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 بهار منازعه
  

  

طبیعررا فقررل با    چنررم مرررد  بررا شررادمانز فز   رراز   رر     هررر

و منازعرره   کننررما فمررا   رر  بهررار در ف بانجررلا  بررا  نرر       مررز

 .فقا ههمرف

قررراله در فيررر    ررر      نشرررینا ا همررره   هرررا و ده کررروچز ۀمنازعررر

هرا  بررگرز بررف  مررد    ر         گیررد و نررفنرز    مرز  صرور  

 .کنم  مز

قرررومز  زود  رنررر  قیاقرررز و   ملاقرررهانه فيررر  منازعررره بررره  

هرا و رهبررف  قیاقرزا      زد  بر ز رقرانه    گیرد و با دفم   مز

 .شود مز ورتر   تش  ن  شع ه

چهرارده  قرانو  فقاقرز چنری   مرمه       ۀدر مراد . کامر  دفرد  هاا وضاحا و صرفحا در مورد کوچز قانو  فقاقز ف بانجلا 

مالررمفر ا بهبررود شرررفيا فقل رراد ا ف لمرراعز و معیشررلز ده انررا  و مالررمفرف  و   دولررا برررف  فن شررات زرفعررا و": فقررا

 ."کنم طبی ها  موثر طرح و ت بهبود زنمگز کوچیا ا در حمود بنیه مالز دولاا پروگرف  فق ا  و

گرامز رف بررف  بهبرود وضرعیا کوچیرا  برر        ح ومرا هری    در في  مرم  . گذرد  قا  فز ت ويب قانو  فقاقز کشور مز۹

 مهور کرز  در مورد حر  منازعره    یسئر ۰۸۸۹ رما  قا    در مورد کوچیا ا  مف فز مل  قانو  فقاقز. نمفشله فقا

 .کنو  عم ز نشمه فقا نشینا  تا  ده ها و  میا  کوچز

منظررور توزيرری زمرری   هررا فقرر ا    برره":  مررمه فقررا منظررور حرر  دفيمررز فيرر  منازعرره    مهررور کرررز  برره یسئرر رمررا  ر در

ها  زرفعا و  بیرار ا فمرور دف  رز و فدفره      وزيرف ا بار ديرر به وزفر  هاا با در نظردفشا م وبا  شورف   کوچز

منظور فق ا    به قه ماها کار عم ز توزيی زمی  شودا تا طز مم  حمفکثر همفيا دفده مز أمح ا فکیم ها   مجل   فرگا 

 ."ها رف   از کننم  و معیشا کوچز

ف بانجرلا  در رفقرلا  تطبیر  فير   رمرا  گرامز برر نمفشرله          ح ومرا . شرود   فز في   رما  نیر ملاقرهانه دو قرا  قر ر  مرز    

 طور موقا ح  بعه رف  مهور  مناز  کرده فقا با توزيی پو  فز کمها  رياقا قا  گذشله تالش۹ح وما در . فقا

 .کنم
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 ترش  نر     يرابز بره فير  فملیازهرا هرقرا        دقرا  منظرور   به ها  منازعه قبب شمه که بر ز ح  ا  بخشز به طرت فملیاز

  في  رويمفدها مرد  م  ز قربانیا  فصر ز بروده و    ف ملاقهانه در همه. ور قازد  شع ه ف  فز کشور رف حمفق  در يک ن طه

 .فنم ن یب مانمه  ا نیر بزها  ح وم  فز کمک زحل

ترمفو   . گرردد  نشرینا    راز مرز     هرا و ده  بررف  رويرارويز کروچز    ها  روزها  حم ا زمرمهفولی  قاله در في      فز   همه

 همجايرا  و مو وديا مخالها  مج حا ۀ رف میا  فقوف  عمی  قا له و با تو ه به ممف   ها    وما  في  منازعه ريشه

نشرینا  در قرالیا  گذشرلها  رصرلز       ده هرا و  کروچز  ۀ گذشرله فز فير  منازعر   . کنرم    نرا  نیرر همروفر مرز     ۀرفه رف برف  ممف  

 .فقا ها فز ح وما نیر بوده  گیر  بر ز ح  ه  برف  فنل ا 

ها  في  منازعره رف فز   قلز ح وما ريشهؤها  م  برنامه . ها  طاليز و بررگز رف فز دقا دفده فقا  ح وما  رصا

 مهرور   یسئر توفنم در مطاب ا برا قرانو  فقاقرز و  رمرا  ر      هايز که دفرد مز  ظر یا ح وما با فم انا  و .برد  بی  نمز

 .مناقبز زنمگز رف برف  کوچیا   رفه  قازدشرفيا   کرز 

 ريشه در چه مجاي ز دفرد؟  مهور یسئمع و  نیجا که عم  تطبی  قانو  و  رما  ر

 میرر بحررف    ر       دفشا فما ح وما با بر ورد مجرامحه  ا  ن  در بهجود  ريا ه  ها  گذشله نیرا روزها و ههله  قا 

 .شمه رف مهار ن رد

 .همرفه دفشله فقا  به مرد  هنرها مالز رف برف  و  جار  بز  ا شم  ها هر قا  ت ها  فنجانزا في  منازعه 

هرا تعطیر      نراط  زيراد  تخ یره شرمه و م لرب     نشرینا  م   و ده هرا  قب  فز بر وردها میرا  کروچز   زقاله در في      حل  همه

 .شود مز

همررفه    توفنرم پیامرمها  منهرز و برا فبعراد وقریی بره         في  وضی مز ۀفدفم .فنم  ها  گذشله تاوف  بررگز پردف له مرد  در قا 

و بر رز  شرما ا لروگر    .نشینا  تنها در مناط  مرکر  محمود نمانرمه فقرا    فکنو   مف  میا  کوچیا  و ده  ه  .دفشله باشم

فقا که ح وما در پرترو قرانو  فقاقرز و  رمرا       فنلظار فقاقز في . ها   نوب نیر با همی  مش   موف ه فقا  واليا

 .گرف  ق ب کنم فقلهادهء منازعه   وگیر  و  رصا رف فز قو  مهور کرز  فز تمفو   یسئر ۰۸۸۹قا  

 

 


