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!اهٌیت هلی ًیظت ایٌجا تاسار تثلیغات  
 

، سْص صر دض تْاى ّ تا جائیکَ للن ۳۱۰۳فثزّی۳۲شوا صر ًْشتۀ هؤرسۀ "! هذوض ایْب صاتز" ُوْغي هذتزم 

ها را صر هْرص دزفی ًیظت . تا شوا یاری ًوْصٍ اطت، اس ریاطت اهٌیت هلی دکْهت کاتل تَ صفاع تزسْاطتَ ایض

فزص یا طاسهاًی کَ سْاطتَ تاشیض تَ صفاع تزسیشص، اها ًثایض ّ ّ شوا تَ ػٌْاى یک فزص افغاى آساص ُظتیض اس ُز 

شوا تِتز اس هي هیضاًیض کَ اهٌیت هلی . ًشایض کَ یک جاًثَ ًْشت ّ صرهْرص اس هثالغَ ّ اغزاق ّ غلْ کار گزفت

صر کشْر ها ُزگش ّ ُزگش ّ صر ُیچ ػصز ّ سهاًَ ای صر سضهت هزصم ًثْصٍ، تلکَ داهی ّ هضافغ طزطشت، 

فغ دکْهات ّ لضرتوٌضاى تْصٍ اطت ّ ایي اصل ٌُْس ُن پا تزجا اطت ّ ػولکزص اهٌیت هلی کًٌْی ًیش صر هٌا

اهٌیت هلی هْرص ًظز شوا، اهٌیت هلی ًثْصٍ، تلکَ تا جزأت هیتْاى گفت، اهٌیت . ُواى هظیز صر دزکت اطت

 .تگزّپی اطت ّ صر هماغغ هشتلف، صر سضهت افزاص ّ دلمات هؼیي لزار صاشتَ اط

ایي صم ّ صطتگاٍ ػزیط ّ غْیل صر هضت تیشتز اس طی طال، ػولکزص ظض هٌافغ هلی صاشتَ اطت ّ صر سضهت 

 .هتجاّسیي ّ اجٌثی ُا ّ افزاص ّ گزّپ ُای طزطپزصۀ صاسلی آًاى لزار صاشتَ اطت

اٍ صر سهاى لضرتوضاری دشب صیوْکزاتیک سلك ّ تؼض اشغال کشْر تْطػ هتجاّسیي رّطی، ایي صم ّ صطتگ

هشْف ّ جالص پیشَ، صر سضهت تجاّسگزاى رّطی تْصٍ ّ تَ ًفغ اجٌثی تجاّسگز، صّص اس صهاؽ هلت صرتٌض افغاى 

تضر آّرص ّ اس ریاطت تَ ّسارت رطیض ّ پلیگْى ُا ّ شکٌجَ گاٍ ُای سًْثار ّ ّدشت اًگیشی ّ سًضاًِای تی 

تْاًظت، هزصم صر تٌض افغاًظتاى اشغال شضٍ دظاب صر هزکش ّ ّالیات کشْر تْجْص آّرص ّ تا لضرت صاشت ّ تا 

را پارچَ پارچَ کزص ّ تٌض اس تٌض جضا ًوْص ّ ُشاراى ُشار فزسًضاى صضیك کشْر را ّدشیاًَ لصاتی ًوْص ّ صر 

سًضاًِا ّ شکٌجَ گاٍ ُا، صٍ ُا ُشار ُوْغٌاى آساصۀ ها را سیز شکٌجَ، هؼیْب ّ ػلیل طاست ّ صٍ ُا ُشار 

وْصًض کَ ها ّشوا ُز رّس شاُض کشف گْر ُای صطتَ جوؼی هتؼضصی صر طزا طز کشْر صیگز را سًضٍ تگْر ً

، تؼض اس "ّاص"ّ " ساص"ُویي طاسهاى جٌِوی اهٌیت هلی آى سهاى یا تِتز گفتَ شْص . تشْى ًشظتۀ سْص ُظتین

تَ جوؼیت  طمْغ رژین صطت ًشاًضۀ رّص صر افغاًظتاى، تا توام تشکیالت ّ افزاص ّ اهکاًات هذیزالؼمْل آى

ریاطت آى . هظؼْص لزار گزفت -شْرای ًظار، تذْیل صاصٍ شض ّ تَ آًِا پیْطت ّ صر سضهت رتاًی -اطالهی

طاسهاى جٌِوی غیز هزصهی ّ هشْف جاطْطی ّ طزکْب ّ شکٌجَ تا توام ساصیظتاى، شکٌجَ گزاى ّ 

صر سهاى جٌگ ُای تٌظیوی . ضجاطْطاى دزفْی، تَ صّع یک ساصیظت اس طتْى پٌجن، تٌام لظین فِین گذاشتَ ش

، ُویي لظین فِین تَ کوک رفمای ساصیظت صیزّسی سْص چٌاى ّدشتی را صر ۰۹۹۱-۰۹۹۳تیي طال ُای 

اس شکٌجَ ُای ّدشیاًۀ  .افغاًظتاى ّ تشصْص کاتل سیثا، تزاٍ اًضست کَ صر تاریز ًظیز آى صیضٍ ًشضٍ اطت

 -ر آى سهاى کَ لظین فِین ساصیظت، رئیض اهٌیت هلی رتاًیص. لظین فِین، دتی داهض ساى کزسی ُن تی تِزٍ ًواًض

هظؼْص تْص، داهض کزسی هؼیي طیاطی ّسارت سارجۀ آًِا تْص ّ تَ اهز هظتمین فِین، تَ ریاطت اهٌیت هلی تزصٍ 

شضٍ ّ اس صّ صطت تَ طمف آّیشاى گشت ّ چٌاى لت ّ کْب گزصیض کَ شایض تا الذال ُن سسن ُای آى تز تي ّ تضى 

گشارشات هفصل جزیاى شکٌجَ ّ تؼض فزار کزسی، صر ًشزات سارجی صر . صّلت کًٌْی تزجای تاشضرئیض 

 .ُواى سهاى تاستاب گظتزصٍ یافت

ریاطت اهز تَ " هظؼْص تَ هیزاث تزصًض ّ اطن آى را گذاشتٌض  -تؼض ُا غالثاى ُویي صم ّ صطتگاٍ را اس رتاًی

" اى ریاطت ایي صطتگاٍ شْم ّ ّدشتٌاک را ششصی تٌام ، صر سهاى دکوزّائی غالث"هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز

، ػِضٍ صار گزصیض کَ ّدشت ّظلن ّ تؼضی ّ تذمیز ّ تشْیف ّ تذضیض ّ صرٍ سصى ّ صار سصى ّ "هْلْی للن الضیي 

صطت تزیضى ّ پا تزیضى ّ تظتي ّ صریضى ّ کشتي آى، ٌُْس ُن سْاب را تز چشواى هزصم دزام طاستَ اطت ّ اس 

کَ صیي اع للن اطت، هگز الف تا ب طْاص سْاًضى ّ ًْشتي " للن الضیي"ُویي . تز سْص هیلزسًض یاصآّری آى

 . اطت( شْرای ػالی صلخ)ًضارص، ُن اکٌْى یک ػعْ تزجظتۀ تَ اصطالح 

ّ آًچَ اس تمایای ساص لظین فِین " اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز" تؼض اس طمْغ رژین هٌذػ غالثاى، صم ّ صطتگاٍ 

-ص ًجیة تالی تْص، صر سضهت رژین جضیض لزار گزفت ّ تا ُویي اکٌْى ُن جٌزاالى ّ افظزاى کارکشتۀ ساصیّ ّا

جِاصی، صر ریاطت اهٌیت هلی هْرص ًظز شوا هشغْل تَ تفزلَ افگٌی، ایجاص جْ تی اػتواصی، جاطْطی 

صطتگاٍ صر جزیاى اطت ّ  صرساًْاصٍ ُا ّ تکارگیزی اًْاع هشتلف شکٌجَ ُای فْق تصْر اًظاًی، صر آى صم ّ

آًچَ صر هْرص شکٌجَ صر سًضاًِا ّ تْلیف ساًَ ُای ریاطت اهٌیت هلی گشارع صاصٍ شضٍ اطت، هشت ًوًْۀ 

 .سزّار ّ سرۀ اس تظیار تْصٍ اطت
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اهزهللا صالخ کَ سص ّ تٌض ُائی تا شْرای ًظار صاشت ّ سهاًی ُن گْیا تاصیگار ادوضشاٍ هظؼْص تْصٍ اطت، صٍ 

ایي صطتگاٍ شکٌجَ ّ آسار ّ تظتي ّ کشتي ّ جاطْطی را تَ ػِضٍ صاشت ّ صر سضهت کزسی ّ  طال ریاطت

دکْهت اّ تْص کَ صاطتاى ُای طْساًضى سًضاًیاى تا صم هزگ یکی اس شِکار ُای ّی اطت کَ صر هطثْػات 

ز صاص ّ تَ ّی صر فزصای طثکضّشی اس ّظیفَ، یکصض ّ ُشتاص صرجَ تغییز هظی. سارجی گشارع صاصٍ شضٍ تْص

هشالفیي طزطشت دکْهت هثضل گشت ّ شة صر هیاى دشتکی طاست ّ چِار ًفز تی ػار ّ تیکار را صّر سْص 

اّ اگز کار صرطت ّ تَ ًفغ هزصم ّ هولکت اًجام صاصٍ تْص، تایض اس اّ . جوغ ًوْص ّ گزص ّ ساک تَ ُْا تلٌض کزص

تَ ًفغ هلت ّ هولکت ًثْصٍ اطت، تایض تاسسْاطت ّ  تمضیز تؼول هی آهض ّ اگز ُن کارکزص اّ صر صٍ طال گذشتَ

هذاکوَ هیگزصیض، اها طیظتن هکافات ّ هجاسات تا تأطف کَ صر دکْهت هْجْصٍ هؼوْل ًیظت ّ یک دکْهت 

 .کجضار ّ هزیش اطت

فکز کٌن صر ایي هشتصز تَ ُویي تظٌضٍ ًوْصٍ ّ سضهت ػزض کٌن ایٌکَ شوا هیتْاًیض ّ شایض ُن ّظیفَ صاشتَ 

را تَ ػزع هؼال تاال تثزیض ّ صر هْرص کاررّائی ُا ّ سضهات آى ( راها) یض تا ریاطت اهٌیت هلی افغاًظتاى تاش

تزای هزصم ّ هولکت للن فزطائی ُا ًوائیض، اها هي فکز ًویکٌن ایي پْرتال هذل ّ جای هٌاطثی تزای تثلیغات 

کَ صر اسهٌَ ُای هشتلف تاریز، تیشتز  طاسهاى ُای اهٌیتی کشْر ها ّ شوا تا تأطف. هْرص ًظز شوا تاشض

آًچَ ریاطت اهٌیت هْرص ًظز شوا . هشغْل سثز چیٌی ّ جاطْطی صر صاسل کشْر تْصٍ اًض، تا صر سارج اس آى 

ُویشَ للملَ کزصٍ ّ فزیاص ّ فغاى راٍ اًضاستَ اطت، صزف یشي پاکظتاى را چظپیضى تْصٍ اطت ّ ُزآًچَ صر صاسل 

زها سْرصگی یکی اس رُثزاى تٌظین ُا صر کاتل ُن تَ گزصى پاکظتاى ّ طاسهاى کشْر رر هیضُض، دتی یک ط

اهٌیت آًکشْر اًضاستَ هیشْص، پض ّظیفۀ اهٌیت هلی هْرص ًظز شوا صزف صر ُویي هذضّصٍ چزر هیشْرص 

هی یک غفل افغاى ُن هیضاًض کَ طاسهاى جاطْطی پاکظتاى ّ لْای ًظا. ّسالصَ هیگزصص، ًَ تیشتز ّ ًَ ُن کوتز

آى، صر کشْر ها هضاسالت گظتزصۀ صاشتَ ّ صر ًا آراهی ُای کشْر ها همصز اطت ّ ًیش  یک غفل افغاى اس 

هضاسالت هشتلف الٌْع جوِْری اطالهی ایزاى صر اهْر صاسلی کشْر ها هظتذعز اطت ّ آًزا هذکْم هیکٌض، تَ 

یغات هیاى سالی ُزگش سزیضاری ًضارص ّ ایي تثل. ریاطت اهٌیت هلی شوا، صر سهیٌَ ُیچ ادتیاجی ادظاص ًویشْص

 .اس هظؤّلیي هذتزم ًشزاتی پْرتال صویواًَ تماظا صارم تا صر سهیٌَ تْجَ جضی ًوایٌض. ایٌجا ًیظت ،تاسار آى

 

 .ًیظتشوا غات اهٌیت هلی یایٌجا تاسار تثل                                            
 


