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	�وق ر��م 

ن؟�
��
 آزادی ��ن � ����ر 
 


ن در �را��� وا��ش ھی ��
ر!  ھ�دو �و�ط ���د�را�ن � �ز�دی #�ل �ر��ن ��ر�
ر�  ز�ن  در ��'� ھی ا&�
%  و ��ت ھی ا��ر�� ھم را �� ا�ن  ،در )  دا�ت�

 *�د وا��ش ھ� �  ����ر ��)��  و از 
�'وم �ردن ا�ن %
ل �� %�وان �+ %
ل و���
ن . ه ا�تدر �و�ن �ود �رور���ن ن��  از ا�ن %
ل و �-�د ,وا�د�
ا
 در ا�ن 

 /	�  � از وا��ش ھ���  � ی واژه ھ و �زاره ھی در ظھر ��وی از ا���و در !2
� ا�ن �
� و 
	3و��
ل �  طر%'�
 �رد�د �ظرم را ����ر �� ,ود �رور���  را �و&�
4ل ا�ن 

�ما��د7ل&�ب �رد. �� طورھ�9 �س �ق  :، ا�ر �� آ�را ��وا��م ا��د7ل ��


ن��
رد ��
 +� ��  ��  �ر,ورد���ت ھی :�ط و  �	دادی ھم �وھ�ن ��د. �دارد �
 ���ن را و ��	ض آ
�ز دو�
��
ا%
ل  �%�ت �روز ا�ن �و���ور ھی :ر�  در #�ل 

ن �رور���  دا���� و ا�ن ���ر را وا��ش 
�ط�  �
��
در�را�ر ���ت ھی �+ �م 

ن، %�ب 
�د�  و  .دا���� ا�دو دو ھوای ��ور ھی :ر�  �� ھ  ھم و/> ��


ن در ��ور ھی ارو)�  د!�ل �روز ھ
=ون ��
 وا��ش ھی��'ری ا#��ت ھی 
�ده ا�ت.�رور���  #�
داد   

�  �و&� �'  ���ت �� ھم ���ت ھی :�ط و � :رض آ!ود ��ور ھی :ر�  و ھم 
ن و ��
��
ت �
ن ا#��ت  �ن����ر 
�د�ت  و��ر�+  �  �� ا����وھم و/> �


ن��
 ا�3  %�ت��4ر ���ت. ا
 ا�ر �'ر ���م �� �وادث �  �و�� �روز ا�ن در ھی 
�ا�ن �و��ر ھ و#�ل ھی و������ � �
ر و ���و �'ر  ،ھ ھ���د نھ�� �?�ر ر� �م �

ن�
��
�2ر :ر�  ھ در #� ل � 
ن در ارو)��
ا�ن  و � �-�ر �دن و/> ا#��ت ھی 
ن �ج 
�د���
� �رور���ن و�� -�� �� ا��-ی �ط�   ھ�م
�'ل ر�> ,واھد �د، �'��


�ش 
�Bذار�م.� � �Bری ,ود را ھم �

ن �+ �ر د�Bر ��ث و )ر�ش ھ�  را در ار��ط � آزادی ��ن و �=
ا�ن �د4� ھ
ن آورده ا�ت. آ� آزادی ��ن �د و
رزی �
 �)س  دارد، ا�ر داردا��2ده از ا�ن آزادی �

ر د�Bران ز�ر =�رآزادی ��ن 
2-وم آزادی �  
	�  و )وچ ���ت؟ آ� �وھ�ن و ����
�د ا��2ده ���م و �ظر ,ود را ��ن � � و در ھر &��
ز ا�ت؟ آ� از ��  �� دار�م ھ&


 � ا�ن )ر�ش ھ� �ھ  ھم ,ود ���وری �
*�م؟ ا
 #�ل از آ�'�ه � ����م و� ا��'
� ھ
ن 
و/وع �,�ت. مد�)رداز�م �ر
�Bر�  
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��ردی � ا ��  ا�ن ���ت �!�
رد ا��ن��
 +� ��وھ�ن �رده ا�ت ����ر و  رادی آ
ده �
 �� زده ا�ت. و ��و %ده ی ھم در وا��ش � ا�ن ����ر و �وھ�ن د�ت �� ا�ن %
ل و���

� آزادی ��ن !�
 ��
ن از &�
��
� ��ور ھی :ر�  در #�ل ��%�ت ھم �ر,ورد دو
�د، ��

ن در 
��وا��م �� و�� ھم ا�3  ا�ن %
ل �رور���  ��
� را�دن ا#��ت ھی ���

� و� د!��  �رارا &وا
> :ر�  �� ھ�9 �+ از ا�ن  ی�-'�ا�ن #�ل و ���ر �دا��م، ھ=�
�وان از �ظر دور ا�دا,ت.�را �
%وا
ل   

ا�د�و!وژی دو دو �وع طرز �'ر و� و رو�رو �دن در �ر,ورد  ا
 %�ت ا�3  و ���دی
 +� �د �/�
��د. در �+ طرف !��رال ا��ت � ارزش ھی �  
د�Bر را �ر �
��� ارزش ھی �رآ
ده از دل رو��Bری را دار�م  د
و�را�  :ر�  � د��ی )��ر�  


�دا�د Fر�و در  ،=ون آزادی ��ن و آزادی ھی د�Bر �ردی، �� ,ود را )�روز 
�دان �
��ب د�Bر ھم ا�Gم را دار�م �&  -�� � ا�ن �و�� ارزش ھ ھ�و �����، ا�ت ز ا�س �Bر

�%  #رار �ر�F ,ود را در ا�ن 
�دان  ��'�� و در 
و/> د��م ���'�ت ,ورد و �
� ا�ت. ���ر ً 
�,واھد �� ھر �ر���  �ده ا�ت �ظم د��ی #د�م را دو�ره �ر #رار و�2ظ  ��

ن �� ��ش از �+ #رن ا�ت �� %�ب 
�د�   .و �ر�F را �� %�ب �ر�ردا�د �
�د�
��

ھ   �رده ا�د  �Gش)  �رده ا�د و در �را�ر �
دن :ر�  در &زد�  ,ود  و� وا��ش �

 ھ  ھم ��ھی ���ر ��د و ا�راط  و رد �+ �ره ی �
م ارزش ھی  د��ی 
درن و 
�و�� ی ��
ن ���د �ر�ت ھی 
	�دل �ر �ا�ر  ،ا�ن �'�ت ھ و � �وا�  ھی ,ود را �

� ���
و ����ر او#ت ھم %�ت ��وا�  ھ و �ر,ورد�  ھ ی ,ود را  .�وا��د &�ران ���د
 
ی ا��'� آ*��� را در �را�ر ,ود #رار �دھ�د. ا& �در ��رون از ,ود &��&و �رده ا�د �

� ی �� در �,ش �و!�در #رن ����و  د�ت و �'م و �� ,3وص � )��ر�ت ھی �  �
ن �+ �ر د�Bرو �� �'ل د�Bر�
��
� ا�ت ��ت 3ورت �ر%Gت و اط
 ی),ش 
	�و

�در 
	رض آز
�ش &دی �ری #رار �����رش ��'� ھی ا��ر��  و ��و�ز�ون ا�د �ر � .
� ا�ن �'�و!وژیھی 
ھواره �  �  ��'
 ھ #رارداده ا�ت -در د��رس ا��� ھ و ا


ن را �وھ�ن و ����ر ھم #در ا�ت از  �  �+ �ودک���
رد ��
ا�ق ,واب ,ود �+ 
�د �'� ن ھ��, �
ن در �ردا�ت ��د، و ���
 �ن �'د�Bر ���دازد، 
Bر ا��'& �و �

� �ر %
ل �
��د ,ود از �وھ�ن و ����ر �&د�د �ظر ��د�G#. =ون د�Bر �� در �وان و %
�& ن ��
��
� ا��ن را �� در دو!ت ھی :ر�  ا�ت و �� ھم در �وان 
و ا�ن ھ


��
� و�ژه رو��2'ران ن ��را�ر&-ن از ا�ن �'�و!وژی ھ ا��2ده 
�'��د ��Bرد. � ��
,وا��� ,ود را ا��ر د�ت �روه ھی ا�راط  و ���د �رای � � �ی ا��'� ,وا��&

ز�د �رور��ت �� ر�ون ھ را از ,دای ,ود 
�,واھ�د �� �� ��ر و ),ش ا�ن �و��

 ز�-
زد��� �ر�ز��ری را �را��ن ��
،  �ی آ�'� ا�ن ا%
ل ,�ن را �و&�& �و �


�ط�  �ر �'ر و %
ل �
��د. ا�ر 
 در �+ طرف ا�Gم و  ���د ��د �	  �
��د �
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دن و �ر�,  �� ن را ��
��
�=�د  و ),شدار�د #رار �دھ�م و در طرف د�Bر ھم ��ر 
�ل  در�ظر ��Bر�مرا و � =�د �ر�و ���ت �ر�ون # �,واھ�م د�د �� ا�ن دو �� ھ�9 و&

���
 �'د�Bر �� ����

رد �-��ل  ا�تد. و 
��د آن � +� � ی � �+ د�� �&ر��را �
  �� را �+در �+ &�ب #رار �دھ�م و ز�د!� ��  ھم در &�ب د�Bر�ودک دو �

� �  ا��را
  �رده ا�ت. �� در�را�ر ا�ن آدم در�ظر ��Bر�م !ل ا�ر ھ�2د � ھ��د ��

ل ���ر �=�زی �� از �+ �ودک �ر 
�ز�د ,ود را ����ر �ده % +�  ا�ن )�ر 
رد �

�د، )س 
�'ل را ��د در ,ود ا�ن 
رد �-��ل &��&و ���م � در آن و�وھ�ن �ده �

 ���ودک. ا!��  �
�'در �ظر دا�ت ا��' ن اد%�
��
��د �� د�ن ا�Gم د�ن K�3، ا�4ر 

�د � �ا,وت و �رادری ا�ت. ا�ر د��  �� د�ن K�3 و �رادری ا�ت � ا�ن �د �  �و�3
ر�ون را 
��د �  ا��را
  �+ �ودک � �د �� ��ر =�د �� �و ا�ن �رده �ری را �دا��

ی ا���م �ر��ن و �ر �ر�دن و ���  ��ددر �را�ر �+ �زرگ �ل ,رد �ل & ��  !�,�د �
 �تK�3 و ا,وت و �رادر� �� ا�Gم د�ن اد%ا�ن ��  �)ذ�ر�مBذرد )س ��د �از ��رش 

     آ� ھ
��طور ا�ت؟ درو:  ��ش ���ت.

رد ا��ن را �وھ�ن و ����ر ��د ��

�Bو��د ھ�9 �س �ق �دارد �+  ��  �از �
م آ�-

 داده اول :
�)ر�م �� ��  ا�ن �ق را �= �ا�ت � ا�ن �ق را �� د�Bران �دھ�م و  ا��'

طر  � از آ�- ��Bر�م؟ و دوم, �ا��'� =را �وھ�ن و ��  #�ل �+ �رد � =�د �رد را �
 <�
رد ا��ن را ��
ز 
�دا��م ا
 �وھ�ن �+ &

�'��مدا��ن %��ده اش  ًG3ا 
؟  

ا�ن =�د �ر�ون  �را
وش 
�'��م و � ھم ���ر �ط�  �Bری 
�'��م و �'ر 
�'��م ا�ر
� =�ز 
ر!  ھ�دو �� ��ر �
�ر���د �� �روری �ود و�� ھم #�ل و ���ری وھ� �در ��ر�

�ل و ��زار �

ن �ود. ��
د �را�ن ��� ���ط ��ر =�د �ر�ون ا�ت � ��'ر 
�'��م � 

�را
وش 
�'��م �� =�در ا��ن در ��ور  
ن 
�دا��د. ا�
��

�د�ت  �آ�را �وھ�ن �

ن �� &رم �2ر و ار�داد، �� #�ل ر��ده و � از وطن ھ���?�� در ا�

  و از &Gی ا�
�را
وش 
�'��م �� ��  �را��دن ر�ش،  
و � ا��2ده از ��و�ز�ون  �راری �ده ا�ت. 


�د�ت دا���� �ده  �ر�  �ر��  ازاو
ر ا�Gم  و �وھ�ن ��ھم =پ #رآن �� ز�ن 
ن �وھآ� آن =�د 3د د,�ری  .ا�ت�
��
 ��روه �و�و�رام ر�وده �ود ھم � � �نرا �


��و�د  ��ھش ه داآ� د,�را�  �� در %راق و�ور�� �و�ط �رو ؟�رده �ود�د �!�Gم �ذا��
ن �وھ�م �رده �ود�د، آ�
��

�د�ت  �ن �وھ�ن و ����ر �ھم ��
��
 �ن ھم ��
 �ت �


��ودو �رده �ودد؟  �4ل د�Bری را آورد �� از �ظر ���د  ده ھ و 3د �� ھ
�ن �و�
 ھ

��

ن �وھ�ن �� ا�Gم و 
�د�ت ��
�را�ن و 
ر�'��ن آن ھ
ن  
��ود �ن دا����

 � ����ر و���
 �ر��ن �ر!  ھ�دو د�د�د. )س د�ده 
��ود �� �&زا�  را ,واھ�د د�د �
� ی ��ش ���ت �رای ا�&د �ن �رای �رور���ن �-�
��
در #دم  ،�رس و و��ت�وھ�ن 


 . در #دم دومدر ��ور ھی :ر�  و  اول Gی ا� �رای د�Bرا�د��ن در ,ود ��ور ھ
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ن ا�ت و �� ھم �ر �ر  ��
رد ��
� �ر �ر ����ر و�وھ�ن �+ � �!�
 �)س 
  ����م �
��د. ا�ر =��ن 
��ود )س =را در  ت����
ھی �+ �م و دو ھوای ��ور ھی :ر�  

  
Gی ا�ن ��ور ھ���� #�ل و ���رز�ن و�ود�ن 
�ز��د، =را در )
د�ت �� ا�ن ھ
�ردان 
'�ب را #�ل %م �رد�د؟
�ق  �%  
� 

ن -�ا
�د وارم �� رو��2'ران و =�ز 

,وا��� ��ور ,�و�ت و�ر�ر�ت را �ر
�ر ��ز�د. � � � �ر ���د���د و ,وا��

� آزادی ��ن. !�
 
ھی ���ر � ارزش د��ی 
درن  آورد ��ن �'  از د�ت آزادیو ا

 از ا��ن ��3ت 
�'��م �
��وا��م او را ��رون از  �'��
و ا��ن 
درن ا�ت. ا!��� ز

 ,ود ���ر ا&�
ع و �� 3ورت 
&رد �����م. ا��ن ھم زا��ده و ھم زا*�ده ی ا&�
ع
�� ا��	
� از �+ &'��
دو و � ����راز دو �رد 
ورد  �,ن 
�Bو*�م ��
ً   ا�ت. ز

 � دو � ����ر از دو �رد �'��
�د. و ز��
 
ز�د�  ���د ھ�9 �'& ا�د � ھم  �ز�ر�ظر 
� #وا��ن و 
�ررا�  را ��ن ,ود �و&ود ��ور�د ���� +� ��ر�زی �دار�د از ا�ن � �
و ھ

 �	
د و ���د ھ و ارزش #وا��ن و 
�ررات و ��از آن )�روی ���د. �� ا�ن �ر��ب ھر &
ھ
  را �ر��ب و ��ظ�م �  �ورد �� �را�س آن ز�د�
ھی 
,�ص �,ود را �و&ود 

�د. =را �� �دون ��
 �	

�'��د �� ا�ن #وا��ن  �� ��وی 
ورد #�ول و ا��رام ا�4ر�ت &
� ی دوام �,واھد 	
دا��ن �+ �ری #وا��ن و ) ���دی �� ا�ن #وا��ن 
و&ود�ت ھ�9 &

و از ھم ,واھد )��د.آورد   

ھم در � �د �� ا��ن ھ� �
��وا�د 
	�  دا��  �
�,ن ��2ن از آزادی ��ن ھم ��ط ز
 طب �,
 �
�,واھ�م =�زی را ��ن ��م � ��  �
� ز�د�  ���د. =ون ز	
& +�

م 
 را ���و�( ز دار�م  � �ظر ���   �ط�,
�  ً/	� 

'ن ا�ت �� ا�ن د. ا

ط�ن �رای 
 ا&زه,
   ��ز�ر ھ���م �� 
� =�زھ را �دھ�د و 
��2ن و )�ش �ردن ھ

 �	
� �رای 
 �	��ن 
�'�د �ن �دھ�م. در :�ر آن &	
& �� �د و 
رز ھی ����� +�
و&ود 
 را ��
ل �,واھد �رد. )س آزادی ��ن ھم 
��د  �
م #وا��ن د�Bر از ا�ن #%ده 

4
� �ر�و �د و 
رزی دارد��4 ���ت ����ور ھی &-ن ھم  ن. ��  در آزاد �ر�ن و )��ر
� �	�ن �ده ا�ت. و 	
ھ�9 ��  �� �د و
رز ھ�  �رای ��2ن آرا و %��د ا%/ی &


�دھد�ق �   �ھر آ�=� �2'رش 
�ر�د ��ن و ),ش �
�د. ا
 ا�ن �د�ن 
	�  ���ت �
ن را 
�,ر�Bو��م ھ�9 �س �ق �دارد 
�د�ت �
��

ن ه ��
رد ��
 +�  را ��د و �

� �درت �� ��د�ن ����ر و�وھ� �
 ��ر =�د �ر�ون در �+ ��ر�� ی � �، ا!��� ا�ر�

ن �)ذ�ر�م��
رد ��
ن 
�ر�د را �� %�وان ����ر و �وھ�ن �+ �
��
. =را؟د�ت   

� ,ود را =�ز �-م و � رو���  �ن، �� آ�-�
��

و7ْ 	

�'��د  2'ر ھم 
�)�دار�د اد%
دی ��ن ���ت �+ �م و دو ھوا را )�ش 
��ر�د و ا�� ��ور ھی :ر�  در 
ورد آز

ھو!و��ت � #�ل %م  در 
ورد�� =را �,ن ��2ن 
  )ر��د �رای �4وت ا�ن اد%ی ,ود 
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Gر ا��
� ا���د از )�'�!
��ود در � ��,
�وع ا�ت و&رم ��
 م و �-ود�ن در ارو)

�,ره �ر ز ا�تد��&
.�ش   

�د  �'ر 
�'��د �� آزادی ��ن =�ز��ت 
ط�ق و ھ�9 �د و 
رزی � 
ا�ن رو��2'ران 
� دار�د ��  ن�� ھ
� �دارد�G�
�وع ا�ت=��ب 
. در را �,ن ��2ن در 
ورد ھو!و��ت 

� ا�ت. �
��و�د �� ا�ن ا��د7ل �ن =�در �  ) �=ون :�ر آن ا�ر �
  د#ت ���د 
�و&
ص ,ود را دارد،,  #G,ی ا� ی ارزش ھ و ھ�&ر ھ	
�+   ھر ��ور � ھر &

�د و ���د ھی ,ود را دارد � �� �رای &وا
> و ��ور ھی د�Bر ��د ھ�9  �����
�د.� �ن �ره و #رار �� ارز�  �دا���
ورد ا��رام �
م ���ده  �ت �� ا�ن ارزش ھ


��ود از �+ ��وری  ز
�ن ��د.  ��ظ�م  طوری�� #وا��ن ,ود را  �رد ,وا�تدرآ�

�,ره �
   �د� � �رای ا��ع �
م ��ور ھی &-ن #�ل #�ول ��د؟  �� %�ن �ر��ب آ��

 ���م/��  
Gی ا�
 از ا��ع ��ور ھ �
�د ا�ر ��  
�2ر ,ود را #��ر و �� ر� 
�ل #�ول ��د و � ,ود را ����ر�ده ����د؟ �ر ھم �� �رای 
ردم ارو)  ا%�ر �
��د#


�رش ا���د ا�س #وا��ن ��ور �را��� �-رو�دان ا�ن ��ور آزاد ھ���د � از ,دا و )�
 ����ر از �+ زن ���د، ا
 �ق �دار�د ھو!و��ت را ز�ر �وال ��ر�د، � �ق �دار�د �

 �ودک ز�رھ&ده �ل ازدواج و� رو�ط &��  �ر #رار �
�� ازدواج�   د.���د و �


  ھ�9 
�	  در �را�ر ��  �� �,واھد ھو!و��ت را Gی ا�� در ��ور ھ'�!در �
ز�ر�وال ��رد و&ود �دارد، ��  �	/  از دو!�
داران  �	/  از ا�ن ��ور ھ ھم ا�ن 

��د و � �ود�ن ��زده �ر را 
�'��د. � �
ردان 
��وا��د در %�ن ز
ن =-ر زن دا��
� ا!رده �-= � �!و ھر روز ھم )ر=م ��ورھی د�Bر را ز�ر)ی ,ود  زدواج ���د�

�داز�د و�� آ�ش 
�'��د�

�د�ت د�Bران �وھ�ن 
'��د  �.و �  

�ردی �ن �وده 
��وا�د ��
��

�ر  آ� �وھ�ن آ
�ز�ر از ا�ن �رای �روھ  
�'ر )� �

ن ��
 ��  �رد ا����

م آن =�د � 
د و �ر�ق �ودن د��ش �ود؟ آ��
�ودن 

د را �� %�وان �ر��ده ,دا �
�����د و ا�Gم را �� %�وان �+ د�ن آ�
�  و 
ل ھ و... �
 ھ،  در���� �#�ول �دار�د #�ل ���ن ھ���د؟  و آ� ر��ن �ن �

��ط د�ن ,ود �ن �ر�ق ا�ت و د�ن ھی =�ز��ت :�ر از �� �� ن ھ
�ن اد%
طل ھ���د؟ � �

ول ا�Gم ھ� �� ی ا�ن ا�راد �,واھ�م � د�Bر �
)س ��د 
 از ھ

ن را �وھ�ن 
�'��د؟ �
��
 ا�ن �ر ,ود � �ل �رو�د =را ��
 و در���� ��
ن ا�ر ,ود �ن ,ود را �وھ�ن و ����ر �'��د ھ�9 ��  آ�
��
 را �وھ�ن -�

� و �ز),ش ا�ن 

ن )ر از 
رض و:رض �&ی �ر&��
�رده �
�وا��د. ا�ر =�د 
�
��
ن �
ه  ن��رات در B=دا,��د ھ���
ا�ن  اد%ی�� آ�- را در �:ذ دا�  

 
ررو��2'ران ��

ن ,ود را ����ر �ده �س �
 د�+ ��
'رد�د =ون �� ز�ن �
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��ر�  �� ا�ن ��رات دا���د.�را��� را ��د �ود�د و�� ھم د  

�	
� ��ر 
��ر�م �+ ���� ��وق و آزادی ھی دار�م ��  ی 
 در ھر ��ور و &�

 =Bو�� از ا�ن ��وق �� �رای 
 داده ا�ت ا
 ا��'	
ا��2ده  و آزادی ھ ھ
ن &

 ْG3ا   ,ود 
 طرز �'ر و�ر,وردا��2ده �
'��م 
ر�وط 
��ود ��  ھ�9 
�'��م و ��
. د��ی وا#	�ت ھ  


 �Bذ��ن از �ق ,و�ش  �
	�  آن ���ت � �
ْ آ�را ا��2ده ���م���.  
�رای �د�ت ا
� �Gش ��د �رد.��
 آوردن �ق ,و�ش ھ


