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  ھزاره ھ�ی ���رض در ��ر ��را ����
ت ا��را���

و��� ���   

  

� از ���� ا&�د زی ھ�راه �� ھ�%ت $���ر��� دو��� #ون وز�ر ���دن و ��رو��م ، وز�ر ا����د وا�رف '
 �ا�01���ن �/ ��ر�. دوم ا�ر�ل �و�ط ط��ره ظ��� ���ور�ن ارگ #ون �
��ر( �
��ر و ���ر���ور�ن دو��

�را ����
ت ا��را��� ر��د. ا�� آ#/ �ر و�دا �/ ��ش از آ�دن ر�4س ���ور �/ ا��را��� ھ�/ �� را 2ر�1/ � /�
 /� ���� �ود �/ ھ�ز��ن داوود ���ش رو���ود، �ر ���� �ظ�ھرات از �وی �ورای �رد�� &���ت از 

ده 2� از ھ�%ت���  �� از ا�01���ن ��ت ا��راک در �را�م ���9رد ���دت $�دا��8���ش رو��رھ�ری 
  .�زاری �/ ا��را��� آ�ده �ود و �/ �ر �� ُ�رد

8/ ���دن �رورداش، �&<ق و�رخ از ���ش طوری �/ ظر ��ر�د �/ ا�9ر دو�ت ا�01���ن �/ ھر ذر��/ و از � �و�@ �و
� ھزاره �/ ��ی ����ش ��ت �/ اوا�ل رھ�ران ���/ آ��/ �ور و 1ر��د ��ن �/ &وی در &Aو�ت و دو�ت �د ا�ت، در 

ده �2ن در �ظ�ھرات دوم ا�د ��ل ��ر در &��8 ا�&�ری و � �دن �دھ� �ن از ا��راک ��
ا���د آن �/ �و�ب ����ر و ز

�طر ا�<�ل �رق از ���ر �����ن ازان آب  /� ����ش رو�� .و ���ش 1رو�ش �وده ا�تھ�#�ن دا$�� 

� در ا��را���، �ظ�ھرات و��@ را ���ش رو��ِب �ورای �رد�� &���ت از �� ���ر �د �/ در �Dت ط��ش 1ر��رای 
د �/ 1را
وانDوز��د. ھزاره ھ� از �را�ر ا��را��� و � ��و"ف �
 �ض ��������� از �وی ��و�ت ا�������ن    (��ز��دھ

 ��د. �� آA/ در روز �و$ود �
��د در �ورد ����ر�ن 
� دو�ت ا��را��� � ��(	 )�دھ�%��ن؛ ا#رف �E2 F��� ،ر  6320) �ودE

�، 2ور�ت &وز، ھزاره �/ �رخ آ�� ����ر از �/ ھزار ��8و��ر راه را ���وده �ود، 
ود ھ� را در ���ر راه ر�4س ���ور'
د��ر���ن &وز و ��ز��ن �8ل ��&د ر��دد و �/ �
 .�ظ�ھرات �ردا

ظر �ن ا�9زۀ ا�ن �ظ�ھرات ���واد ا�ن �/ ا�ل ���د /�: 

� �وا�م و ا���Eده از ا&����ت  -  1�� ھزاره را �د�ده 2ر�1/ ��A� ن��ری �/ دران ��م �وا$ �� �� د�8و������ش رو��

� و �و�� �وم ھزاره، �A��ر د�9ر 
وا�ت� .دھد�
ود را ���رز  �A��ر د�9ر �

���ش 2ذا��ن �وِت ا�&�د �وم ھزاره -  2 /�. 

 .د��ل �ردن 1ر��د $دا��
واھ�/ ھزاره در �را�ر ����ض -  3



� را �/ ��و�ب ر��ده �/ دو�ت ا��را���ھ�I �س را �/ از طر�ق د �/ دو�ت ا��را��� ��وا�Jر�ت �وم ھزاره در ا��را��� ��دا
�م ����ر  /� �� �ذ�رد. �� و�ود آن، $ده �� از ھزاره ھ� �/ در آب �� ھوا �/ �ورت '�ر ��و��ھده �/ ا��را��� ����د، � ��

ا�ظ�ر �رو�ت در ا��را��� �/ �ر �� �رد، دا��/ و دا��/ �ر�ت در�ن �ظ�ھرات را ا��<��ل �ردد. و ا�� د�ده �د �/ 
��رت، ���دن، �&��Dت $���، زرا$ت و �و�و$�ت �ورد �&ث ���ن ھ�%ت ا�01���ن و �<���ت ا��را��� ��را�ون �و��� �


9وی ر���ت ���وری ازطر�ق ر��/ ھ� �/ اطDع ر��ده �ود. ��ن آن دو�ت � ًD�� ر���/ 2ذاری �ود �/ ا�ن �ط8ب را�
 F�� ن �� ��ل  320ا��را������ب ا�01��ر و$ده ��رد. ا�� �ر
Dف اد$� و���ر �ظ�ھره، ����8/ د �8�2020ون دا�ری را �/ 

دا �ود��  .�ورد ����رت و ����ل �ر�وط �/ آن �ط��ً ���ل آ���ش رو���&�N �ودن اد$�ی ����8/ در�ورد ����ر�ن، �/  �

� و از ھ�/ ����ر و ��ز��دھده �2ن �ظ�ھرات �ر�/ وارد �رد �/ �� �رد�د ا�ن دا$�/ زد دو�ت ا��را���، ر�4س ���ور '
���ن در ا��را��� ���ب آور �/ &��ب �� آ�د. آ#/ در �ورد ����ض و ھ�#�ن ا�ن اد$� �/ زد ھزاره ھ� و���ر ا�وام ا�01

� �/ �Aس ��دھد و �ده �2ن در �ط���� ��ن از دو�ت ا��را��� 
وا��/ اد، �/ دو�ت ا��را��� �و�� را �/ از ���� آ�ظ�ھره �
د، ���د از �و��� �� ���ر �رت ���رف آن در ا�01���ن �/ دو�ت و �ردم ا��را��� &���دھ� از ��8/ ا��را����� ھ�ی ا�01

 /8���ی و����ر از �وم از �� /� ��ورت ��9رد �� ا�ن �ول �ز در ���� ����1ی ��1د �رار �9رد. ھ�#�ن �و�وع ����ض &�
 .$دم ر$��ت ��ون در $ر�/ ھ�ی �
�8ف &<��<� اد، �/ ���د �/ 1ر��د ���ده �� �د

/ دا� آن �� ا�<�ل �رق از ���ر �����ن ����/ �د و �وا� آن �� 
ون ده ھ� �ن در �ظ�ھرات دوم ا�د در دھ�زO #�ز د�9ری �
� �ود �/ �/ �ر$ت در ���ن �وم ھزاره طر1داران 
ود را �/ د�ت آورد. �واھد ���ش رو���وداری  �آ���ری 2رد�د، ھ��

� �وم ھزاره، 
وا��/ ا�ت �� ��وۀ  ���9ر آن ا�ت �/ ا�ن ��د �� ظر دا�ت ا$��ل�/ و دور از ا�ظ�ر رھ�ران �����
� ھزاره �را�ر�� ���د، 
ود را �/ ظ�ور و �رو�AEرا/ �/ �� �ذاق �وا�ن و ��ر �&��A8رده و ط�<� 
��/ از رھ�ران �

 .��روری �ر��د

� �/ ا��را��� در ��ت ��2رش روا�ط ���ن ا�01���ن و ا��را��� ا�دام �
ردا/ �/ &��ب ُ�ر وا�N ا�ت، �Eر ر�4س ���ور '
��ت ھ� �� رود، ا�� �ر
ورد ر�4س ���ور و ��Eرت ا�01���ن در
� ا�01��ی �<�م در ��را �� �$������د ھ� و ��1ت ھ�ی ا ،

�وز �� �وا���ی ز��د �وا�/ ا��را��� �/ ��ول �ر
ورد �� ر��/ ھ� از ا��را��� �� �دو�ر�Eراس 
�ری در ���ل �� 
�ر�9ر ط8وع 
/ :�ده ا�ت، �/ ا�ن 2و

/ ا��را��� ��ور -1��
��ت �/ ��ت �/ ا�Jر��ورھ�ی ���ن در ��1ی ا�ن و ا��ن �/ �ر �� �رد. ا2ر �رار �ده ���د �/ 
و��

�D&ظ/ ر��د �/  آ��ی ر�4س ���ور را ��ل از آ�دن �/ ا��را��� از �ر2زاری �ظ�ھرات ھزاره ھ� �ر��ده ���د، �/ و��&ت �/
��م ر��دد. ھزاره����ت ��ش از �ش ھزار Eری � ��ن را در ���ل ظم و �دون �و#�Aر�ن 
�وت �/ ا
وا�ت ھ�ی �د ،

د ���ر رھ�ران ���ن در ���ن �ردم 
ود �رار ��9رد. �/ �ردم �9و�د � �واد ���� دارد �/ ����س آ��ی ر�4س ���ور #/ �و
�ن ���ت &�� ��دادی از د$وت �ده �2ن �/ �D��ت ر�4س ���ور �ز از ��ودات �� &د و&�ر ���Aت رد  .و از �ردم ��ود

 .دارد


ود �/ �D��ت ر�4س ���ور د$وت �ده �ود، ��9و�د -  2 /� �د ��  :�F �ن از ���Dوز��� �/ از ا��را��� و �����داد ا�01

��ت؟ .Eر �ودر�4س ���ور د�دار �وده اد، &دود ����ر از ���ت  �����دھدۀ �F &ر�ت �� ا�ن ا&���4/ �/ ذات 
ود، 

� $�Dً د�دد �/ #د ھزار ا��ن از �وم ھزاره �/ 
�طر ا�راز 
وا����ی ��ن از دور �ر�ن ��طق ا��را���  -  4آ��ی ا�رف '

د # �� F� ور���ده ھ�ی ھزاره ھ� را در ��@ در ��را ���@ �رده �ودد، Qزم �ود �/ ا���ن �/ $وان ر�4س ���Eر از 
� �رد و �/ � �
وا�ت. ا2ر 
وا��/ ھ�ی ا���ن �/ �� و ��<ول �� �ود، آ�� را د��و� �� �����
�د$و��ن و �� ھم ا
�� و �در�ت �� �ود، �واب ��$ت �
ش �� داد. � �
وا����ی ��ن �واب �J�ت ارا4/ �� �رد. ھر�2ه 
وا��/ ھ�ی ��ن 


تھ�#�ن ا2�� �� /�  .ر �دام روش � ��<ول و 
Dف ارز���ی د�و�را�� ازا�� �رزده �ود، آ�� را ��و

� از  - 4
�ر����ی �د$و��ن در ��ت �� ر�4س ���ور �/ &دی ز�ر ���ور و ��ودات 2ر�1/ �ده �ود �/ ا�ن �A/ را &�� �ر

  .�د$و��ن آزاده، �رم د�و�را�� ��د �ردد

5- � ا�ظ�ر دا��د �� از �ر��ن �&�ت ھ�ی ر�4س ���ور �� ا�01��ی �<�م در ا��را��� و ھ�#�ن �ردم از ��8/ ر��/ ھ�ی ا�01

 /��� ��ل ��ت �/ ھر ر��� '�ر ا�01E� ورت���را�ون د�ت آورد ھ�ی ا�ن �Eر را�ور ھ� و 2زار���ی د�ت اول را �

ط� �� ا .���د �&�ث �F ر��� " ��� /�E8/ اداره ھ��ده ھ�ی 
ود را دارد، ��ر ��ر �� از$���ر �/ در �را�ر ا��را��� 
وا

�ورت ��9رد و از �ر���ت  /�&����Eرت ا��را��� از طر�ق �E8ون، ا��ل و ��S ھ�ی ����� در ���س �د �� �� ر�4س ���ور �
�دا �را�د و ا�� از��Eرت ا�01 O/ از ��E���� ،ا1ق" 2زارش ���/ �ود" ��� /�Eر �/ ھE��1��  .م����ن در ��را �واب 



�د�ده ا���9ن $رف د�8و����F ھ�#�ن �د�ده ا���9ن وظ��E وزارت  - 6 �� ��ز ز�ز�� �� �ود �/ ر�4س ���ور' /�Aا�ن 

 .ا�ور 
�ر�/، ھ�I �س را از وزارت 
�ر�/ �� &Eظ ���دل �D&�ت وظ�Eوی در �ر��ب ھ�%ت ����� اش �� 
ود ��ورده �ود

ان ��� ����ر �� �ود �/ ر�4س ���ور 
وا��/ ا�ت �� ا��Eل و �����ل ا�� ��ورت '�ر ���<�م &Aو�ت ( ا�1راق �8� ) ا�ن �د
  .را ا$Dن �د

��� " ا1ق"  /�Eون، ا��ل ... �/ ادارۀ ھE8� ن �� از �را�ر ا��را��� �����د �/ ازطر�ق�آ#/ �ر��رد�م، ��رۀ ������ی ���د ھ�وط
 .�ود�وا�8ت ورز�ده 

 


