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 ا�
	�ر ���ر ا��ر

 �ذ��� �راغ راه آ	�ده 

�� ا������ت ��ور ��، 	� ا���	� ��  ��	��#ر وا"!	ت ھ�ی    در�ورد رو�د ا������ت ورو	داد ھ�ی 
�.�وس و"��ل �	��	�* و,�وی +را�وا�* �ود �� د"ت و�(�ِل وط�دو���ن �ردم دو�ت، ھ�راه �� �دا�	ر 

�ش �د.  در 	2* از ��	ت ھ����* (�� وا���*) را �	ط.�	د ،�ن دا��� آ��زه �	�وا��م ,ر+�5ی �	را�ون 
ن آ�8ز ا	ن �و��� آ��	ت ,ذف �د. �5ر,�ل ا�#	زه  آنن ا���	� �� ھر د6	.* �� �ود از آ ���م �� 

��* آا���	� �ود . �� ����5 �ن ، ,ر+�5ی را �� ��	د ���9 �ود، �� ���طر �9س �و��ن، �ل �� �.ت �ر
�	و��� "د ا+را��� و و�وا�ل ��زدار�ده ا	�2 �ر ��	ر ر�د ط�!*  �!��
�	و��� و �* ا+راز�د، ��6م   ��

  �2رار ��	د �9ت و �و�ت. 

ھ�	ن 
� و  ��2ن   ز��ن و ��2ن در دو ����9ن "درت و آزادی دو �
.* ���9وت از ھم دار�د. در او6*
 ز��ن ھ�	ن ا��ون ودر دو�* ��2ن ھ�� 
� وز��ن �
�و�� �5م �	و��� �ذ��� ,�ل وا	�ده �	���د. ��
�د	ده ھ� و رو	داد ھ� از �و>; �29ر "در��دار ,ول ��	
: از "�ل �!	ن �ده  *�ھ�	ن �.ت ا�ت �� �رر

  در ذھن �ر�	ده و ازان +را �ر ��	رود. +!�6	��5ی 
�ری +رھ�#* در ��ور را �� ��5دت �ط.�	م :

�رای  +!�6	ت �	A ���دۀ ده ھ� ���2 �و�* و ��و	ری و�و���ری ُ�ر ��رِف �� ا	ن طول �رض،  
��وری +C	ر و
�#زده ����د ��ور��، �� ���طر ُ�ل روی �ردم �.��C� �� �2د">د +رھ�#*" و��5د	�� 
��زی ا	ن دور��طل 
�ری �� در �رخ زد��5ی ����#	رش ��.	� ���	ث و�	دردی ا���ن 
��!: �� ��	د 

 �� *.� Fم �� +رھ�	را�ود �� ��ور ��
ی د	#ِر د�دان �	ر در 
ز ��دِر ��+	�ا	�م �	ز  ���ن �و+���C ا
��وت �	در	G ��دن 8ر�* �ا�ت �� �� ا+زدن ��ده د�و�را�	�م ، از ان �رای ��   �ر�	�ش �دا��� وا	ن 

��� و��	د ��ت دارش �ود.ط�!* ا�ت �� �دای ا�#�ت ���ر+رھ�#* درد ��"+رھ�F ��+	� د�و�رات" 
ا ا
���ب ���ذ	رو,�* ط�	!* �* آ��� ا	ن د	�ر در ا	ن 8ر	و �و����ده و,�ت ودھ�ت �� ��	�ری ا�ر

      ا�#�ر�د �� �داازا���ق ��ه ھ� ،ھ����د ���د. 

رو��#ری   در���	ل �ر�وط �� 
��!� و��ور، ا�ر ��ذ	ر	م �� ھدف از �,.	ل رو	داد ھ� و�ظر ھ� ، 
 راه ,.�5 �رای ���	ل K	�,ل ا�ت و	� ��	د ���د، در ا	ن �ورت �وا+ق روی در�ت 	�  و	�+�ن و �	���5د 

8.ط �ودن راه ,ل و	� راه ,.�5 �� �	ش �رط ھ�ی �	�ز دارد �� در رأس ھ�: ا��5 �� �ظر�ن ا�ل " 

ر�� � �
آزادی وا���Cل" 
� �	#	رد. ز	را 	�+�ن �,ت و�Cم 	� �و>وع �� �
ر�� ��Mت �	�ود.��	


ر�� �ر �� +>�ی �� ا	ن دو�59وِم 
دا	* ���ذ	رازھم (ازادی وا���Cل) ا�� *!��ده �	�2د ، و,��ل 
��#* دارد. در ��	ن +>� د����6 �
ر	� ����م رھ� و�
ر�� �و+ق د���ل �	�ود. در +>�ی ���� ا���دای، �


ر�� ��	د از� �
ا��� �
ر�� �ر در�ر دارد ����!ت ��د. از راه +�	ده    ">	� �ر�2س ا�ت. 	!�* ��	
ا�ل ,��م �ر ا�د	�� و��ل را "آزادی"  �2رار ، (ا���6 �� ���طر���	د �ر ا�C6ء �دام ا�د	�� �!	ن ز	را
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�2ررا �روری �ذرا �ر رو	داد ھ�ی ��د دھ� ا�	ر و ��ز�	�* و�ط�6!� ا��5 را >روری    �	����م)،
  �	دا�م .

�ت ھ�ی ان ���ھده �	��2د �	����ن در �	��ی ,���	ت �و
ود و��P+دا و   ا��� ا�روز �ردم ا	��د	ده �و 
�ت. �ل ������� و �	� ����
ره R* دارد �� در ��ر	Q �!��ر �� ا���داد �,�د ھ��م ���	�ده �.ق ا6

   �5� �26ود��ی   و�!د وارث "درت ط.ب او �,�د داود ���*  �	و�د �ورده  �	ر,م و����د ا�#.	
ا���دادی د	#ر در ��ر	Q ا	ن ��ور �	#ردد. در�دت   ، ���2ر ر�م �ود�� و ���	ش +�ل  1352�رط�ن

 *�����ل ا���داد داود 
��در�و�ش 
�5وری "��*، د�ت اوردھ�ی ��د	ن ���6 ی ���رزات 
در ,�ل ��.ور �ود، از اMر   در �ظ�م ��2* �� "��ون   ازاد	�واھ��� و د�و�را�	� �ردم را �� �� ��دی 

�2وت 8رب، زا	ل و ��  �Rن و�وط	��2 �ده �ر�.	ت راھ�ردی د��	��ت ��د وا�دام ، �.5م از �	�ِا���ل 
) ���2ر ا	
�د +�ل ��زه ا���داد M1357ور  7ن �ود�� ، �ود���* ھ�ی ھ9ت Mوری (ر�م ��#	  �(�* از 

وا����ق و
��	ت و����ر �* ����C در ��ور�� از �وع رو�* �رد	ده وھ�� د�ت اورد ھ�ی ���2د 	� 
 دھ� را �� "5ر ,	وا�*"�ور �.C*" ��5دم و ��+�� ھ� را ���� �	��2د . 
��	�ِت �� >ر	ب ��	�ر �زر��ر از
�.ف روس ��رب ا��5، �� 
ز ���,ب و,9ظ "درت  �� ��	�C� رورده روس ھ�، در�"�ل، ا	ن ُ�روۀ 
�* �� ھر ��5 ، �	زی در �ر �دا���د ، د���و	ز و ��د ��روع ���	��دن ��و�ِت 
��	���ر اش را، در �	�

�دان ، ��وب �و�ش �دا6ت ا	د	و6وژ	� ، در ,C	Cت از "وا�	ن �د�* و
زا	* ی �� ��ه �.	د ا�دام وز
�.ف، �� �ود��رو�	ت ����رو�ش را از
ر�� ھ�ی ��ده اور و +ر��	�* "�ردار  *��	�,���	ت 

�� ا	ن �ر�	ب د	ده �	�ود �� �ود��ی �رط�ن       �رخ" 	� "6	و�* �ردار" �	#ر+ت ، �� ا
را در ا�د .
�ر	ب ا�8ز �	�2د ودر �Cد�� �ود�� Mور �ود. �	دا�	م �� زور و	ران �	�2د وو	ران �	�ود و"در��دار�� �

��5�وار ��	ده   ��ر	ب ا�
�م . �,�د داود ���� 
و " �رش �رھ��ن ��ری �� �ر �دار ��در��* �� روس 
�ود �ر	ده �د " وا�� �ر و	را�* و	را�� ھ�ی �� �
� �ذا�ت رو	ش �رط��* �ذر"�ور�.C* " را ��ر	; 


�ر و�>�د،��  �رد. از ا	ن ,د	ث ��9ل �وا�ده د	ده و��	ده ا	م. �� و>وح ���د	ده �	�ود �� از�دار�
ا	د	و6وژی "درت ا�ت �� ازادی راھ* و
ود �دا��� و�	را+��دن در دور ��طل �د و �د�ر�واھ* ��واھ* 

  �� �د�ر	ن �ر��ز �	�2د. 

در �رداب ���ده و	� ��    �ود���* ھ�ی ھ9ت Mوری و"�* ز	ر >ر��ت ��Cو�ت �ود 
وش و �را�ری
ھ* ور�وا	* "رار �	#	ر�د رو���C� �5 ��دا�� �� ��	ل 2�6ر�� �
�ت ا	�دی اش �!�	ری در �را�	ب ���

�* ����د. �	�د دار	م در ا	ن �ر,.� �� �
�ور �ر	�ن و ��Cو�ت �ود 
وش از ����: ��رز ا��ت، 
رو��� ھ� �	�2ش،ا	ن �5رھ� ا�د �� �	��ر از �	ش �,ل �� ا�ن و �� �
�ر �وزان ز	ر��ی 2�6ر	�ن 

�رھ�ی �و�* ��ن ��دل �	�ود. "	�م �ود
وش �� ,وت �5ر	�ن و,و�� ���6* ���ل و"	�م �	#��� و ھ�2
�5ر	�ن ھرات و ��	ر"	�م ھ� در �و�� و���ر �	5ن �واه ا�د �� �ردم �� +.U ��ودن ,���	ت ، �و��ه ��ودن 

"رار �	دھ�د. �� ازادی وا���Cل را �� �,�ل ���ر	ن �.�9ت و در ز��ن �و��ه در ��م ا�داز +��.: ر�	دن   
ھ��� ھ�ی ��Cو�ت �5ری ا	ن ��.ت �ود
و�* "	�م ھ� ا�ت �� ��ت   ��و�ف اذ��ن �� �Cش ��Mت 


�وز ��.V را �	.رزا�د. ,ر�ت �ود
وش �.5م ازا�د	�� و�29ِر �ودا�#	��� ، در+>�ی �� ازادی ��
� در +رد +رد ا���ن ھ� وا���Cل +راھم �	�2د، ُ+ر�ت ���رز �* 	��د . ھ���	ن، و"�* ا��!داد رھ�ری ا	2
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و
ود دارد، �و,	دش را در رھ�ری ا	�2 ��	د �
ری ���	م ان ا+راد، در +>�ی ازاد و���Cل ���د ، �� 
��� ؛ �.�2 طوق 6!�ت وار، �� زور در ا��2ل �F�9 و�ر��	� وا	د	و6وژی... و	� �,رک ھ�ی ���	��ت 


در  ��5ر ا�ت   �
!� ای را �� ���ر �* اورد �2م وز	ر �2م �ذ	ر+�� و	� �,�	ل �ده ���د؛ ��ق وا�!�د +
    ��	م ز	را ,��ل �
ر�� و ا�وز�ده ا�د :   ر	دادھ�ی �!دی ���ھده و�ط�6!� 

��ورأی �.* ھ� و"�* ا��ده �* ھ�ی ازاد	�واھ��� �
	ن �� ا���Cدات د	�* �ردم �� �رای د+�ع از �وا�	س 
���ر +رار	��* را �� �� ا���9ده از ��م �	�  ��ن واز 
���* ا��ده �* �ود+رو�* ارزان +رو���� ا�#�ت

�	���9 از ھم ���ران ر��ب ���	ن 6,ظ�ت ، �ر �ر ا���ن �	#��� ��R	دن را در �C.	د �ھ
رت درھ��ن �

	ب �د�ت �� �	#��� و�	��ت ��ردم �� ���	ش �ذا���د، ���ھده   روس �وس �ود، � :C���در 	� �

��� ��، در�و�ش    �� �ر��	� �ذاری روی �ون �ردم�رد�د؛ ��	�ر +ر�ت ط.���� و+ر	��2را�� �� ���
ا���Cم �2�ت و	���م و+ر��	ش    
���داری از 
�5د و�
�ھد	ن، در ا��داد �ط�	ق اھداف راھ�ردی ، ���ل

�دام ���رچ �ون �� و �� �زر	ق ,��ب �ده ��رودا6ر در�د�� ��Cو�ت، �� ا �� ،*���5�وار رو
ر"	ب 
	�ن �9وف ���ھ�د��ن �رای ���C ھ�ی ��ن، دا�	� �Cدس ازادی وا���Cل اد��52ی ���!د و�ط	; از �

 �����ردم ��.��ن ��را �� �
راھ� ی ���
� ھ� ����	ده و���ث �داوم 
�F و ر	��ن �و��5ی �	��ر،
�رد	د�د . ھ��� �� ���Kر+�ن �Cش ��رب  ���ث �.�9ت ��#	ن ��6* وا����* وا�,�ء و�9.� �دن 	� ��ل 

ان ھ�� ���6ده �* و�#و+�	* ��Cو�ت ��(Mر از �ود
و�* و +�رغ از د���2ری �	#��#�ن  ���ر�	#���،
و�زدوران ، ��در	U +رو�ش و�� �!�دل >!ف ھ� ا�
��	د. 
�5د ازاد	��ش �� 
�F �	���* �!د	ل 
 �
و+رھ�F ازادی �واھ* در �ور�* ���	دن �
�ھد ودر �ط��ق �� ا�	�ل ��ز	#ران �	رو�* �!ر	ف و 

����د و�� ا	ن 
� ا�دازی ا+���ر ا���5 �ون ھ�ی ��ک آزاده �ردم ا	ن �رز�	ن، �داِل روی �	��   ا�دا
  ھ�ی �ر�	ن �ودر	�5 ��و��م ھ� �	وخ وا�و�دھ� �رد	د.

رو��5 از اMر ��5ی ��#	�* �� �ردم �� �رای ازادی وا���Cل ��ور �ردا���د �2�ت �ورد�د. وا�� آ	� 
5��	روزی ر�	د�د؟ ا�ر 
واب آری ا�ت �ر�	د�* ا�ت �دام �ردم �� در��	
� ا	ن �2�ت رو �� �

��د و��و در ا	ن �!�د6: ��دۀ �زاع دو طرف ��  �	روزی؟ وا�ر 
واب �� ا�ت �ر�	د�* ا�ت �را �� ؟ 
�	روز، �� �!��ی �.��، ������ �ود، ا�ر ھ�ی �وھوم و �
5ول ھ�ی   	2* ��	د �2�ت �ورده و د	#ری

  �ورد �طف �و
� "رار �	#	ر�د.    ه ��ه ھ� ز	�دی را رو �	�2د و ِ�ر

���ن،�� ��P+ر�ران 8ر�* در"��ل ا��!���ت ا�	��!د از �2�ت ا��!��ر روس و�روج "وای ا��2ور، 
 Q	رود. �ردم �� �� در��ر	ری ا��ظ�ر���!����* ا�ت �� از "درت ھ�ی ا�	��	ش و�� �م، در�ت ھ��ن 

��5 و رو��5) ازاد و �ر�.�د از �!ر�� �	رون �را�ده ا��!��راز 
�F �� دو"درت �زرگ ا��!��ری (ا�	.#
�ود�د ، "�ل از ھ�� ، ��	د ��وان ��.	م ���ذ	ری و ا��!��ر ��	زی ازاد	�واھ��� و ا��Cل ط.���� ���را 

�ر��ر از ا�وزه ھ�ی �8* �رای ��ر	ت ازاده در ,C	Cت ,�وی 	�     �	�ردا���د. ز	را ا	ن �	روزی
Mت و ان ا���ت ا�,�ل زور و"درت ز	ر ھر ��م و در ھر �طV در �وا
� �دن �� اراده درس �زرگ ا

  ازاد ا���ن �وده وا	ن درس ��	د ��دوش و از �,�وی �5* �	#�ت . �� ��	ن �د. 
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از �	رو�,ر�� ا���Cدی وازاد	�واھ��� �ردم �رای ازادی وا���Cل    �,ول و	� �,و	ل ��Cو�ت و
�5ِد	�2  
���C ��ِد  ور�#ری وا���8ش ، ��ر 	� ��� �� ، �.�2 ��	
� ��ر�ز ��ور �ر�وردار �ود ، �� �

ر�� ��Mت �ده 
��ش �ود و�� ھ�وز ا�ت. �����	* �Cش +!�ل و�وMر    ��ر�ردی، روی ��2ت >!فِ � ��

�دام ا+راد ���!د در ���	G دو �ر د	ن)در ���ی دو �Cش ���� ��>�د "در��دارا�� و,Cو"�دارا�: د	ن( وا
�م از �م در ا��م ��  –ِن "درت زده ، ھ��وان �� ���	�ت ".�* >د د	�* ا��!��ر�* ھ� ا	�9ء �Cش د	

، �� درازا ����دن 
�F از طر	ق �,و	.دھ* ,���#را�� ا�.,�  --,�2ش �ر Kِا�راه ا�ت و �� ِا�راه 
����* ��رب وھ��#��� ا	را�* ��رب   و�ول و��ظ	م �����ظ	��5و��ظ	�	�5 در �روه ھ�ی ھ���#�9 

و��2و�رات ھ�ی ���وارزن 8ر�* ��رب و��	ر ا��!داد ھ�ی ��ر �زار و ا��ده �د�ت؛ >��ن 
ذب 
     �	��ر	ن �ودھ� و����د��5 �� �.ط� ط.��ن ر"	ب روس؛ �� ���ر�د. 

�	�	�	م ، �� ا	ن ز��ن �رر��� دارھ�ی ��ظ	ِم ��ظ	�	�5ی 
�5دی �� از ��ب ��5ر��5ی ��	زه 
و	��� در 
ت ا�6	�* و �!ر�� آرا	* ھ� و �
�ن ھم ا+��د��5 و��F ود�دان ���ن داد��5ی رھ�ری در�ده �و	* ھ�ی ذا

��ظ	�* ( �.�9ت ��#	ن �
�ھد	ن ��دی ور���R	�ن در ا	ن �	�ن را +را�وش ��2	م) و�� درازا ����دن 
   ،*��5ر ���ل، ا	ن ا�ر	ن   ���C ��دا�� 
�F ، ���� �ط�R	ن �ده �ود�د ، �!د از �روج "وای رو

(ا��!��ر ���ی +ر	��ده ��د �5ر و6و �� زور �ر�� را,9ظ �	�2د)، و����ده   5رو ���د �	�� 
�ن �د�	ت �ظ
��� ��ق �و,ش و�ر�ر	ت � ، *��	�ظ	ر ���د	�ن ازادی و د�و�را�*  ��ن ھردم �5	د ان �5ر ��ر	

#و	* و ��س ) "رار داده �د. زھ* را��21واوا	ل "رن  20و,Cوق ��ر، در��ر	Q �!��ر (در��	�ن "رن 
��س ! �  و

�	دا�	م �� در "��وس ا��!��ر�ر �رای ر�	دن �� اھداِف �	طره و�.ط� 
و	��� از "5ر و ��و�ت �ر	�ن 
ا�د . ھر��د �ذا��ن �.��ت ظرا+ت      
�Rز    و روا    و روش ھ� و��	ل  +ر	ب ھ��   �ر+�� �� دروغ و

ا	ن ,�ل ظرا+ت ���ورھ�ی ا��!��ری ��  ���(�وس 
.وه ��د ، ��     وا��!��ر در ���ر ھم ��	د ا�د�*
�رای   �����#�ن 	�د �ده  �ظ�ھر ر�وا	* ُ�راوازه ا	�2        �	�واھم �� ان �و
� �ود، 
�6ب ا�ت.

�رر��� داران ا�ر	�2	* وا�#.	�* ���ر اورد، ���د+* �� �ل ����Cدا�� �ود. در ورأی ا	ن ر�وا	* ھ� 
، و �دا�* ��	��� و�زاوار ��ودن دا��ن ازادی   ا���Cل و
��	�ت >د ��ری ، ��ط�R �59وم ازادی و 

وا���Cل �رد�* �� �رای ان �ون ر	���د و�	�ن �.و	,* ���	ن و��P	رت ازادی وا���Cل �� ا�ول د	ن ، 
�� �� ���	ش �ذا��ن �5ره ھ�ی ��Mل د	ن از �ود �	#��� �ده در �	�ن "درت در ��ل ، و�� ا	ن ز��ن"���� 

��د و���� +ر	ب"�در �	ن ,�ل، ا��م �	��ر+* 
�5دی ھ�ی �د��م ���ده 
�5د و ��5	ل �!و	ض 
�5دی  
�	ده و�ر��ب ���ر "وم و"�	.�، �رای �!�	ل و��2	ل �ھ� �� ط�6ب ھ�، ا	ن �5ره ھ�ی ارا	ش �ده د	�* �� 

�	ده و�ر��ب �ر�	م �	��ی +ر	��ده �� �و���دن �5ره ا��.* ���ور	ت ھ�ی �و و ���5 و �� ��6	دن ان 
ا��5 ، و
� زدن ا����M� �� �5 +ر��� ھ�ی �
�ت و �ر�ردا��ده ��ه ���ق �� ��ت و��ج �#و�� ا	�2 �� ���5 
�� و روز ���ری +رو �رد، �.�2 �� ا	ن ��د	ر، ��د	�ت ھ�ی �	�دت "�	.� ط.ب را .�ذات �.و���� را �� 


ر�* در �را�ر�ود دار	م. �5م �	ز �� و
د و ��	2و�* وادا�ت؛ ا	��5 ھ�� وھ�� را �#و�: ��5ود و �
  ا	��ت �� ازان �� �* ا�وز	م. 
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 :6��
���!و	ض �2ول و�F�9 �� 6ُ�#* و�F�9 و
���	�* �ِ� �ور �ر ���د �ِ� F�6، در 	� رژه �ظ��* 
ا	ن ا�	�ء �
	ب و8ر	ب ��5ور �� ط�6ب واز��	ش ھر�� ��ز
ر ���ده و �9رت ا�#	ز ا�ت در �رز�	ن 

��* �� "�ر,.� �و	ن �* در و د	وار��، ھ�ز�	6�	��ن �ود �� ا��,��6 و�و�ت ا�دا��ن �وروی �و
�ر��	داری و ��ق ھ� و ��ر	ن ھ�ی 
دی آ"�	* و��ل ���	* 	#��� ا�ر "درت 
�5ن .  �	�و���2.*!" رو
�	ده و�ر��ب �C.�* ا��5 و	� �����* �ود و	� ���در ا	ن �	�ن، +�5	ده ��د �� ��C	ر از ���ط� �ر ��C.ب 

�د��#زارا�� و���	��: ذا�* �رو��52ی ��5ور �� ط�6ب ���ر"ر	ز *���9��
��ر زرد و �5ره    ی و�ر
ھ�ی ����ک ا
	را�� و �ور�� ھ�ی ا�.* �زک �ده ��ن ���	�ن ��ت. (�� +�V �زار�ر	ف >رورت 

ذات �.و���� ���9* ا��ن �د). ا	ن ��ز و رو �دن ��ت ��ب �د �� �ر�ت �	ش رو	�5ی   ��ز��ت
��#وی ا��5 �ر	; 2�6�روز  ��15ری �Cوط ���ل ��ور �د�ت ا	ن 
5ول �ر�ب را    BBCر ا
	ر (

ز	ر �وال    �	��	�* �رد) و���رش ���ور	ت ��9* راھ�ردی �	رون از �رز ھ�ی ����2ده ��ور ��، 
�رود. ��	د �� ���ھده ا	ن و>; ��ور ھ�ی ��زه �� ا���Cل �وری ر�	ده ا�	� �	��� �ر
	V داد�د ، در 

    	ت �دا+!*، �	�ن ز	ر ��ران و	� ��ودان ����ن ��ران را ا����ب ���د. و>!

�وا�	د ) :� Q	* ��ر�� �	ن "�� 	واز ا ) ��C6دن ا�8ز�رده �ود   ا	��
آژدھ� �	�* �* �ر و�دا �� 
*�در ,�ل �.�د ��ودن �ر از ��6	ن و در ,�ل �ذ����دن دوران ��Cھت �ود دور�ر ھ� �راز	ل    �	��ر رو

C	م وا+ر	دا�	2رد�د �� ��	ود �س �ودن را ز�ز�� ���#و�� و�را در   �ی 
�و�* وھ�د ھر 	� ���P از 
او6	ن ��ل �دۀ �و�	�وی ز�	ن ��ک �د و �رج ھ�ی دو ".ِو �	و	�رک، ���د �ر��	داری 
��5* را �.!	د. 

د �� �� ��� ��	ن ا�� �� �
ر�� �	دا�	م �� �ردم ��دی در ��5ر	ن ,�6ت �� �� �� ��5ر دھ� و"ت �	�ز دار�
�* ��ر�د! دھ����ر �ر ازھ�� ، �دت �س 6رزه ھ�ی ,�دDocumented Files   �Mراز ھ� 	� �,�وی ��	ن 

در �رز�	ن ا��	* �� ا�ت. 8و�56ی �وKد	ِن ھ�� �ن دھِن ا����ر، �ر از ھ��ن ��ک �.!�ده دو".وھ� 
R�
�ر2�6ر	�ن +�V ا�96و,�ت�ردا��� ، رو �وی ���م ھ�ی ��ر	� �	�� ھ�ی �ون ا6ود �	5ن،  �2	  

���ن ��در ��ی �ر�* ا�6ل ��5ور �� �ن Kدن ��روف �ود�د �ا	�ز��ن �� دا	� �* �وزاِد د	و �	رت و 
و �� ا�ط�ح ا	را�* ھ� �9ر ���را در �* اورد و�� �ط�ح    ز	را�ش آ����رھ� "رار �	دھ�د  ، را

��م ا��	ن و6* ,��ب �ده، �5م ��	ر "دوز�	�ن �ود��ن دود از د��ر ��ن . +2ر ��2	د در+وران ا	ن 
ز�ده ���ده از ا	.�Pر ھ�ی �	�	ن ، +را�وش �	�ود. �ر��	داری 
��5* ا�Cدرھ� ھم ��    روی ز�	ن"،

�را�د. �� ��	ن �	�ت. �رای ا	ن   �	�وا    �ر��	� ��	وس و  �	��دار	د �* �روت �	�ت �� ا	��5 را از �وان 
�رواز درا�ده ،   و�56ی �وKدی ا��	ن �9س ز�ده ���ده ھ� ، از �	�� ھ��ن 8 ��   Fھ�ی زرد ر� ����

��� ھ�ی �	�2	ت ، را 	2
�	* از ھوا ھد	� �	ر	ز�د . ��، ,�+ظ�   و ���� ھ�ی ��ب  �	�2	ت � �� �	��
��س و+را�و��2ر ����د! ��ش ا�.* �و
ودات ھم ���ر��	رون ودرون   ��ر	�* و و
دان �.* ��	د ��

و"ول ��2* از �و�* 	�2   �و
وداِت ا�ش �9س ،   ی ای اس ای ، در �را�ر ا	ن ھ
وم ���م ھ� و ��Pک ھ�
,�* در ��6م Kھو�* و
�رو�* ��ن �	ز ��ور �2رده �ود، �!د از  از �Pز ھ�ی ��Pوش ا	ن ��6	�و6	� ھ� 

ب ا�دک ��F ود�دان ���ن دادن و8ُر	دن، �رای ,9ظ 
�ن �ود وان �وزاِد �� ظ�ھرا 	�	م �دۀ �ر�*، ��
���	ده    ��Cو�ت�، زوزه ���ن راه +رار �� �وب �����5 و��5��Pی   �	�ورده ، ُدم ھ� را روی �2م ھ� �

در �	ش �	#	ر�د. وا	ن �	�ود �وژه �و �رای �روع دا���ن �وی �� �� ا�روز دوام   ا�.* ا�طرف �رزھ� 
  دارد. 
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����ر 11وادث �� ,  ھ��6 ی ���و8* ھ�دردی  �2ل �	ری ا��Rف �	ن ا�6.* در ���ه ی ��دور  2001
���ن ، �� ����5 ���دره �ن Kدن  ا	�Kت ��,ده ا�ر	�2 �و
ود اورده �ود، �دارک �ر	; ��P+وم �� ا
ھ


�	* "وای �ظ��* ا�ر	�2 و���و در ��ور ھ�ی ��ط�C را �د���ل دا�ت. ��
رھ�ر ا��C6ده و ���5ر از ان 
���ن �	دا�	م �� �د	ده ��رب ط�6ب �,�ول 	� ����* ���	��P+ا �	ن ا�6..* در ">	ر �	روھ�ی در�	ون ��

�ود و�� ھ�وز ا�ت. وا�� +>� ��زی �و+��C: �	د	� 
��5* �� �� ,��	� را�دن ا�ل ,	��* ازادی وا���Cل 
�	م ���را�	د �� �
�ل �ر�ش ھ�ی ��ور ھ� ، از راه �و
	� ��.2رد، �ر ا���5< �	���ت �	���ر ���ن 

�* و>روری را از ��"ر���	�ن ا�.* �� 
��!� و��ور �� ���د، �	ر,���� �.ب ��ود. �طور ��Mل،  ا
و	���2 �رور	�ت   ا	� �رای د��#	ری 	� �رب ��ز �روردۀ د	روزی   ��    �
�ل �	�+�	م �� ��ر�	م  

� *��5
ا	�2 ھ�وز ز���5ی 
�F ��   � ا	ن و�!ت �ر 	� ��ور 
�F زده و	�8* �ده، �� 2�6ر ��* 
8ول ا��!��ری روس �� ا>�+� 
�F ھ�ی �,�	.* دا�.* اش ا�6	�م �	�+�� ، �	�ز �ود �� ��9ره ���ه ھ�ی 

�ن در    �رده و�� �رده �ن Kدن را ��ردازد و	� ھدف د	#ر ؟ ازادی د�و�را�* و,Cوق ��ری �� از ان�
�روری واز طر	ق ط�6ب �� �ن Kدن ھ� �رورا�	دن ھ� �� را�ط� دارد؟ ا�� دا�	� �	�ن ا�ت �� ط�6ب 

�واھ* و ,Cوق ��ر وازادی ��� ھدف ا�ت 	� و�	.� ؟ و"�* د�و�را�* در 8رب �.!�:  *�د�و�را
�و��* �رای  �
�رای ا���رار"درت ا".	ت ��,ب �ر��	� ا�ت �� �>�	ن و
ود دارد �� �	رون از ا�

��و���د د	#ران ����د ؟ آ	� ��ظور از آزادی در �ر��	داری 8	ر از ازادی ��ر +ر��	* �8رت و ����ر "
ا�ت و ا�ر 8	ر ازا	ن ا�ت ,دود ازادی ,�* در دا�ل ان 
وا�; را �را ��	د ��ز����5ی ا��	�* �!	ن 
��Rل ز�د�* �� را�ط�� �� �� *��� ��د ؟ ,د وآزادی �#و�� "��ل 
�; ا�د؟... �را ا	ن �ر�ش ھ� ا

  ����ون �* 
واب ���ده ا�د ؟ �� دK	ل �و
� ��	م :  ��#���F دار�د ، 

����د �� >رورت طرح ��	ن �ر�ش  �ر��ده ھ� �� �� ز	ر �.ط� ھ� ���	م ، +�"د ا�ل رھ���ی   ھر��ه 
�Q �� ا�را ا6زا�*����زد،    ھ� و ارا	�   Q���از طرف ���Cل (�.ط� �رھ�) �و"; واھ* و �	5وده    �ر+�ن 

ا�ل رھ���    �	وه ز	�ت او را �!	ن �	�2د.  �� ا	ن �و>	V �� ا�ل رھ��� و�	ز 
���5	�* اد�*ا�ت. 
. آزادی �� �� "درت �!ر	ف ، ��Q و در ��	
� �� ���ر را�ده �د، آزادی و �درت�	ش از دو �وع �	�ت. 

�ن ��9ن از ا���Cل �� ازادی 
�!* ا�ت، �دو از روی �	ز �	ز �* �59وم �	�ود. �� �ردا��ن ا	� ط�!� 
,وزه �2Cر و��ل را  ,رف اول و ا�ر را �	ز�د. و"�*    ا�ت ��  ا��� �	���د "درت 	� زور   و+5ر�ت   

�,دوده و ,��ر "درت �ز	د	م 	� در �و"	!ت ز	ر �.ط� ا	ن �دار �� ا�ط�ح �ط "ر�ز �� �!	ن �د ، 
ز "درت +ر��ن �ردن ودر و>!	ت �	��راز دو ا����ب ��"* ��	���د 	2* ھ��وا �دن �� ��ز و��ر "درت وا

��ن . 
�.ط� �ردن ��5دن و ز	ر �.ط� �ودن ود	#ری �� ا	ن ا��رت �� ��9ن و��وی ازادی راه  �� ��
��ن 	�+�ن وا�#�ه �� ا��	�ر �ر�ز	دن" �ط و��ر ، اMر و���� ی ���ھده 
و,�K �� �� �!�	ر ���.و از"

درت را از �ر ���وا�* �ود و�وا��	* "درت �ر
	V ��	�ود و" ره 
و	�ن �
�ت" ارام �ر+�ن در ,��ر "
�� ا	ن  ا����ص دھ	م.   ��د روش "در��داری ،   �� ����ت    داده ا�د، ��5ر ا�ت �و�رۀ ا	ن �و��� را

در ا	ن ز�	�� ���� �ق �ور ����رۀ ��ر�� ازادی وا���ل ��ظور "��ت ھ�ی از 	� ��6�C �,.	.* �و��: 
  �* آورم :   �� ����ون د�ت ��ن در ��ر و��ی ��ن در راه ا�ت �	�	د ،  �ی را، �� ا	ن ا�	د �� ��2ر ا�5

�رداز	م:  و ا�� روش ھ�ی "در��داری. در ا	ن �
�ل �� ��		ن روش ھ�ی ز	ر �*[  
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  ـ �Cدم و 
�	#ز	�* ��.,ت �� 
�ی ,C	Cت ١

��ن ا����ب �	ن �د و �د�ر ٢��  ـ �,دود 

٣ ����ن 
ر	�ن دا�ش و �!ر+ت (���ور)ـ �,دود �  

   ـ دروغ �ردازی و ���� �� �	�ن ��5م۴

  ـ ��2ر �ردن ��طق �وری ۵

    

  ـ �Cدم و 
�	#ز	�* ��.,ت �� 
�ی ,C	Cت:١

    

�ران  ھ� و �وا�ط� آن، ا	
�د ���+!* �رای �.ط� "درت �ون ��,�ل ��!	ض ا�ت، 	!�* ,��ل از �دم �,Cق ,Cوق ز	ر�.ط�
���د  ھ� از ,Cوق �و	ش �8+ل �����د، از ا	ن رو "درت ط.��ن �و�ش �* �� ز	ر�.ط� ���د، �رای ا	
�د و ��Cء �	�ز��د ا	ن ا�ت �*


وR*، در ��Cم �.ط� ��.,ت را ھ�واره داوط.ب �.ط�«دھ�د و آن را 
�	#ز	ن �ردا��د. ا��  ��.,ت را �ر ,C	Cت �Cدم   ،*Rو

دھد. او ا�ت ��  ا در �و"!	ت ز	ر�.ط� "رار �*��زد و �� و�	.� آن �ود ر �ذ	ری �	ز آن را �* ��زد. �.�2 ���زد �.ط� ��*

�ذ	ری، �ر �ر  �ری و �.ط� ا�ت �� ز���* �� دو ���زد �.ط� �ری �#ردد. �د	5*  دارد داوط.ب �.ط� د	#ری را �ر آن �*
    »آ	د. ��.,ت �وا+ق ���2د و آن را 
���	ن ,ق �#ردا��د، را�ط� ��.ط ـ ز	ر�.ط�، ����را	ن، "درت، �د	د ��*

�Q �� ا	ن �ر�ش، ��	د �9ت �� آ��� ��.,ت �وا�ده �* و�� ��.,ت 
�	#ز	ن ,C	Cت �*ا�� �#���ود �ود 	�  �ود؟ "�ل از 
ا�ری ,ق ا�ت 	� ��,ق. ا�ر ��,ق ا�ت �� 
�	#ز	�* آن �� 	� ا�ر ,ق، ��P	ر "وا�	ن و �ظ�م ,��م �ر ھ��* �وده و ����را	ن 

����را	ن ھ��* و ار��ن آن و   �ود،  �ط.ق ا�ت و از ,ق 
ز ,ق آ+ر	ده ��* ���د، �را �� �دا ,ق �واب ��وده، �� ��ح ��*
�
ای 
ز ��ر	ب ��واھد دا�ت و  "وا�	ن ,��م �ر آن ھ�#* ,ق ھ���د، از ا	ن رو �� �	زا�* �� ��,ق در ��رآورده �ود ��	

  ����را	ن �� ��.,ت ��واھد �ود.

    

م �� ,Cوق ذا��ً "��ل 
�	#ز	�* 	2د	#ر �	���د و ا	ن �دم ا��2ِن 
�	#ز	�* از ,�ل ا�ر 
�	#ز	ن �و�ده، ا�ری ,ق ���د، ��	د �دا�	
، ����را	ن ,Cوق ذا�* 	2د	#ر را »ھر ,C* ��>�ن ,Cوق د	#ر و �رط �,Cق آ��5�ت«و	ژ�	�5ی ,Cوق ذا�* ا�ت، �را �� 

�س ,Cوق از ھم ���9 �	���د، و  �و�د. ���د و �� �	زان و ����* �� از 	� ,ق 98.ت �ود، ,Cوق د	#ر �,Cق ��* ا	
�ب �*
�,Cق ھ	A 	� �دون �,Cق د	#ر ,Cوق ��2ن �	�ت و ھ	�#�ه �	ن ,Cوق ذا�* �زا,�* و
ود ��واھد دا�ت. ����را	ن ا��2ن �Cدم 

*� �� *��واھد ,C* را �ر ,ق د	#ری �Cدم ���د، �ون ��	ن �Cد�* در  ,C* �ر ,ق 	� ,Cوق د	#ر درو8* �	ش �	�ت و �
�ردازی �2ن �دارد، ����ر �� �,ر	ف و دروغ�ظ�م ھ��* ا�  *� ��  دھد. 
و	د 	� ,دا"ل �ود را +ر	ب �* ��

�ر�ش  �� Q���
ز  ��	د �9ت؛ 98.ت �.ط�» �ود؟ �#و�� ��.,ت 
�	#ز	ن ,C	Cت �*«,�ل در  *�,.�� A	�2 ھ�	ر از ا	ذ�

و از   ��د و �.ط� و ,C	Cت و
ود دارد، ��ز �* �وا�د ���د، راه را �رای �ذ	رش ا	ن دروغ �� دو���#* �	ن ��.,ت ,C	Cت ��*


و ھم از ا	ن ,C	Cت �8+ل  �ردا�د. ا�� �.ط� ا	ن 98.ت ا���9ده ��وده، ,ق 	� ,Cو"* را �� ����5 ��.,ت درو8	ن ��	��ل �*
� ,ق ھ	A �س ���د، �را �� �� ��5 ��زد و از ر�د ,C	C* ��ز �* �ود �� �� �>		; ,ق د	#ری، ,Cوق �ود را �	ز >�	; �* �*

���د، و �,Cق ھر 	�، �رط �,Cق د	#ری  در �!�رض و �>�د و �زا,م �� ,ق د	#ری �	�ت، �.C, �2وق 	2د	#ر را ا	
�ب �*
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ا�ت. �� ���رت د	#ر؛ ,Cو"��دی 	2* در �!�رض �� ,Cو"��دی د	#ری �	�ت، و را�ط� ,ق �� ,ق، ,Cو"��دی دو طرف را�ط� 
   ��د. را ا	
�ب �*

  
٢����  ن ا����ب �	ن �د و �د�ر:ـ �,دود 

    

�ر �وب و  ھ� در ا����ب ا�ت. آ��� از �ظر �.ط� ھ� و آزادی ز	ر�.ط� 	2* از رو��5ی "در��داری، �,دود �ردن �ز	��
�ر �رای ز	ر�.ط� ا��2ن ا����ب �	ن  �ر	ن ا�ت، �رای ز	ر�.ط�، �د و �د�ر و �د�ر	ن ا�ت. از ا	ن رو �.ط� �ر و �وب �وب

��د �� ���دن در �,دوده �د و �د�ر، و �� او  �ذارد، �.�2 او را �
�ور �* �ر	ن را ��"* ��* و �وب �ر ط	ف �وب و �وب
�ری ا�ت و از او ا��ظ�ری 8	ر از  �ر، ط�	!ت �.ط� �ود. ا	ن ر+��ر �.ط� ��ورا�د �� ا�ر �د را ا����ب ��2د، �ر+��ر �د�ر �* �*

» �د�ر«�ود 	� ,دا"ل » �وب«دھد �� ا�	د ا	��2 و>!	ت او  �*» �د«���ب �وان دا�ت، ا�� ا	��2 ز	ر�.ط� �ن �� ا� ا	ن ��*
» �د«ای  �ردد. ,�ل و"�* �ز	�� آ	د و از ��,ق �	ز 
ز ��,ق �د	دار ��* ��ود، 
�ی �(�ل دارد. �را �� از ,ق 
ز ,ق �د	د ��*

و در » �د�ر«�	
��ً �� طور ط�	!* د��ر را ا����ب ��	م، �» �د«ا�ت و زا	ش ��,ق دارد، ����را	ن ھر ��ه » ��,ق«ا�ت، �س 
�ری آن از �	زان ��ز�د�* آن �	��ر  ا�ت 	!�* �	زان و	ران» �د«ای  �و	م. �را �� و"�* �ز	�� �*» �د�ر	ن«��5	ت د��ر 

 �ود و ا	ن رو�د ادا�� �*» �د�ر«�ری ا�ت، و ا	ن ط�	!* ا�ت �� �� ��ر	ب �	��ر، و>!	ت  ا�ت، ����را	ن �رآ	�د آن و	ران
    ای 
ز ھ�ک و ���ودی ��واھد دا�ت. �� ��	
�» �د�ر	ن«	��د ��  �*

    

�د	ده A	ود �� ھ� �
�ردد �� ا��زاج  ھ�	* اط�ق �* �� �د	ده» ��,ق«���د، و 96ظ » ��,ق«ای و
ود �دارد �� �����ً و �ط.�Cً  �و
���د، و  �ط �و,	دی �وده و وا
د زور �ط.ق �*ای +ر>�ً ��,ق �ط.ق ���د، +�"د ھر�و�� روا ,ق و ��,ق ���د، ز	را ا�ر �د	ده

�د	ده �* A	م �� ھ	دا� *�� *��	��د و  ای �� �ط.�Cً ��,ق ���د، ھ	�#�ه ھ��* ��* ����را	ن �د	ده  	��د �#ر �� �و,	د ا
زاء،  ای ھ
�	دا	ش، ���ود �* �����    �ردد. طول ��ر آن �9ر �واھد �ود، �� ���رت د	#ر؛ در آ

    

��ر	م   در 
5ت ��2	ن �و"ت درد �5ره» ُ��2ن«�واھ	م از آن �� ��وان  دھ	م، �* �*» �د«و"�* �ن �� ا����ب ��	د ���9 �ود؛ 
�ود و  �ری آ�8ز �* ، و	ران»�د«�� +ر�ت 	��	م �� در��ن ��رداز	م. ا�� ا	ن �و
	5* �	ش �	�ت، �را �� از �دو ا����ب 

�ود و ا��2ن  6,ظ� زود�ر آ�8ز �ردد، از ��ر	ب �	��ر 
.و�	ری �*�5د. ����را	ن در��ن ھر  و>!	ت روی �� �د�ر �دن �*
  �و+	ق �	��ری در در��ن و
ود �واھد دا�ت.

    

را » �د«��.ط �ردد، از ا	ن رو �� » �د�ر«را داوط.���� ا����ب ��2	م، �,��ل ا�ت �� » �د«و �	ز ��	د ���9 �ود؛ ا�ر �� 
�Q ��	د �9ت؛ اوKً در �ظ�م ��6م، ا
��ری در ا����ب �	ن �د و �د�ر �	�ت و  ��و	م. در» �د�ر«��	م، �� �� د��ر  ا����ب �*��

ھ�ی ,ق  ھ�	�� �ز	�� �وب �	ز و
ود دارد، �را �� �دا و
ود دارد و �ون او ,ق �ط.ق ا�ت، ����را	ن ھ�واره �ز	�� 	� �ز	��
ا�ت �� در ��6�C اول از ا	ن �ری » � �د�*�واز�� ��9* 	«�	ز و
ود دار�د و 	�+�ن و ا����ب آ��5، ھ��ن ز	�ت �ر ا��س 

   �دان �ردا��� �د. » ھ� �و,	د، روا�ط "وا، �Mو	��5 و �واز��«�K�Cت �� ��وان 

ا	م، �را  �ر ��ل �رده ��و	م، در وا"; در 
5ت ��Cء �	��ر �.ط�» �د�ر«�دھ	م �� ا��ون د��ر » �د«��M	�ً؛ ھر��ه �ن �� ا����ب 
از �وی ز	ر�.ط� ا����ب �ردد �رای او ��5ر �واھد �ود، ا�� �8+ل ا�ت از ا	��2 ھر » �د�ر«ارد ا�ر ��د �ر �* �� ھر ��د �.ط�

�ر  �ردد، و �	ز ��� �ر و	ژ�	�5ی "درت �ر	; �ر از �وی ز	ر�.ط� �,�ل ���ذ	ر �* �� ِا���ل زور از �وی او �	��ر �ردد، �ر	;
طول ��ر «�ردد. ,�ل ��	د �� ا	ن ���2 �و
� ��ود �� ,��.>رب  �*�ر  ��د، ����را	ن، طول ��رش �و��ه �و	ش را ��ر	ب �*
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�ری  ا�ت �را �� ھر �� و	ران» �د�ر«، �	��ر از ا����ب »�د«او، در ,�6ت ا����ب » �ری �	زان و	ران«در » �ر �.ط�
وی ز	ر�.ط�، زود�ر �ود، ز	را ھ���طور �� ��9	م؛ ھم از � �ر �* �ر �	��ر �ردد، طول ��رش �� ���ت �	��ری �و��ه �.ط�

�	.�5ی �و	ش را از د�ت �* �ردد و ھم �ر	; �*  �,�ل ���ذ	ر����"درت در 
ر	�ن «دھد، �ون ��� �� و	ژ�	�5ی "درت؛  �ر 
�� ���رت د	#ر؛ ھر �� �� ����ب �رخ ��ر	ب ���ر، را�ط�   ». ��د و ���ر�ز �دن، ���* از ��,��ن �ود را ,ذف �*  �زرگ
�.ط� Kط� طو.��ری �	��ر ���د و ��  �ری �	��ر از ,��6* �واھد �ود �� در آن �رخ و	ران �ر �ردد، �رآ	�د و	ران �*�ر ـ ز	ر

�واھد �ود �� ز	ر�.ط�، �ز	�� �وب را  V	,� *ن داوری ز���	ن را�ط� ���ر. ا���6 �����9 ����د �� ا	ب آن طول ��ر ا����
ھ� و ,Cوق ذا�* �و	ش و �P		ر روا�ط "وا �� روا�ط �و,	دی �2و�د �� ا����ب ���	د و در ر�د و ��ز�د�* �ود �ر ا��س ا��!داد

�	ل �	��ری از �.ط�����   �ر را در ,9ظ روا�ط "وا �,.	ل �رده و او را �	��ر �>!	ف ���	د. 

    

�س ا�,ط�ط و ا�,�ل ا�ت، ��	د �و
� ��ود �� ھ�وار�ه �M6�Mً؛ از آ�
�	* �� "درت، �ر+��ر 
�ر �زرگ و ���ر�ز �دن و 
ھ� �� ا����ب  ���د، و ا	ن د6	ل د	#ری ا�ت �ر ا	ن وا"!	ت �� ز	ر�.ط� �ران، �د را �� �د�ر، و �د�ر را �� �د�ر	ن 
���	ن �* �.ط�

�واھ�د �د.» �د�ر	ن«و » �د�ر«�ر+��ر » �د«    

    

�ور):٣�����ن 
ر	�ن دا�ش و �!ر+ت (��  ـ �,دود 

    

آ	د، ����را	ن ا�ر دا�ش و  �ر ���ت �� ز	ر�.ط� �و
ود ��* ا�ش و �!ر+ت �.ط�از آ�
�	* �� ھ	A "در�* �دون +زو�* و �ر�ری د
�ر و ز	ر�.ط� �P		ر �واھد �رد و �� ��� روا�ط "وا از �	�ن �رود 	�  ر�د 	��د، ��ھ	ت روا�ط "وا �	ن �.ط�  �!ر+ت ز	ر�.ط�

�ود �� ��وا�د ز	ر�.ط� را  �,دوده �و	ش �* �P		ر 
5ت دھد. از ا	ن رو ھر "در�f ���; �,ول دا�ش و ر�د آ��5 در �	رون از
دھد  �gد و ا
�زه ��* �واھد ,دود دا�ش ز	ر�.ط� را �ود �!	ن  دارد. ����را	ن ھ�واره "درت �* ھ����ن ز	ر �.ط� �ود �#� 


�؛ ر�د ھ� از ا	��2 دا�ش �� �د�ت ا���Cل و آزادی و در ��	 دا�ش ز	ر�.ط� �ر دا�ش او +زو�* 	��د. �>�ف �ر ا	ن، ��.ط
�دام "درت �#� دار�د. از ا	ن رو ا�ر دا�ش و �!ر+ت  ���د و �* ھ� درآ	د، 
.و�	ری �* ز	ر�.ط����واھ�د ھ�واره آن را در ا

�ور«�ر  ز	ر�.ط� ��واھد از ,دود �����ب �� روا�ط "وا، +را�ر رود، �.ط������د. ����را	ن �راى 
.و�	رى از  را روش �*» 

�وا�د �� "درت ا���دادى ��ز��ر �ود، �	��ر  ��!�، ��	د دا�ش و �!ر+ت 
��!� از دا�ش و �!ر+�f� �g fا��Cرار ا���داد در 	ك 

�!��
اى، ا���داد �ر"رار ���� و دوام آورده ا�ت، 	ك ���ل �5م آن ا	��ت �g ھ�وز دا�ش ��ز��ر �� "درت، از  ���د. در ھر 
���دان� �g ت�>د �!�	م دا�ش و �!ر+ت �ردم ھ���د و �دون ا����Mء �� ا	دRو6وژى  دا�ش ��و�f �	��ر ا�ت و �� ا	ن ��طر ا

f� دمC� ب �� "درت���	د �رای رھ�	* از �.ط�، در ر�د  ھ� �* دھ�د. ,�ل �� �و
� �� ا	ن روش "در��داری، ز	ر�.ط� ����
�ورھ� را ���,ل ���	�د �� ��وا��د روا�ط "���   وا را از �	�ن �ردار�د.روزا+زون دا�ش و �!ر+ت آ,�د �و	ش �2و��د و 

    

  ـ دروغ �ردازی و ���� �� �	�ن ��5م:۴

    

ھ� را از ,Cوق  �وان ز	ر�.ط� 	2* د	#ر از رو��5ی "در��داری دروغ �ردازی و دروغ �و	* ا�ت �را �� �� دروغ ا�ت �� �*
�ت و �	ن �.ط� ذا�*��آ�
�	* �� دروغ ا�ری ��,ق  �ر و ز	ر�.ط� ��!	ض روا دا�ت. ا�� از ��ن و �	ز ,C	Cت و"�	; �8+ل 

ا�ت، �س ��ر دروغ �� 
5ت ھ�� ز���* ��ودن، �,دود �واھد �ود » ھ�� ���2* و ھ�� ز���* �ودن«ا�ت و از و	ژ�	�5ی ,ق 
�ر �رای ا	��2 ��وا�د از �	��دھ�ی ا+�� �دن  و �� 
5ت ھ�� ���2* ��ودن، �� �P		ر �و"!	��5 ���,ل �واھد ��ت، ����را	ن �.ط�

�ود ��  �	ش در �ذر ز��ن و �P		ر �و"!	��5 ��ون ����د و �9وق �ود را ���ت �� ز	ر�.ط� ,9ظ ���	د، �	�ز��د ا	ن �*درو58
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��وا�د �9�	ر �ود را از ���9ر و ر+��ر و �ردار �و	ش �P		ر داده و �����ب �را	ط روز آ��5 را �و
	� و �9�	ر ���	د، از ا	ن رو 
آورد �� ھر ز��ن �� ��C>* �ود ��وا�د �و
	� و �9�	ر 
د	د و �����ب  ��ش، ا��5م در ��ر �*�� ھ�#�م �,�	ل درو�58 �� ���ط�

�را	ط روز از آ��5 ارا�R دھد �� آن درو�58 +�ش ��و�د. �� ���رت د	#ر، ز��ن و �	�ن "درت، ��	د �� ا�دازه f+�g ��5م �وده �� 
����	�52ی �و���ون، ��� �� ا"�>� �را	ط، ��ز��ر ���ن داد. از ا	ن رو ھر داراى ا	ن "��.	ت ���د �g ��وان آن را �� ا��را�ژ	�5 و 

"در��g f ا��5م و �!�	ر و �9�	ر�ذ	رى �	�ن را از د�ت �دھد، �,gوم �� ا�,�ل ا�ت. �� ��وان ��Mل، �� �ر�* از ا�ول "��ون 
�* ا	ران �*��ا�د و در  ��5م ����» 6ف �واز	ن ا��م ����د�� �رط* �� ���«�وان ا��ره ��ود �� �� "	دی �� �>�ون ا	��2  ا

�وان از آ��5 �9�	رھ�ی �و���ون ارا�R داد. در ���C.� �� ا	ن روش "در��داری، ���5 راھ�2ر  ھر ز��ن ��� �� ا"�>�ی �را	ط �*

ش ���9رھ� و ر+��رھ� و �ردارھ� �� ���� �� ھ ھ� از ��,ق ا�ت و ��	ز دادن ,ق» و	ژ�	�5ی ,ق«�Mر��ش، ا�ط��ق و �� �� �

   زداR* و در ��	
� در	دن �و�ش دروغ و آ��2ر �ردن ,C	Cت. 	��* و ���"ض ���"ض

    

  ـ ��2ر �ردن ��طق �وری:۵

    

��طق �وری، 	!�* ا	��2 �ورت دو �د	ده �� 
5ت ������5* �� دار�د، �دون در �ظر �ر+�ن �,�واھ�	��ن، �ورد "	�س "رار 
ه �ود. �� ���رت د	#ر؛ در ��طق �وری �� "	�س �ور��5ی دو �د	ده، ,�2* �� �	ر�د و ,2م 	2* �ر د	#ری �!�	م داد

�ب �	ن �ورت و �,�وای 	� �د	ده ا�ت را �� �د	ده د	#ر �� +Cط در �ورت ����� �د	ده اول ا�ت، �!�	م �*����  ً�M� ،دھ�د
2* از رو��5ی "در��داری ��2ر زن ��ف ارث �رد ا�ت، �س د	� زن �	ز ��ف د	� �رد ا�ت. ,�ل 	   �و	�د �ون ارث �*


.وه دادن ا,��2* �� "در��دار ��در �* �
��د. "در��دار �� ��2ر �ردن ��طق �وری، در  �ردن ��طق �وری ا�ت �رای �و
�و���د �� ز	ر�.ط� از آ��5 �8+ل  �ر آن ,Cوق را �� �,وی �* ��د و در ��Cم �.ط� ��Cم ز	ر�.ط� از ,Cوق ذا�* �و	ش 98.ت �*

	ن روش �� 98.ت از ,Cوق ذا�*، �و
	�5ت �ورد �ظر "در��دارھ� �ورد �ذ	رش "رار �ر+��، روا�ط "وا �ر"رار �ده 	� �ود. �د
���د، ,�ل ا�ر �ورت ا	ن �د	ده را ��  ای �در	
* ا�ت و د+!��ً �Cدور ��* 	��د. �� ��وان ��Mل؛ ر�د و ��ز�د�* �د	ده ��Cء �*

���ر "	�س ��	م، ��� �ر ��طق �وری ,2م �در	
* �ودن ا�ت �� �ورت �د	ده ا��,���* �� ��ظور �P		ر ��	�د	ن در �	��ت 
*� *� *
���* �� ا��ح �ود، ��  �ود �� �� ا��,�ت �در		��* �P		ر ��	�د	ن ا	
�د ��ود، ,�ل آ��2 ھر �	����ر ���وان در 

   ، ھ�	�� در 
5ت ��	دار�ر �ردن ا�ت. »ا��ح«ا �� �ردد، �ر �ر ھم �* ���5 ھ	�#�ه �P		ر ��	�د	ن ��واھد 	�+ت، �.�2 ��	دار

    

از 
��ب آ,�د �ردم، راه را �رای ��2ر �ردن رو��5ی "در��داری » و	ژ�	�5ی ,ق«در ��	�ن، ��	�ن ذ�ر ا�ت �� �دم ����ت 
���، و ز	�ت �و,	دی را �� ز	�ت �ر �دار "درت و "درت �ر��* ��دل �*����� ا�ت ��زد. از ا	ن رو ��	��� و  ھ�وار 	��

در ����ت ,C	Cت و وا"!	ت ا�ور �2و��د، » و	ژ�	�5ی ,ق«آ���* �� �واھ�ن ر��#�ری و �!�دت روزا+زون ھ���د، �� ����ت 
 �
��Cل و آزاد و در ��	� ،���و �5م و �Cش �ود را در �P		ر روا�ط "وا �� روا�ط �و,	دی ا	�9 ���	�د �� ��وا��د ز�د�* �ودا�#	

  .]ای �ود �� ار��Pن آور�در�د روزا+زون را �ر

    

 


