
دارم عم ءاقل

 نيئجالل اشيهدلا ميخم عاضوأو خيرأت نع يل يكحو ۲۰۰۹ ليربأ يف دارم عم تسلج
:هثيدح يلإف هتايح نعو
  
 مهيضارأ كلذ يف امب مهئارو ءيش لك اوكرتو مهدالب نوينيطيسلفلا رداغ م۱۹٤۸ يف
 تحت اونكس ةيادبلا يف .رانلا قالطإ فقو دعب نودوعي فوس مهنأ مهنم ًانظ مهلزانمو
 مهعفديو ددمتي أدب لالتحإلا نكل ،مهارقو مهندم نم ًابيرق لابجلا فارطأ يفو راجشألا
.ةيلاخ اهنودجي ضرأ يأ يف نونكسي اوراصو ًاديعب ًاديعب

 يف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ةثاغإل ةيلودلا ثوغلا ةلاكو تأدب  ةرتفلا كلت يف
 مت .سبالملاو ءاذغلاو مايخلاب مهدمب نيئجالل ةدعاسملا ميدقت يف )اورنوألا( يندألا قرشلا
 ةدمل اورنوألا ةدعاسمب اهراجيإب يلاهألا ماق ضرأ يلع م۱۹٤۹ ماع يف اشيهدلا ميخم ءانب

 مهلزانم يلإ مهعوجر يتح ًاتقؤم اهيف اوشيعي يكل نييئجالل نكاسم ءانب مت .ًاماع ۹۹
.عوجرلل لمأ كانه سيل نآلا يتح نكلو ،مهيضارأو

 نع ًامئاد يكحت تناكف مانأ يكل ًاليل صصقلا يل يكحت يتدج تناك ًاريغص تنك امدنع
 نلو ينهذب ةقلاع لظت فوسو صصقلا هذه ركذتأ .ةئجال حبصت نأ لبق ةيرقلاب اهتايح
 نوسني نل فوس يدالوأ كلذكو ًاضيأ يسني ال يبأ نأ امك ،ًادبأ تايركذلا هذه يسنأ
.ًادبأ عوجرلا يف انقح دقفن نل اننأ دكؤأو

 يلعو .يرخألا تامي�ا كلذكو ميخملل ةيلاحلا عاضوألا يف ريكفتلا ةلصاوم نم دب ال
 تأدب .نكسمو سبلمو لكأم نم مهتاجايتحإ ةيبلتو يف انه نيئجالاب رثكأ مامتهإلا اورنوألا
 اشيهدلا ميخم يف انه كلذ يلع انضرتعاو ،ًايونس تادعاسملا صيلقت يف اورنوألا
    .ءارجإلا اذه ةعجارمل ءيش يأ لعفت مل اورنوألا نكلو يرخألا تامي�او
      
 كلانه ،ءايوقأ نوكن نأ فيكو يرذملا عضولا اذه عم لماعتلا ةيفيك يفريكفتلا نم دبال 
 سردأ يننإ .يفادهأل لصأ يكل اهرهق نم دبال نكلو يتايح يف تايدحتلا نم ًاريثك
 فوسو يتلئاعل ةفلكمو ةيلاغ ةساردلا .محل تيب ةعماجب ةيعامتجإ ةمدخو سفن ملع
 .صرف دجوت ال ثيح يرخأ ةلكشم لمعلا نكلو سويرالاكبب ةمداقلا ةنسلا جرختأ
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