عٍ .ایتذین
عراق َک هَتوام دهمی ةرای امرَکا
عصاکر امرَکاَی
در تارَکٌُای طب فرار کردهد!
دشتاهرد ًای «ةٍش پصر» پس از ًفت شال جوگ تتاى کن در عراق
ةِ حاریخ  02#يارچ  "0222ايسیکا ةِ کًک اٍگوطخان ه حػراد دیگسی از کغٓرّای سْان ةِ
کغٓر غساق حًوِ یی ححج ٍام «آزادی غساق» را آغاز کسدٍر .ایٌ ّفج ضال سَگ #اٍخلام
ةٓش پرر از ةی احخسايی ؼرام در يلاةن هی" ةِ كیًج سان حر اكن یک يویٓن ه پَشؽر
ّشار #ةَاةسگفخِ ّای يَاةع يذخوف" اٍطان ةیگَاُ ،ةی داًٍان عرن ةیظ از  0يویٓن ه زدًی
عرن ةیظ  2يویٓن غساكی حًام عر .در يلاةن ةاغد کغخِ عرن  0022ه يػیٓب عرن 22
ّشار ضسةاز ايسیکایی عرُ اضج .ههی ّیچگٍِٓ آذاری از ضالح کغخار سًػی در کغٓر غساق
ةِ دضج ٍیام ،ديٓکساضی ؼادر ٍگسدیر ه ّیچگٍِٓ دضج آهردی ةِ سش از دٓن ه ٍاةٓدی
ٍراعج.
يذخؽسی در ةارة حاریذچث کٓیج 0ةسرضیْای حاریذی ةیاٍگس ایٌ اضج کِ کٓیج در طٓل
حاریخ ًّٓارُ سشهی از ايپساطٓری غرًاٍی ه كطًخی از ایاهج ةؽسُ غساق ةٓدُ اضج حا ایَکِ
طی كساردادی ةِ حاریخ  02سٓن  9292ةیٌ ةسیخاٍیا ه ايپساحٓر غرًاٍی ،کٓیج ةِ غَٓان ایاهج
دٓديذخار در چارچٓب ايپساطٓری غرًاٍی عَادخِ عر ه حاکى کٓیج یم يايٓر غرًاٍی
احذاب گسدیر.
ٍکخِ يْى در ایٌ كسارداد غرم اغطای اضخلالل کاين ةِ کٓیج ةٓد ه در چارچٓب ایٌ كسارداد
دٓديذخاری کٓیج ةا حاکًی ةِ غَٓان يايٓر دههج غرًاٍی ةِ رضًیج عَادخِ عر .کغٓر
غساق در طٓل دهران اضخػًار اٍگوطخان ةِ دهین ظوى ه ضخى اضخػًارگسان ةْای زیادی را
پسدادخِ اضج ،ههی ةرحسیٌ دیاٍج اضخػًارگس پیس #اٍگوطخان" ةِ يسدم غساق سرا کسدن یم
ةذظ ةطیار يْى از هحاظ اكخؽادی ه اضخساحژیم از داك غساق ةٓد.

در حال حاضس غالهُ ةس از دضج دادن يَاةع ضسعار ٍفج کٓیج ةس اذس سرا عرن ایٌ
ضسزيیٌ از داك يادری دٓد «غساق» حٓضط اٍگوطخان ،دضخسضی کغٓر غساق ةِ آةْای آزاد
ٍیش يحرهد عرُ اضجّ .ى اکَٓن کغٓر غساق ةِ دهین داعخٌ ضاحن ةطیار کى در دویز
فارس ه غًق ةطیار کى يَطلِ ضاحوی غساق غًالو دضخسضی چَراٍی ةِ دریاّای آزاد ٍرارد.
ةساضاس دالین فٓق ،غساق ّیچگاُ زیس ةار ایٌ اكرام ظاهًاٍِ دههج اٍگوطخان يتَی ةس سرا
کس دن یم ةذظ اضخساحژیم از داك کغٓرش ٍسفخِ ه غالهُ ةس ةِ رضًیج ٍغَادخٌ آن ،در
طی ّغخاد ضال ادیس ةارّا سْج ةازگسداٍرن کٓیج ةِ داك کغٓر غساق اكرام ًٍٓدُ اضج.
ٍکخِ ةطیار يْى ایَکِ اٍریغِ حاکًیج غساق ةس کٓیج يطوتی ٍیطج کِ ؼسف حٓضط
دههخْای ایٌ کغٓر از زيان سرا عرن کٓیج از غساق يطسح عرُ ةاعر ،ةن کِ ایٌ ةاهر کِ
کٓیج سشیی از داك غساق ةٓدُ ه طی كساردادّای ظاهًاٍِ حٓضط اضخػًارگس پیس #اٍگوطخان"
از ایٌ کغٓر سرا عرُ ،ةِ عرت در ةیٌ يسدم غساق رهاج دارد ه اکرس يسدم ایٌ کغٓر کٓیج
را سشیی از داك غساق يی داٍَر.
ؼرام حطیٌ در ياُ اگطج ضال  9222ةاالی کٓیج حًوِ ًٍٓد ه آن را ةِ حؽسف دٓیظ در
آهرد کِ در يلاةن ايسیکا در سَٓری ضال  9229درًّکاری ةا ًّپیًاٍاٍظ کغٓرّای0
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دادٍر.
ٍیسهّای يغخسک ٍظايی حًوِ کََرُ ةاالی کغٓر غساق ،اکرسیج يَاةع زیسزيیَی ه اكخؽادی
کغٓر غساق را از طسیق ّٓا ةًتارديان کسدٍر.

حؽٓیسی از ةشرگساُ غساق ه کٓیج در حًوِ اهل ايسیکا ةس غساق
عٓرای ايَیج ةػر از ادساج غساق از کٓیج ،ححسیًْای اكخؽادیی را ةاالی غساق ححًین کسد
کِ از ضال  9229ةِ ةػر ،هضع اكخؽادی ه اسخًاغی غساق ره ةِ هدايج يیسفج.
از یکطسف سَگ ّغج ضاهِ ةا ایسان ،ةػر حًوِ ةاالی غساق ه در ادیس عکطج ه ححسیًْا
ًِّ ه ًِّ دضج ةِ دضج ّى دادُ ،غساق را ةِ پسحگاُ ٍاةٓدی ٍشدیک ضادج.

در یازدّى ضپخايتس ةٓش پطس رضًاو اغالم کسدّ 0س سَگی کِ غویِ حسهریشم ؼٓرت ةگیسد ه
ةاغد ٍاةٓدی ؼرام ٍگسدد ٍاكػ دٓاّر ةٓد!
«ژاک عیساک» رئیص سًْٓری اضتق فساٍطِ درگفخگٓیی ضتط عرُ ةا ٍٓیطَرة فساٍطٓی
ةِ ٍام «سان کوٓد يٓریص» ،ةذغی از اضسار حشاهز ايسیکا ةِ غساق را ةسيالء کسدُ ه يی گٓیر
کِ ،هی دراهاین ضال  0222يیالدی حًاس حوفَی از ةٓش پطس دریافج کسد کِ از آن عگفج
زدُ عر .ةِ گفخِ عیساک« 0ةٓش پطس از هی دٓاضخِ ةٓد کِ ةا اهحاق ارحظ فساٍطِ ةِ
ٍیسهّای ائخالف غویِ غساق يٓافلج کَر ه حٓسیِ ایٌ دردٓاضج دٓد را از ةیٌ ةسدن آدسیٌ
الٍِ ّای یاسٓج ه ياسٓج داٍطخِ ه يرغی عرُ اضج کِ آٍْا اکَٓن در داهريیاٍِ در ٍشدیک
عْس كریًی ةاةن يذفی عرُ اٍر ه اَن امر را اعتقادی ه اجرای آن را هظُفي الٌی مقدشی
داهصتي اشت کي پُظتُوٌُای تٍرات ه اهجُل ةر آن تأکُد کردى اشت».
ًّان ةٓد کِ ححج ةْاٍِ ّای يذخوف ايسیکا ةرهن فیؽوِ ه حؽًیى يون يخحر در ًَّٓایی ةا
کغٓرّای اٍگوطخان ،آضخساهیا ،دًٍارک ،پٓهَر ،چک ه حػرادی از کغٓرّای دیگس ارهپایی ه
آضیایی کِ کًکْای ياهی ه ٍظايی ةا ٍیسهّای ايسیکایی داعخَر ،ةِ حاریخ  02#ياُ يارچ
 "0222ةسای ةار دهم حًوث يسگتارِ زيیَی ه ّٓایی را ةاالی داک غساق ضازيان دادٍر.

ؼرام حطیٌ ةػر از دضخگیسی هی حٓضط ٍیسهّای ايسیکایی
حا ةِ حال ّفج ضال از ایٌ سَگ داًٍاٍطٓز يیگزرد ه ةِ سش از کغخارِ هحغیاٍث يیویٍْٓا
اٍطان ةیگَاُ در غساق دیگس ّیچگٍِٓ دضج آهردی ٍراعخِ اضج.

ه ةِ ایٌ هیَک اٍخسٍیخی هطفاو ٍگاُ کَیر کِ يحخسم کسزی چی دضج آهردی دارد از حًوث
ةٓش ةِ کغٓر کِ يرال افخذار را ةِ ضیَِ اش يیکٓةر.
http://gooya-denmark.blogspot.com/2009/09/blog-post_3663.html
ةارک اهةايا رئیص سًْٓر ايسیکا كتن از رضیرن ةِ پُطج ریاضج سًْٓری در ضال  0222در
يتارزات اٍخذاةاحی دٓیظ ،یکی از هغرُ ّایی را کِ ةِ يسدم ايسیکا دادُ ةٓد ،دخى حًوث
ٍظايی ايسیکا ةِ غساق ةٓد کِ ةایر در ضال  0292ضسةازان ايسیکایی ةِ کغٓر دٓیظ ةسگسدٍر.

در ؼحتخی کِ ةارک اهةا ةِ رهز  0عَتِ  0اگطج  0292در عْس احالٍخا ةا يػوٓهیٌ سَگی
داعج ،اةساز کسد کِ« 0در حرهد  02حا ّ 02شار غطاکس ايسیکایی از غساق ةِ زهدی ةِ کغٓر ةاز
يیگسدٍر ه ةلیِ ؼسف ةِ حید يغاهرٍظايی ه آيٓزعی ضسةازان غساكی ،حا ضال  0299در
غساق ةاكی دٓاَّر ياٍر ه اهی دخى ضال  0299از کغٓر غساق کايالو دارج دٓاَّر عر».
ةَاةس آن كسار عر کِ عب چْار عَتِ ةس سًػِ يؤرخ  02/92اگطج  0292در حاریکیْای عب
ةِ حػراد پَشاُ ّشار ضسةاز ايسیکایی ضسحر ةیٌ غساق ه کٓیج را غتٓر ه دادن داک کٓیج

گسدٍر .ةریَؽٓرت ٍؽفِ غطاکس ايسیکایی داک غساق را حسک ه ةلیِ در حرهد عؽج
ّشارغطاکس ،حا دخى ضال  0299ةِ اؼطالح ةػر از آيٓزش حػوًیات ٍظايی كٓحْای غساكی،
داک آن کغٓر را حسک دٓاَّر ًٍٓد!
ٍظايیان ايسیکا درغساق ،ةِ سش از کغخار يسدم ةیگَاُ ه از دضج دادن ضسةازان ايسیکایی
ةرهن ّیچگٍِٓ دضج آهردی ياٍَر هیخَام داک غساق را حسک کسدٍر! یگاٍِ دضج آهردی کِ
ايسیکا دارد ،گسفخٌ اٍخلام «ةٓش پرر» حٓضط پطس يزّتی هی «ةٓش پطس» اضج از ؼرام ه
ةص ،کِ از جاهب خداههد ةي اه الٌام طدى ةٍد کي ةاَد عدام هاةٍد طٍد!؟
سَسال غساكی «ةاةکس زیتاری» ،رئیص كٓحْای يغخسک در غساقّ ،غرار دادُ ةٓد کِ ارحظ
ایٌ کغٓر حا دُ ضال دیگس ّى آيادُ گی کَخسهل اهضاع را ٍرارد .اه گفج« 0ضیاضخًراران
ةایر راُ ّای دیگسی را ةسای پُسکسدن ایٌ دالء پص از ضال  0299پیرا کََر . . .اگس از يٌ
درةارُ دارج کسدن ٍیسهّا ضٓال عرُ ةٓد ،يٌ ةِ ضیاضخًراران يی گفخى کِ 0ارحظ ايسیکا
ةایر حا ضال  0202کِ ارحظ غساق کايالو آيادُ يی عٓد ،در ایٌ کغٓر ةًاٍَر».
ةَاةس گشارش ٍغسیث طتی اٍگویطی ةِ ٍام « »Lancetحػراد کغخِ عرُ گان در غساق را
حرهد دهٍیى يیویٓن اٍطان حذًیٌ کسدُ اضج .درضال  0222کِ كٓحْای ٍظايی اعغاهگس
حًالت هحغیاٍِ را ةاالی حًام عْس ّای غساق اٍشام دادٍرّ ،یچگٍِٓ آياری از حوفات ةاعَرُ
گان عْسّا ذتج ٍگسدیرُ اضج ،چٓن دههخی هسٓد ٍراعج .ةَاةس ٍغسات ٍغسیث يزکٓر رهزاٍِ
در حرهد ٍ 022فس در غساق سان دٓد را طی ایٌ يرت ّفج ضال دغٍٓخْا از دضج دادُ اٍر!
#ماهود تظرَف آهردن مجاًدَن افغان #در ًمکاری ةا تعدادی از خائوُن ةي خاک ه هطن
در شال  "2991در طٌر کاةل ،کي ًر َک از احزاب جٌادی ةخظی از طٌر کاةل را در
قلمره خٍَض ثتت کردى ه ةي قتل ه کظتار ةی رحماهۀ ًمٍطوان ما آگاًاهي ه دشتٍری
پرداختي ه از هالدت زهان ةا عفت افغان در حضٍر عام گرفتي تا رقص مردى را ةر مردم ةی
ةضاعت ما رها داطتود".
اركايی کِ از ساٍب دههج غساق ه ايسیکا در ایٌ يرت ةِ ٍغس رضیرُ اضج ،ؼسف عاين آٍػرُ
از کغخِ عرُ گان اضج کِ در سادُ ّا ه ةسدٓرد ّا در دادن عْسّای غساق کغخِ عرُ اٍر.

کغخِ عرُ گان ضال « 0222ه  »0220کِ دههج ه كآٍٍی در غساق ٍتٓد حا ةِ حال اؼالو رضًاو
ةِ ٍغس ٍسضیرُ ه عاين اركام ةاالیی ًٍی ةاعر.
ةوی چَیٌ ةٓد حًوِ ٍظايی اٍخلايشٓیاٍث آكای ةٓش پطس ةاالی ؼرام حطیٌ!
ًّیٌ كٓحْای اعغاهگس ه ؼادر کََرة ديٓکساضی از ضال  0229حا ةِ حال ححج ةْاٍث حسهریشم
در کغٓر يا دٓن يی ریشاٍَر ،آیَرُ ّای ٍی چَران دهر ٍغان دٓاّر داد کِ چی دضج
آهردی ٍیسهّای ٍاحٓ ه دههج دضج ٍغاٍرُ «يشاّر ه يافیا» در کغٓر ةِ دٓن دفخث يا
دٓاّر داعج؟ ه يسدم آن ضسزيیٌ ةا چی يؽیتخْای دیگسی دضج ةِ گسیتان دٓاَّر ةٓد ه
دٓاَّر عر؟ ه چی حػراد کغخِ عرُ يا دٓاّیى داعج؟!!!

