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   &3و!3� ا!�'���ت �وم ر���ت $�#وری: آ(وب �ر ا!3�ز و �ر�ش زا .٣

��ت ���� و وا����� ھ�ی ���ری،  دو�ت �داری����ت ھ�ی  از ���ل �� در ظر دا�ت ���ص ھ�ی��� ،�����، ا! �ر 

د��زدان ا�����ت �وم ر���ت %�'وری ار��م ����ر %��ب و ���ل ا��ز #�ش �ش �� �.  

  (�'ص د�ن ,را�� در  ا!�'���ت .٣٫١

( ,�دا�رب ر�ول ���ف در ��ن ��زدان ر���ت %�'وری ���ل ��د آوری ا�ت �( ��� ��ا- ا�ت �( در %���(  �

�5ر ,�وم ا���1 �.�5ل �رده ا�ت. �طب ا�د�ن ھ1ل �( در /ذ��( ھ� ���ون /�ب ا�د�ن . �ت ��ر، رھ�ر  زھر

  را #�ت �ر /ذا��( ا�ت.�'د�� �.1�5ت ".زب ا���1" �ود، 

�� ١١در ��ن ������دار "ا�1م /رای" اد، �( از �8 �و ظر �( /ذ��( ھ�ی ������ف و ھ1ل دو  �'��زد، � -

�واھ�ن #��ده �ردن  - �8 وع ��� /و���وام ��  –ظر �( �ر��( ھ�ی ا�����ت ��ن از �وی د��ر ��ن و %'�دی 

"�ر��ت >رای �%�دی" �� ���د، ظ��� �( %ز���ت آرا آ'� ھ�; ز��� د��ق ��ر�ف  رده اد. در .���  �( آ��ی 

���ن!�دان �.�5ل ,�وم د�� از ���ص �ردن �( ھ1ل، ظر " ,�%ز �� ���د، و�� آ��ی د��ق "ظ�م ا���1 در ا!=�

���ف -�������ن �� �واد �( <�ر<وب ,�م  –ظر �( �.1�5ت ,�وم د��، ذ��وت ھ�ی ���5 و ز�ر�� ھ�ی � )�

���ف و ھ1ل ھر- را در ��ور �ر��م �د. �� و%ود وا����� ھ�ی ����ف ظری ��8 ظ�م ا��1 ھ�<( ،�ھم  ،دو د�

" را #ذ�ر!�( اد و د�و�را���( ا,�راف ��ظ� و ھم ظر �( �'م /�ری ر��� آ'� در ا�����ت، در ا5ل "ظ�م  ظر

��، ھردو  �� ,���دآرا در �?�د ���د. �� ا�ن �و�ف �� ��در رو��رو�� �� /روه ط����ن �رار  ا�1م /راد�� �ود 

  .ا�1م ��داد د�ن /ر!�(، /روھ� �( ا5ل د�و�را�� را در ��!� �� آ��ن

���ن �5ر" ,�ل ���، ھ1ل �( �@��( #�رو راه "ا�وا�ت" در �ت �ط��ق �( راھ �ر "ا�وان ا�����در رود ��ز�ری 

���ن �5ر #س از ���'�ی ����دی ���رزه ,��( . و�ت ھ�ی �<( ا�وان ا����� و-ر در ا��ر  ا��دار /رای�� د. <

د در �5ر �ن در داده و در � )�� ��#�ر���� ا��راک ورز�دد. #س از #�روزی ھ�ی "�'�ر  ا�����ت�( ظ�م د�و�را

�ت �( در و%ود �.�د �ر�� در  �5ر ,ر��" در ��دان �.ر�ر، .زب ا�وان#�روز  %�'وریر���ت  ا�����ت�وا

��، د. /رد��   �� �ن ��ت ���د.,%����ٌ ا�ن رود را و�� "�ود��ی ظ���" !��ح ا�

��� در %'ت #ذ�رش ا�����ت د�و�را��8، ��زدی �طب ا�د�ن ھ1ل �ر�� و%ود ��ز�ری ��� ) ای راھ �ر دو /�

/و��   - .زب ا���1 . �ت ��ر �� ���د. %دا �دن !ر����� آ��ی ھ1ل از .زب ا���1 �وام �� �#د�د �دن �و��� او 

���ن او ر��# ��� ���ردد، �( از �8  –رده �ود �ا زدا�� �����رE %��� . �ت ��ر �� ار/�ن ھ�ی ���ص #��

 )� � )�.��و از �وی د��ر در و%ود  ،�� از طر�ق �ود . �ت ��ر  �ر ���ل !��ر آورده زده،طرف �( ���رزه �

د "          د.وذ ��رو��" در د����ه ���5م /�ری ���ل � ا�ب"ھ1ل، ��ص ����د" �ود ��

  "دا!ش ��Bری ��ذب". ٣٫٢

 )��ر ( �وم %�'وری��زد ر���ت  ١١از %� )��ی @���ط�ن زوی) ل آ>� ��رزی، �طب/��� ا�د�ن ھ1ل و داود 

�(  .از �.1�5ت ,��� در ��رج از ��ور �ر�وردار �� ���د د��ران�(ھدا�ت ا��ن ار�1، ,�دI  <'�ر �ندر ا�ن .

د. ا�ن ��� �� )��,�دI، ر�ول ز��� و ا�رف >� ا.�د زی) .�� �� ا���ب "د��ر" از دا���ه ھ�ی ����ر %'�ن آرا
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)������ھم دارد �( "داش ��-ران" طراز اول ��ور ا�ن ا�ن ا���ه را ��ق �� د �( /و��  �� درE  ای دا���ھ�، 

��د" �ر و�ت ��ور را �د�ت آورد. و�� ��ه د�و�را��8 " ا�����ت( �� از طر�ق در ر���ت #ردا��� J?و Jدر وا�

 ��   دارای �.�وی د��ری �� ���د.� 

�ت از ھ�( ا�ن �در �د�ت ظ�م ا����ر�� و#�  �����د، �("د!�ر ��-ران"  آن ��� ل از �( �'�ر�ن و%(  /روه،

د.�رار /ر!�( اد، ظ��� �( �ود �( ��� �� )���ی �ر ��( ھ�ی ��م �.ول و �داوم  آن وا�@����–�و   –ا�رف >

و د�ده �رده �'�( ��� ل /را " ���را���م "و آ��ن�( از �8 زاو�( ���ص  –,�دI ,�دI –"ا15.�ت و ھم /را��" 

�� ��ور را -<�م اداز ا���5دی���د، ��زدان د��ر در وا�J  ��@�ل%��J" در �ورد  �ت ای ��( �ر" !��د �� �

د.�د ��ور ����� ")��د �'�(از �د��ت ا%���,� ( !'ر�ت�8  – و ز��د�� ���وت ھ�ی �م  –. ا�ن /روه "�� �ر�� 

د آوردن 5�K و� ��ب، ا!زا�ش آ����د�آب ��) ����� ا�%�د@��ت) و �وا�ت ھ�ی ا���5دی ( )، آز�دی ھ�ی 

( ا,1م دا���رای ��ور"  آ�ده ای و آرا �( �@��( "�ر��(ه و ��ر ھم رد�ف �رده �رو ا ��ف ا���5دی) را ا��=�ل 

دا.   )�� آرا����ت "�� �ر��(" �د، ا�ن /روه دی در دور ���رزات ا������� رو�ن /راطوری �( در /���و ھ�ی ر

از ��� /و��، ا�ن  >�ر�رده �ودد، وارد /ردد.   �دی !ر�ول �ت �'م و .���� �( �ود آ'�  آندا�ت، �� �( ,�ق 

�ت /( #����وی #ر�ش ھ�در �ورد ھز�( ھ�ی �'�( �د��ت ا%���,�، <�و�� #��ده �ردن 5�K  ی/روه ھر/ز �وا

�� در �ورد �ر��( ھ�ی ��زدان  ،و �� وع �.ر�ت  آوردن <رخ ھ�ی ا���5دی ��ور ���د. �ر�1ف���/���و ھ�ی 

در ��ر ���ص ",دم داش ��-ری"، در . ��زار"، .�� �رای �ردم ,وام ھم ���ل #ذ�رش �ود و �( "�طK �و<(

<( ز��� �( /ل آ>� ��رزی در �8 ��ز ����ر <����ر �ود.  < ������طK #���ن اد���ت   ����������رزات ا

�ت ��ری ���ر دارد، ھواداران ر�ول  ��� ز��� ر�ول "��وس و ��8" ،ز��� ر�ول �� /و�د �( او آدرس (

�� ���ردد.  ����د�ا!=�� �8 �وھ�ن �زرگ و � ای آ���( /رد�دد. "دا��ن ��وس" در %���(  .ق��  

���ن ٢٠١۴��ی ��زدان و ���و�ن ا�����ت �وم ر���ت %�'وری در ا!=�  

  ����5ت ���ون دوم  ����5ت ���ون اول  ����5ت ��زد �ر�� ر���ت %�'وری  ���ره

  

١  

���ق وز�ر ار�د ����( ا.�د �رزی،  :1�ھدا�ت ا��ن ار
  در ���ل، د��را در ا���5د ١٩۴٢ در ��ل�و�د 

 ، وز�ر #���ن�دای داد%رال 

  ���رزه �� �واد ��در

��5( 5د���، ,?و #���ن 
 و��� %ر/(

  

٢   :Iد�, I1ف,�د�Sو ا��د"، وز�ر #���ن ا�ور  �=��ر رھ�ر "ا

   طب د��ر  ،در ���ل ��١٩۶٠ر%(، �و�د  
 )� ��1���ن �.�د، ,?و .زب ا

  رھ�ری ,�دا�'�دی ار>د�وال
.�%� �.�د �.�ق، رھ�ر ".زب 

���ن"، ,?و و.دت �ردم ا!=�

  #���ن و��� %ر/(

٣   ���ز��� ر�ول: وز�ر ��ر%( #���ن و ���ور ا�ور ا�
در���ل، د��ر طب�١٩۴۴رزی، �و�د   

 رھ�ر %�(���ود،  ?��ءا.�د  

���  

�را��، وا�� #���ن   )���.

  و-�ت �����ن

 ،در �دھ�ر �١٩۵۶رزی: ,?و #���ن و��� %ر/(، �و�د  �ّ�وم  ۴

   ا�ر� ��.1�5ت ,�وم ا%���,� در 
I و.�د ،�وز�ر #���ن  �'را

  ���دن
 ��ا�راھ�م �����، ,?و #���ن و�

  %ر/(

�رھ�ر، �و�د   ۵در  ١٩۵۴/ل آ>� ��رزی: وا�� ���ق 
���ن  �.1�5ت در دھ�ر،����ن و ا!����#  
  

��د .��ن ,���� ����، ,?و  

  #���ن و��� %ر/(

�.�د ھ��م زارع، ���ق ���ور 

  .��د �رزی در ا�ور ا�وام

�طب ا�د�ن ھ1ل: ��در .زب ا���1 �( رھ�ری /�ب   ۶
  در �و�ت، �'دس 1951ا�د�ن . �ت ��ر، �و�د 

��ت، وا�� در , I ت��,

  و-�ت ���ل �ن<د

ده و ��� زاده، و� ���.�د ,

�����  آ/�ه 

در  ١٩۴۴,�دا�ر.�م وردک: وز�ر د!�ع #���ن، �و�د   ٧
 وردک، �.1�5ت ظ��� در �5ر و ا��-ت ��.ده

  ا�ر� �

��ه ,�دا-.د، ,?و #���ن 

  و��� %ر/(

��د .��ن اوری، وا�� #���ن 

  و-�ت ھرات
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٨   ���ط�ن زوی: ,?و #���ن و��، %ر/(�.�د داوود 
�وت>ز�،  در �١٩۵٣و�د ��#  

  

#���ن و  د�#���تا.�د ���دی: 

�����  آ/�ه 

 )����ظ�( �.�ق: ر��س �و

��ت و آ�وزش ���ط����ت، �.

  ز�ن

�.�د �در ��م، واده "�ردار �.�د ��م ��ن"، �و�د   ٩
���ن�.1�5ت ,��� در  ���لدر  ١٩۶۵��  ا

��ج �.�د ا��ر، ا���د دا���ه 

  ���ل

Iو��، ر��س #���ن  ,ز�ز#

�  �ورای و-��� >ز

,�دا�رب ر�ول ���ف، رھ�ر .زب ا�.�د ���، �و�د   ١٠
"ا- زھردر #=��ن، �.�5ل در دا���ه " ١٩۴۴  

��ن، وز�ر #���ن  ا���,�ل

  و �رقو آب  ارژی

,�دا�وھ�ب ,ر!�ن، آ�ر #���ن 

  %ر/(��ش ا���5دی ��راو 

��ل  ا��ر ر��سا�رف >� ا.�د زی: در   ١١���ون ا���

   ر، د��را از ا�ر� �/در �و  �١٩۴٩درت، �و�د

,�دا�ر��د دو��م، ر��س %�ش 

���  

 ر�.�د �رور داش، وز� 

#���ن و در ا��ر وا�� و-�ت 

  دا� دی

  

  

���د ا������� ��رزی �( ��8 او ���!�( و ��ر�K �رد �(  ) از دا��ن  ،��رزی، ��� �راد ��زد آ'�و�� #س از آ

و �راد از "دا��ن ��8"، ,دم .?ور ز��� ر�ول در دا�ل ��ور �� ���د، �ش ���ر  د��وس، دا��ن ھ��ر �����

   ./رد�د

  زی"�ر�ای ���ل ��وری" !�(� از ��'��ر "��م را!� ,��رده ". ٣. ٣

�ومای ��زدان ر���ت %�'وری "���ل �.وری" �( �@��( ���5(  !'ر�تدر ��ر ا���ه ��ذب "داش ��-ری"، در   

د.��زدان ر���ت %�'وری %�ب ظر �� �   

 )���م �در و ���ف  ،�ش �ن آ'� (ا��ن ار�1، ,�دI ,�دI، ر�ول ز��� �ر�� ر���ت %�'وری، ��زد ١١از %�

آ>� ��رزی) ��و�د �دھ�ر و ���( ھر�8 ��و�د  /لو �رزی  �ّ�وم���ل، دو �ن ( ای در #=��ن ���ل) ��و�د .وزه

�ط�ن زو .�م وردک)، >ز�(,�دا�ر ا�د�ن ھ1ل)، وردک �'رھ�ی �و�ت (�طب�و �و/ر ( ا�رف >�)  ی)(داوود 

���ن ظر �(  �����۵۶د. �� در ظر دا�ت ا�ن �( در 5د ��زدان ا!���ر "����� �ودن" را دارد، �( در ��ر�\ ا!=�

�����ر ا��دار /را�� ���ل �.وری"  "ا����ز" �واده ���ود، "۴۴ ]در 5د د��ر �� ���ھ�ت وع �ود��ن ��رق ھ�ی #

��ل و #%�ه >ز� و �دھ�ر) را �ر ا!را��( ��ه دا��د. از آ%��� �( ���ل، از دو 5د و-�ت (�و�ت، �و/ر، وردک، 

�� !را �و��" �������ن  J�%� رده �ر�زی در ,�ن ز��ن "�.ل���( ا�ن �و #����ت ��وری ا�ت �( �� �����ر /

�ش  "آھ�ری��( "�� ���د، ".وزه ���ل �زرگ" �( �@��( ا�ت �( در آن ا�وام /و�/ون ظرف و�ژه" را ��زی �رده "

��ور ��ھم ��ط /رد�ده اد. �ش ھ������، ازدواج ھ�ی !را �و��، ا�زا��ت ھ�ز���� �� ھ�� و داد /ر!ت ا���5دی 

�ش ھو�ت ھ�ی ���ری �( �J ھو�ت ����، ��وان "�����" �م رE /ردد%ر /رد�ده �( ان �(  �.   

�ر �����ر ����ا�ن وا����� و-��� ��زدان ر���ت %�'وری ��� Jوع �� -در وا����ری ���د /�ن ا�ن �رز��ن �( 

�� را ����� دو 5د و #%�ه ��ل /ذ��(  –���د �( <�و�� ��ر�ز �درت ���در ��ش ھ�ی  -�� #�روی از ����1ت 

��زدان ر���ت %�'وری �( �ش و-�ت %وب و در %وب و �رق ��ور رو�ن �� ��زد.   ����#�ت � ( ی وا�

�� ٢٨در ��%(  �ن ا�ر '��( ا�ت �(���وان ا �رق ��ور���ا%���,� �وده و - و-�ت د��ر /و�� !��د ����ت ھ�ی 

د. از آن %��� �( ��طق "ر��س %�'ور زا" �� د�ت �م �8 ��زد ر���ت %�'وری #�� ش �� Kط�د �� �( ���وا

�8 #د�ده ��5د!� ��ر��� �وده، �ر�1ف وا�ش در �%�وع "#��ون ��ن" �� ���د، #س ا�ن ا�ر �( ذات �ود 
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��� ��ور �� ����ط�� "��- د���" ا�وام #��ون در ���د، ا5�� �( ھوز ھم از %و���ر ".ق ����ر ھ�رار�� 

  ��ر��� . �را�" آب ���ورد.

  

  

  

��زدان ر���ت %�'وری در وا����� و-���  
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    ا!�'���ت �وم ر���ت $�#وری�ر ر!E �ودن ؛ھو�ت ���ری" در  .٣٫۴

��زد �ر�� ر���ت <'�ر �ن آ'�  ���11ری ��زدان د�ت ����ر ��م، �����م �( در ��ن -ا/ر �� �( وا����� #��ون

�رزی) درا� ���ر �وده و ���( ھ�ت �ن آ'� �( ا�وام ����ف  �ّ�وم�در ��م و  �.�د(ز��� ر�ول، /ل آ>� ��رزی، 

ھم <���  –طوری �( در ��ش ���� ��5ل �رر�� /رد�د  –���د. ا�ن ����ص �( و�ت �ود  >�%��� ھ� �ر�وط ��

�� �رای ��ب �درت را ��ن دو �وم �زرگ #��ون ھ� رو�ن �� ��زد���   .ھ�ی 

���ن ظر �ا�ن �( ��ن ��زده �ن ��زدان ر���ت %�'وری �8 �ر ھم از ا�وام >�ر #��ون �راغ د�ده �� �ود، در 

�( �� ا�����ت  اول و دوم ر���ت %�'وری ا�ن #د�ده را �� �وان !رآورده ���ل ������ل �واده ���ود، و�� در �

در �8 دوره �و��ه �� آن د�ت ���ر ا�وام >�ر #��ون ��ز��ران �'م �ط�� �8 "رود آ�وز��" در %'�� �واد �( 

�� >�ر #��ون ����وس ��و� ��%�8 ���ر، .�%� �.�د �.�ق ھزاره  از ���ل -��!�( اد. از ا�ن �( ��ز��ران �'م 

�ل از ��طق  –���ر و ,�دا�ر��د دو��م از�8 ���ر ��ھر �8 در ا�����ت /ذ��( ر���ت %�'وری �( �@��( ��زدان �

�ش ���ص >�ر #��ون ��ن ھر�8 ����ر از ده در 5د رای آوردد، در وا����� ���ری �( و�ت �ود ����ر 

����� >�ر #��ون ���ر و �ر�8 �وان �درت ا�ن �� ����1ت ���ا�ت. در ,�ن ز��ن ا�ن #د�ده �رای ��ز��ران 

د در %���( ���ر /رای ا!=�� از طر�ق ا�����ت د�و�را��8�� �وا �'، �دون ��?ل را ھم رو�ن ���ت، �( آ

��� ��ز��ران #��������د. ا���( �'� در .���� �( ���ص ھ�ی ,�م  ا�وام د��ر، ����( �@��( ��ص اول ��ور ���رز 

 �����– ������� و اد��( %وا��و�� در  ،از ���ل ��ش ��� ���# ،�������ده ا� J��-ری، �ر��( ھ�ی �� )�����

ده و ���ل  –�ورد �ط��ق ���د، �'� در ھ��ن .��ت �8 ��زد >�ر #��ون ���ر  –����ل �ردم �در 5ورت ����ت �

�� �واد �( �ر �ر�� ر���ت %�'وری � �( زد. �� در ھدو���ن، ا�ن ��ور <د ����� ��  –#ذ�رش ا�ن ����5ت 

��!ت /و�/ون ا%���,�، ��ھد ھ���م �( ���5 از دراو�د�ن، #����ر�ن ���ت ا%���,� �� �واد ر��س %�'ور �ود 

�� �����ت وز�ر آن ��ور /ردد.  ی" آن ��ور ��8 ھ�" و �� ���5 د��ر �� وا���� �واد � � از �و!ق �ر�ن 

�� �8 ر��س %�'ور وا���( �( � � از ��ش ����ر �'م ا.��س وا����� ھ�ی �و�� و ���ن ظر �( و�� در ا!=�

�ت. ھر ز��� �( ��ر�\ ��ھد ا�ن "و/را�� ���" /ردد، ا�وام >�ر #��ون �ر ای �دت ھ�ی دراز ���ل �5ور ���

�� �وم /را�� د�ت ��-�� ��ب �د، در ان ز��ن /�م ����ر �'م ��وی �رھ( ��� �د� �ر ��ش ���ای ��� ذھ�ت 

�� طراز اول ا�وام >�ر #��ون از �%�رب دوره ھ�ی /ذ��( ���د�و�را�� و ��ت ��زی �ردا��( �ده ا�ت. ��ز��ران 

��" را ر���ت %�'وری �( زودی "درس ,�رت" /ر!�ای ����ش �'�ر /و�� د.  در ��%( آ'� از �8 �و ا�ن "

��  ��ن �( �@��( "��8 ھ�ی رای" در ا.راز �ر�� ھ�ی در%( دو از #ذ�ر!�د و ھم ز��ن ����( �@��(  –ظر!�ت ھ�ی 

   .ا�زاری �رددای ا����ده   -���و�ن 

�� �ورد �.� Kط�ث �ودد، �( و�ت �ود و �� درک ا�ن وا���ت از طرف د��ر ھ��ن ��زدان #��ون ���ر، �( در 

"���ر /را��" ھر �8 �1ش �ردد �� "#ر �وذ �ر�ن رھ�ران" >�ر #��ون را �( �@��( ���و�ن �و�ش، و ھم %�ن 

��ن" >�ر #��ون ���ر را در ���د ا������� �و�ش د��ل ��زد.  ا�@را ھ��ن رو�� ران �( �@��(  ��"رو�� ران �ر

�( آ/�ھ�ن ������( و آ'� را ���ر /را��ی ا�����ت "ھو�ت ا���� در  ����1ت ر E��زدان #��ون ���ر را �م ر "

د����    .�رای رای دھد/�ن >�ر #��ون ���ر" /و�� �%�س ��ن و ���ل #ذ�رش" 

�� >�ر #��ون ���ر �( �@��( ا�زار �� � د���ر ا�����ت از ����ت �دون در ظر دا�ت ا�ن �( آ�� ���دن ��ز��ران 

د ھدا�ت ا��ن ار�1 �(  ا����5ھ�ی ���م �ر�وردار اد، در ���ت ��زدان �( 5ورت ���ص د�ده �� �ود �( ��
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ظر �( �1.ظ�ت ��ب رای  �دای داد"�ر�ری ���ری" ��ور دارد ، %رال  (� �'ھزاره ���ر را �( �@��( ���ون اول �

. ا�ن ��?ل ھم �� ھ��ن رE و �و در �ورد ,�دا�ر.�م وردک ( �� ا���ب ��د �ددر ��طق ھزاره ��ن ا���ب �� 

د ز��� ر�ول، /ل آ>� ��رزی و �رزی، ھر �8 �1ش �ردد �� ��  �ّ�وم.��ن اوری) 5دق �� د. ��زدان ��

��� ا���ب ���و�ن اول و دوم از ا�وام ھزاره، ��%�8 و از�8 در ھم <��� ھ�ی ا�����ت ��ت آز�   .د�

��?ل "�ر��ب ���ری" در ����ن ���و�ن و ھم <�ن در ا���ب ا,?�ی !��ل ���د ا�������  �( �'�ر�ن � ل آن در 

   .�ورد دو ��زد #�ش ��ز، ,�دI ,�دI و ا�رف >� رو�ن ���ردد

�ت ,�دI ,�دI �� ��ن �.�د >�%��� ���ر �( �@��( ���ون اول و .�%� �.�د �.��ق ھزار ه ���ر �( �@��( ���ون 

�� �رای ,�دI ,�دI از ھر ��ه ����ش �.�ق �( �@��( � � از ��ز��ران �زرگ دوم وارد ��رزار ا������� /رد�د. 

�ش  -ی ���رزا�� و ��@�ر /ذاری �ر ھزاره ���ران، �.�ق د�ت �م ارو�ن �ود. از ��ه /ذ��( �� در ظر دا�ت 

�ش ��زی �رده ��  -"��8 رای" ��، �( دو دور �( �@��( ���ون .��د �رزی ��،  ھم �ری �� د. از آن %��� ا�ت �

�ق در /ذ��( ھ�، �( و�ژه در ز��ن ���و�ت ,��( /روه ط��ب �.ت �را�ط د�وار در دا�ل ��ور ���� ��ده و .� )�

���ن" رارھ�ری �رده و ,?و ���ق و���  در ��ر �ردم �( ���و�ت #ردا��( ا�ت، وی ".زب و.دت �ردم ا!=�

#س  –ھم �وده،  در ��%( ��ن ھزاره ھ� از �.�و��ت و�ژه �ر�وردار �� ���د. از ا�ن ��ه �.�ق در ھ��ن �رھ(  %ر/(

�� �ر�م از ���� در را�ط( �( وا����� ���ری �واده ���د –����   .��ز��ر �زرگ 

��ت ���ری 5ورت /ر!�( ا�ت. از  و�� ا���ب ��ن �.�د �( �@��( ���ون اول ����ر ظر��� �� ������( �1.ظ�ت 

آ%��� �( ��ن �.�د ,?و�ت ".زب ا���1" �.ت رھ�ری ار>د�وال را دارا �� ���د، و در /ذ��( در را�ط( �� 

".زب ا���1" �.ت رھ�ری /�ب ا�د�ن . �ت ��ر � � از ��در ھ�ی #ر �وذ ا�ن .زب .��ب ���د، در ا�ن %� 

�, Iرو ھ�ی و!�دار" �( �%�ھد�ن را در ر���ت �( ,�د�دI �( �@��( �8 "�%�ھد" ����ر �( ا�ن �5ور �ود �� ��واد "

���ف و ھ1ل، دو ��زد ���د /را %�ب �د. ا���( ,�دI ,�دI �( ا�ن ��ور �ود �( او �� �واد در ,�ن ز��ن در 

��ل ا�رف >� و ز��� ر�ول �ط !�5ل � �د. �ذا �� ا���ب ��ن رو��رو�� �� ��زدان �و�� /رای ��رج ��ن، از �

�.�د، ,�دI ,�دI /و�� �� �8 "��ر دو !���(" را آ��ج �رار داده �� ��س �ردش را در ا�����ت ����ر ��زد.  و�� 

��( �ود �� �( ��ز��ران �'م از�8 ���ر ��ر �وا Iد, Iد ھ� رو�ن /رد�د، ,�د�دم ���ھم �� طور� ( �, ���آ�د. ��

 �� Iد�, Iن /رد�د. ,�د����از�8 ���ران #ر �وذ در ��داد �زل آرای ��ب �ده از طرف ,�دI ,�دI ��و�� 

����) �� ���د، و�� ظر �( /ذ��( ھ�ی ���رزا�� و وا����� ھ�ی ��ز��� �( %و%ود آن �( #��ون ���ر ( ھو� � >

#��ون ���ر ��%�8 �وی" �واده ���ود. /ر<( �( ا�ن ���ص در ��ن ��%�8 ���ران  �( �J " ����ر ""�ور ای ظ�ر

 ��������( �@��(  او -ظر �( دا��ن ��در �� %�8 –او ���م �ده، و�� در ��ن #��ون ���ران، �( و�ژه در ا��م ���رزات ا

���5ر "��%�8" ��د �رده و �'ره �رداری  "#��ون در%( دو" �ز�ل ر��( داده ���د، �� .دی �( �ر�� او را ��?�

 "��'� �� ا�ن "ھو�ت دو/�� )�ت �� �� ردد. و�� طوری �( #� آ�د ا�����ت ��ن داد، ,�دI ,�دI �وا���

    د.���زد، �ر�1ف او �و!ق �د �( ار ا�ن "ھو�ت ����ط"  �'ره �رداری �

���ن �8 "ا�ر ,�دی" ا.�د زیو�� ا�رف >� ا.�د زی از �دو ا�ر �� ���ص "" آرا��( �ود، ����5 �( در ا!=�

��،�واده �ده و ھو�ت ���ری را ���ص �� ��زد. او ���و�� از ��ه �����8 ا�������  �1ف ��ل و ر>�ت 

��ت ���ری" وارد ��رزار ا������� /ردد. اآ/�ھ�( �1ش �ود �� در و%ود ���و�ن ��ب ���ظر ش �� �8 "�ر��ب �
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�� ا�رف >� �ر,( "��ت ���و�ن"  �( �م �.�د �رور داش ھزاره ���ر و  ,�دا�ر��د  دو��م ����( ارز���� ھ�ی 

  د.از�8 ���ر زده �

دی) �( از �.1�5ت ,��� در ر��( .�وق و ���رف ا���1 در در دا ١٩۶١.�د �رور داش (��و�د در ��ل � �

���ن د، در ز��ن "���و�ت ,��( ا�=�ل ظ���,راق، �ور�( و ا�ران �ر�وردار �� �����ز��ن "و.دت ا!�� �� "

���ن"  ���ب �وده و در . و�ت .��د �رزی از %��( در #�ت  �د%. او �و�ف <د�ن ھ�رزم �وده ا�تا���1 ا!=�

��ون ھ�ی ا���دی دا���ه، و-�ت دا� دی و وزارت ,د��( ا���ی وظ��( �رده ا�ت. از ھ�( �'��ر داش ,?و "���

��" �وده ا�ت. /ر<( �( ����5ت دا���ھ� و /ذ��( ھ�ی ��ری داش، او را �رای  �دو�ن #�ش��و�س ��ون ا

��-ری )��د �و�5( �� رد، و�� �رای ا�رف >� در ��ر "�����ش  ��ش وا����� ���ری  "ا.راز �ر�� ھ�ی �

   .�'��ر ��زی �رده ا�ت

اول �( �ر,( ��م ,�دا�ر��د دو��م �ورد، �� <��ش ھ� و #ر�ش ھ�ی <دی  و�� /ز�ش ا�رف >� در �ورد ���ون

   .ھ�راه �ود

���ن" را  ١٩۵٢,�دا�ر��د دو��م (��و�د ��ل در �وا%( دو �وه و-�ت %وز%�ن) �( رھ�ری ".زب %�ش ��� ا!=�

�� �� ����ت ھ�ی �زرگ ظ��� ��ور����� ���د. دو��م �(  �دوش دارد، � � از <'ره ھ�ی �طرح و #ر�ش زا ی 

ا�.�د�( "�� دوره ��و�ط( را در و-�ت %وز%�ن #�ت �ر /ذا��(، در ز��ن ا�=�ل ظ��� ��ور از �8 رھ�ر 

���ن، �( �8 رھ�ر  "��ر/ری   )٢٢(�د.���ر ��د�ل   ظ��� از�8 ه ��( /رو#ر �وذ در ��دن /�ز در ���ل ا!=�

���ن �و�ط ��ون �رخ دو��م �(�روی ��( ظ��� ���ت ھزار �ری را رھ�ری  در ز��ن ا�=�ل ظ��� ا!=� 8�

ظ�م ".زب د�و�را��8 ��ق  ��� رد، �زودی �( � � از �'ره ھ�ی "#�د��ه ��ز" ��د�ل /رد�د. او در �ر�و

���ن"، �.ت رھ�ری %�ب در ��ل �ش ���دی و ز�ر��(  ١٩٩٢ا!=�در ز��ن . م روا�� رھ�ران ی ��زی �رد. ا

او در �� ل و �%ز�( ا�.�د ھ�ی زود /ذز ��ن /روه ھ�ی و ا.زاب  ��١٩٩٧  �١٩٩٢%�ھد�ن در ��ن ��ل ھ�ی 

����� -������ت  �� ل �� �ود آ�و��(" ,�ل �رده و �وا���ش را از "/زد و اظ��� - ظ��� �� "ھو��دی 

در ��ر ا.�د ��ه ���ود، ,ط� �.�د ور و .�%� �.�د �.�ق �( ?ر�ت ��ری  د���ن" �رھ�د. #س از آن دو��م 

�ت ھ�ی "ز��ن �و��(" و "#� ��ری ���ری" /روه ط����ن ��ت ���و��� )���ت �@��( � � از ��ون ھ�ی ���و�ت ,

�ش ����ر �'م ��ز /روه�� ��رون رادن ط��ب ھ� و ٢٠٠١ �رده و در ا��ر در وا��ر ��لی ا���,ده از ���ل ��ور 

�� �وده و در ��زی "/ر�( و �وش" ،. در ز��ن . و�ت �رزی�رد���.��د �رزی  ،دو��م � � از �'ره ھ�ی �'م 

�ت او را در .���( �راد�وا.   

��ا�� ا�ن /ذ��( ������ن" ھو�ت ��-ر" و "/��م -ی #ر ��%را در "��ر���ن ا!=� Eظ��� دو��م  �� ا5ط1.�ت "%

��-ر  ٢٠٠٩��ل ر���ت %�'وری  ا�����ت%�J �ن" آرا��( /رد�د. ا�رف >� �ود در ���رزات  Eدو��م را "%

   .و ���ل" �واده �ود

<را ��ری �د ,��ل �( ��ر آرد #�����؟"، ا�رف >� در طوری �( در �8 و%�زه �رز��ن ھدو �ش /��( ���ود: "

�������-ری"-�د �8 ����ی د�وار  Eدر /ذ��( در �ورد دو��م و ��ز  او  ا%���,� �رار /ر!�( �ود: اد,�ی "%

��  م."ا�روزی �( "��8 رای دو
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�� �رار ���رد،  در �ورد ا� ( ا�رف >� �� ,�دا�ر��د دو��م در %'ت ��ب �ر�� ر���ت %�'وری  در�������ل 

 �ده و آ/�ه  �� ردد. �����ت<د �ن ھوادار ا�رف >�در ا�ن %� �� �وان �( � ل �و( از ا���,�ل �ون، و�

 ��1��� و ھم <�ن از %��( ��ن ھ�درد، ���ق ,?و .زب ا�����، ,�دا�وا.د ط��ت، %رال ���ق و �.��ل /ر ���

� �( در ز�ره آن "���م �رد، � ����'� !��د ���� )�ر�ر ط���ن ���ری" ��رده ���ود، �( ا�وام >�ر #��ون ���ر را 

 "�'د �( "�ر�8 �وان �درت" ���د، �� (  �( � ل �.ر�8 آ��ز آ'� را "ا%��" در �رز��ن "ا!=��( ��'وم  - ��دا

د - "#��ون ھ�"    .�� �وا

�� و د�واری ھ�ی ��������� و%ود ھ�( #�<�د/� ھ�ی ����� و ��ش ��ظر �( �وا��� ھ�ی �. � �ر /را��، ا�رف >

�( را ��روع �� ��زد"، در /���و �� دو��م �( �8 راھ �ر ,��� و �( �@��(  ا��وار �ر ا�ن ا5ل �(��"ھدف و

   �Fذرت 'واھ� دو��م از ,ذ(�7 ھ�ی !ظ���"�� ل /��" د�ت زد: 

   1رھ!E �!��!و آوری �����" �7��G� 7 �ر�ت (�!� " . ٣٫۵

���ر�\ ھ��م  -ھ�ز��ن �� ا,1م ��زدی ا�رف >� و ���و�ن او �رای �ر�� ر���ت %�'وری،  ,�دا�ر��د دو��م 

�� �( در   -  ا��و�ر ، ��� �8 روز #س از ا,1م  او �( �@��( ���ون اول ا�رف >��ھ� آ��ب د�ده اد،  %Eاز �

�ن �� �وا�م: "و�ت آن !را ر��ده ا�ت �( ھ�( �� از ا@رات ��� ای دو��م %ای ر��� ��ذرت �وا�ت. در ا,��1( 

ده ا�ت، از آ�ن ��ذرت ��واھ�م���ت ھ�ی �� در /ذ��( �( �ردم �را�ر ��ور ر��� )�." )٢٣(  

���ن، از ھر /روه و �و�� �( �وده، �ر��� /رد�ده  (دو��م �ا�ن ��ور ا�ت �( در ���ر دو دھ( ای /ذ��( �ردم ا!=�

/و�د: "�ن �( ا�ن ,��ده ھ��م �( �( ھ��ن ادازه �( ھ�وط�ن �� اد. در را�ط( �( ا��ب د�د/�ن از ا�وام ����ف دو��م 

���ر ھ�وط�ن �ن ا,م از #��ون، ��%�8، ھزاره و ���ر�ن �ز �رک ���ر ��ن در ا�ن �ر��� ھ� �ظ�وم وا�J �ده اد ،

و��م #س از آن اھدا!ش را در /��ره د    )٢۴( ".�� ���رک ا�ت (�ظ�و��( �ر��� �ده اد. درد ا�ن �ر��� �رای ھ�

�ت ��ور ��ن /ر����رآ>�ز �5.( %د�دی در  ،��م �� ا�����ت �و� �� ����ن ���ن ��دارد: "> ��� Eدد �( %

��ل �و�م ��  )٢۵" (راه .ل ا��1ف ھ� ���د؛ �� ( �� از راه ھم #ذ�ری، ا15.�ت و /���و �( و!�ق �

ده ��ز��ن ,�و ��ن����ت از ھم .ور�( �5دق، � ا�ن ا,1م �وا?J دو��م �%ر �( وا�ش ھ�ی /و�/و�  /رد�د. 

/�م �8" �واده، و�� �زودی ا!زوده ا�ت �( ا�ن ��ر  ا���ل "��ذرت �واھ�" دو��م را ���طر ا,��ل /ذ��( "�8

� %ر�� �( در آن ز��ن 5ورت /ر!�( ا�ت، � �ھ���ر!�I J ��دار، ��Sوول �ط�و,���  )٢۵د.(�� �واد �( از 

�ل .�وق ��ر" در .��� �(�� ��د �رده،  "�8 آ>�ز �وب و ���ل ��د�ر"�( �@��(  ا�ن ا�دام دو��م  از  "�����ون �

�\ دھ� ��و�ت �ده و �رای آرام �ردن �ر����ن و ��ز��د/�ن آ�ن، �# Eا!زوده ا�ت �( "�� ا�ن ��ذرت �واھ� !رھ

�� در  )٢۶(  ".آ>�ز �8 رود �( د��ران �ز آن را ادا�( دھد، ��8 �واھد �رد���ده و آ/�ه �#رو�ز �'�ن، و�

از ,�ل �ردھ�ی ا����ه آ��ز "��د �را!ت و �%�,ت" �ورد ��ذرت �واھ� دو��م �� و��د، �( ��ذرت �واھ� 

�واده �ده و�� در !رھE "ا���دادی ����(" ��ذرت �واھ� "��د � �ت و �� >�ر��" ����ر ���ردد. آ��ی �'�ن  

��زد�� )��   :�5داق ظرش را �� ا�ن ��ر ��رزا ,�دا���در ��دل آرا

  )٢٧( ت." ب ��,ث ط=��ن آ�ش ا�اظ'�ر ,%ز زد ��م #��( ا��'� ا�ت **** ا�8 ���"

�ت �( ��'م �( ��ض .�وق ��ر در وا�J ا�ن �'� دو��م ، �ر�1ف �8 ��داد ا�ت /رد�ده��وت ھ�ی ظ��� و 

�����ظ��� /ذ��( �( ا�روز "5در ��ن" �ده اد، ���د �� /ذ��( ھ�ی �و�ش ���5( .��ب -ز��دی از ��ز��ران 
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�� در,�ن ���د. ��ذرت �واھ� � Kط�د آ/�ھ� در �ورد #'� و /��ره آ�وب /ری ھ� �� �� Kط�ز��ن ����ر 

��ت ��ری" �� ���د. .��د �رزی ز��� �( �@��( ر��س %�'ور ��ور �( "?�ف" د����ه دو��� ا,�راف �رده و %"

�ض .�وق ��ر اد، داردر وا�J در دو��م د )٢٨(  "./��( �ود �( ". و�ت �وان #��رد ,�5ری را �( ��'م �( 

��"  ",ذر �واھ�"�8  �( ����ر از ای ا,��1( ��� ������ن /�م �( �وی �8 "راھ �ر ھم ز�� Jوده و در وا��

�� ���ردد��)�  )���" ��د آوری �� د:  ای ، از ����ل �����ت آ��ز ا'��1Iت، ھم ���دی در رود "آ�وزش 

�   .�ذ�ری ����� و در ا'�ر ا���Iت در $#ت و�1ق �

�� و �.ت �دام �را�ط �ر ا5ول "ھم #ذ�ری و و!�ق ���" 5.( ���ذارد و در رد � )> ) �دون در ظر دا�ت ا�

�ن و �� ����، �و�ژه �ر���د، �( ���ن ���واد �رای ھ�( ��ز��ران  �� J?ت آ��ز" ا�راز �وا"راه .ل ��و

��" �( �@��( راھ �ر در �ور %���( ��������ن ���ل �و�5( و "�ر�8 ھ�ی �وان �درت �ز,( ا!=�� ����1 و #

��" �وا���  د. �رای � و!��� آ�ده ��ور راه ,��� ا��وار �ر "وا���ت /را�� 

�� /ز�ش ���و�ن >�ر #��ون ���ر �و�ط ��زدان �ر�� ر���ت %�'وری #��ون ���ر رو�ن ���ردد �( در ا��ر 

�ر�8 �وده و از ا�ن %'ت �� �وان آ'� را در ����1ت ��ز��ران >�ر #��ون ���ر در �� ل ا����ر�� .��م 

��" د�ده �� �ود �( "�ر�8 �وان �درت �دن" �� "د�ت ���ا������� .ذف �رد. در ,�ن ز��ن در ا�ن "و آوری 

�8 رود د�وار و #ر #�; و ای !رآورده �ود و �رش ��ب �رد�ده، �� ( ا�ن #د�ده �( و�ت  �ّ?رع/دا��"، ��وان 

��� آ/�ھ� ����ر "��ش  -در �( دھ( ا��ر–����، ا%���,� و ظ��� �وده �( در آن ��ز��ران >�ر #��ون ���ر �م 

�����ظ����ن �.��–���ری  و �روی �%'ز �� %E ا!زارھ� - ��ر���"، �� ل ��ز��ن ھ�ی  )��-  ���از ��رزار "ھ

�� �رده و در � ل ����رو�د �ر ا�راز و%ود و .?ور   "��ش در �ور ای �دی ��( و ! �'���رک ھ�( ا!=�

   د.ه ا�و%( ��زی �رد

  د(واری ھ� و ����� ھ�ی دور �وم ا!�'���ت ر���ت $�#وری .٣٫۶

�� ��ور  ���٢٠١۴ر�\ #%م �� ��ل �����ن �ر/زار �د. ظر �( ��ون ا�و��ن ا�����ت ر���ت %�'وری در ا!=�

ن %��� �( در آ��زدی �( در ا�����ت #%�ه �( ا?�!( �8 رای ��ب �د، �رده ا�����ت ����( �� �ود. و�� از 

�ت �( ا�ن �رط را �ر آورده ��زد، دور دوم ا�����ت ر���ت %�'وری ���ر�\ دور اول ھ�; �8 از ھ�ت ��زد �وا

   .ام %ون �ر/زار /رد�د١۴

���ن،  �( و�ژه از %'ت ����ر �'م و ھ�<�ن د�وار �ود<ون �رای  ،�و��ن ا�����ت ر���ت %�'وری در ا!=�

���ن ��ر در ��ر�\ ��ور  �-  ��ظر �( ظ�م �م �د د�و�را– )��ل  ای ز����� از �8 �����ت آ��ز ا����درت 

�( ��ص د��ر آ��ده /رد�ده �ود. از ھ��ن ��ه از �ر/زاری دور اول ا�����ت ���ر�\ #%م �� �� ا,1م ���[ ��ص 

از #[ ��ه �( درازا ���ده و ز��د�ر از .دس  ����ر ٢٠١۴ام �#����ر  ٢١ا�����ت دور دوم ر���ت %�'وری ���ر�\ 

�� و �و�J ��ز��ران ��رزار #�<�ده، د�وا�����ن �  .ر و آ��ب #ذ�ر �ود��ر�

 Iد�, Iت دور اول ,�د������ل ا�����ت در ا��ظر �( ا,��1( �����ون � )� ���%در 5د و ا�رف >�   ۴۵از آ

٣١،۵۶    )٢٩د. (آرا را ��ب �ردد، دو ��زد #�ش ��ز ����( �د

-زم رود ا�����ت، �ش ��زد د��ر از و�� ظر �( �ر���� ھ�ی �����ون ا�����ت و ھم <�ن ظر �( ,دم ���!�ت 

#ذ�رش ���[ ا�����ت �ر ��ز زدد. در �8 ا,��1( ای �( در #�ی آن ھر �ش ��زد "� �ت �ورده" در ا�����ت 



www.goftaman.com 

�ت �ذ�ر ��رود �( "�ردم �� .?ور #ر �ور �و�ش در #�ی 5دوق رای .���( آ!ر�دد." و�� �5.( /ذا��د، 

�ل ا�����ت" ا��ت �زودی در ا�ن ا,��1( �����ب /��رده �����ت . و��� و ��وو��ن �����ون ���رک �ر "ا%�م �

��د /ذا��( �ده و ا?�!( ���ود �( ا�ن ار/�ن ھ� "�%�ی ا��ت داری در آرای �ردم در .ق �ردم %�� و %رم �ا

�ب /��رده و )٣٠(  ".����ود� را �ر� ب �دد�آرای #�ک از  ای  ,دم  ���5( از ا�ن ��ه ا�ن ��زدان، ظر �( �

د. (����� �ود ا�ن �ش �ن در ٣١�#�ک "�����ت �و�ش" را ا,1م دا��( و آرا "�ردود" دا)  �� و%ود آ�وده �ودن 

�ت � )���، �( ا�ون �( .���( ���ده �دد، در �ر.���د �( �@��( ��ز��ران �'م ���و%( ھ�( را ا�����ت، آ'� �وا

د." ظ�م ا������� /�روا"��ن  �( ����ب %   

(�ز��� ر�ول �و!ق /رد�د  ،ظر �( ���[ دور اول ا�����ت، #س از دو ��زد #�ش ��ز ( ,�دI ,�دI و ا�رف >

ا���ب دوم .��د �رزی �واده ���ود. /روه .��د ای در 5د آرا را ��ب �د. ز��� ر�ول �( �@��( �'ره  ��١١،٣٧ 

�ت از ��ده �ود،  /����(�( ظر �( �وا!ق " !���ل �زرگ �رزی" �( ��زدی  ش�رزی، �رادر �زر/ ّ�وم��رزی 

��� ��را" و از �وی د��ر ظر �( ",دم %ذا��ت ھو�ت  )��� �� رد. از �8 طرف ظر �( دا��ن "�ر�����#

��"، �زودی رو�ن /رد�د �( ���,�%ز �� ���د. �� در ظر �رد ا�����ت د�و�را��8" ای �رزی از ",'ده  �ّ�وم

�ل .��د دا�ت ا�ن  �ت، ز��� �( /روه ��( ���واد در %'ت � "���ز�� ��رزی درک �رد، �( �� و%ود "#�����

د،  ر���ت %�'وری  �رزی را �ر �ر�� �ّ�وم ،". م روا�� �رزی ��ل"���J ز��� ای "�ر,( #س � )� "8�!�ل 

���1 وا���( �( .��د �رزی زده �د. ز��� ر�ول >�ر از وا����� ���ری  �( �.�د زا�� ھ�   ای ر�ول، �( �@��( �'ره

����� ����ادرای �ود. دور ��ری -(درا�) و روا�ط زد�8 �(  "�.�د ظ�ھر"، #�د��ه ���ق ��ور، !��د ھر وع ���

�ای او �( �@��( وز�ر ا�ور ��ر%( ���� او �.�وب ���د.  ا?�!( �ر آن، از ��ور �و�د ���ل �ودن و ,دم ا�� �ر 

�س و /E �ود، ا���ب ا.�د ���� ��ور �8 <'ره � Kط���ود (��%�8 ���ر) �( �@��(  ?��ءآ%��� �(  او �( �

�ت �(  �وذ ا������� او را از .وزه �دھ�ر �( ���ون اول و .���( �را�� (ھزاره ���ر) �( �@��( ���ون دوم �وا

��رش دھد "���ر �راد>�ر "��طق /.   

�ت در و-�ت �دھ�ر �و!ق /ردد �� طور ی �( ار��م �'�دت ��دھدر 5د آرا را ��ب  ۵٣،٩۶د، ز��� ر�ول �وا

دھ�ر �زرگ" ای �د. "��ھزاده ز���"، طوری �( در �و<( و ��زار �'ر �دھ�ر /��( ���د،  در .وزه�"  )��@� )�

درا�) �( ا�@را ���د ,�دا�ط�ف، -در ر���ت �� /ل آ>� ��رزی ( ��ر�8 زی "#����ه ا5�� . م را� درا� ���ران"

 ١۶٫٠٢"، ��د ���رد�د،  �رار دا�ت. ا/ر رای در 5دی ��رزی (-#�ر �ز دا(  –#در �%�ھدش ��م "�زو�� زوی 

د ����در  �۶٩٫٩٨�ب  در 5د) را �� رای در 5دی ر�ول � %� در ظر ���ر�م، د�ده �� �ود �( درا� ���ران �وا

در �دھ�ر در 5د آرا  ١٠٫۶١و  �١٣٫٩( و�ت ��  را5د آرا، ,�دI ,�دI و ا�رف >�، دو ��زد  >�%��� ���ران 

�ت دھد � )   .��ط��

�وذی ا.�د  ?��ءز��� ر�ول �� دا��ن ا.�د  )��ت �( در و-�ت #[ ��ر (�طو .���( �را�� در ��ر �ود �وا

�وذی .���( �را�� در  ٩،۴٨)  ?��ء )�در 5د آرا را ��ب �د. و�� �� و%ود  5١٢،۴٢د  و در و-�ت �����ن، �ط

���م �1ش ھ�ی /روه �رزی در ا��ر ز��� ر�ول �( از �دو ا�ر ���ره اش !��د در��ش �ود، از 5.( ��رج /رد�د. 

آرا در  �ل در 5د �١٢،٩۴ ��ب �( ا�ن �ر��ب ز��� ر�ول و /ل آ>� ��رزی �( �@��( دو ��زد درا� ���ر �

   .رو��رو�� �� ر���ی >�%��� ���ر � �ت �وردد
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8 ھ�ی رای" در 5دی آرا �� ��ر�ق و-��ت ��" )��@� )� (��ش ���و�ن دو ��زد #�ش ��ز (,�دI ,�دI و ا�رف >

  :��و�� ���ھده ���ردد

�ت �( �� در ظر دا�ت .وزه �وذی �.�ق در و-��ت ھزاره ��ن �����ن و ای �طور �و( ,�دI ,�دI �وا

در  ١١،۶١ و ۵،��١١ ��ب را  در5د آرا را ��ب �رده و ا�رف >� ٧۵،۵٠در5د و   ۶٧،٩٣دا� دی  �( �ر��ب 

� �� �@�ل دو و-�ت د��ر �( .وزه �وذی در �ورد ا�رف > ا�را�ن  ا���(�رار دھد.  ���ع5د آرا  ��ت �.ت 

<( ا�رف >� در و-�ت ھ�ی �,�دا�ر��د دو��م �� ���د، �( و�ت �ود �و�د ��@�ر /ذاری ,��ل ���ری �� ���د. <

 و ٢٩،٣٩آرا �ر ر���ش ,�دI ,�دI  �� 5د در  ۶٩،٢٣در 5د و  ��۶۵،٣٩ رای آوردن   %وز%�ن!�ر��ب و 

�ت �( �دون #������  در 5د آرا ١٩،٩۴�� �وا �#��� /ر!ت. در ا�ن %� �( ���ن �� �وان /�ت �( ا�رف >

�ط�ن زوی و ار�1، دو ��زد /��م ����ر از �8 در 5د ارا�د از  را دو��م در و-�ت ھ�ی !�ر��ب و %وز%�ن ��

  )٣٢( .آن �ود �د

   :�3ر !�ز �� ��(د�� در !ظر دا(ت �+�وت ھ�ی ���� !���) آرا ���!3ر �J ا�ر د

ا�رف >� در ��طق �ر�� ��ور �( �@��( و-�ت ھ�ی #��ون ��ن  (از %��( در # ���، # ���، �و�ت و �و/ر) 

�ر�1ف �� در و-�ت ھ�ی ���ل ��ور �(  /ر!ت.  �#��  ,�دIاز ,�دI آرادر 5د  ۶٠از  ����ر�� ��ب  <����ر و

ظر �( ا�رف >� �( � ل  Iد�, Iم �( ,�د���ن و ���ر)  �� ����د �د���ن، �طق >�ر #��ون ��ن (��� )��@�

, Iز ,�د�د ��\ و ھرات، دو و-�ت >�ر #��ون ��ن دI �<�م د�د آرای ����ر ��ب �رده ا�ت. در و-�ت ھ�ی ��

�� ,�دI و ���د ا������� در ��طق ">�ر #��ون �������ر از ا�رف >� رای آورده ا�ت. در ا�ن %� �� ��ھد �وذ 

�� ا�رف >� و ���د او در "��طق #��ون ��ن" �� ����م. ���وا����� ا/ر ����ل  �( ا�ن �ر��ب ��ن" و �وذ 

�ش ا���ب ���و�ن �د�ده /ر!�( �ودھ�ی د ��زدان د��ر �زودی �( .���( ���ده �� ���ری در  �� �، ا�رف >

    د.�و

%� �( از �وی '�د ���� �( "�ر�ز ا!=�ن ھ� �رای #ژوھش ھ�ی ا%���,�� – acsor - "ا���5دی-�( ا��س ظر 

�ت ا�����ت دو �وم آرای ��%�8 ھ�  ا�ت،ا%�م �ده �آن <'ل در ھزاره ھ� و  ا?�!( �ر و ,�دI ,�دI در دور 

���در 5د آرای  ۶٠در 5د آرای #��ون ھ�  ۴٩ا�رف >� در ��ر  ل5د آرای از�8 ھ� را از �ود �رده �ود. در �

  )�٣٣ود. (5د آرای ��%�8 ھ� را ��ب �رده در  ٣١از�8 ھ� و 

  

  

  

  

  

     �٢٠١۴ر د و ��'ت آ'ری در ا!�'���ت. ٣٫٧.
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 ٢٠١۴ ا�����تای #س از ارز���� ��5ل ا��زه ھ� و #� آ�د ھ�ی ا�����ت ا�ون �ر �( ا5ل ��� از !رآورده 

  د:ا��ت /ذا��( �� �و

$��� ���ران) ١K روزی��:   

و�ت �� در��!ت   ٢٠١۴در دور اول ا�����ت ر���ت %�'وری ��ل  )� �در  ٣٠،۵۶و   ۴۵,�دI ,�دI و ا�رف >

آرا را ��ب �ردد  در 5د �٧۵،۵۶و!ق /رد�دد. �( ا�ن �ر��ب ,�دI ,�دI و ا�رف >� �( د�ت %���  5د آرا

 �دو ��زد #�ش ��ز ����( �دد. در ����ل ا�ن دو ��زد >�%��� ���ر، ز��� ر�ول و /ل آ>� ��رزی، دو ��زد درا

د. ر�م ١٢،٩۴در 5د آرا ( �%�و,�  ١،۵٧و  ١١،٣٧ ���ر �و!ق �دد �� �( و�تھم در ����ل  ١٢،٩۴) را ��ب �

 ���%�د، � �ت درا� ���ران  ���رآرای دو ��زد #�ش ��ز و ھم در ����ل آرای ھر �ش ��زد د��ر �( ھ�( >��� ��

د �� ��ز��  )٣۴(د. را در ����ل >�%��� ���ران  �

، از �ر��( ا������� �� ھو�ت /ز�شدا�ت. �� و%ود ھ�( ���ص ھ�ی  از ھ��ن ا�ر ھراس در وا�J  /روه �رزی

��  و ���5ت ا%���,� ��زدان، �( در %'ت � �ت ��زد �ورد ظر /روه �رزی ���، �رزی از �'�دت ��دادد

�ل ����" او ��� از "/����( #روری" و "�����ر ��\ �ده" �����ون ����ا�ن  �( .ر�ت �رده �ود �( "�وذ 

د �ود. و�� ظر �( ا� ( ا�ن ��ر "��ز��ران ا�����ت �( �@��( دو ور�( ظ�ر ?��ن #�روزی وی در ا�����ت �واھ

�وس .� ��� ��ن را ھو��د �ر از �رزی ��زی �رده و ھم <�ن از #��������طرف �� /روه �رزی" ور�( ھ�ی 

�� /روه �رزی ���  آب �در�ت �رآ�د.از .����ن ��ر%� �ر�وردار �ودد، �.����ت 

   ن:(��ت �!��د ,را��) ٢

. ,�دا�رب ر�ول ���ف و �طب ا�د�ن  ����ص �رد#� آ�د د��ر آرای �ردم را �� �وان در � �ت ���د /را��ن 

د �� از طر�ق ���[ �ردن �روھ�ی "و!�دار �( %'�د" از %��( �.�دا���,�ل ��ن �( ��ھ1ل، دو ��زد ا�1م /را �وا

��د /را��ن  �٩،٧٩�ب � ������ر � �ت ��� Jد. ا�ن ر�م در وا� ا����ر���( �@��( ��ش از در 5د آرا �و!ق /رد

�واده �ده �� �واد، �( و�ژه از ا�ن %'ت �( ���د /را��ن �� ا��ره �( ا5ل "د�ن داری �ردم" �ود را در ��ور و#� 

 "��د/�ن ا5�����د �ورد �را�  ا5ل "رای �ردم"  و!�داران �( د�ن ا�1م ��ر!� �� ردد.  در�ت ھ��نو "�

د ��-، در ��� ھ���( �رس /را��ن����ن ��ور  �وده و آ'� �� و%ود اد,�ی ��دا��د از ا� ( از #������ �ردم �

 ۶۴٧در .دود  �٩،٧٩ر�وردار �واھد �ود. و�� از �وی د��ر ���د �( ا�ن ا�ر �م �'� داد �( #�ت �ر ر�م در 5د 

��ون) '��( ا�ت ۶،۶ھزار رای (�%�وع آرا �.   

    �",رد ھ���� &#ره ھ�ی ����� در "�7L ��را�و!) ٣

�� /رد�د. از %��( �ش ��زدی �( در ����ل دو ��زد #�ش ���ا�����ت �%ر �( "#� ک ��زی" <'ره ھ�ی #ر �د,�ی 

�ت �وردد، ھر �8 �( و�ت �ود  � (Iد�, Iو ,�د ���م –��ز (ا�رف >����م  ���در �د�ت  –و �� >�ر �

ا�����ت �( درازا ���د، �� ��ھد �8 درز �زرگ در ��ن  ��زدان #�ش ��ز �رار /ر!�د. ھم <�ن ظر �( ا� ( رود

�� �� ����م. ��رزار ���رزات ا������� در وا�J �( ��دان ط��� ھ�ی رو�� ری ��د�ل ����ن و ����ن �� ���ر

��زدان #�ش ��ز ھم د��ر را �( <��ش �� ���دد. , ��������ق /رد�ده �ود. ��ز��ران �ط�ر دوم در ��ر ���د ا

�(  ای ارز���� و /��ره��� در ��ن ا�ن .���#�را�و� ا�@را ��  �.�وای �'�ر و �� %د و %'د ��5م �ر  ای /���و ھ�ی 

از ��ز��ران ا5�� �و�وع #�و��( و /و�� در ا�ن ��رزار "���( دا>�ر از آش" �ود. "!?ل !رو��" �رای ���رز �و�ف 
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��ت /�ری ور دوم در د�'�ر در %'ت ا.راز �ر�� ھ�ی ,��� دو���  ) ا�����ت  ��زار /رم دا�ت. ���ل �و%( ا�

�( #�را�و� !را ���ری و !را !رھ��  �وده و در ھر دو ���د ��زدان #�ش رو "<'ره ھ�ی در���ن آ�ده" از �ھ�ی .

� �� ���د، ھ�( ا�وام /رد آ�ده �ودد. ا�ن ��?ل �( ����ر  �� ر "/����( #روری و .��� #ذ�ری" در %���( ا!=�

��-ری"  �.دود �� ��زد )��   .ز��( /ز�ش . و�ت آ�ده را در %'ت ا5ل "���

ب ��'��ری در ا!�'���ت .٣٫٨L� ل ا!�3ری و#�  

 ��� در ظر دا�ت ا�ن ا�ر �( در ا�����ت دور اول ر���ت %�'وری (���ر�\ #%م ا#ر�ل) ) ,�دI ,�دI و ا�رف >

د، و�� ھ�; �8 از آ'� �و!ق �رد�د  �� #%�ه �� ا?�!( �8 در 5د آرا را �د�ت آورد، ����ر�ن آرا را ��ب �ود

�� ��ور  –#س ا�����ت ر���ت %�'وری ���( دور دوم ���ده  –ظر �( ��ون ا�����ت و در ھ��و�� �� ��ون ا

   .ام %ون 5ورت /ر!ت���١۴ر�\  �٢٠١۴د. دور دوم ا�����ت ر���ت %�'وری ��ل 

��ل ا���ب �����ری" ����( �ده در '�د "�����ون ������ت دور دوم ر���ت %�'وری را �� �وان ظر �( /��ره "�

د � )���� و وا����� ھ�ی ���ری �( �@��( <��ش �زر/� �رای "ظ�م ���ا�����ت" و ����� ھ�ی ��� ار ��!ت 

   .د�و�را��" در ��ور �واد

در 5د آرا را ��ب �وده �ود، �5ور ��ر!ت �( در دور دوم  ۴۵ر دور اول ا�����ت از آ%��� �( ,�دI ,�دI د

��زد دور اول ا�����ت (ز��� ر�ول، ,�دا�رب ر�ول ���ف و /ل آ>� ��رزی) ��  )�#�روز /ردد. ظر �( ا�ن �( 

� �رد  ١٩،٩٨رای  �����# Iد�, Iددر 5د از ,�ددد �� �( او رای دھد، #س و از ھواداران �ود �وا��( �و  

�ت �.ظ( ای ���ل ��� )� ,�دI ,�دI ��ل از دور دوم ا�����ت "ر��س %�'ور آ�ده ��ور" �واده ���د. در ا�ن 

�ل ��� "�����'�د�( �ده، رای دھد/�ن �( �@��( "�'رودان �� آ/�ھ�  ���رد: در�ت ا�ت �( در �8 ظ�م د�و�را

���زد �ود �( طرف 5دوق ھ�ی رای �� رود. و�� در %���( "���ر �.وری" و "/����( ���5م /ر!�( و �(  J

ظر �( او�و�ت ھ�ی  ���#روری" �رز��ن ھدو �ش ���ر �5ور �� �ود �( رای دھد/�ن، آزاد از ��د و �د ھ�ی 

�����د.ا%���,� �ود - ���ار ھ��ن ��ه �5ور ا� ( ,�دI ,�دI از ا�����ت دور دوم  در ا�����ت ���5م ا���ذ 

#�روز �ر�واھد آ�د، ا15 ھ�; �8 و ��( و%ود دا�ت. در .��ت ����ر ��� ! ر �� �د �( ا/ر ده در 5د رای 

د، ��زھم ده در 5د د��زدان دور اول ,دول � )� ������زد �( �J ,�دI ,�دI از وا� )���ر آرا �� <'ل دھد/�ن 

%ر �( آن ���ردد �( ,�دI ,�دI �� د�ت �م  � ،Iد�, Iدر 5د آرای �ود ,�د ]در 5د آرا ��زد �رده  #۵۵

�ب /��رده ��� از �����ر �م �د د�و�را�� او?�ع �ش زای ��رزار ا�����ت را �� �رز ����( �ود. و�� ��

��" �( <��ش���ن %� ���د ا!زود �( #س از دور اول ا�����ت �طب �دی ھ�ی ����د. در ا "#ر����ری و ط=��ن 

�� �د�د �ر /رد�د، ����8  I آ��ی �5=ت )���ری از ا.زاب �( �J ا�رف >� اظ'�ر �وا?J �ردد. در ا�ن .

ا�رف " �ذھ�� ا�'�م"�� �رده �ود، ا�ن ��ر  ه�( �J آ��ی .��د �رزی ا����ر �٢٠٠٩%ددی، طوری �( در ا�����ت 

�رآ�دد.  در ���ر  ,�دIاز  د!�ع>� را -�ق . و�ت داری ���ت. در ����ل �8 �ری از ",��� و !?1ی" �( 

������ری از %ر��ن ھ�ی �'م  8� �����ا%���,� ��ور �( #������ از ,�دI ,�دI وارد -و��م �دن او?�ع 

�م �رد��رزار �دد، از %��( �� �وان از ا�ن '�د ھ �:   
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�ردم  �وا!�!د ��زی�N و ��ز��زی �7 رھ�ری ,ل آ�K (�رزی، ا�Mدال و �را�ری ��ز!د,� �7 رھ�ری ز��� ر�ول، 

 ا�ر 7�O رھ�ری ���ود �رزی، �زب ھ����3� $وا!�ن ا1;�!���ن �7 رھ�ری $��ل �رزی، رو!د ��ز �7 رھ�ری 

   )�٣۵. (Fدادی د�3ر از $ر��!#���N، �وج ��ول ا1;�!���ن �7 رھ�ری 1وز�7 �و1� و �

�ل ا�����ت ��داد آرا از ����ون در دور دوم ا!زا�ش �ود.  �٨،١��ون در دور اول �(  ٧،١٨ظر �( ار��م �����ون ��

�ب را در <�و�� ا�����ت ��و�ت ����د. ھ�<�ن ا!زا�ش �ا�ن ا!زا�ش �ورد #ر�ش �ظران �رار /ر!�( و /��ن �

ز <'ل در 5د �ود، در دور دوم �( ��ش از ھ���د در 5د �( ��داد رای دھد/�ن در ��ط�� �( در دور اول ���ر ا

و�ت �ود �ورد ظن �رار /ر!ت. در �8  �( د��ر، ا��راک ��ش از �5ور زن ھ� در ���� از �را�ز رای دھ� 

�ب در ا�����ت را �د�ل �� ���ت. در ا��ر ز��� �( , س ھ�ی ا���ص ���ن ادرای �� �.�!ظ( ��ر ��ز، .دس �

( ای �دد، د��ر �رای ��داد آرا��د ر��� ����د �( �رز��ن ھدو �ش  ���د/�ن ی ���%�ی �8 و ��( ی ���� 

�ب /��رده" در  ا�����ت 5ورت /ر!�( ا�ت. و�� آز ان %��� �( رود ,دم ���!�ت در ا�@ر �وارد �( �J ا�رف ��"

���� د�ده ���د، !ر��د ���د ا������� ,�دI ,�دI �( در<  )� Iد�, Iش ھواداران ,�دد /رد�د. در ,�ن اوج ���

 ��ط�ن زوی �( #س از � �ت در دور اول در ��ر ا�رف >��'ر ���ل د�ت �( �ظ�ھرات زدد. در ا�ن .��ت 

���ده �ود، ,����ن ا�ن ����ل �د� را "اراذل و او��ش" �واد، ا�ری �( ����ر �طK #���ن �8 "رو�� ر" و ��ر �

%�ن "ن �8 ��زد �ر�� ر���ت %�'وری �� ���د. ,�دI ,�دI در وا�ش �( ھواداران �ود ��'د �#رد �( وی ��

د "�ود� ��    .را ��دھد، و�� از �8 رای ھواداران �ود ھم 5رف ظر 

�� �� ��ل ا�����ت ���[ ا��دا�� دور دوم را #�ش �رد، �( در آن ا�رف >����ون ����  ) در  ۵۶،۴۴ب #س از آ

 Iد�, Iوت  5۴٣،۵۶د آرا (,�د��� ��  (ا,1م �رد  ١٣در 5د آرا Iد�, Iود، ,�د� )�!در 5د از ر���ش #��� /ر

��� را دو �م ���ون ر�م زد،  �دار�� را ���ر ��ب �واھد ر!ت. در .��� �( ,�دI ,�دI ��داد آرای ���( ز�ر ��ر �

�����ل ا�����ت /رد�د���ت �( �%ر �( ا��  )٣۶( .�ی ?��ا�.ق ا�ر��ل، ر��س دارا-��ء �����ون  �

�ب د�ت دا��( ا�ت. ,�دI ,�دI در �و�� �ود آ��ی ا�ر��ل ھر وع "ا�'�م" را رد �رده و /�ت �( او در ھ�; وع �

 ���ب �ورد ا�����ی ا�ر��ل از اظ'�ر ��1�5ت ����ر �ودداری �رده و !�ط ا!زود "ھر ���( در ا�ن ا�����ت �

�وی ���د ا������� ا�رف >� از "�%�,ت و وطن ���رده، در �را�ر ��ون %واب �دھد." در ����ل ,��س و�ن، 

�وده و ��ره /�ری وی را "���طر از ��ن �ردن �8 /ره در ا�ور ا�������" �واد � ) ٣٧. (#ر���" ا�ر��ل �دردا

���د ا�رف >�ا�ر��ل از #������ /روه �رز �� ")��ز  دا��( ی �ر�وردار �وده، "روا�ط . ����و در ا��ر ور

�����ری  �( او �� آ�ر ا,���د دا�ت. ا� ( ا�ر��ل �� و%ود آن ھ�( "ور�( ھ�ی �رد" ���ز ھم �( ا����� و #�����

�د ����ر �و%ود�تدر  در وا�J �%�ور /رد�د، ,�ت آن را ����ت �و�� آواز او زد ���د ,�دI @�ت 5، از %��( ا

�ب" ����( ���د، ��ره /�ری وی دو��ره د�ت �م �%ر ���%و �رد.  از آ%��� �( او � � از ,����ن �'م "�%  Iد�,

��زی /���و ��ن دو ��زد #�ش ��ز /رد�د.  )� ر��� ا�ر��ل �( �@��( � � از و��، �( ز������ و%ود ,�ب 

  .ف >�، رود ا�����ت �( �ن ��ت ���ده �دھواداران �����ری ا�ر

�ل ا�����ت ��د/� ��ز��ن ��ل در  �طJ �رد,�دI ,�دI روا�ط �ود را �� �����ون ���� ،���و �واھ�ن و��طت  �و

���ن /رد�د�� �(  ا@�،در ا�ن   )٣٨( .�� آرای #�ک را از آرای �#�ک %دا ��زد ،ا!=����ظر �( اوج �ش ھ�ی 

 %و -یده ا�ر� � ���ر�\ دھم طرات ����1ت ظ��� در �ود �ز .�ل �� �ود، %�ن �ری، وز�ر ��ر%( ا��-ت ��.�

)٢٠١۴)�Sش "اط�����" وارد ���ل /رد�د ای ) در ���و در ظرف دو روز ھر دو ��زد #�ش ��ز را �دون در ظر  ،
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���ن را ����ر .��س �واده و /�ت �(   دا�ت ",رف د�#�����8" �'د�د �رد �� �� ھم ��ر آ�د. %�ن�ری و?��ت ا!=�

��" ا�ن ��ور �� �طر �وا%( ا�ت. ��ل از آ�دن وز�ر ا�ور ��ر%( ا�ر� � �( ���ل، او?�ع �ش زای ���"آ�ده 

<( ,�دI ,�دI ���ر�\ ھ��م  ا����ر �رده ا���د �طر�����ور وا���ً �و �� �طK #ر����ری اوج /ر!�( �ودد. <

�� ���د. �%�ب   راشھوادا%ون در �ظ�ھرات  "���� ا�رف >�در ���ل /�ت �( او ".�?ر �( #ذ�رش . و�ت �

�وی ,�دI ,�دI آ�ر�ن ��ر را ھم از ���ن رھ� �رده و �'د�د �( "�� �ل .���ل، ا�ر.�ن ر.���، �� و�ت �

  .�وازی �( . و�ت ا�رف >�" �رد

�� و ھم <�ن د�دار �� .��د �رزی %�حدو  �ری �� ھر ، �( آ��ی#س از دو روز /���و ھ�ی �ش زا ��-�ره��� 

��" د %و -یا�رف >� و ,�دI ,�دI ���ر�\ دوازدھم  ��-�ره، داد ا%�م��� )����ھم ر <�ر<وب �8 "���ھم 

د، ���[  آرا �� #ذ�رد و �8 . و�ت و.دت ���  آرا در "#رو�( ����ش د و ��'د �#ردد �(��ر آ�دا��راک �� 

  )٣٩(  د.را " �� �ل ��دھ

 )��د ا�ت �( �� ا,��ل �'د�د از طرف  وا���ن  و !��ر  و -ی%دوازدھم ای ���ھم ���ن دو ���د ا������� �'��ر�ن 

 �� )���� ��ور را از �ن ��ت �رھ�د.  و�� ا�ن ���ھم ����ت �( ,%����ٌ �.ران �����ری �و��� �دو�ن /رد�د و �وا

�� و ��ون ا�����ت���ب در ا�����ت <����ر �وده و ھم ای ره ھم �و�� دا��(، /�� )�وا�ن �!ذ ��ور (��ون ا��

 "�����ظر �( ا�����ت  �وا�نا��وار �ر <�ن  ��ز��ران طراز اول ظر �(  "��,ت  ) ��( آن �ن در دادد، �

 ���������ن رود  ("'�د� ا�ن ا�ر �رای#� آ�د  ��ن د-�ل ھ��%( ا,��ل �ده را #ذ�ر!�د. ظر �( ا�زا��ت %و 

��" !�%�( ��ر" �� ���د. ز��� �( �ود د�و�رات ھ� در و%ود "داش ��-ران" ا5ول ��� ا�����ت را ز�ر د�و�را

د، ����ر �� �وان �رو ھ�ی >�ر د��� ا5ل #ذ�رش د�و�را�� را  ���د /را��ن�رات در و%ود �%�ھد�ن و و#� �

��   �ت.ھ�وا 

�( �@��( ا5ل �.وری ���ھم ��( �زر/�ر�ن <��ش �ود  ،ددر�5دوق آرا �� ����٢٢٨٢٢ش 5د در 5د آرا �( ���ل 

 ����ل ا�����ت �� آن �و%( /رد�د. و�� �رای ا%�م ا�ن ا�ر  %���( %'�� در و%ود �و��� >�ر ر����ون ���� )�

��ون را از ��� � ��� ����ت ھ�ی � ��� ��ش رھ�ری و �رر�� آرا را �دوش /ر!�( و �و�ژه، در ��ر #�����

د �رد. از ا�ن ��ر�\ �( ��د <ون "�'ل ا��ری و �م ��ری" �����ون ا�����ت ط�ر�ق ���ور�ن و ��ر�دان .ر!( ای �

%ون ام  ٢٢ام %ون �� ١٢آ!���� /رد�د، #س "��را�� و ��ردا�" �و��� ����ر در �و�( آز���ش �رار /ر!ت. از ��ر�\  

��ت روزا( در �طK ��ری ��ن ��ر��ت از ھ�( %��ل ا�����ت و ��م ھ�ی !� ھر دو ����ون ���� ،����ن �و�

 ]��زد دا�ر ���رد�د. �رای ��و�ت رو.�( ��ری و ��را�� رود �رر�� آرا ھ�ت ���1ت �� .��د �رزی، ���ت و #

�ت �� �����ون � ���ت ا�����ت ��( �� ھ�Sت �د�ره �����ون ا�����ت و دو ��ت �� دو ��زد، ��زده %�5ورت 

  )۴٠( ت./�

� �  ٢١۶از آ%��� �( ھر دو ��زد �واھ�ن "ظ�رت ���ل ��ن ا���ل" از رود ����ش /رد�ده �ودد، �زودی ��ظر �

 ]��� ��� از ���د ھ� و ��ز��ن ھ� ی ���%ر�( %'��ھ�ده ھ�Sت د�#�����8 در ��ور ����ر  نرد�دد. ,1وه �را/��ن ا��

د/�نا����ر رود �رر�� آرا �رار دادد. در ا��ر در ��ر  دراز �8 ھزار ��ر�د �و�ش را ��� ٣٣٧ھر دو ��م   

���ن �( رود  ی�ظر از ���د ھ��د� درون �رزی از ���ل ���د ا�����ت آزاد و ,�د-( و ���د ا�����ت ���ف ا!=�

د. <( �وش /��( ��دی �وش �1م��  : �رر�� آرا #�و
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� �( �ف آری و �( >��ت �وری --- ر��د و !�8 در ��ر اد ا�ر و ��د و �( و �و"�   "�� �و 

�� ��ن ھ�( /روه ھ� و ���د ھ�ی ذی د�ل  ������ن در ھم �و�� ��  ،#س از ���ھم �ل ا�����ت ا!=�����ون ����

ر �رای ��طل �و��� ?��ط( ھ�ی ����ص آرای در�ت از آرای � در�ت �� <'�ر ����ر �رای ا�ط�ل آرا و ھ�ت ����

  )۴١د. (�ردن 5دوق ھ�ی آرای ارا�( �ر

  :�رای ا�ط�ل آرا ا�ن ����ر ھ� در ظر /ر!�( �دد

� �ده ���د و�� از "د!�ر<(" %دا �ده ���د،� )١��  ر/( ھ�ی �( 

� �ده ���د و�� �'ر ����دی دا��( ���د،) �٢��  ر/( ھ�ی �( 

٣ ( ���   �ده ���د و�ر/( ھ�ی �( ظر �( طرزا���ل 

  .�ر/( ھ�ی �( ��م �8 �ر�ز @�ت �ده و�� در 5دوق �ر�ز د��ر ادا��( �ده ���د) ۴

از %��( ھ�ت ?��ط( ای ����ص 5دوق ھ� �طور �و( ا/ر �8 5دوق دارای ا�ن ��5ت ���د، 5دوق ��طل 

  :�واده ���ود

  ا/ر در 5دوق ھ�; �8 از �ر/( ھ� �'ر دا��( ���د،) ١

� �ده ���د ویھ�( ) ٢��   �ر/( ھ� �( � ل وا?K ,�ن ھم 

د)٣���   .ھ�( �ر/( ھ�ی �8 5دوق از ����<( �ده %دا �ده 

�ش ��زی �ردد:  ا�ن ���ص ھ�،,1وه �ر  �ت آ�� �ز در رود �رر�� آرای #�ک از �#�ک   ���ظر �( �و�5( �و

ھ�، ���ض  دھ� در 5دوق  �ر/( رای  ۶٠٠و%ود�ت ��ش از ���[ �.ل در 5دوق، �ای �ود � � از �( ��#� �ر/( 

�ود د!�ر<( @�ت رای  در آ��ر �و%ود در ��#� �ر/( ،]���دھد/�ن و ���وت #%�ه در5دی در د!�ر<( @�ت رای   ھ�ی 

���[ای دھد/�ن و �ر/( .  

د آرا و آن ھم �ط��ق ��  ����ر ����ر ��ول �ده 5ورت /ر!ت. ����ش 5د در 5 �١۶( ا�ن �ر��ب ����ش آرا �ر ا��س 

�ت !راورده � ���ت و ارا�( �ردن ��( �ود. ا�ن ��ز�ری ����طK %'�ن ��  )� ��ھ�ی ��ن ا���ل در ��ر�\ د�و�را

�د 5و�� و �5و�ری ���د ا�����ت ,�دI ,�دI �ود. ا���( ���د ھ� ی درون �رزی و ��ز��ن ھ�ی ��ن ا���ل �( �ا

����د /ذا��د، �( �ود در را���ی ��ز�ری �و@ر وا�J /رد�دو�ت �ود �ر ��  .ب /��رده در ا�����ت ا��ت ا

  

  

ب ,��رده .٣.٩L� دی در �ورد�L�!وا�!ش ھ�ی ا  

�ر�س ���ن، ��ر�د وزارت ��ر%(  ا��-ت ��.ده ا�ر� � �( ا�ن ظر ا�ت �( در ا�����ت دور دوم ر���ت %�'وری 

�ب /��رده ����ن ��ت ا!=���� )����ن در "�%�� در �ورد او?�ع ا!=����5ورت /ر!�( ا�ت. وی �( �@��(  آ/�ه 

���ن "��,ت ��ش �وده" و در .دود دو ���ون رای،  -  Foreign Affairs – "��ر%�و��د �( ا�����ت ا!=� ��
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ظر �( ارز���� �ر�س ��� )۴٢د.(��� از ,�ل �رد ھ�ی  . و�ت �رزی �در�ت �� ��� ]�����دی � )� ن، 

�ت."�  ا�����ت ا�ن ا�ت �( "ا�رف >� �رده ا�����ت 

( ا�ن �   The U.S. Center for Naval Analysis (CNA)"#س از �.��ق /��رده، "���د #ژوھ�� ا�ر� � 

�( �� آرای ا�رف >� در دور اول���و  ھم <�ن ظر �(  ،��%( ��ر�د �( �� در ظر دا�ت آرای ,�دI ,�دI در  �

ھ�ی  �دل���ص �����ر %���ت ��ور، � �� ن ا�ت �( ا�رف >� ا�����ت را �رده ���د. �� � �ر �رد "

�( ��ور �ر�س �زن #ژوھ��ر ���د #ژوھ��  ھ�ی ر��?� در �ورد �رر�� آرا،  !ر�ول" ا��وار �ر ���#�و�ری

د  ھ�; %�ی �8 و �رد�د ���� ��ا�ر� � ��Iت �( ,�د�  )۴٣(  .,�دI �رده ا�����ت ا

���ن وھ�( ��داد آرا را �.ت #ر�ش �رد. ظر �( ارز���� ا�.�د ارو#�، در �%�وع �ل آرا "�#س ار –ا�.�د ارو#�" در 

ر .��� �( ��,ت ددوم  �ر �ش ���ون ���f ���ردد.  در دور -���( �دن ھ�( 5دوق ھ�ی رای در �ر �� �ر ��و ر

�ل ا�����ت ��داد آرا را ����ر از ھ�ت ���ون ا,1م �رده ا�ت. ظر �( ارز���� �ر�س ھ� #س از آن ����ون ����

�راز�ر 5دوق ھ�ی رای /رد�ده اد.  ( ���۴۴�ن ا�ن دو ���ون رای ا?�!(، ھ�( �( �J ا�رف >(   

�ب /��رده �(در ��ر��( ھ��م "ا�.�د� �( .�دا�   )۴۵د. (" ��دآوری ���ردارو#�" در �ورد ا�����ت دور دوم �ز از "�

١٧�ظر در  ۴١٠ارو#� �� .?ور   �� � ��������ری از .وزه ھ�ی ا 8� ]���و-�ت ��ور �( ا�ن ��%( ��ر�د �( 

��ب 5ورت /ر!�( ا�� ً���    ت.�در�ت �وده و در �ر�� د��ر .وزه ھ� �

, Iد ,�د����د ����ر 5و�� از طرف ��ب در ا�����ت �( �%ر �� ا�����ی ظر �( د��ر�� �(  ا��دI در �ورد �

�ز در ��ر رس آژاس ھ�ی �رار /ر!ت �( آ��ی  �ا�.ق ا�ر��ل، �� ?��ء J?ت /رد�د، ا�ن �و�������ون ا���

در �'ر و ���ل �� ا�ر��ل د�دار �رده ا�ت. در .��� �( ا�رف  ���د ش,?و ��زل ا�رف >� ��1 در � � از 

د >� ا�ن ا�در ا����ر دارد،، �( .��ل  و�د�و��د,� را رد �رده، و�� ���د ,�دI ,�دI ا�رار �ردد �( آن ھ� �8 

�د �و%ب آن �د �� �5.�ت ھ�ی ا�ن دو �ن �� ���د. دور از وا���ت �واھد �ود ا/ر /��( �ود �( و%ود ھ��ن ا

�" �( "وا���ت ھ�ی �����" و /و�� �( #���ن  "ز���ا�رف >� از "� �ر آ� K��5�" )� ده �د و در ا��ر���

    ."�ر�ت �'���"، �( او ھ���( %دا رد �� رد، �ن در داد

�ل ا�����ت  �رددر ا�ن %� ���د ا?�!( �����ن �( در ��ر �����ون �د/� ��ز��ن ��ل در ا!=�����( �و���، د!�ر 

8��ت " ��ش ���دی ��زی �رده ا�ت، در �ورد ا�رف >" دا��( ا�ت. طوری �( از ز��ن د�#���ت ھ� /��( 

ده "� و�رات ھ� ������ن �واده و او را در رو��رو�� �� -داش ��-ران–���ود، �و��� ا�رف >� را " در ا!=�

ا�ن �ر��ب �و���، در ھ��و�� ���ل �� اداره او���� و  ("رھ�ران �%�ھد�ن" در و%ود ,�دI ,�دI �رار ��دھد. �

�ش "#�د��ه ��ز" را ��زی �ر    د.�ط�و,�ت >رب، در رود ا�����ت 

�� و%ود ھ�( "�وش ��� ھ�ی" �و��� در �ورد ا�رف >�، �س �ر�ن، ر��س ھ�Sت ظ�رت �و��� �ر ا�����ت �( ا�ن 

�ب /��رده�� ا�ت �( �.ت �را�ط ?�ق ای >�ر ��� ظر ا�ت �( /��ره ���ل #ذ�رش ����ر ,دم .ر�ت �( �

�در .��� �( �و��� از  )۴۶اد.( وی 5دوق ھ�ی روان �راز�ر �ده�طرات ��� از .�1ت ا�.�ری را #ذ�ر!�( و �

���ل ��%ر /رد�ده ا�ت، ا� ����  �( �� �ل . و�ت و.دت �����8 طرف از #� آ�د  ا�����ت �( �ر ا��س �وا!ق 

�وده، و�� در ,�ن .�ل �واھ�ن ا15.�ت ���دی در ظ�م ا������� �رای آ�ده /رد�ده ا�ت.   
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و-�ت ��ور .?ور دا�ت، ا,1م  34�ظر  در   ٨٩۵٠  ��.�د ��م ا�وب، ر��س  ���د ا�����ت آزاد (����) �( �

�����ب  �����تات دور اول در ���دارد �( �رر�� ا�ن '�د ��ن ��دھد �( ظر �(  ا�5ورت  "/��ردهدور دوم "�

����� )�د:���ت را در ا�ن  �ت �51( �� �ا� ھ�ی /ر!�( ا�ت. ���� از %�   

 �ز رای دھ�،ر� ١۴رای دھ� �دون رE �ردن ا��ت در ) ١

  �ر�ز رای دھ�، ۵٨١رای دھ� ا!راد ز�ر �ن در ) ٢

  �ر�ز رای دھ�، ١٣٧رای دادن �ردان �%�ی ز�ن در ) 3

��م /رد آ��ی��ب د�ت زده اد، ا!�� و �( '�د ھ�ی ,د�� و �?��� ��� )� )� ���ا���( ا�ن  )۴٧د. (ا�وب �وا�ت �� �

��ون ا�����ت ��� ���ب" ھم �و�� دا�ت �%ر �( �دام وا���" )���وا�ت ���د ���� �( �� !را�وان �ظ�ھرات ,

�رد�د.   

���ن,�دا�=�ور >�ور، ر��س ا�.�د�( .�وق دا�ن ا�ب /��رده و �دا�1ت  ،!=����ر�دان �����ون در  � %��زظر �( �

�� ��ور �واده و آن را ". و�ت ا%��ری و ��ون ا�� Kرا ����ف 5ر� ��ا�����ت، �� �ل . و�ت و.دت �

�در ��%( �دا�1ت . و�ت و  ١٣٩٣"ا�����ت ر���ت %�'وری ��ل  �(�" ,وان �رد.  >�ور اظ'�ر دا�ت �.��

�ل ا�����ت ��,ث /رد�د �� ��ور �( �.ران ���ده �ود." �( ظر آ��ی >�ور در ��ون � � ھ�ی آ� �ر �����ون ���

%��. و�ت !را ��و� را  ��ن ا���ل، %���(ھ��ن �.ران ھ� �ود �( "دو ��زد ر���ت %�'وری �� ���%� /ری  ( ای

�� �وا!�ت�.ت ,وان و.دت ���  �ر ���ی �8 ) ����  ) 48(  ".� ا�%�د �ردد

� ھ�، ������ام �#����ر ��ل از ظ'ر ا�رف >� و ,�دI ,�دI در �5ر ر���ت ���٢١ر�\  �� و%ود ا�ن ھ�( 

��" را ا�?� �ردد. ظر � )��%�'وری، در .?ور .��د �رزی و ��دادی از ���5ت ھ�ی #ر �وذ .'�دی "�وا!ق 

زی، و �� �'�ر ظر �( ���%� /ری !��ل و ا,��ل �وذ ا��-ت ��.ده ا�ر� � و �( ,دم اط���ن در ����1ت درون �ر

 )�ده و�ژه د��ر �ل ��ز��ن ��ل  �ز در #�ی ا�ن "و@������ز��ن ��ل  %��ز ���'م، ���ر ا�ر� � و ��ن �و��ش، 

د.��ر���" 5.( /ذا��    

� ��د از ظ'ر ھ��ن روز در #س از ا�ن ����ل �'م و ��ر��� و ظر �( �وا!��ت ھر دو ���ب، �.�د �و�ف ور�%

�راس �ط�و,��� ��-�ره �–  ��� )��ا�رف >� را �( �@��( ر��س %�'ور  و ,�دI ,�دI را �(  -ظر �( �وا!ق 

   .�@��(  "ر��س ا%را��"  ". و�ت و.دت ���" ا,1م �رد

/را��" درون �رزی  ,�لا�زا��ت ��رون �رزی و راھ �ر "( �� ا,1م  ���[ آ�ری دور دوم ا�����ت �( ظر �

'� �(  !ر�\ ھ� !�5�( دارد، آ�د ا�����ت ��� از آ��ن د�و�را��  �� #� و 5ورت /ر!�(� )�� و /روھ� ���ش �

��ل #�دا �رد�   .#���ن ر��د، �� ( از �ر.�( "�� ل �دوی" �( "�رھ( ای �����ری" ا

Iد�, Iد ,�د��� )>�> )� )���ر �8 ��ر��( اد,� �رد �( در %ر��ن ا,ط�ی ا,���ر  �� ]��� در !ردای ا,1م 

��" �� ���د. در ا,���ر ��( ا�رف ��� )��ا�رف >� آ��ر و ار����  �ر /رد�ده ا�ت، �( در �?�د �� "�وا!ق 

�ب � �� �آرای ا�رف >� ��ل از  در 5د آرا �( .�ث ر��س %�'ور ��ر!� �� �ود. در .��� �( ٢٧،۵۵>

در  ١،١٧ا,1م /رد�ده �ود. �( ا�ن �ر��ب �'م ا�رف >� #س از ھ�( "��� ش ھ�" �'�  ۵۶،۴۴"�رر�� دو��ره"  

5د �م /رد�د.  در ��ر ��( ا?�!( ���ردد �( "�رار �ود �����ون ا�����ت ��ل از �ر ھر /و( آ��ری �� ھر دو 
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��� ��وی �����ون ا�����ت ��زد ر���ت %�'وری رای ز���ت �( "�����ون /د." در ا�ن �ورد ور �.�د ور، 

  ".�ود، �وا�ت �( در ��?� از �وارد از ا�ط�ف #ذ�ری ��ر ���رد د�� ��� و,ده  رده، �رای ا� ( و?��ت � 

)۴٩(   

Iو ,�د �و �وازی �� آن ��ن �����ون  در ا�ن %� دو��ره ���ھده ���ردد �( در �ورد #�ش آ��ر  ��ن ��م ا�رف >

� �ا�ن ظر �ود ��  (ا�����ت و �و��� ا��1ف ���دی �و%ود �ود. �����ون ا�����ت در ھم �و�� �� ���د ا�رف >

�ر��( زر���، ,?و  و�����[ آ�ری ��داد و در 5دی آرا در �ورد ھر�8 از دو ��زد #�ش ��ز #�ش /ردد. 

'��� ا,1م �ود �( ��������ون ا�����ت ���و )%��    )۵٠د. (ن �و��ش �����ون را "�ر>�ب �� رد �� %ز���ت 

�م.  �� و%ود ا�ن ��م زر��� �� ا!زا�د �( "���طر %�و/�ری از ��� ش ���5م /ر!��م �� %ز���ت ���[ را ا,1م 

� ،�� را����� ای را �ر �رد و ز��( %ز���تآ��ی ور������تآ��ده  را �ش ����ر .   

 )>���( و ����د  �%�ب<�وی ,�دI ,�دI ھ��ن ��ن �ورد �وا!ق ��ن ھر دو ���د را ����ر دا��ا�ر.�ن ر.���، 

�ب ھ�ی �ر د��ر �( ا�رد �( " ا,1م ��� را �( �رده و ��زده ای در ������رده را ��رو,�ت ���د، و ا5ل �وا!ق /

�ض �د، >�ر ��روع" ا�آن �طرح �ت، ��ب /��رده و ) �۵١(   ت. ��م ,�دI ,�دI �( ا�ن ظر �ود �( ظر �( �

�ت �� آرای #�ک و �# ا���ل ھم <�ن �رر�� آرا �� ظ�رت ��ن�ک را از ھم %دا �د، �� �رآن ��رو,�ت ھم �وا

���� . و�ت و.دت ��� �ر ���[ ا�����ت ا��وار �وده، �� ( "��رو,�ت" ا�ن . و�ت از �وا!ق  ����� )�

 ���تا�و���ردد. در ا�ن �ورد طوری �( ��1 ھم �ذ�ر ر!ت �و��� ھم �( ا�ن ظر ا�ت �( در رود  �رر  )�

���" ��ف /ردد�    .".دود دو ���ون آرای �

��  �ذر �ش �طن . و�ت و.دت ��� در �( ا�ن �ر��ب �������ر آن و و ��ی � %وا( زد، �زودی ����( �د، �( 

 �����   در ���ت.� روز �روز ����ر !?�ی ھ� �ری ��زده را ��ن دو /روه � ھ��ون 

 


