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��  ���	� ��وری �	�ا�ن دو 
  

����ت در��%$#ه !�ا��ن ا���اک �دم در ا &'� ،
��؛ �0./ "��.� دو ��رۀ �, �*" ا�* ا�( دو 
  .:�د��ه ا�* 56 ا�( %$#ه �5 و�9ع �7	���دا�( 56 54 4	#ی �3
  ،و د��2ی

	4 5� &�& و9 �;� 5��& 56 �?;	� ھ�یا@2?�#ی �	<�� از دو دھ/ :>��DEول،�	#ه A ،�B	�� ، ز 
)	2F>!، ��E& �H��6 5 ر�	��� و �G و Iح ا�I�Kرا �5 ا H��6 � ,� و ھ� �	E0� L��! ن�	

 �M0�& ��ای ?A NOP	F* ار�& و �	<�3د �ام و F� ھ3& ـ<��ع �9& ـ �?;	F& ـ  R	د از ھ�!

 و �%�ی و ���ول و ��B�G<�د M%� و �%�ض وH��0� و H��0� رز�� � و �$�وز و�� T5 در�$	��ه و در 
 
��؛ آ�	
 ھ�ی A	�H��9 ��ور و �3Bان در 6<�ر�3�� Vرا �5 دو دھ5 �%� �� از آن ��ر� Wو آن ��ا� ،

& HFP1303 ?6  �16%?& �5 روز  5E��0� ً�?	0� ، 	���د 4?�ن �Y		�در � 56 5$ & ر��5 ا�( &  56
� K�P�/ �?	�ن �, �Pف�B[.�� �� H��0 
 �?���ا.& در  ،را ��ا��د& 56 ��\* ھ�ی  )	?5 4�

&��6H ھ�ا_& ��د و ��را�& در K] ھ�ی ط�[ �;��;� ��ن را  �� ر\��*  �� ���� & �E� ر�;��در ا
 ،`?O� )و از دھ &���ن ��ن، �5 از ز��ن >2�5 �� !<��*، �� ر�` �6دن ا� ،L �� :>�*�� آرا

�G?� ل�� *E	� �0نO! ن 6??�از آن دوران�	ه :�ی در �6ر ����. ،، �#$%  ���� د�* %$#ه  و 
�Y		�ات ��ر��& ا�( 4?	?&، ھ�Fن :��5 56 "د�5 :� �6ردووز، & :O*: "��ر�V �, 6<�ر �5 ��:�Gن 

�F& 6?�"، ھ	�2cھ& �		Y�  د؛ آن ھ� در 6<�ری�� &F��& د:�:�ن �G:����نE��Y@ا �?��  56 &�د ��
�?� راد �6@& ��!�ردااز ��E	�و ا��d6* آن ھ� �� ھF	( 4?� ��ل �	L در �& !�3ی �6H از د�	�ی  

�* @'� 6?�5  \�دت ��ان ��ا��5 ا�� 56 �	�ون �5 �� & ��د�� و ھ	R :�ھ& /Fو ��ر ھ eO�?�؛ و ھ� 
  �, �! �'@ 5	H و !�, !�د ��ده ا�*.

�F& !�اھ� �5 �%�ر �دم 6<�ر !�د ��ھ	( 6?�،  )�از �دم  ز��دی ا�'�ر از ا�( 0P	0* 56 �%�اد ا
���'?� 56 �6ری ���� در�*. ،� 4?	( ��ده ا �'@   

�P ،���� &���;�ر ?4	Y� )		�ی در 4?	( ز� 4?	( ا�ی را ( .اH9 ��ای (، F6& د��ار ��ده ا�*ا
H	.د )	F5 ھ� .��%$#ه & دا ,�  

�Pرا ا 
%?& �O2* و \$	 5����%$#ه در  NO. د�� & 5�O: 56 5 �6ری !�رق \�دت��ا & 6?�؛ 
!��  از �	��3ان �� & ز

 ��5 ��د 56 ا�و اO: ���� ،*ه ��ه ا�#$%��ا�HK�P W از رواج �O'� ?'5 54 4	#ی �3
 ا�( 
�رن &��	� i��>� ��  از ��ل �%� ،�4	#ی ��د 56 ا�( ، 2001و ��F\ 5B���A &	�ن در 6<�ر 

& ��ان  ،��Oوت را 56�	��  ���Bد آورده ا�*. ،آن را ��Oو�& از ز	( �� آ��Fن 
،&���2�5 56  آزادی ��3\�ت و�Bد ��Gد ھ�ی �& و �	( ا.F���0P &ق �<�، ���Bد آ�ن ��Gد ھ�ی �آ

��ن ھ�Y@ا!�3ر و � �, از ا iت از ط���\I5 اط��?� �� آزادی ��Fم ��ای 0P	�B *0_& �5 ھ� :�E���ا
�& و  و ?�ظ�ه و...��M3ه ھ� و :O* و :� ����د�*  در ر���5 ھ�ی دا!�& و !�رB&در �kOKت ا

�?��� 5�، ��m	l �5 اI�Kح د��6ا�	, د��6ا�	, و �'H :	�ی ده ھ� �<'H �	��& ؛ر�& دا�
�%�� و HMk در 6<�ر�روق وردک، ـ از �9ل @ ھ#اران �ا6# در�&، و�Bد �	<�� از ��زده 	�	�ن 

��ن ـE��Y@رف ا�%�O6 را در ز�ن F6�P	* اش ھ� :�����B �'O� 5  و...، �%� از آن 56 ط�.
 وز�� 
& �6د &0�� ��Fا�5 را & �E* وو ھ5F روز�5 ھ� �5 ��ی آزادی و د *Eز��ن ھ� را  ��6ا�& و ز�

�� && �'E* را �� و 9�� ھ�  e�9 ،&3ھ<��3 و Eو را��/ 6<�ر را �� �GBن، A	� از �5 6<�ر 
��آ:�ھ& و ا���3اد د�?& ،�6ده ��د �?GB /��$� ل�� L� ن�?	>���39��ن  &���\�اH،  ،و �'�ت ��39

 56 ��ارزش آزادی ھ�ی  ،�Oھ	� ا���<5 و !�د و !�دورزی و �0Pق @�د6�P* ھ� و �Iش ھ�ی ��د
�& ـ �	��& و �����ت و ارزش ���دم ��[ریا `?O� ی زور�B 5� زورآور را H	Fk� و  *	F6�P و

  در 	�ن �دم رواج داد.ان د�?& �3Bر
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�3�
 ل ��0ط F6�P	P *#ب وط( GB?� �%� از ��رش �?;	� ھ�ی �5 اI�Kح �GBدی �H��6 5 �5 د	$�
�ر را هللا ا�ی ��د 56 ��3��0ً �%� از ��د و �?p ��ل �6ر �	��& رو�?�2ا�5 در 6<�ر �، ا:� آ�Aز ا�( 6

�FBل  و ا:� ا�( 6�P* را از ز�ن �	� �2	���، در 6<�ر در �;� از ز�ن @%�.	* <�وط5 ط��3ن
�#و.& ��B 5ی �	�  ���9ع �	��*. ،�%� در �Pود �, و �	� �9ن ،ا.��( ا@�Yن ��EP 5ب �2	��� �	�

   K%�دی!!
HFk� د��ری و�� �$P L�9ن �5 4?�ن ا@#ا� �	��& 56 �%� از �, و �*  و در��ه !<�� در5B ای از 

�A ،*O2	� H��9 ��ور �6ری ��ده ا�* ، در5B ای از �HFk و ��د��ری �5 4?�ن ،!�_& ا@* ��Fده ��د
  . �	�ون از ��ان و �HFk !�د �و 

�/ !�د O: دم، �9ار� )��� از �?$�ه ��ل ا�* 56 اP#اب :��5 :�ن در 6<�ر � ��ای رو�( ��!>	�
*FP5 ز?	�5 ز��د آن ھ�، �6ر & 6??�. ��!& از ا�( ھ� وا9%�ً در ا�( را��� و در ا�( ز�O��� ه  و�	6<

، 56 و !�د ��ن ھ� F6& از ا��Mف �6ر �2	��� ا��، و.& وا9%	* ا�( ا�*، ا:� از ا��Mف �2>ر��
 ,� 5� ،�?��rm	�\���ه در \�K/ رو�?�2ی �دم �5 �?��
 FB%	* 6<�ر، آن :��5 56 آن ھ� & !�ا�

�دم ھ� �F& ر��. �K و �� 4?�ن ���& از �& ا در ،&�6�P )	?4 ��&��دم �5 ا�(  \��Fدی و د:� ���
�دم �5 �9ن ھ� �	�ز & ��د.ھ� )�  ، ���� ��ای رو�( ��!

����ت \HF �6د �دم���& ا:� ھ� �9م و ھ� �?;	� و P#ب و �F* و >ھ
 و �sاد �5 ر��9* �� در اP ،
��� 5�@�: 59I\ ت و رأی دادن�������, در GB*  � و ھ�?��_� ا�9ام و اP#اب و >اھ
 و �sاد ھ� �5 ا

��ب E	�ی ��.� و ??�@e !�د \HF �6ده �������ون !<��* و �Fk	H و ���H �5 �، ��زھ� �5 \?�ان ا
�<�ن از و�Bد ،زور  
�ا� 5� &�دم �� �3E* �5 رو�(�� %�@* �� و �د H39 ل�� �� و ،�	E* و ا

%/ ��ز دارد 56 در آن د��6ا�& �<�ن از�B ,� ،)%5 و �5 \?�ان � �5 @'� �B ط& ��ای�� L	
& :�دد. 5�EB�� زھ� ��.� ��ی�� &�;�  

�& HF\ 5� 56 آ�ه ���� د��2ی ��د 5B�� �� 56 و �A *��FPب ا�( %$#ۀ	�F6 5& و ، �� ھ��F ھ� 
%5 ای�B ھ�ی آن 56 در &���ن ��6E��Y@ا /%�B �?��  ، �5 و�9ع �	��*.و�Bد دا��5 ا�* 

( 4?	( �	�ه ای را ��ای ر u�( در  & 56 ��ان & ا���<��	�ن �5 ھ�@� �	6m� .����وری & دا
��ب �	�ه ا�* �� �5 ھ�ف؛ ھ�@& 56 ��ای ر�	�ن �5 آن �5 راه و ط�ق ��ا�( ��ھ5 از ز�ن �	<�� �� ا

  �	�ه ھ� ����. و \F�& ���( و �	�ه ای �	�ز ا�* 56 %�0ل ���(
��.  ا�( 56 د��2ان در ��ا�� �دم و 6<�ر 54 :��5 ا�EPسE	� [.��( �� آن ھ�  ،�??6 &DEو.	* 

در 	�ن �دم \�ام � رواج ا�* 56 & :��?�: "ھ� 6�5 و �H !	�ل". ( �5 ا�( ا\��0د �5 \?�ان �, 
�& ا:� P ارم؛�� *�M! &E6 �� H	.د )	Fارم و �5 ھ<: &��ام Pه ��ور دارم و �5 آن ا���?E� HKا

  ���?�.  دا��5در دل د��2ان از ( 6	?5 ای 
     
   
  


