
 یزیچ ھچ زا... میداد شیازفا ،دننکیم ار راکنیا ھک ار لامتحا نآ ھناھاگآ اما ،میدرکن ھلخادم ھب روبجم ار اھسور ام
 نم ھک دیھاوخیم امش و دوب ناغفا ھلت ھب اھسور ندناشک شا ھجیتن .دوب یلاع یاهدیا یفخم تایلمع نآ ؟مشاب نامیشپ

 ام« :اساسا ،متشون رتراک تندیزرپ ھب نم ،دندرک روبع زرم زا یمسر روطب اھیوروش ھکیزورنآ ؟مشاب نامیشپ
 یارب ،عقاو رد .»میھدب ار شدوخ مانتیو گنج یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ھب ھک میراد ار تصرف نیا نونکا

 فیعضت ھب رجنم ھک یگنج ،دوبن لمحت لباق میژر یارب ھک دادیم ھمادا ار یگنج تسیابیم وکسم ،لاس ١٠ ابیرقت
.دش یوروش یروتارپما لالحنا تیاھن رد و ھیحور  

 
»دش ناتسناغفا دراو اھسور زا لبق ایس« :یکسنیژرب یاھیرگاشفا  

 
یدیون رودامآ :نادرگرب  

 
 

)١٩٩٨( »...دش ناتسناغفا دراو اھسور زا لبق ایس ،ھلب« :رتراک یمیج قباس رواشم ،یکسنیژرب یاھیرگاشفا  
 

 هرامش ،٣٧ یللملا نیب تسایس(روتاورزبوا لوون طسوت سبیگ دیوید گالبو :رد هدش رشتنم راب نیلوا یارب بلطم نیا
.٢٠٠١ توا ١٩ رد هدش تسپ – )٢۴١-٢۴٢ تاحفص ،٢٠٠٠ لاس ،٢  
  
)١٩٩٨(روتاورزبا لوون اب یکسنیژرب ھبحاصم  
 

 شش اکیرمآ یتاعالطا یاھسیورس ھک تسا هدومن راھظا دوخ تارطاخ رد ،ستیگ تربار ،ایس قباس ریدم :لاوئس
 .دیدوب رتراک رواشم امش ،نامزنآ رد .دندومن نیدھاجم ھب کمک ھب عورش ،ناتسناغفا رد یوروش تلاخد زا لبق هام
؟تسا تسرد نیا ایآ .دیدرک یزاب دنور نیا رد یدیلک یشقن  امش ،نیاربانب  
 
 زا سپ ،ینعی ،دش عورش ١٩٨٠ لاس رد ناغفا نیدھاجم ھب ایس کمک ،خیرات یمسر نتم اب قباطم ،ھلب :یکسنیژرب
 ناتسناغفا رگید یترابعب ،عقومنآ ات ،ھکتسنیا تیعقاو اما .٩١٩٧ ربماسد ٢۴ رد ناتسناغفا ھب یوروش شترا مجاھت
 یفخم کمک نیلوا روتسد ،رتراک تندیزرپ ھک دوب ١٩٧٩ لاس ھیئوژ ٣ ،عقاورد :دوب تبقارم و تظفاحم تحت الماک
 روھمج سیئر یارب یتشاددای نم ،زورنامھ رد تسرد و .دومن ءاضما ار لباک رد یوروش رادفرط میژر نافلاخم ھب
   ]یلک دیکأت[ددرگ یوروش یماظن ھلخادم ھب رجنم دناوتیم کمک نیا نم هدیقعب ھک مداد حیضوت یو ھب نآرد ھک متشون
 
 

 گنج ھب یوروش دورو قاتشم امش دوخ دیاش اما .دیدوب یفخم مادقا نیا یماح امش اما ،کسیر نیا دوجواب :لاوئس
؟دیا هدوب نآ ھب ندز نماد تھج یھار لابندب و  
 
 ار راکنیا ھک ار لامتحا نآ ھناھاگآ اما ،میدرکن ھلخادم ھب روبجم ار اھسور ام .دوبن تروصنیا ھب الماک :یکسنیژرب
.میداد شیازفا ،دننکیم  
 

 یفخم تکراشم ھیلع دربن اھنآ تین ھک دندرک ھیجوت اعدا نیا اب ارناشدوخ ھلخادم اھیوروش ھکیماگنھ :لاوئس
 ایآ .دوب دوجوم رما نیا رد تقیقح زا یرصنع ،لاحرھب .درکن رواب ار اھنآ یسکچیھ ،تسا ناتسناغفا رد اکیرمآ
؟دیتسین نامیشپ چیھ زورما  
 
 دوب ناغفا ھلت ھب اھسور ندناشک شا ھجیتن .دوب یلاع یاهدیا یفخم تایلمع نآ ؟مشاب نامیشپ یزیچ ھچ زا :یکسنیژرب
 تندیزرپ ھب نم ،دندرک روبع زرم زا یمسر روطب اھیوروش ھکیزورنآ ؟مشاب نامیشپ نم ھک دیھاوخیم امش و
 ار شدوخ مانتیو گنج یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ھب ھک میراد ار تصرف نیا نونکا ام« :اساسا ،متشون رتراک
 یگنج ،دوبن لمحت لباق میژر یارب ھک دادیم ھمادا ار یگنج تسیابیم وکسم ،لاس ١٠ ابیرقت یارب ،عقاو رد .»میھدب
  .دش یوروش یروتارپما لالحنا تیاھن رد و ھیحور فیعضت ھب رجنم ھک
 

 و حالس هدنیآ یاھتسیرورت ھب ھک ،دیا هدومن ینابیتشپ یمالسا ییارگداینب زا ھک دیتسین مھ نامیشپ امش و :لاوئس
؟تسا هداد هرواشم  



 
 کیرحت ھکیناملسم زا یخرب ؟یوروش یروتارپما طوقس ای نابلاط ؟تسرتمھم ناھج خیرات رد یزبچ ھچ :یکسنیژرب
؟درس گنج نایاپ و یزکرم یاپورا یدازآ ای دناهدش  
 

  رگناشن ییارگداینب زورما :ھک تسا هدیدرگ رارکت و هدش ھتفگ اما ؟»دناهدش کیرحت ھکیناملسم زا یخرب « :لاوئس
...تسا یناھج یرطخ  
 
 یناھج مالسا :تسا ھناقمحا نیا !؟دراد مالسا ھب تبسن یناھج یتسایس برغ ھک تسا هدش ھتفگ !تسا دنرچ :یکسنیژرب
 ،وریپ مین و درایلیم کی اب مالسا .دینک هاگن یساسحا ای یبیرفماوع نودب و ،یقطنم یا هویش ھب مالسا اب .درادن دوجو
 ای ،ارگبرغ رصم ،ارگیماظن ناتسکاپ ،ور ھنایم شکارم ،ارگداینب ناتسبرع نیبام اما .تسا ناھج رد یا ھتسجرب نید
...دنکیم دحتم ار یحیسم یاھروشک ھک ھچنآ زجب تسین یزیچ ؟تسا کرتشم یزیچ ھچ رالوکس یزکرم یایسآ  
 
 

:بلطم نیا هراب رد  
 
 »ییارقھق ریسم رد یوروش مجاھت :ناتسناغفا« رد ھمجرت نیا .تسا هدش ھمجرت ھسنارف زا سبیگ .ن دیوید و مولب مایلیو طسوت بلطم نیا 
  .تسا هدش تسپ ٢٠٠١ توا ١٩ رد – )٢۴١-٢۴٢ تاحفص ،٢٠٠٠ لاس ،٢ هرامش ،٣٧ یللملا نیب تسایس رد سبیگ دیوید زا
 

:دینک ھعجارم ریز کنیل ھب یسیلگنا ھب لماک نتم ھب یبای تسد تھج  
 

https://dgibbs.faculty.arizona.edu/sites/dgibbs.faculty.arizona.edu/files/afghan-ip.pdf 
 

 
 لوون طسوت »...دش ناتسناغفا دراو اھسور زا لبق ایس ،ھلب« :رتراک قباس رواشم ،یکسنیژرب یاھیرگاشفا رد یوسنارف یلصا نتم
.دش رھاظ ٧۶ ھحفص ،١٩٩٨ لاس ١۵-٢١ ھیوناژ ،]سیراپ[روتاورزبوا  

 
:دینک ھعجارم ریز کنیل ھب یوسنارف ھب لماک نتم ھب یبای تسد تھج  
 

https://www.voltairenet.org/article165889.html 
 

 
 
:زا هدش هدنادرگرب  
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