
یجنگ شرآ یناریا هدنسیون یناج تمالس هرابرد ینارگن زاربا

 ھب یجنگ شرآ ھک درک مالعا ھینایب کی راشتنا اب ٢٠٢٢ تسوگا ٣١ زور رد ناریا ناگدنسیون نوناک

 نوناک وضع و هدنسیون یجنگ شرآ .تسا هدش لقتنم جرک رھش ییاجر نادنز ھب یگتخاس تاماھتا ھناھب

 ربماسد رد یجنگ شرآ .دنکیم شالت روسناس ھیلع و عافد نایب یدازآ زا ھک تسا ناریا ناگدنسیون

 ھیروس لامش رد اھدرک یربھر ھب مدرم مایق هراب رد یباتک ھمجرت لیلد ھب زور ٢٩ تدم ھب ٢٠١٩

 .دش موکحم سبح لاس ١١ ھب یلم تینما ماھتا دنچ ھب یو دعب لاس کی ،دش سبح نادنز رد و تشادزاب

 یم ار دوخ سبح نارود نادنز رد یو ھتشذگ لاس زا و تفای لیلقت لاس ۵ ھب یو تیموکحم سپس

.دنارذگ

 ھب مھتم ار یجنک شرآ نادنز تاماقم تسا هدرک رشتنم ناریا ناگدنسیون نوناک ھک یا ھیعالطا ھب انب

 ینادنز ،تسا نیوا نادنز کانتشحو تیعضو دروم رد یتوص لیاف .دنا هدرک یتوص لیاف کی راشتنا

 ناینادنز زا یرایسب رامش نینچمھ و ناریا ناگدنسیون نوناک یاضعا ریاس ،شرآ سبح ناکم ھک

 ھیوناژ رد زین نیتبآ شاتکب ،ناریا ناگنسیون نوناک یاضعا زا رگید یکی .تسا یندم نیلاعف و یسایس

 ار ناریا میژر ناریا ناگدنسیون نوناک .درپس ناج نیوا نادنز رد یکشزپ یگدیسر مدع لیلد ھب ٢٠٢٢

.دناد یم شاتکب گرم رصقم

 رد ناریا ناگدنسیون نوناک ینادنز یاضعا ھک تسین راب نیتسخن’’،تسا ھتشون ناریا ناگدنسیون نوناک

 ناگدنسیون نوناک .دنوشیم ھجاوم نانابنادنز ساسایب یاھیزاسهدنورپ و یھاو یاھماھتا اب نادنز

 ریاس و وا رب راشف شیازفا یاتسار رد ار تسد نیا زا ییاھیزاسهدنورپ و یجنگ شرآ لاقتنا ناریا

 راوتسا یزاسهدنورپ رب زین ناشسبح مکح یارجا و رودص اتح ھک یناینادنز ؛دنادیم یسایس ناینادنز

’’.تسا هدوب

 راتساوخ دوب هدرک لاسرا یندیس نپ یارب ھک ییویدیو مایپ کی رد یجنگ شرآ ٢٠٢١ نئوژ هام رد

 قح هاگچیھ ذغاک یور نایب یدازا ھک منادیم یبوخ ھب زین نم’’:دش ھنایمرواخ رسارس رد نایب یدازآ

 نآ دوبن اما .دوش ھتسیرگن ییاھن لح هار ناونع ھب نآ ھب دیابن و دنک یمن نیمضت ار نایب یدازا یعقاو

 ار نیا لاح نیع رد .دننک لامدگل ارنآ  ھتخیسگ ماگل ات دراذگ یم زاب ار  اھتلود زا یرایسب تسد مھ

 قح  ندروآ یارب هزرابم اما .دنھد یمنو هدادن نایب یدازا قح ھب نت یگداسب  اھتیمکاح ھک منادیم زین

 ریخ ای دسر یم ھجیتن ھب ھکنیا زا  رظن فرص ھنایمرواخ یاھ میژر یساسا نیناوق رد نایب یدازا

 اب یللملانیب یاھ یگتسبمھ و اھتدحو زاس ھنیمز زیچ رھ زا شیپ ھک تسا یمیظع کیتارکمد هزرابم

 اھم شبنج و،تسیز طیحم شبنج ،نانز شبنج ،رگراک ھقبص شبنج زا معا کیتارکمد یاھشبنج

’’.تسا مسیلانویس انرتنا و هزرابم نیرمت یارب یا ھسردم دوخ ودوش یم هریغ و نارج

 یو یور رب دیدج سبح نارود لیمحت یارب یزاس ھنیمز یجنگ ھیلع یگتخاس تاماھتا ھک میدقتعم ام

 رگید ینادنز ھب یو لاقتنا نیا رب هوالع .دنراد ھگن نادنز رد دودحمان ار یو بیترت نیا ھب ات دشاب یم

 یم جنر یرامیب ھک شردام هژیوب ،دنک یم دراو یرتشیب راشف نانآ رب تسا رود یو ناگتسب زا ھک

.درب

 هداد ناشن خیرات اما .دنزب دنبتسد یجنگ شرآ راکتبا و راکفا رب ھک دنک یم شالت هدوھیب ناریا میژر

 یاھتسد .دنفکش یم اھراوید یارو رد تاملک و دایرف ھب ادص ،دنوش یم لدبم لمع ھب راکفا ھک تسا

 ناریا ناگدنسیون نوناک یاضعا زا ات دننک یم روبع نیوا نادنز یاھراوید زا یللملا نیب یگتسبمھ



 ناریا ناگدنسیون نوناک یاضعا زا ات دننک یم روبع نیوا نادنز یاھراوید زا یللملا نیب یگتسبمھ

 ھب نانآ ھمھ یارب ار یدازآ و دھد نایاپ ار یرگمتس و ملظ ات دراد ھگن مرگ ار ناشیاھبلق و دننک تیامح

.دروایب ناغمرا

 ناینادنز ھیلک و ناریا هاگدنسیون نوناک یاضعا یدازآ راتساوخ ھینایب نیا هدننک اضما نپ زکارم یمامت

 مینک یم یروآدای یناریا تاماقم ھب ار رشب قوقحروشنم تحت ناریا تادھعت ام .میتسھ ناریا رد یسایس

.دننک وغل ار یا ھجنکش ھنوگرھ و اھمادعا یمامت اروف  و دنرادگب مارتحا اھیدازآ ھیلک ھب ھک

یندیس نپ

نروبلم نپ

ثرپ نپ 

اکیرمآ نپ


