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ت��
ن �ط
)�% 'ری �% ��دان آ�ده ا"ت. ا"�رار راھ�ردھ
 و  ا�را�
ر'ران �
ر د�,ر �% �+
�% ��ودی از '(- .�
�
��


ن، /0
ی 31وق ز�1)�
ن �% ��ظور ا"�
راھ0
رھ
ی �7ط 01و�ت، راه ��0ن و �ط�وب د�,ری �% 6ز 1�ور /(
ف در ��

�. دراز �رای ��8ر ر�(
و�% ی �01را�.، �% راه ھ
ی ا<>ح ط��
�% و ا�>م �ظر از طر�ق �
:. �,ذا/% ا"ت. ا-+ر�ت ��ت "


ن، رای �ردم را ���
ی �/رو��ت و ��3و)�ت 01و�ت ��. �
ور ا�دAو)وژ�? 01و�� %�
)"
� 
<�دوق رای ا��د �"% �ود�د ا�

ً ز��ت �رای ز��
 �6وه دادن ا�
رت ��"وخ /ده ی ا">�. �.D6% ی دا�د و آن را <ر�3
د �% د�ِن اََ�رَ�رد �1ور،  /�
رد. �ا�


ت را دو �ر�1% ای -رد �
�<�8ر دا�"ن �ردم و -��ر ��0% ا-�ر و اَ��َم دا�"ن �ود ا"ت و ا�ن �
ور :رون و"ط
�. ا"ت -% ا�

ر ھزار "
)% را ��ر از �ود آ�
ن /��ص �. دھد�H .�د� 
 .ز�را �د�. ا"ت -% <>ح ��ت ا�ران �

 
�
 ا"� 

د �% 1. آ�
ری -% �ود 01و�ت ا">�. �دل آن ا"ت، ا-+ر�ت �ردم ا��د �% <�دوق ا��H���. و ا<>ح ط��ِ. ا-�ون ��

�ر�ط �
 آن را از د"ت داده ا�د. از "وی د�,ر راه دو�. -% �رای ��8ر �طرح �. /ود، �ر�ورد :�رآ��ز و �ر��. �
ر6. و 
 ً
"

زو)�د �/و�ت و  �
 دا��. ا"ت -% آن ھم در :رن ��"ت و �0م ا"� ً
���
�. �ود را از د"ت داده ا"ت. ��و:�Kت '(

ب�
Lذ�ر راھ�ردھ
ی �ر��. و �"�1
�% ا"ت -% ��و�% ی آن �Kد از ا�3>ب  ا"�رار ز��6روار ا�دام و رور از �وا:ب ا6�۵٧ 

 .�ود را �/
ن داد
 
�6
�ت 'را�.، � ،.�
�
". �% د�و-را�زا"�ون، د�و-را". "
زی، 1ول �واھ.، 6��ش ا6�" P�رھD راه "و�. -% در

 

�. �و"وم ا"ت، 1ر-ت ھ
�. �ط
)�% �1ور و ��دا�. در -/ورھ
ی �"�
ری را ا�6
د -رده و ��

ت ���1�ور �رد�. و ا�را
�روری ا"ت -% ھز��% دادن، 6زء �Q�(? 1ر-ت �% "وی �ر:راری -�ر�ن ھز��% �% �و�3Dت ر"
�ده ا"ت. و6% �% ا� %ن �0

.�� .�
�
ت ا6�"
وان ھ�L Sد�ده و -
�Q. را �دون  'را���
ر�ن Lد�ده ی �ورد ��
ز ا�"
ن �K�. �دا)ت و آزادی ا"ت. در ��

�دار �وده و اL
ز د"ت �واھد رDت. �د��. ا"ت -% Lردا�ت ھز��% ی آن �% د"ت آورد �,ر از راه ھ
ی �
در"ت -% آن ھم �


ت �(

�. و 1
<ل /دن در�6. �ط�
�ث 3و�ت 6��ش �/و�ت Lرھ�ز ا6� %- .�
�

ت آرام ���ھز��% ی 1�ور در ا�را
ر �
/د. ا�ن ھز��% ا�
 از ھز��%/�� %�
ھ
ی "�,�ن /�<. و  ��ّت �. /ود از ھز��% ی �/
ر-ت در 1ر-ت ھ
ی ا<>ح ط��


�. 1ر-ت ھ
ی�1
�% و �/و�ت آ��ز �% �راب -�ر ا"ت و �>وه �ر آن ��0ن و �ط�وب �ودن 1ر-
ت �ر��. دا��.  ا6�"�

�ل ھ
 �% 1ر-
ت �ظ
�. و :�رآ��ز ���% �6�وری ا">�. �و �
ر6.، ���3
ً ز�ر "وال ا"ت. �
�د و6% دا/ت -% ا"
س �ر�. 


�ل، �و)ود  را ��.�آ��ز �% ��ظور ���ود و�W �و6ود ا"ت.  ھ
ی �"
)�ت �"ن ھ�% راهوان �ورد "رز�ش :رار داد ز�را ا�ن 

ر  ۴٠��Kض، ��1ل ا�دAو)وژ�?، "ر-وب و در �? ->م ا"�داد د��. در طول � %� W�"ل �1<و). 6ز �/م و -��% ی و
"


�

�. :درت ھ
ی ��
ورده و ��
�د از و6ود 'را�/
. -% �واDق �را�دازی 01و�ت و"ط "�ط% ی ��ن ا)���. و �
 6ر���/L ت �ورد

ر6. ھ"�د، 6Kب -رد�. 

 

 راه ر�/%���و6% �% �راب Dوق،  

د و ��Kض و �6
ت -/ور از �
�ودی،  �"D 3ر وD ردم از� .�

�دار �رای رھL ا�. و


/0
ت -�و�. -
ر'ران و ز�1�
ت و ا�را�(

�. ��دا�. از �ط��/L ری از طر�ق
�
ن و '"رش ��8رات ز�ر��
�. و "

�. ا"ت�
 .1ر-
ت �د�. و �"
)�ت آ��ز ��
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