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روما رتفد لوئسم هك یدرم .دنامب هجوت یب وا هب تبسن دناوت یمن هتفریذپ روضح هب ار یناریا نایوجشناد سیراپ زا یرادید رد هك هاش و تسا ابیز ناوج رتخد
.دیامن یفقوت رتخد نآ یولج رد هك دراداو ار هاش ات دنك یم فیرعت وا زا نانچ و دنك یم تیاده ولج هب ار رتخد نآ تسا جراخ رد یناریا نایوجشناد

سپ نآ زا ات دنك یم  جاودزا هاش اب هوكشاب رایسب یمسارم رد حیلم یدنخبل اب وجشناد رتخد نآ ،دعب هام دنچ اما .ریخ مه دیاش و ،دیاش ؟لوا هاگن رد قشع
.دشاب ناریا یولهپ حرف هكلم

یكی قیرط زا و ب گ اك یتعی یوروش یفخم سیورس طسوت تقد هب لبق زا اهنآ » ییانشآ و دروخرب تصرف « هك نآ دندوب علطم نآ زا حرف هن و هاش هن هچنآ اما
 .دوب هدیدرگ یحارط دوب یناریا ینایوجشناد رتفد سیئر نامز نآ رد هك یلضفت ریگناهج مان هب یناریا یتامولپید ،اهنآ » یاه هیامرس « زا

مادختسا هب سیراپ رد لیصحت ماگنه هب هك حرف » كیدزن    ناشیوخ « زا یكی هك دوب نیا تساوخ یم هاش یارب یرسمه ناونع هب ار حرف ب گ اك هك نآ تلع
.تسا » یتسینومك دیدش یلدمه « یاراد ناریا ی هدنیآ ی هكلم هك دوب رظن نیا رب دوب هدمآ رد ب گ اك

نامزاس رگ لیلحت كی نیخورتیم یلیساو هك ب گ اك دانسا ینتبم یباتك ،تسا » مود دلج ،نیخورتیم ویشرآ « باتك زا یلاجنج یاه یرگاشفا زا یكی نیا
زا شیب تدم یارب .دوب هدرب تقرس هب ًالبق ار اهنآ دیدرگ هدنهانپ ایناتیرب هب 1992 رد هك یوروش تاعالطا

و هیهت دانسا نآ زا ییاه یپك زین دوخ یارب هك درك ادیپ ار تداع نیا وا یلاس دنچ زا سپ اما .دوب ب گ اك داتسا یدنب هقبط نیخورتیم ی هفیظو لاس 30
.درك یم یرادهگن و یفخم اجنآ رد و هدرب وكسم ی هموح رد شدوخ یقالیی ی هناخ هب ار اه یپك نیا وا سپس .دنك یرادهگن
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coûteux.
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كی ،تسا هدش فیصوت » یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا یرس دانسا ی هنیجنگ نیرتگرزب « ناونع هب ایس نامزاس طسوت هك نیخورتیم ویشرآ زا لوا دلج
زا برغ رد ب گ اك نیرومام زا یدایز دادعت مان نتخاس شاف اب باتك نآ راشتنا .دش یم طوبرم برغ رد ب گ اك یاه تیلاعف هب و دیدرگ رشتنم لبق ههد
.درك اپ هب یلاجنج اكیرمآ و اپورا حرطم ناركفنشور و الاب یمسر تاماقم هلمج

نیا قیرط زا ام .تسا یرایسب یاه یرگاشفا یاراد یلبق دلج دننام و دزادرپ یم هنایمرواخ هژیو هب و موس ناهج رد ب گ اك تایلمع هب باتك نیا مود دلج
ماجنا وكسم زبس غارچ نودب ار یتایلمع چیه و هدوب ب گ اك ناریگب قوقح زا ادتبا نامه زا نیطسلف تمواقم نیدامن ی هرهچ دادح یداو هك میرب یم یپ باتك
.دومن لقتنم فنژرب دینوئل هب ار عوضوم ًاصخش ب گ اك سیئر فوپوردنآ یروی هك دوب مهم یردق هب دادح مادختسا .تسا هداد یمن

ب گ ك نارومام رگید زا .دومن باختنا ار Munzer یزمر مسا وا یارب و دروآرد دوخ مادختسا هب ار دعسا ظفاح تندیزرپ ناردارب زا یكی نینچمه ب گ ك
وا تافرع رسای هك دوب ینیطسلف ربهر نسحلا یناه اهنآ رگید دنمشزرا » هیامرس « .دوب رصانلادبع لامج تندیزرپ نارایتسد نیرت كیدزن زا فرش یماس مه یكی
اب یراكمه یارب تشاد Gidar راعتسم مان هك زین ار ب گ ك تقو مامت رومام كی نینچمه اهنآ .تسناد یم دوخ راكمه » نیرت نانیمطا لباق « ناونع هب ار
.دندوب هتفرگ رظن رد وا

نآ رد هك خینوم كیپملا رد یتسیرورت مجاهت هك دزاس یم شاف نیخورتیم
یم روصت هك هنوگ نآ هن و نسحلا یناه طسوت هلمح نیا هك نیا و دوب هدش شرافس تافرع رسای دوخ طسوت جیار رواب فالخ رب دنتخاب ناج یلیئارسا راكشزرو 11
.دوب هدش میظنت ینیطسلف » رسدوخ رصانع « دش

.دوب ناریا ریزو تسخن لاس 12 تدم یارب هك ییادیوه نامه ،دوب ادیوه سابعریما » كیدزن ناشیوخ « زا مه یكی دندرك یم راك ب گ ك یارب هك یناسك نایم زا نینچمه

ای لوپ طسوت هدنیآ ی یفخم نارومام دراوم رتشیب رد .دوب هدش لصاح قارع و هیروس ،نابنل ،رصم ،هریزجلا رد ب گ ك ی هدمآ تسد هب یاه تیقفوم نیرتگرزب
اهروشك نآ یتسینومك بازحا یاضعا زا ًالومعم دننك راك ب گ ك یارب یتدیقع لیالد هب ًافرص هك دندرك یم تقفاوم هك یناسك .دندش یم اوغا ابیز نانز
رارق ب گ ك ناریگب قوقح تسیل رد بترم روط هب ناریا ی هدوت بزح زا یرونایك نیدلارون و یروس شادكب دلاخ دننام بازحا نیا ناربهر زا یضعب .دندوب
قیرط زا یبونج نمی تسینومك بزح ناربهر هك یلاح رد دندرك یم تفایرد یریداقم اجكب روط هب هاگیب و هاگ قارع زا دمحم زیزع دننام ینارگید .دنتشاد
.دندیسر یم لوپ هب شرامقا و یوروش داحتا اب یراجت یاهدادرارق یاضما

مادص هتبلا .دش یم ینابیتشپ اه یسیلگنا طسوت ادتبا هك یسك ،دزادرپ یم نیسح مادص قارع عولخم روتاتكید هب باتك هجوت بلاج یاه تمسق زا یكی
هرخالاب نیلاتسا هب مادص ی هقالع نیا .دهد رارق دوخ قشمرس ار وا یگدنز رد هك دومن یم یعس و درك یم شیاتس ار نیلاتسا فزوی یوروش روتاتكید نیسح
داحتا ییایرد یورین هب و دیامن اضما وكسم اب یراكمه و حلص داد رارق كی هك دزاس عناق ار وا و دنك بلج دوخ فرط هب ار وا رظن ب گ ك هك دیدرگ ثعاب
.دهدب ار سراف جیلخ یالاب رد رصقلا ما ردنب رد نتخادنا رگنل و یناریتشك قح یوروش

نانچ باتك نیا .دوب برع ناهج رد ب گ ك رومام نیرتراد هقباسرپ ینعی فوكامیرپ ینوگویا تشاد اهارجام نیا یمامت رد یدیلك شقن هك یناسك زا یكی
.تخادرپ اهنآ ی همه هب ناوت یمن ییاهنت هب یسررب و دقن كی رد هك تسا هجوت بلاج یاه یرگاشفا زا هتشابنا

:تسا هتفهن تیعقاو ود رد نآ یعقاو شزرا اما

ی ههد ی هنایم رد هك دنهد یم ناشن ام هب دانسا نآ هك تسا نیا یلوا
،یدوعس ناتسبرع طقف یبرع یاهروشك نایم رد .دوب هدش هدنرب » هعسوت لاح رد یاهروشك « رد ار درس گنج زا یشخب یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا 1970

77 زا روشك 9 یانثتسا هب .دندوب هدنام ناما رد یتموكح یالاب حوطس رد ب گ ك ذوفن زا » ندنام هزیكاپ « رد هك دندوب شكارم و نامع ،یبرع هدحتم تاراما

رد مانتیو زا هدحتم تالایا زیمآریقحت ینیشن بقع زا سپ هژیو هب ،هدمآ تسد هب یزوریپ نینچ اب هك نیا زا دوب زجاع یوروش یربهر دوجو نیا اب و
میمصت هك یسك ،دوب رصم زا تاداص رونا تندیزرپ یو :دمآ رد بآ زا اه یوروش ررض هب هك دومن ریس یریسم رد یدرم تمه هب ثداوح دنور اما .دنك هچ 1975

تباقر نآ رد ندش زوریپ لاح رد یوروش فرط دیسر یم رظن هب هك ینامز رد مه نآ دهد تهج رییغت اه ییاكیرما هاگودرا یوس هب ار شروشك ریسم تفرگ
تسینومك و نایارگ مالسا فالتئا طسوت ناریا هاش وا یا هقطنم دحتم نیرت كیدزن هك یماگنه یتح هك تخادنا هار هب ار یشبنج تاداص تهج رییغت .تسا
 .داد همادا دوخ تكرح هب نانچمه ،دیدرگ نوگنرس تردق زا دش یم نیمات وكسم زا اهنآ ی هنیزه هك ییاه

تدم یارب هجراخ روما ریزو وكیمورگ هردنآ هژیو هب ـ یوروش دشرا ناربهر هك تسا ییاهریقحت و ییانتعا یب دریگ رارق هجوت دروم دیاب هك مود تیعقاو
رگید یاهروشك یمامت .اكیرمآ هدحتم تالایا ینعی ،تشاد تیمها هك دوب تردق كی طقف وكیمورگ یارب .دنتشاد یم اور موس ناهج یاهروشك هب تبسن ـ لاس 25
نایرح رد وكوسوم و نتگنشاو نایم وا رظن زا و لصا رد هك یزاب ،دندوبن ناهج تعسو هب یجنرطش ی هحفص رد ینازابرس زج » موس ناهج « یاهروشك هژیو هب
اب مه ب گ ك و دیدرگ راذگاو ب گ ك هب اجكی تسینومك بزح اه هد یتسرپرس و داجیا مامضنا هب موس ناهج رد اه یوروش یشم و طخ هجیتن رد .دوب
.درب ولج هب دوخ مهس هب ار یمارآان و نشخ یزاب دیآرد روصت هب هك یتشز گنرین ره زا یریگ هرهب

و یتسود یهاو ماهتا هب ار ییاوه یورین و شترا نارسفا زا رفن اه هد مادعا و فیقوت ات درك یم در دیقف ینیمخ هللا حور هللا تیآ هب یطلغ تاعالطا ب گ ك
رد ینیمخ هللا تیآ نارایتسد نیرتكیدزن زا یكی هداز بطق قداص دنداد یم ناشن هك یلعج دانسا داجیا رد نینچمه ب گ ك .دنادرگ رسیم اكیرمآ اب یلدمه
درم نسحلا یناه :دندوب هدش لاسرا لاناك ود زا یلعج تاعالطا نآ .دوب لوئسم دراد تكرش اكیرمآ یراكمه اب یحرط زا یشخب ناونع هب وا لتق یارب یا هعطوت
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.تشاد رارق دوب گ ك ناریگب قوقح تسیل رد اهلاس زین شدوخ هك سیراپ رد ناریا تقو ریفس ییالعریما نیدلا سمش و نارهترد وا لا یپ كی هرامش

ا یمولعمان دادعت نیسح مادص قارع رد و .تشاداو رسفا 200 ناراب ریت هب ار یثعب میژر قشمد هب یلعج تاعالطا لاسرا .دندوب مه یرت راب مغ یاهدمایپ یاراد ب گ ك فیثك یاه گنرین یضعب

هك دنچره .دوب رتدب و رتمك بتارم هب شیاهراك ی هرمث  اما ،دوب ب گ ك ی هجدوب زا رتشیب راب دص ایس نامزاس ی هجدوب هك نآ مغر یلع نارود نیا یمامت رد
یاه هقح ماجنا لوغشم ب گ ك هك یلاح رد .تسا هتفرگ رارق ریدقت دروم نیسحت اب نیخورتیم دانسا رد تسا روهشم  SIS مان اب هك ایناتیرب یفخم نامزاس
.دندوب ناریا تختیاپ رد ب گ ك سیئر ینعی نیكشیزوك ریمیدالو مادختسا لوغشم زین اه ییایناتیرب ،دوب بالقنا زا سپ نارهت رد دوخ فیثك

یلدمه هك دنهد یم ناشن نیخورتیم دانسا .دومن سویام تسا » تنطلس روشرپ رادفرط « كی هك نیا نداد ناشن اب ار ب گ ك یدوز هب حرف هك دنامن هتفگ ان
.یناوجون ی هرود یاه شزغل زا شیب دوبن یزیچ اه تسینومك اب حرف یضرف

 

1384 نابآ 7 هبنش هیلوا راشتنا خیرات

 

 

 

http://www.asharqalawsat.com/english/news.asp?id=2206&section=8(http://www.asharqalawsat.com
/english/news.asp?id=2206&section=8)

Advertisements
REPORT THIS AD

Advertisements
REPORT THIS AD

Posted by goftman
Filed inنیلاتسا ,یرهاط ریما ,ب گ اك :اهبسچرب· باتک دقن و یسررب ,یرهاط ریما یاه هلاقم

Leave a Comment «

.ماک.سرپدرو رد ناگیار تشونبو ای هاگبو کی تخاس

نامتفگ | مود دلج ،نیخورتیم ویشرآ https://goftman.wordpress.com/2008/06/08/ مود-دلج-،نیخورتیم-ویشرآ ...

3 sur 3 16/12/2019 à 17:54


