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��	�ن ا	�����ت و ��� �� � !"# 
  

���ن ��� ���� ���ی����ن را در ��رد ����ن ا��
�	�ت ���ار ������� !��ی ا�
�( از !�ی ���� ����ن ا��
�	�ت را #' 	� ����ی �&�م ا#$�ی#�د. ���� !�� 

در �&�م ا#$�ی�(، ا��
�	�ت 	�ا!�س ���ی����ن ��0ی/ .�ه 	�د، ��رد �+ی*� ��ارداد. 
 �5=(ا9>اب !*�!(  ، رأی وا�9 و 7*� ��	6 ا���5ل ��3( �( .�د. در ای2 �&�م

در ا��
�	�ت ��ار��. در �9@( #' ا��
�	�ت �Aر@���( ی?��' �*�ان ر��	< ا9>اب 
�رزات !*�!( ا!<، ا�� ����ن ا��
�	�ت ای2 �*�ان را 	�وی در B�3' ی ��!*�!( 

  ا9>اب !*�!( �( 	��د.  
��0ی/ ����ن ا��
�	�ت 	� ����ی �&�م ا#$�ی�( 	� ��Cو�*< ا9>اب !*�!( ��!� 

�9 D' ���� ���ی����ن ی	ر!( �	ای �	( ای2 ����ن �د. و��	 D*7*� د��#�ا� >#
���ن 	� آن ���� !�� ر�< ای2 ا�*� واری و�Eد دا.< ���#' ای2 ا��ق �Aر@��ن ا�

 'H!�� *�ز� �	ف �JH� دی� �	ارد و K?� 'CB ی ���� ���ی����ن��	ا��ام ��
#L از #L 	� ����ی �&�م ا��
�	�ت را  !*�!(، د��#�ا!( و �3ا@< اE���3( ����ن


��� ��رد ��0ی/ ��ار دھ�. �  
��( و �Aر@��ن ���
/ ��Cو�*< ا9>اب !*�!( از ای�Nی �5=( در ا��
�	�ت �Aر@�

���ن و ���یD 6�3 ��3ی و 	����' ری>ی .�ه در �
�ی/ ��!H��E )!�*! 'H' ا�
�Q*HR ا9>اب ا!<. ھ� ��P ط���اران و ��9*�ن �&�م ا#$�ی�( در ا��
�	�ت �Aر@���( 

 KN��� د ا9>اب �*�و��� و�Eر@��ن �3م و�A رھ��ی دو@< و ��9*�ن ای2 �&�م در 'P
'H��E را در )!�*!  �S�آ T' ��9ی< از ای2 �&�م ار���ط �*�ھ��، ا�� در وا�	و #=�ر 

 	�0رت آ��ھ��' و ��3ی از ��5ی< ا9>اب !*�!( ���E*�ی �( #���. 
QHV ���*A ا9>اب و �3م �U5 آ��S در #=�ر و در �Aر@��ن 	' ��3ان ��Sد ����ن !�ز 

���ن  و �&�رت #���ه 	� ا�Eاآت �S�� ،>���9 ��5ی< �&�م ���*�ی( ��رت���در ا�
���ن و 	' ��0ص ر�S�E �*Wر #�زی در رھ��ی ای2 ���ا!<. در �9@( #' دو@< ا�

 LS� ا�� و آزادی ر!��' ھ� را از�*� �SH�� ' د��#�ا!( و ��5ی< آن	د را ��دو@< 
�، ا�� د��#�ا!( 	�ون �U5 و �R9ر ا9>اب ی2 ا��
�رات د��#�ا!( ��5( �( #���

 2
!*�!( ��H( و ���SN( ��ارد. #���*�' از د��#�ا!( در H��E' و #=�ر !
�( ��ی�� و �&�م L#�9 !*�!( را ا!��ار 	� د��#�ا!( ����اد �( #���، ھ*Y?�ه 

	' ��5ی< ا9>اب !*�!( 	' ��3ان �LS ��ی2 و ا�B( ��ی2 ارزش و �=�ن 
)�� L=P )!د��#�ا  .����	  

�' �&�م �U5 و �R9ر ��ر���� ا9>اب !*�!( �م !*�!( در #=�ر در ���د �&
����( 	� د��#�ا!(، 	��' ����( 	� اراده ی ��دی و ی� یD ��وه ری�#�ر L#�9 ا!< 

�3م ��5ی< ا9>اب #' در �Bد N9]  و ادا�' ی ��رت 	?��' ی ���*�ی( �( 	�.��. 
ات !*�!( در ��رت، !*�!< را در !*�!( و ��Cو�*< آ��S از B�3' ���رز
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���ن ���( و ��*�' ی( �?�S*�ارد و د!< �� �*�ی ��رت را در ���م ��Sد ھ�ی ���ا�
��5ی< ا9>اب !*�!( از �9@( #' دو@�( 	�ای !�J' و �7رت �( �=�ی�. در 

ر.� د��#�ا!( ا!< و H��E' را از H��E' ���( و  ا@>ا��ت ��!H' !*�!( و
. 'H��E ی���Sو��ی ���Cل �( !�زد. و ���S در .�6 �*�ی H��E' ��*�' ای 	

.�Sو��ی ا!< #' ���N' و ��Hر�Vت ���(، �Kھ�(، ز	��( و 7*�ه �Eی ��د را 	' 
و�9ت ��( و �3ا@< اE���3( �*�ھ�. ای�S�� 2 ���*�ی ��رت ا!< #' در 
���ن P' در درون ��Sد �Aر@��ن و P' در ��Sد ا�Eای( دو@< از ���*�ی( ���ا�

.�2 ��رت !�د �*��د و از ��اوم ���N' و ��Hر�Vت ���(، ز	��( و اE����S?� )3ا
  !�ء ا!��Nده �( #��. 

  '	 '��?P '# >!ن ا���������' ی 	�*�ر ا!Q ا�?*> و درد ��ک ����3د �Aر@��ن ا�
��3ان ��Sدی #' ��د 	� �&�م د��#�ا!( از راه ا��
�	�ت .�6 ی��< ��6 از ھ�' 	� 

���ن ای2 ��� ری=' ی د��#�ا!( ����*=' �*>��؟ �Pا ھ� دو ا��ق �Aر@��ن ا�
��ری
( را ����/ .��� و �����( را در ا��
�	�ت ��0ی/ #�د�� #' 	� روح د��#�ا!( 

  ��!�ز��ر و ��ھ��� ا!<؟ 
  
  

 
 


