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  ري ژان کاترمۀنوشت
  م٠٢/٠٣/٢٠٠٨                                 ی محمد قاسم هاشمۀترجم

 

  نده دولت کوزوو را ګ اروپا به صورت پراۀياتحاد
  شناسديت ميبه رسم

  م٢٠٠٨ سال ی فبرور١٩سه شنبه مؤرخ ، ون چاپ فرانسهيراسيبي لۀروزنام
  

  
 ی از اعضایمي کم از کم تی جارۀر هفتيتا اخ. تت شناختن کوزوو براه انداخته شده اسيمسابقه بخاطر به رسم

 یکا را درحالي امرۀ اضالع متحدیفرانسه پا. ت خواهند شناختي کوزوو را برسمۀه شديت تجزي اروپا والۀياتحاد

کوال يروز افشا نمودند که ني فرانسه دیمقامات جمهور. روز مجلس رقص را افتتاح نمودي کرد که آن کشور دلن

منبعد کوزوو را "س يا ارسال داشته است تا به آنها وانمود کند که پاريشتني مقامات پری عنوانیا نامه یسارکوز

  .ار نمودي را اختضعن مويز عي بعد تر لندن نیکم. شناسديم" ک دولت آزاد و مستقليث يمنح

س پده دار است، ز عهي اروپا را نۀياست اتحاديا که کشورش ري سلوونۀر امور خارجي وزلي روپیتريدم. یخود دار

 اروپا دولت کوزوو ۀياتحاد. ب،ين ترتيبد: " اش اظهار نمودیي اروپاۀي اتحادیست و شش تن از شرکاياز مالقات با ب

شناسند و يت مي برسمی اروپاست بعضۀي هر دولت عضو در اتحادۀژياز ويت و امتين صالحيشناسد، ايت نميرا برسم

ست و ير با آنهم بګ اروپا حفظ ثبات در بالکان است؛ مۀيچند هدف اتحادهر: جاستيتمام مشکل در هم و"  . نهیبعض

 ګر چهار عضو بزرګا. ذارندګش ي را از خود به نمای مشترکیريګه نتوانستند موضعين اتحاديهفت کشور عضو ا

چون ر ګيرفته اند، شش عضو دګ قرار یا در موضع مشترکيتالير و اي کبیايتانيه چون آلمان، فرانسه، برياتحاد

 هراس دارند، مخالفت خود را ید بعدي جدیونان و قبرس، که از ظهور دولتهاي، یا، سلواکيا، بلغاريا، رومانياسپان

  .اعالم داشته اند

وو زد کوي که از شناخت دولت جدیقن ساختن کشورهاي اروپا، به منظور متۀي عضو اتحادی کشورهاۀ خارجیوزرا

ا، ياسپان. دندي نرسیجه ايت به نتي بسته جلسه نموده و در نهایعقب دروازه ها مدت پنج ساعت، در یورزند، برايابا م

 مشترک یه ايکه انتشار اعالمينمود، تا حديش از همه مخالفت مير است، بيګکه با استقالل طلبان کتالن و باسک در

ا با ي اسپانۀر خارجي وزنوسيل موراتول آنيم. ز رد نمودي کوزوو را نی بر شناخت رسمیه مبنياز جانب اتحاد

ت يده است، برسميردګجاد ي پارلمان کوزوو اۀکجانبيم ي تصمۀجي را که در نتیا دولتيحکومت اسپان: "خشم اظهار نمود

  ."ن الملل استي از حقوق بی تخطیمين تصميبه نظر ما چن. نخواهد شناخت

ل يب آن دوهزارنفر غرض تشکيدر ترک اروپا، که ۀيت اتحاديان اعضا مانع توافق بر سرمامورين اختالف نظر ميا

ه را به عهده دارد ي اتحادۀت توسعيولؤ که مسیيشنر اروپاي کم رهنیاول. دولت  درخور در کوزوو شامل است، نشد

کنفرانس "ونه ګنيو به هم."  تعهد خواهد کردم٢٠١٠رو را تا سال يارد ايليک مي اروپا ۀياتحاد: "اعالن نمود

ن مطلب الزم است يحاال دانستن ا. ر خواهد شدينده داي آۀ مساعدتها تا دومایمع آورغرض ج"  کمک کنندهیکشورها

 ر؟يا خيد واقع خواهد شد ي مفین مساعدتيا چنيکه آ

قبٌال "ت سابق صربستان تکرار نمود ي سابق سازمان ملل متحد در والۀ فرانسه و فرستادۀر خارجيوزبرنارد کوشنر 
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مو ي ماسمطابق به اظهارات." جه بوده استير بدون نتګ تعهد شده است میشتريفت و به مراتب بګ هنیز مبالغين

ن امر يد را اداره خواهد کرد، و ايمٌا دولت جدي اروپاست که مستقۀين اتحاديقت ايا در حقيتالي اۀر خارجي وزمايدال

  .افتين سال ادامه خواهد ي مدت چندیبرا

ند که فراموش ي ها تصور ننماینکه صربيبه خاطر ا"ا يتالي ا صدراعظمیرومانو پرود مطابق به اظهارات .نسلها

 بالکان را ۀ حوزیمجموع کشورها"  شدنیي بر اروپایل مبنيتما" اروپا ۀيست و هفت کشور عضو اتحاديب" شده اند

   :د، آنجا که اظهار داشتيه نماي اراینانه ايام خوشبي خواست پکوشنر. ق نمودنديدوباره تصد

 ها و یي کوزووایمان که روزګر بدون ګن نسل؛ ميد چندي ضرورت دارد، شای به زمان درازدانم که مصالحهيم

  .کجا خواهند شدي اروپا با هم ۀيصرب ها مجددٌا در اتحاد

ش ير خوي صدراعظم صربستان به سفشايسالو کوستونيوژ. راد را فرونشاندګکه نتوانست خشم مقامات بلياظهارات

 که دولت کوزوو را، که اسقالل آن به صورت ید نمود با تمام کشورهايا را داده تاککي امرۀت ترک اضالع متحديهدا

  .ت بشناسد ، برخورد مشابه خواهد نموديده است، برسميردګکجانبه اعالم ي

  

 انيپا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


