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  "��� ا�!!� ��ی ھ���، در ���� ��ا�� آدم �� ا��ف �� �� ھ
  


و���� و �)1�  �� از روی /�ورت �� -,�� � &�+�ر*	�ن �� در �	�ن و در �	�ن ا%)�ن ھ�� &� %$� ن
��ری 
:"	�ا ��د &� 2134 در ان�95��ت ا+	� ر���! * &6� ،�8ادث ا%)�ن�56ن را 3�4	2 �� &


	6	�ن �� ا<=,ح �356; ان�95��ت راا%)�ن�56ن & ?1	��� ��A� نا �� ن@� ا��ف �B5ا� ��؛ �$�ر &
 �D�در ان ز��ن ان5 ان�6ن �و ���3� را& ���& �� E5%�� !ر د��F �و  ؛�ا�5د در 8$��! ا��ف �

8
��! ھ�A� �� در�N  اشِ ��F5 "�د ، و �� �JK! &� و �	� �I ��ل،ھ� از ا�E �	�ن ��Gودی &� ھ�ز
� از  و �� ���8 نPاعِ ��+�  ھ56�. ا��ف �



:�ر "	R	E ا%)�ن�56ن، ھ* S	Aزی، ر�&A�� !، د��	دان �� �
� در 2134 در ان�95��ت �ن �Kن� &� ھ

	6	�ن& Tاز ط�� �  دا�!. ��د ��ه   ا+	� ر���! *
:�ری �� ن@� ا��ف �

W��4 %���ن  ��1383ل  ، در�ون و ھ@! -�� ا�!&� دارای �I رA	S و دو ��ان�95��ت &
	6	�ن 

:�ر* S	A; ر	ا��+ TGXا�	و / ;	$R4 ن &�زی�	6	
& Eی ا��RنYدارا S	A<@! ر ��ان�95ب  

2 �4 ���� &1
? ان5\�ب ����)��
:�ر� (�* S	A5@�ت +�ص رXا E&�زی �. ا�  ��9`ن6_! � 
  �b%5� ��د. و �_1� <�رت ن ��ون ��ار و ��ارھ�ی Yزم ،، �16
�ً �J&�ر


:�ر &�زی در *���ن * S	Aآن، ا*�ای د��5ر ر E��4 ه�
- �5_Xار و ��ار ھ�، ا�� Eاز ا� �$�
&�  �� ن@� +�د &�زی و ��� ھ� �� ن@� &6� ،ن���ت ھ�A� &� �� دن_�ل آن �� آ�����ی و ان�95 ان�95��ت

  &�زی �� وی ���%� �� &�د، ��د.
��ای دور ��م را ن�ا�!، ���� &E  �6 +�د ران��� &�دنT8 &�ا���� &�Rر 2 ��ن�ن�D68ن &�زی ��

و &� �	�5R �=	� و %���ن_�دار وی �� ��د +�د �6	�ر نPد�I و ا-5
�دی د��bی را از �	�ن ر%�3ی 

:�ر ،د��5را4� را ��ون ��و و ���Kد ا*�ا �� &�د* S	Aان ر�- �� َ- َ1�
د و &
	6	�ن ن	P � �� ن


:�ر �� ��+!. �$1� &� ��ه ا�E �9` را� ھ� ا��س ھ�ا�! &�زی ���� ���* S	Aر  
+�د را ��ای ر���! *
:�ری  ��E4 E از �	�ن ھ
$�ران &�زید���� &� D دور اول ان�95��ت ا+	�در 

ھ
? ا�E ا��9ص ن�F �� +�اھ� &�زی، و �� ا�	� ا�E &� ا�K �9! ��ری &�، ن��Pد &�دن�. &�Rر
 ،�� �
:�ر +�اھ* S	Aر	_X زی را�& �5� و +�اھ@K Iدور 134_� ھ� &�ن��� &�دن�.  +�د را Eدر ا�

	E ��د &� ا��ف  ،��ان �Kن� &� ا�fی در ن5	e? ان�95��ت دا�5� ����D ز��ا 4\�ر ،!%�bرت ن�>
ری 634	� +�اھ� �� &� ��4اد رأی ط� ،�� آن ھ
� ن��Pد ،درَ �� رأی +�اھ� آورد؛ و ا�K رأی ھ� ن	�وَ 

ی &� �	E��5R آرا را ���! ن�9اھ� آورد و در ن5	e� ان�95��ت �� دو &�ن��� در <� آرا ه�eھ	h ن��Pد "
�� دور دوم +�اھ� ر%! و آن و�! ا�! &�، ا�K ن��Pد i��8 ا��ف �� در  را �� د�! آورده ان�

دور اول رأی ز��د آورده ��د، &
	6	�ن ان5\��� آ��ی &�زی �� ن@� ا��ف �� د�! �� &�ر +�اھ� 
 .��  

� "���ن ��%!. دور دوم ا-,مدور اول ا�PK E	ھ�ی دو� �	� �و ��� از ��4� رأی K	�ی  ؛ن�95��ت �� "	
آ��ز ��. �Dن در دور اول -_�هللا رأی �	�5R آورد و از �	�ن &�6ن� ھ� &� ن�F �� +�اھ� &�زی 

�$� دو �4ی ��ن ط_T -�دت  ،ن��Pد ن
�ده ��دن� در دور اول +�د را ��ای 634	� ��ان? رأی
-_�هللا ��Gز و ��K E35د��،  "	��5� و ا�$�ن ��ن�ه ��ن 	��5
�اران "1� �	E *:�دی �� 4	� -_�هللا�

 S	Aر ��ه k��� ،ت��ا<=,ح �356; ان�95 ��ن �	6	
د��5ر ا*�ای 2134 از *�ن2 &�زی �� &

	6	�ن& Eی ا��RنY5$ دارا� �و& T	_=4 ولl6� و �Aا*�ا ��ای -
1	�ت ان�95��ت ��د، ا* @; �9

  <�در �Kد��.
� �58��% �D �� ت��ان�95 �ن، د��ن� &�	ر*�+ �D ا%)�ن�ن و �D ،�
 � "���ن ر�	�.�� ر��اA� ا��+	; ھ

K@5� ن
�ن� &� 2134 �	�ون از �8زۀ <,8	! &
	6	�ن ��34_�ً در ھ
� *� و از ��ی ��ران و ھ�اداران ن�

	6	�ن &� �� ھ� دو &�ن���، ا��ف �� و -_�هللا& 2134 �$	A�e2134 ھ�، از آن Eا�� ا� ،!%�K رت�> ،
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�ه  و ھ� ��� از ھ
� 2134 ھ� ھ� ��ز��ن ��%5�ھ� ن3� آ%��E،  ھ�ا�! ا��+	; ان�eم ��& E		�4 ،د��
   ن_�دن�!

� [ا5_X� A�*� +�ان�م &� ا��+	;، ��و*�دیا��وز �� د��وز در& �
�� "�س  &� د��b در &
	6	�ن &�ر ن
��+ E	
� &� D:�ر ��*�4	X�1K �/ p� و در �8ود ھ	�eه �F%�G] از4� �� &�زی و ا��ف ���ھ

<�ور ا*�زۀ ا�5@�ده �� &�. و &�زی، &� �34/�ی  ���ش ��ن از *�ن2 دوX! "�دا+5� �� ��د،
4� در دوران  ��ای +�د ن
�ده ��د، ا�I �� +�ط� از ا��ف �� R4$	; د%�5 +�<� را���+

�ن ��رد i=X ��ار �� K	�د &� ھ� ان�95��ت ��D ،�1�% ر�:
* S	Aد%�5 +�صا*�زۀ 4 ر ;	$R (!)  ��
  وی ن	P از ��د*� دوX! "�دا+5� ��د.  د%�5 ا�� �� ��د �4 �\�رف وی داده �� ��د و ھ�

ا<; �� �ان� ��X� دوX! و درز "�ل دوX! ظ�ھ�اً �� دX	; ن�4&�زی از �_�ل ا*�ای �\�رف د%�5 ا
� +�دش �_; �� �34/�ی  �ء ورز��ا� ت ��دم و �	��5
�اران و ر��ن� ھ�ا-�5ا/�+�ط�D ـ ھ�


:�ر ��ی ��Fری د%�5 از* S	Aرا  ،ر �ر &26 &
X�� I� از ��د*� ��� �R4F$	; د�5% +��

:�ر %���5ده ��د!* S	Aر �� !Xدو  

و  ورت، PXوم و /�د%�5 +�ص &�زی D	56� و �bDن" �e �b	t	�ن روی�� ھ��8ل ھ�ف در ا�
�\�رف آن ن	6!، ز��ا &�زی +�د در دوران &�رش �� ان�ازۀ "�ل �� د�! آورده ا�! &� �� 

5� ھ� &�ر ن$� و "�X� را &� او در ا�E دوران ا<=,ح ��R" !@ھ �Kوع و دم ا�R� از راه ھ�ی
� ھ� �� ��+��� د�! آورده ا�! ن���Rوع �	�ن در ا�E ن��5�  �� "���ن ن�9اھ� ر�	�. ھ�ف ،��د &
�bن�bD  ا+,ق�ا�! & �زا+	�1ال در ��+� ��ا��، ��ن� +��5� &�  �� ھ
� ن
�ک ��دن آن ا��ف �

�ه"�س +��! & ا��+	; و &�زی �� وی ن
�دن�،و K �Xـ و �& �
د��bی �� ��  6� را %�ا��ش ن
�ھ�نK ان�6ن ان_�ھ� از Eا�68س ا� ��!	Xوl6� �� ، Eد!!ان و %�رغ از درد ��دم و 28 وط�� �5��_  

�94 ��34_�ً 4
�م �R$,ت 8$��! ا��ف �� ـ -_�هللا -_�هللا، &� در وا��  �& �	�E  و �	�د %�ا��ش ن$
 �
�، در دوران ان�95��ت و �� د�! &�زی %3	� و /�	i ��  و &�Rر�	�tره �R$,ت ��دم ھ��� ��

��ای ن�آرا�� و ن@�ق  و  �+5� ��ه� ��6-� �_,ً  در ��56و �� �4ا%T ا��ف �� و &�ر��ان &
	6	�ن 
�& �� E	و %�6د در ��ز� xـ �A�e� �	�ون &�دن &�Rر از ورط? نPاع و ن@�ق و  �5� ��د�
� و *

� &� در �Kداب �5,ط� و �1$�� از ��ی ا�E د�5� ��د و ن���R9دن	� و ا�E &�ر *@�ی -F	� .ن���دی
I1:� x%�ط +b56� و  � &� ازو �E5، 51 ��د و ا�!در �8ل %�و ر% آ��ب و �� f_�4� و �4طy� و *

�Kر�t	� ن %�3 و�	R& S@�4ان ن �bن�ارد و ا��56دن را د�!!  
 


