن �� �وط�3 �ز��د. آ�� ا
ر�#� ِی  �� ا��
� �ن :دن را در ز�ر ز


�� ��رون �رد و رھ�ر �رد ھ� را از ھوا �ر,ت، �
��وا��ت ��رال 
�;ور را در +�ک B�����ن ��ت، ;دام ���ن را از ��Gر

دو��م را ھم از �ر راه +ود �ردارد؟ آ�� ����� �� از �� ��< ��:ری �� د�ت اش �� +ون ;د و ھزار ھ� ا���ن �رخ ا�ت 

+ود را  مآ�� دو�� ��ت �� Bول �+رد؟��ده �� 
��وا ردو��م را �� ����  
�+واھ�د "(ر
�ن 
5� د��ری ���ز�د، �
�دا��د �� ا
ر�#�

   �م ,رو+�� ا�ت؟


�ر زاده ا��ت  و "��ل ا��رام ا�ت و �� ھم از �ظر �+;� ���م��رال دو��م �� از �ظر ����� ���ن �� �+;�ت ��B  د�ت ��

و ز�دا�� 
�#�د.  �	�د �دا��م، و �� ھم ا�ن ��ر اول او�ت �� ��� را �زور �� +ود 
��ردزدن �� ���ن �
ل ز�ت �و�ط او را 

و �را�ش ھ�/ ��زی ارزش  ،دو��م ��� ا�ت �� از ھ
د��� �� ھ�/ �روھ�  B �Bس �#��ده ا�ت، ��� از ھ
د��� �� ط����ن


� ھ�ی �ظ�
� �� در ���رول ��رال دو��م �ود�د ��رو ھ�ی دو�ت �Bده ���د �� ھوا� �
�دارد ��ز Bول و "درت. ���د ,را
وش ھ

از ط����ن �
��رد 
�#رد�د. آ�� ھ
د��� او �� �#
���ر و 
زاری را ھ
� ,را
وش �رده ا�د؟  آ�� ھ
�ن  ر���� را �� طرف داری


��ور 
���+ت؟ ��G ردم را �� رای دادن �� ا�رف
  دو��م ��ود �� 

�(ره ا��ت �� در �
�ل در �را�ر ط����ن ا����ده ا�ت Bس �� ھ
�ن 
�ظور 
�+واھ�د او را  ����ا��د:ل 
�#��د �� �ون دو��م �

از �ر راه +ود �ردار�د. او را ���ود ���د �� ��؟ آ�� ھ
�ن دو��م ��ود �� از د�ت ط����ن �� �ر��� ,رار �رده �ود؟ آ�� �
�م و:�ت 

 ����ر و �زر��ر از آن ��زی �� ا�ت �
� ��ز�م؟ مآ�� از دو��از د��ر�� ط����ن 
�2وظ ��(دا��� ا�ت؟ ھ�ی �
�ل را دو��م 

آ�� ���ن دو��م �رای ا
ر�#� ��ر ����ر د�وار �ود �� ���ن �� د���� ای را طرح ر�زی ��د �� ھم �رای +ود درد �ر ا���د 

�ت �� �� �� ��ت ز�� ��ت ھ�ی ���� ا
ر�#� ��:ی +��� اش  ��د و ھم �رای �ر�� اش ا�رف �G�؟ آ�� ,را
وش 
� �ده ا

  �� �ر�� و ���� ا,��ده �ود؟ م,ردای آن روز دو��

در 
�ل و �(ر +ود �� ا�ت، ���  ��ر �ردهوا�� �#� از و:�ت ھ�  �� ;2ت �� �د ا"ل  ا�ت ���ا�
د ا����  �ذ��� از ا�ن 


ر در 
��ن طرف دارانطر,دارا�� دارد، ��� �� ,رز�دان �وان و���د � �+��واده و  ،�وا�� ھ�ی �وا�� دا��� ���د و �

�و�� ��)ر 
��ود �� �� ا��ره  و +ود از �زت و ا��رام �ر+وردار �وده ا�ت، ��: ن ا+و���و�د��+�طر �ل روی ���ف ا�
ر 


(ت را ��:ی +ود � �را ز�ر B� �رد و ا�ن ا
ر ارگ �����ن ت +ود ��
�م آ�رو و ��=ا�
د ا���� ؟ و "�ول ���م �� ���دد���ن �

��زی را در �دل ا�ن ��ر �د�ت 
��ورد؟ ��   را "�ول �رد و +ود را �د��م ��+ت، 


��د ا�ن ا�ت:آ��� �� ��و� �

ل ��
  ر 
ن 


#ن ا�ت دو��م ا�
د ا���� را

���� �و ،� �� ��ط ھ
�ن �و�� �� +ودش اد�� �رده ز�دا��، �رھ�� و �	د ھم �� �#ل ��
و��

 ��ا,راد +ود 
ورد ���وز ���� "رار داده ���د �� از �دن �رھ�� ی او �#س و ,5م �(�� �
��د. �� ا�ن ,#ر �� در آ��ده ا�
د ا��

�� ��د و �� ���5 او ا"�Bرش �ر
ش �(د�د ��د. �#س ھ� و ,5م ھ��دا
� ��د، او را �� B+ش 
ط�F او +واھد �ود و ھر ��ه از اوا

�رده ا�ت د��ر راھ� �را��ش �
��ده ا�ت، و ,(
�ده ا�ت �� د�ر �� زود �#س و ,�5م ھ��ش B+ش +واھد  ا�
د ا���� ھم �� ,#ر

�د، و ,(
�ده ا�ت �� ا�ر �� ��ر ا�ن �#س ھ� B+ش �د د��ر �
F آوری اش ��ر �(5� �+واھد �ود و �� د��ر ��� �+ن او 
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�� �ری زد، و �د ا"ل ا
#�ن B+ش ا�ن �#س ھ� را از دو��م را ��ور +واھد �رد. �� ھ
� ��ب ھو���را�� +ود د�ت �� ا�ن ا,

  �ر,�� ا�ت، و ھ�/ از ا
#�ن دور ���ت �� �� ا,���ری او دو��م ا�ن �#س ھ� از ��ن �رده ���د. 

   .ه�� ا�ن �ر��ب �5.� ای را �� دو��م �رای �5وی ا���� �(�� د�ده �ود �� �ردن +ودش ا,��د

 


