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  دا��ر ��� ارف زی ��د���ذ

  

ا�"�ه �����  �و�ت  و��ر���ن �را��  ذھ��ت �ومآز�ون د��ر
  و دت �#� 

 $� ��� را ھدر �ورد ا����"�ت ورای �#� �ور �$ ��د در�دت ���ر از �& ��ل "ر �زار ود  �و
���$ �#ت � ل �/�. �-�د�ن وا��ص "�  � ت +�وان ً �و�ط ر���$ ھ�ی �)�"ر ا��ر��� �ور�"'

 �$ ا�ن �����د��ن �"��د "$  �ث و��ل ه "ودم  �و1�2 �رد ھم �و�$ دو�� در "$ �ر ر����دم  و �-��ت ٌ 
  ھ�8 7ورت ��/��ش ا����ب دو"�ره را �دار�د . "$و ��"�د �ر���ن �ور راه �در �#ت "�ر د��ر 

�$ /ر����ت ����� �ور را "� �& +'�$ ��ص   +�دی"$  �ث �& 9رو�د  �ن  ھ� را ھودارا�ن 
در �ورد "�ش "زرگ �$ ا�روز ا�ن "رر�� ھ� داده "ودم  �ذ�ر�ود�"#� ھ�ی در �و�$  د�):�ب ����

  �����ده ھ�ی ��ر���ن "�#� 7دق ��ود.

��ر���ن در ا�ن =�د روز ا��ر در/ر��ن رای دھ� ���زد وز�ران �$ �و�ط  �و�ت و دت   $" �#�
 �وم �را?�  ذھ��ت "�زھم ا+�2ی ��ر���ن "$ ���زد وز�ران �$  ��ریرای  ا�)�لو طرز�د �)ر<� �رد�د 

  "�#� 7دق ��ود .  �"�رز داد�درا "� �-���� و

�ون   ۵ ه  =9ره �)ر<� د٩ی ا+���د �ر<��د  �$ ا�ن ا�ن ر ٩از ���ن �زده �ن ���د�د وز�ران 7رف �
�ر��ن و�& ��دات رای ا+���د "د�ت آورد�د وده ���زد وز�ران د��ر از /��ب  �����د & �& /�� ٢

<�7د ��"��$  ���٣٠زد وز�ر 7رف ده �ن "$ �ول ر?�س ا���ت �#� �$ ٢۶از /�#$ ��ن �#ت رد د�د.
  ��ود . 7وف�و  �$ آ�را �� �وان "�& ��"��$ ٌ ��Gٌ رای ا+���د �ر<��د  ��دھ�درا ���ل 

 �$ وا/د �و�$ "#�د ا��د��& "در/$ دو��ورا ����د آ��ی یوز�ران ھزاره واوز"�& "� و/ود و�� ���زد
 وآ��ی  ���وا�ت "وطن �و�ش �د�ت ��د  �$ /وان "� ا��)داد �$ "� �& +��م ا��دواریر ���  �ردار
�و<ق در اداره ر���ت /�9وری آ��ی �رزی �د�ر "�7ر وھ�=��ن "ر�� �ر��� �$ �/ر"$ ��ری و+"�س 

�$ در دوره ���زدھم و���  ذ��<�ض ا�$  وآ��ی  او�#و�ردار � �د  وز"�& �� آ��ی او از "رادران  "ود
ی �$ . و/ر��ن ا+ط�ی رای ا+���د را "$ =9ره ھ� "�� "ر د�I#� رد ��و�د /ر�$  دو��ل �و<ق "ود�د 

�د و ���زد وز�را�� �$ دارای � �7'ت ��#� �ا�ت �� �وک وآن ھم از �دام ��9د �دارای �����س 
 ��  .رد ��و�دو�ذ�$ ��#� رون و��را دا��د  +�

س /�9ور ?���ل �$ ���9 در ��ر���ن "#�$  �و�ت و دت �#� وھم =��ن �روپ ھ�ی ����� �$ از ر 
 ���$ ��وده "ود�د در �ر �س ا/را�L  در /ر��ن ا����"�ت ر���ت /�9وری �$ از �& �� ���د�د د?�ور

  . �م�ر�� از =�د�ن ")د "$ "رر��  �:7ر ا�د �$ �� ا�ن ا�"�ھ�ت راا����ب ���زد وز�ران 

   :اول : ذھ��ت ��ت �و�� وار�"�ط �"�#وی در ��ر���ن 

ذھ��ت "��ن �ر آ��ت �$ ھ�وز �����د��ن "$ زدو"�د ھ�ی �و�� و�"�#وی �ر<��ر ا�د و �����ده ا�ن �وع 
��ر ��� رو�د وا�ن  ر�ت �ن ��ن داد �$ "�ش "زرگ  ا�ن �����د��ن ا��ص "�   :�:� �#ت"
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�واد َ �م �واد و طوری �$ در "�I ذ�ر �ردم ا��ص �-�د  و�ود <روش و"� �-��ت ا�د  �$ ���ز 
 �����د��ن  دادن رای �)��ر .  و�ر وا12 ا�ت �$ �دار�د را�& �����ده ��ر���ن   ��س در�ت از �و�ف

�&  "� �$  "#�$ در�ورد ���د�د وز�ران$  ��Iری ���� �)9د َ �/ر"$ و "ر  �ب���زد وز�ران  "$
ده ا�ت.  �)7ب �و�� وز"���  و�")�ض "ر�ورد   

رد �رد�د ا��ص ��"$ َ  ی �#� "� ���ف "��د �-ت �$ در "�ن ده ���د�د وز�ر �$ از /��ب ا+�2ی ورا
���رده و�ط�"ق "$ را�ط �ور �و1�2 �رد�د و�� و�'ی ��ر���ن �ط)� در �وی ٍ "ر���$��را "� �& 

"ر���$ ا�ن ���د�د وز�ران +'�$ ��ر<��د ودر ��Iر �و�$ /ر�$ "$ +وض آ��$ "� د�ت ���ل "ر���$ ھ�ی 
"� ھم "$ "دون �و/$  در +وض  ���دو�"�دل �ظر�"ل از رای ��ر " ث وروی آن ���د�د وز�ران را "�و�د 

�د و�)داد د��ری "� ��#-ون ھ�را ه "� دو���ن �ود 7 "ت ���رد�د دت و ��ده "� ��د��ر �Rول "و "7
 و��'�� �$ و(=� =� �=� ) �7روف "ود�د و ��  ��"ت  �ر �و�َ ھم "� ��د��ر "$ ��زو���م و��'ن 

 دداده "ود� �س �و�$ /ر�$ � و�ل�و �وال �ودرا "7ورت � ر�ری  "$ رال دا��د واز ���زد وز�ران �
ر�ف دا��د  از ��Iر "�رون�وال �ن "$  و�� در�و�. /واب دادن ���زد وز�ران "$ � .  

"$ ا��س �زارش "$  د ��<� �"وده وا�Uر �وا��ن  ھ�8 و�ت  ���"� ��7ب و��ل ھ�ی ��ر���ن در ��Iر
ده و"$ �رو�$ رای ��ری �9م  ر �2ر���$ ھ�ی /�)� �ور ھ-�$ ھ� و �� ��ھ� در �/��س ورا �

�داد�د ���ل "� اھ��ت �#� �ر /�. ���ر<��ری ھ� و����ل ��7 و�7و�7 را ��"ت "$ ��د ر���� 
روز ھ� وھ-�$ ھ� ���د ودر ����ل �#� =ون ��7ب �����د ��ن "$ �"ب ��ر  �2ری ھ�ی ��دوام ����ل 

دادن رای "$ ���زد وز�ران �$ "������ از  و�� در رای ��ری در �ورد �& ���ون ��ص "$ +:ب ���<��د 
 و��ل ھ�  �ص آن  �2ر "ود�د وا�ن �/�. و��ل ھ� �& <ر7ت ����ب "رای ٢۴٣و��ل "$ �)داد  ٢۴٩

د وا/د را�ط �����س "ود �$ ���ون را�ط ���د�د دن را �$ "���ت در ا����"�ت آ��ده  �$ �& و��ل �"
ودر ھ��ن /�ه ھم  �7و�ب ��ود�دو�ش در ��ر���ن ��ر �رده "�د و�� �& دوره "$  �ث �����ده  و�Iت �

دو"�ره "$  �ث "� زدو"�د ھ� ودادن روه  �)� دار�د �$ از /��ب �و�#�ن �ودا���د و"$ <�ر آ��ده �ود 
  در �و�$ /ر�$ راه ��"�د <ر�� �دارد �$ ا�ن �����ده "� �واد و�م �واد ھم "�د .�����ده ��ر���ن 

�� ��رده و"رای ����"رای ���زد وز�ران �����ن ��<� �$  +"دادا��ر ��� وآ��ی دا��ر��ی ��م آ دوم : 
و"� �����د ��ن ��ر���ن ��ت ھ�ی /دا���$  در�ت ��رد�د )�ری I"�  (ران "��د "$ ا7ط'ح����زد وز

�ورد  ا�ندر �رد�د �$��)ر<�  �"' و���زد وز�ران  و"ر���$ ��ری �ن را "$  �ث وز�ر ���وده "ر�زار
7ورت ��ر<ت ")�2 "$ ا�ن +:�ده ا�د �روپ ھ�ی ھ�8 ا�دا�� از /��ب ر��س /�9ور ور��س ا/را�� 

�$ ھردو ر?�س را  ���$ �رده "ود�د ���زد وز�ران را "�Iی ر?�س /�9ور ور?�س ا/را?� � ��ل ��ود ه 
  ا�د.

��ت ھ�ی �#�دی �ن را �$ +"�رتدا��رآ��ی  $�وزارت  ،از ر��س  ا���ت �#�  ��� وآ��ی دا��ر +"دا
 $���ر<��د  ����د �و�ط ��ر���ن رای  وزرات ��ر/$ "�د  ووزرات دا�#$  ،�#�ور اط'+�ت وزرات  ،��

�ن �داد�د �$ ")�2 ھ� ا�ن وزرای رد ده را "$ ا7ط'ح � ���=�و در �7وص ��"��� وزرا آ�:در د
��ن �)ر<� ���د �زرای ط"ق د��وای �ودرا "$ ��رو ا�ن دو ر��س ��ش �ر��ن �ط�ب �����د �$ "�ر د��ر

د و  �� ")�2 ازاھل �"ره رد �ردن  ���د�د �" $�. �$ ا�"�$ ا�ن ���9 �& ا<واه ا�ت و��د  :�:ت �دا
 $�وزرا را �& ا�"�ه ����� از /��ب ا+�2ی �و�$ /ر�$ ��دا��د و ا�ر وا�)� ا�ن �& ا�"�ه  �و�$ /ر

وزاری رد ده را "�ر دوم /9ت رای ��ری "$ ��ر���ن  ر��س /�9ور ور��س ا/را�� �#:� ود "�زھم 
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�دام �وا�. ���و�� �دا�$  �/دد ��ری رایدر 7ورت �$  <ر���دن دو"�ره ���زد وز�ران  /9ت  "-ر��د 
 � "$ ر��7ل ھ�ی ��ر���ن را ��� �و�ط �& <ر��ن ���وا�د �$ ر<�ن و�� ارف "�د �$ ا�"�$ آ��ی دا��ر
  .ا�ت ھم 7ورت �ر<�$  در د��ر �ورھ� ا�ن طرزا�)�ل  و"$ �)و�ق "���دازد . "رای رای ��ری �/دد 

  :ودرون �و����ل ر��"ت ����� �روپ ھ� �وم : 

�#ت رد ده ا�د .  ی")�2 از ���زد وز�ران ��"ت ا��:�م ��ری و��ل درون �و�� از /��ب و��ل ھ�
ن ھ� "وی رای �وا�Uر���م �)�ون اول ر?�س /�9وررد د و<�ض ا�$ ذ�� �$ "�  ���ت /�رال دو

��"��� �ر�م �#�#� وا+���د �داد�د و �و�ردار � �د ر ��� و "ر�� �ر��� "�  ���$ آ��ی  +"�س "�7ر "� 
� :ق �)ر<� د�د �$ ا���ن ان ��رود �$ دراUر ر��"ت ����� �$ "�ن �ر�م �#�#� و � :ق �و/ود ا�ت 

ا�ن دو��7ت  "$  ���زدوزرای ��د��ر رای ا+���د �داده "��د �$ ا�ر ا�ن  و��ل ھ�ی وا"��$ "$
د ھردودر  :�:ت  "�ز�ده ده ا�د و ز��� �و��� از �وی +ط�� �د �ور �" $��و2وع وا�)�ت دا

�)ر<� �رد�ده "ود.  "�  ���ت  ��ت �#�ل �رزی  رد �رد�د �$ ��"ت  �"ود ا���د � �7#� ��طره ا<�Rن 
��د ")د از ر���7 ھ�ی ز������ "رای  �ر<�ن رای  ����د "$ ��ر���ن �)ر<� و�د  دو�وم ��" $��

ا��ص  �$ "#�$  و�ردم  "$ �و�ش ا�د �$ دور دوم  �)ر<� ���زد وز�ران "$ ا��س زد و"�د ھ�ی �و��
  �/ر"$ ودارای ا<ق �ظر و��. "$ ��ر���ن �)ر<� �ردد. ،� �7ل �رده "� دا�ش 

    

 


