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BBC/   بووووويقول ونووووويا يل ولوووووت قوووووارويبيا لووووول وقيووووووت يال با ق ووووو   النووووويا

 األيكرانوة

BBC/ ق وووووول نوووو م نأووووويا قوووول أيكرانوووووا قنوووو  بداوووووة ال ووووأي  4كثوووور قوووول أ

 الري ي

BBC/    ألقانوووووا قخعووووا  رووووة الروووويارقء لقيال ووووة أ  قيوووووت قوققووووا  ووووي قوووود

 الري ي.ال اأ 

رئووووود ي وووود قي ووووكي القخايقووووي: كووووووت يا نوووو    وووو  ق بوووووة  ري وووووا الوووووي /

 قرالبنا القبدئوة القي ققوح قنع قويا أيكرانوا يل  قنر   ل ناقي

بووووويقول ووىووووور   ووووو  القل  وووووا  الوويووووووة الري ووووووة نوووووراء  ري ووووووا الووووووي /

 البرقلوا  األلنبوة

أيليواقنووووا عووووي قعأوووووأ ووووودرا  ق ووووا د/ يأووووور الوووود ا  األقوركووووي:  اللأووووور/ نوووو /

 أيكرانوا الد ا وة يالوخاى     يود/ ديا النوقي يرد  ري وا.

ييا  ووووقرو  ليرنوووواا  وووول ق ووووليلول: ألقانوووووا ي رن ووووا يب لوكووووا  اللأووووور/ نوووو /

 ييورالوا وبوثيل قع الديوة نراء ال اأ الق اا     قدق ريوا.

بوووويقول بووووا لين وووويل: عوووودت الوكيقووووة البرورانوووووة لووووود  ووووأا  اللأووووور/ نوووو /

 وقاوة نعب أيكرانوا.

 :الرئود األيكراني اللأور/ ن /

الووووووورب ق ووووووققر/ يري وووووووا قننوووووور ووووووويا  يقووووووا وة   وووووو  األراقووووووي  ➢

 .األيكرانوة

الررونووووة اليوووووود/ لوقووووا ري وووووا   وووو  ال وووو   عووووي  وووور  قأووووود قوووول  ➢

 العنيبا    و ا.
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الخرن وووووة لر وووووع  RTقوكقووووة العوووودا األيريبووووووة قوووور   ر ووووب  ري وووووا الوووووي /

 النويد القخريقة   و ا

ق ووووليا أقوركووووي: ق قنوووواري بوووويقول   ووووائخيل قوووول يب  وووو   /النوووورو األي وووور

 بالونونة« بنأل أيكرانوا

اللووووووول: بكووووووول يقي ووووووكي أكثوووووور قلووووووقوقا    وووووو  قعأوووووووأ  النوووووورو األي وووووور/

   واق قا

لنووووول اللووووادرا  الأرا وووووة  بوووور أيكرانوووووا قلوووور  قوادثووووا   النوووورو األي وووور/

 قوناء ريقاني

األقووو  الققوووود/: علقوووا  ري ووووا   ووو  القووودل وووود قلوووا يلووو   الق خأوووويل العربوووي/

 ود لرائ  الورب

أيكرانوووووا قبووووون القعووووايل الخنووووي الع ووووكر  قووووع ق ووووليلول  الق خأووووويل العربووووي/

 أقراك

 ري واأقوركا يأيريبا قبوثال  ررا لققوو  ال ناو      العربوة ن /

 " ق   400أننر/ لياننرل يالناقي: ق ت قنىيقة "يد  /21 ربي

كووووووووت قووووووو ر قخايقووووووو ا بقركوووووووا قوووووول قنووووووايا أ  نوووووويء وبووووووا  /21 ربووووووي

 القوادثا 
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برا دا الري وة: باكي يوروخال قخقوال لب ة أ رق قد ري وا  ي 

 نا يرني وره باغ

 

يو ووووو  نوووا يرني وووووره بوووواغ وعقنووود  بووووراء أل القلووووعود اللدوووود  ووووي  اللأوووور/ نوووو /

عوووي قوايلوووة لخووووقح لب وووة أ وووورق قووود ري ووووواف  وووي يووووو  أ  نووو  يأار/ الوووود ا  

الري وووووة  وووول ا قووووراو النوووويا  الق وووو وة األ روووووة قنرنووووة ققركووووأ وياق ووووا  ووووي 

قوووووربا  ل يوووووودا   4قوووووارد/ا ار اللوووووار  يقيلوووووو   28ي 27اإلو وووووو  وووووويقي 

 .القابعة لنيا  اإلو و 

ي ا  وووووي قنروووووور ننووووورق  لوووووووخة "برا ووووودا" ينن ووووو  الكاقبوووووة لويبووووويت  قوبينووووو 

الري ووووووة  ووووول يأوووووور ال ارلووووووة الري وووووي  وووووور ي ال وووووريت ويلووووو  يل يقوووووع 

نووووا يرني وووووره بوووواغ لوووو  وو وووو  بعوووودف ي وووووق  و ووووق  ق ووووقنب  ا ققووووادا   وووو  

اإللوووووراءا  القوووووي وقعوووووول   ووووو  أرووووورات النوووووأا  اق ا عوووووا قووووول ألوووووا ا وووووقعاد/ 

نوووو  بعوووود القروووويرا  األ ووووور/ االن وووولا  العروووووي يالرووووائخي  ووووي القنرنووووةف قبونووووة أ

 .د   قي كي أ ربولال يل   وب وياق ا

يأيقووووو  الكاقبووووة أنوووو  و ووووب قووووا قدايلقوووو  ي ووووائا اإل وووو   األرقونوووووة  نوووود قوووو  

 وووو ا عوووو ه الخقوووور/ قخلووووور أنبوووويب  وووواأ يقعرقوووو  الق ووووقيرنا  األرقونوووووة يلوووو  

قووووووارد/ا ار اللووووووار  أ وووووواد  يأار/ الوووووود ا   27النلووووووت القنووووووقى ف يق وووووواء 

بووووأل اللانووووب األ ربولوووواني  وووووب بعوووود القخايقووووا  يووووودا  قوووول وياقوووو  الري وووووة 

الق وووو وة قوووول وروووووة  ووووري  بقنرنووووة نووووا يرني وووووره بوووواغف لكوووول أ ربولووووال نخوووو  

عوووو ه القووووأا  ف قرالبووووة ري وووووا ب وووووب النوووويا  األرقونوووووة  ووووور النوووور وة قوووول 

 .وره باغ

ر/ ي كوووور  الكاقبووووة أل يأار/ الوووود ا  األ روووووة نخوووو  انق اك ووووا  وووور القر ووووو ف قنووووو

 26يلوووووو  أل اللقا ووووووا  الق وووووو وة األرقونوووووووة  ووووووور النوووووور وة وايلوووووو   ووووووي 

 .قارد/ا ار اللار  ا قخأاأ لنيدعا

أل اإللوووراءا  الخيرووووة القق وووو / قووول لانب ووووا  - ووووي بووووال ل ووووا-يأقوووا   الووويأار/ 

ألبوووور  األرقوووول   وووو  القرالووووعف قنووووور/ يلوووو  أل أ ربولووووال كانوووو  ووووود رالبوووو  
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قووووووا لبنوووووووة اللووووووو  األرقونووووووي ري وووووووا  ووووووي يووووووو   وووووواب  باالن ووووووواب الكا

يالقنووووكو   الق وووو وة األرقونووووووة  ووووور النانينوووووة قووووول أراقووووي أ ربولووووال قوووووع 

 .قر و  اليودا  اإلداروة اإلو وقوة

 رر ا النأا   ور راقوول  ل ري وا  ي اإلو و 

يبو وووب  قوبينووووي اف  نوووود ووووواا رئووووود للنوووة القكاقووووا اإلو وقووووي ياأليرا ووووي  ووووي 

خيرلووووووال يل بووووواكي قر وووووب  وووووي  ووووووب النووووويا  البرلقوووووال األرقونوووووي أرقوووووول لو

الري ووووة قووول ووووره بووواغ ياقبوووا  ن وووك  وووور  وا وووي لووووا قنوووك ة اإلو وووو ف قبونوووا 

أل بووواكي قعقنوووود أل ري وووووا قننوووو  ة الوووووي  بأيكرانووووا ي ووووور ق ووووقعد/ لخووووقح لب ووووة 

أ وووورق  ووووي لنوووويب النيووووواأف لكنوووو  ال و ووووقبعد قنىووووو  ق ووووليلي وروخووووال قوادثووووا  

 .نا يرني وره باغ قع باكي لقباون اليقع  ي

أل "ال وووو را  األرقونوووووة قعقووووا   وووو   -كقووووا نن وووو  الكاقبووووة-يأقووووات لوخيرلوووووال 

ي كوووواء القنووووا ر القناعقووووة لري وووووا يانقنوووواد وياق ووووا الق وووو وة يأ وووو وق اف كقووووا 

 ."قُعرت يود/ وخى ال    الري وة  ي وره باغ بأن ا الوة  اود/ لألع وة

القوووة ري ووووا القوووي قعقبووور  لوووك يلخووو  يلووو  أل أرووورات اللووورا  ق وووققو   وووي ق 

 وانوووة ل وووا  وووي ىوووا قيال ق وووا العنيبوووا  الديلووووة  وووي اليوووو  الوووراعلف يبقلووورد 

انق ووووواء قي وووووكي قووووول لووووووا ة البعووووود ال وا وووووي أليكرانووووووا اللدوووووود/ وعقنووووود 

لوخيرلوووووال أن ووووا  ققووووع نلووووب  ونو ووووا لنوووويب النيووووواأ ي ووووقنى  قخايقووووا  

 .لعبة

 ا  ل الكرق ولباكي يوروخال قلروال قخايقا  بون قا بعود

يقكنووووت الكاقبووووة  وووول ق ووووادر/ النوووويا  األ روووووة وروووووة  ووووري  قوووول ألووووا ق دئووووة 

اليقووووع يققركووووأ   ووووي قرقخعووووا  كووووارا  ي ف قبونووووة أنوووو  ال وُ ووووقبعد  نوووود بوووواكي 

يوروخووووال اقخاووووووة ديل الرلووووي  يلوووو  النوووويا  الق وووو وة الري وووووةف يلكوووول ب ووووبب 

النىووور  وووي   وووور األقوووير   ووو   كووود الق رووور لووو   ققووورر ري ووووا يلووو  ي ووواد/

 .الق ألة بعد االنق اء قل أيكرانوا
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أل اللوووورا   -كقووووا قننووووا الكاقبووووة-يووووورق الق قنوووورو يالقوووولر   ونوووواد  أ وووودووت 

وعوووويد أل ووووباب قارو وووووة ال وقكوووول و  ووووا بنووووكا  ووووير ف قنووووورا يلوووو  أل الروووور ول 

وووووود ا وووووقي با  وووووي ن اووووووة القروووووات النووووورير القوووووي رروق وووووا ري ووووووا يقركووووووا 

قنوووواكا النخ وووووة" بنووووو  ديل ووووواف يعووووي قووووا ووووود ع كي ووووراءف يعووووي ووووورق أل "ال

األروووورات لعوووود  االققثوووواا يالقلوووورت بررونووووة  ووووور نأو ووووة يانق وووواك ال دنووووة قوووور/ 

 أ رق.

 

 ليناثال كيك: بيقول قلر  ورب.. يك لك كان  قادلول أيلبراو 

 

ووووووارل الكاقوووووب ليناثوووووال كووووويك بوووووول الووووورئود الري وووووي   دوقوووووور  /21 ربوووووي

الدب يقا ووووووة األقروكووووووة الراو وووووة قوووووادلول أيلبراوووووو ف يأوووووور/ بووووويقولف يبوووووول 

ال ارلوووووة ال ووووابنة ل يالوووووا  الققووووود/ف ي لووووك ب ووووبب ديرعووووا  ووووي  ووووأي العووووراوف 

 ."قلكدا أل ك و قا "قلر  ورب

يووووواا  ووووي قنوووواا لوووو    وووو  قيوووووع "قووووودا يو وووو  ا " البرورووووانيف يل لوووورائ  

ورقكبوووو  الوووورئود  الووووورب القووووي كانوووو  أيلبراووووو  قوووودا ع  ن ووووا أنوووود  ىا ووووة ققووووا

 .الري ي   دوقور بيقول  ي أيكرانوا

يأقوووووات أل "الووووودير الووووود ائي لي وووووائا اإل ووووو   لوووووار  والوووووواف ي  ين وووووا قنوووووي  

بقبوووووو  يلوووو  اليالوووووا  الققووووود/ يالق ووووقر   وووو  لوووورائ  الووووورب القووووي كانوووو  

الدب يقا وووووة األقروكوووووة الراو ووووة أيلبراووووو  قبررعوووواف يقوووودا ع  ن وووواف ر وووو  أن ووووا 

    ." ق ا قا ارقكب  بيقول قل لرائ  او   ي  ىا

قوووود    وووووا  أووووور قوووول الرثوووواء بي ووووا/ قووووادلول أيلبراووووو ف أيا يأووووور/ ل  ارلوووووة 

 وووي اليالووووا  الققوووود/ف يالقوووي  ون وووا  وووي  لوووك القنلوووب الووورئود األقروكوووي بووووا 

  .1997ك ونقيل  ي  ا  

بقلووووورد ي ووووو ل ي اق ووووووا  ووووول أربعووووووة يثقوووووانول  اقووووووا ف  وووووار  ال وا ووووووويل 

ووووويل ال ربوووووويل يلووووو  كووووووا القوووودائح ل وووووا با قبارعوووووا "رائووووود/" ي"بر وووووة ياإل  ق
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ل دوقنرارووووووة" ي"ووووووي/ قووووول ألوووووا الورووووووة". يوالووووو  عوووووو ر  ك ونقووووويل  ووووول 

أيلبراووووو  "يل الكثووووور قوووول النوووواد ووووويا العووووال  ووووووويل الوووووي  يوعونوووويل ووووووا/ 

  ."أ قا ب بب  دقاق ا

اآلالت قوووول أرخوووواا بلوووور/ و وووو  نوووورب  ك ونقوووويل قوووول ال وووولا القووووارو ي قئووووا  

العووووراو الوووو ول أووووور  أيلبراووووو  نخ وووو ا بووووأن   وق وووويا ب ووووبب ال وا ووووا  القووووي 

  . ا د  عي نخ  ا     قنخو عا يالقريوك ل ا

لوووو  قبوووود وقوووو  اإلرووووراءا  اإل  قوووووة كثووووورا  قوووول االعققووووا  بق ووووك الي وووووا . يبوووودال  

قووول  لوووك  نووود كووواا اللووووخويل ل وووا القووودوح لقوووا واقووو  بووو  قووول دير  وووي قننوووور 

بعووود ان ووووار  1999يقعأووووأ دير النووواقي كنووورري  وووالقي  وووي كي وووي ي  وووي  وووا  

االقووووواد ال ووووي واقي ي ووووي  وووور  العنيبووووا  القأدوبوووووة رووووياا ق ووووعونوا  النوووورل 

   .القاقي     نىا  الدكقاقير لدا  و ول  ي العراو

ققوووووقيل قوووووا بوووووول  ووووورير الق رووووووة اإل  قووووووة ل ووووو ا األ وووووبي  عوووووي أل ي وووووا/ 

ن ووواء  لوووا  وووي ونبوووة قوووا بعووود الوووورب ققكنووو    لوووو  أيلبراوووو  قلنووور   ووو  ي

اليالوووووا  الققووووود/ قوووول قنوووودو  نقووووي ع ل نووووواد/ األ  ووووووة ل عووووال . يالخرقوووووة عنووووا 

عوووي أل  لوووك الووودير بوووا  ق وووددا  ب وووبب  ووو يكوا  رئوووود ري ووووا   دوقوووور بووويقول 

  . ي أيكرانوا

با قبووواره يبونقوووا قُرثووو  أيلبراوووو  يوكووواا ل وووا القووودوح ونووواا بووويقول قندوووودا نووودودا 

قلووور  ووووربف كقوووا نعقووو  الووورئود األقروكوووي لوووي باوووودلف ي لوووك  وووي نخووود اليوووو  

الوووو   رالووووب  ووووو  رئو ووووا يأراء  ووووابنال  ووووي برورانوووووا بقندوقوووو  يلوووو  قووووا ونووووب  

قواكقوووووا  نووووويروقبورغ. ي قووووود  ي وووووائا اإل ووووو  ف  وووووي اإلروووووار األي وووووعف يلووووو  

  .ا قبار الأ و  الري ي ِعقْ َر لدودا  

ال ارلوووووة البرورانوووووة لوووووأ قووووريد  ووووي ق رووووود/ ل ووووا   وووو  أننووووا يأكوووود  يأووووور/ 

"بوالووووة اآلل أكثوووور قوووول أ  يووووو  ا وووور ألل نقق ووووك بووووالنو  القووووي  ق وووو  قوووول 

 ."أل  ا }أيلبراو {
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 ي وا  قبرر/

يال أل الخووورو النا وووع  وووي قعاقوووا ي وووائا اإل ووو   ال ربووووة قوووع كوووا قووول أيلبراوووو  

اقووووق ك ال وووو رة األ  ووووووة. بووووا يبوووويقول ال وكنووووت نوووووئا   وووول اد وووواء أ  قن قووووا 

يل  لووووك ونبئنووووا بووووالكثور  وووول  ووووأ  ي ووووائا اإل وووو     وووو  الق ووووقر   وووو  بعوووو  

يق ووو ور القووويء   ووو   –بالووو ا  ق وووك القوووي قووونعكد  ووو با    ووو  ال ووورب–اللووورائ  

  .البع  اآل ر

يقوووا وووووور  عووو   عوووي   وووي كوووا الق رووووة اإل  قووووة قنروبوووا  لووووادن ي وووا/ أيلبراوووو  

ق ووووك القووووي  –وقكوووول أل وعقبوووور أ روووور قناب ووووة ألرووووو  قع ووووا قوووول أ  ينووووار/ لقووووا 

يثنووو  أ ووويأ قوووا وقكووول أل وكووويل وووود لووودر  ن وووا قووول قلووورووا  ال قن ووو    ووو  

  .اإلر و

ف  نوووودقا كانوووو  قنوووو ا قنلووووب  ووووخور/ يدار/ بوووووا ك ونقوووويل  ووووي 1996 خووووي  ووووا  

األقووو  الققوووود/ف  وووئ   قووول وبوووا برنووواقك ي بوووار  ا وووق  " وووقيل دوونوووة"  ووول قوووا 

قكان ووووا قبرووووور العنيبووووا  القوووودقر/ القووووي  رقووووق ا اليالوووووا  الققووووود/ ي ا كووووال ب 

  .1991    العراو بعد ورب ال  وك  ي  ا  

كانوووو  ق ووووك ال وا ووووة قووووور  العووووراو قوووول اوقوالاقوووو  قوووول الوووودياء يال وووو اء. يكقووووا 

بوووول ل وووا قوايرعووواف بو ووويا ال وىوووة القوووي كانوووا وقووووايرال  و ووواف  نووود ب ووو   ووودد 

وق ووويا ب وووبب العنيبوووا  قوووا ال ونوووا  ووول نلوووت ق وووويل. األرخووواا العوووراووول الووو ول 

قوووول الق وووووى وونوووو اك أل أيلبراووووو  لوووو  قك ووووت نخ وووو ا  نوووواء القنووووكوك بلوووووة 

  .الرو  ال   أيرده قوايرعا

ي نوووودقا  ووووئ   "عووووا عوووو ا الووووثقل قبووووررن" ألابوووو : "نعقنوووود أل الووووثقل قبوووورر". 

لقنلوووب ينقولوووة لنووورار أيلبراوووو  اال وووققرار  وووي  ووور  العنيبوووا  أثنووواء نووو   ا 

يأوووووور/ ال ارلووووووة  نووووود وووووود  دووووووند عالوووووودا ف الق وووووليا الكبوووووور  وووووي األقووووو  

الققووووود/ف ا ووووقنالق  قوووول قنلووووب ف يعووووي الوووو     ووووم  وقووووا بعوووودف  ووووي لوووووت 

ف يلوووو  أل قووووا ونوووورب قوووول ق ووووويل ينلووووت الق ووووويل  راوووووي وقوووويا نوووووب   1999
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ب وووووبب العنيبوووووا ف  وووووياء ب وووووبب  ووووويء الق  ووووووة أي ب وووووبب ننوووووم الر اووووووة 

  .ل وا ة الققبعة بأن ا يباد/ لقا وةاللووةف ييلت ا

يوووووواا وون وووووا يل اليالووووووا  الققوووووود/ يو خاءعوووووا كوووووانيا "ونق ووووويل  قووووودا  ي ووووول 

 ووووواب  قعر وووووة االت العوووووراووول كوووووا نووووو ر. يعووووو ا الووووو   ولووووور  وقيا ووووو  قوووووع 

قيلووووت اإلبووواد/ اللقا ووووة". ثووو  قوووا كوووال قووول عووواند  ووويل  وووبينوكف الووو     وووت 

اآل ووور بعووود  ووواقولف يكوووال وووود وووواا وبوووا  عالوووودا   وووي قنلوووب ف ال أل ا وووقناا عوووي

ا وووقنالق : "يلوووو  ققوووو  ونب وووي أل وقعوووور  ال ووووكال القووودنويلف يعوووو  األبرووووواء قوووول 

  ."كا  لكف يل  قثا ع ا العناب     لروقة ل  ونقر يعان

  ووو  الووور   قووول و وووي/ ق وووك العنيبوووا    ن وووا لووو  قلووود نخعوووا   وووي يقوووعات وبقوووة 

 –اوووووي   وووو  االنقخووووا    ووووو  لوووودا    وووو  ال وووو رة أي  ووووي قوخوووووأ النووووعب العر

كقوووا كانووو  أيلبراوووو  يالق وووليليل  وووي اإلدار/ وقنووويل أنخ ووو  . بوووا ينووو  قوووا كوووال 

قوووول العنيبووووا   ووووي ونونووووة األقوووور يال أل ر وووو   أووووودا  الووووأ و  العراوووووي  ووووي 

 .الوك  يأاد  قل ققكون 

 

 اورأ أوقا: أيلبراو .. الن ي/ ب   لا أقا  القعانا/ العراووة )بيرقرو (

 

رر ف لأئووووا    ووو  األوووواف بنووواء   ووو  الخرقووووة القوووي يكانووو   ق وووك ال وا وووة وووود بوووُ

قنوووويا يل العنيبووووا   وووويت قلبوووور لوووودا    وووو  ق  وووووم العووووراو قوووول أ وووو وة 

يعووووي نخوووود أ وووو وة الوووودقار النوووواقا القووووي ا ووووق دق   روعووووة  –الوووودقار النوووواقا 

ل نوووووا  بووووال أي األقروكووووي  ووووور النووووانيني ل عووووراوف يالوووو   نخ قوووو  اإلدار/ ال ونووووة 

  .ئا ة ليرع دب وي بي بر

يلكووول  وووي الونونوووة لووو  وكووول باإلقكوووال نوووأ  أ ووو وة الووودقار النووواقا قووول العوووراو 

 .ألن ا بكا ب ارة ل  قكل أل   قيليد/
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    الررت

يال وووولاا عووووي: كوووووت أقكوووول ي خوووواا عوووو ه ال وا ووووة ال ارلوووووة الق قووووة  ووووي   وووود 

 ووووورد  وووو  –يالقووووي ارقبروووو  بنووووكا يثووووو  بنوووو م أيلبراووووو  نخ وووو ا  –ك ونقوووويل 

 كرعوووا   ووو  اإلرووو و  وووي النعوووي الووو   ننووورق  نويوووويرك قووواوقأ أي بثقووو  البوووي بوووي 

   ين

لوووأء قووول اإللابوووة عوووي أل قلوووروو ا القنوووار يلوووو  أ ووو ه قووو  ق وووو  قووول الوووي ي 

النوووعبي بق وووا د/ قووول ي وووائا اإل ووو  .  وووي قونوووو  ننووور  وووي نوووي قبر قووول  وووا  

د/ ق ووووووق  ف أ دقوووووو  قلقي ووووووة روابووووووة ي  قوووووووة  ووووووي اليالوووووووا  الققووووووو 2003

" وووور"ف قبوووول أنووو   ووو ا النووو رول االثنوووول ال ووو ول قبعوووا علقوووا  الوووواد   نووور 

قوووول  ووووبققبرف لوووو  ووووورد  كوووور قلووووروح أيلبراووووو  ووووويا "الووووثقل القبوووورر" يال قوووور/ 

  .ياود/  ي كا ي ائا اإل    األقروكوةف ي ي لووخة و و ة النأل ن بوا  

 وا ووووة  وووور  ي لووووك   وووو  الوووور   قوووول أل ي وووووا  األرخوووواا  ووووي العووووراو لووووراء 

العنيبووووا  كانوووو  ال ووووبب الرئو ووووي الوووو   أنووووار يلووووو  أ وووواقة بوووول الدل لقبرووووور 

علقووووا  النا وووود/   وووو  البوووورلول  ووووي نويووووويرك ي  وووو  قبنوووو  البنقووووا يل  ووووي 

 .ياننرل

يعوووو ا األ ووووبي ف  ووووي الووووواال  الن و ووووة القووووي أيرد   و ووووا ي ووووائا اإل وووو    كوووور 

  .ققيعا  قلروح أيلبراو  ويا العنيبا   ند لاء  لك 

ي وووي رثووواء ال اردووووال أليلبراوووو ف و  ووو  اللوووووخة قووول أعقووووة األقووور ووووول والووو : 

"وى رعوووا القلوووروح كقوووا لوووي كانووو  ن لووووة  ا  ربوعوووة وا ووووةف يعوووي أبعووود قوووا 

وكووووويل  ووووول الونونوووووة."  نووووور اللووووووخويل الووووو ول ولوووووبويل  بوووووودا  ل ووووود اوا  

اح قئووووا  اللووووادر/  وووون   أنخ وووو   وقكوووول أل ونوقوووويا أعقوووووة  وا ووووة  قكوووو  بووووأري

اآلالت قووول األرخوووواا قووول وووووون قوووا ي ا كووووال  كرعوووا ونرووووي    ووو  يلوووووات بووووو  

 .أيلبراو 
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 ققيو  ال لا

يالونونووووة أل أيلبراووووو  كانوووو  قوووول الن ووووي/ بقنوووودار قووووا و ووووقدا قوووول قلووووروو ا. 

 1998 نوووودقا قووووودث   ووووي لنوووواء  ووووي لاقعووووة يالوووووة أيعوووواوي  ووووي قر ووووع  ووووا  

  .قعانا/ العراووولقلدق ل ا القوقليل ال ول أ قبق   

ق وووواءا أووووود الققىوووواعرول كوووووت وقكن ووووا عووووي يالق ووووليليل اآل ووووريل  ووووي اإلدار/ 

النووووي  لووووو  ف يالوووووى وووووائ  : "ي ا كنووووق  قروووووديل قعاوبووووة لوووودا    قعوووواوبيا لوووودا ف 

 ."يلكل ال قعاوبيا النعب العراوي

يال أل  لووووك لوووو  وووووأ ك أيلبراووووو  القووووي والوووو : "يننووووي   ووووير/ لوووودا  بقووووا  ع نوووواه. 

نوووول أ ىووو  أقوووة  وووي العوووال ف يقوووا  ع نووواه عوووي أل نكووويل األقوووة القوووي ال ا وووق ناء 

 ن وووواف لوووودو ا اال ووووقعداد لقووووأقول ال وووو قة  ووووي العووووال  ألبنائنووووا يأوخادنووووا يلألقوووو  

  ."القي ق قأ  بالنيا د

لكوووو  أل ققلوووويريا رد الخعووووا  وقووووا لووووي أووووود  بوووويقول بكووووا  خيوووووة   وووو  قبرووووور 

 –ا  اآلالت قوووول األرخوووواا األيكوووورانوول  وا ووووة ري وووووة قخقووووي يلوووو  الخقووووك بقئوووو 

يأل وخعوووا  لوووك انر ووووا  قووول الوووأ   يقوووا بوووأل  لوووك قخوووود قووول ألوووا قوووأقول  ووو قة 

األرخوووواا الووووريد أي بووووأل األرخووووواا األيكوووورانوول و ووووقونيل القعانووووا/ ألل أ قووووواء 

 .ب دع  ل  و قأقيا بالنيا د

نوووو  أر نوووو  العدووووود قوووول النعووووي    وووو  بوووويقول قق قوووو  بوووواللنيل يقلوووويره   وووو  أ

عق ووور اللدوووود. لوووي كوووال  لوووك ونربووو    وووو   عووو  ف أال قنربووو  نخووود النعوووي    ووو  

بووووودال  قووووول قيوورعوووووا بالنوووووكا الووووو   نووووو دنا كوووووا ي وووووائا اإل ووووو    –أيلبراوووووو  

  ال ربوة قخع  ن

لنووود قووو  القلوووايأ  ووول لووورائ  أيلبراوووو   وووي كوووا قوووا وووووا  وووي ون وووا قووول رثووواء ألل 

  .ا  ندقا كال ولر  ارقكاب انخد ق ك اللرائ  ق  قبرورعا أي الق اقي  ن 

قبانوووور/ بعوووود لنوووواء أيعوووواوي الكووووارثيف  ووووار  الو خوووواء يلوووو  الوووود ا   وووول  وا ووووة 

العنيبوووووا  األقروكووووووة ي ووووول أيلئوووووك الووووو ول كوووووانيا وقوق ووووويل الق وووووليلوة  ووووول 

 رقووووو ا قثوووووا أيلبراوووووو . يأيرد  قوروووووة ال وووووي يل يل وونووووو اك قنروووووورا  قخووووواده 

ألووووودواء اليالووووووا  الققوووووود/  نووووور أل الدب يقا ووووووول األيريبووووووول يالعووووورب قووووول 
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ا قبووووووريا أل أيلبراووووووو  "لوووووو  قكوووووول ق ووووووقعد/ لووووووودا " لوووووو لك ال نوووووواء يأل يدار/ 

  ".ك ونقيل "ل  قن  بعقا لود لقخ ور ال وا ة القي كان  قنق ل ا

يقووووار/ أ وووورق  أووووو  قنوووواكا ال وا ووووة ال ارلوووووة األقروكوووووة يلوووو  ي خاوووووا   ووووي 

  قووووول أل ي وووووائا اإل ووووو   ي لوووووك   ووووو  الووووور  –أداء قووووول قلووووودريا لققثو  وووووا 

  .ال ربوة قيارأ  بكا  ا  وة  ي الق قر     لرائ  اإلدار/

 

 نرري العال 

كقووووا قل وووو  ال وا وووووة القق ووووير/ بقيووووووع أيلبراوووووو  بكين ووووا يأووووور/ ل  ارلووووووة 

 ووووي كي ووووي يف اإلو ووووو  القننوووو   وووول لووووربوا يالوووو    1999األقروكوووووة  ووووي  ووووا  

اللووووربوة ياأل  بوووووة األلبانوووووة القووووي  القاوقوووو  أ قوووواا العنووووت العروووووي بووووول األو وووووة

 .كان  قر ب  ي االنخلاا

أنوووواد قوووول رثوووو  أيلبراووووو  بووووديرعا  ووووي بعوووون الووووووا/  ووووي النوووواقي بعوووود أل كوووواد 

القوووووالت الع ووووكر  ال ربووووي وخنوووود قبووووررا  يلوووويده  ووووي الووووورب البووووارد/ بعوووود 

. لنووووود قوووووويا النووووواقي  وووووي   ووووود 1991ان ووووووار االقوووووواد ال وووووي واقي  وووووي  وووووا  

نووورري  وووالقي قنووويده اليالووووا  الققوووود/ف و وووع  لقونوووو   اووووا  أيلبراوووو  يلووو  

ين وووانوة قخقرقوووةف  ا قوووار كي وووي ي  ووواوة أيلووو  و وووقعر   و وووا  قووو ق . لووو  

وقووو  يوووو  ريووووا وبوووا أل ونر ووو  النووواقي يوووود ا وووقعاد وويوقووو  ي نخيانووو   بووور 

  .أيريبا النرووة باقلاه ري وا

و  النوووانيل الووووديلي لووو  قخووو  ا قوووووارا  أيلبراوووو   ووووي كي وووي ي  نوووور يلووو  قوروووو 

بووووا يأد  كوووو لك يلوووو    وووو   ووووابنة لنوووول وووووريب  ديانوووووة الونووووةف قث قووووا ووووودن 

  . ندقا  أا بي  العراو ي أا بيقول أيكرانوا

ققوووو  النوووواقي ي  وووو  قوووودق أ ووووابوع ونلووووت ق وووواوا  يا ووووعة قوووول لووووربواف بقووووا 

 وووي  لوووك العالوووقة ب  وووراد بوووديل ق يووووا قووول األقووو  الققوووود/. ي ع ووو   لوووك نوابوووة 

وروووور كي وووي يف يالووو   كوووال وبوووا بقوووعة نووو ير  نووور وووود لووونت قووول  ووول لوووو  ق

وبووووا الق ووووليلول األقروكووووال   وووو  أنوووو  قنىقووووة يرعابوووووة. ألوووواب يابووووا الننابووووا 
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القق ووووواورة   ووووو  القدونوووووة ق قنوووووخوا  يقووووودارد يقل  وووووا  ثنا ووووووة يدقووووور 

  .الل ير يأأع  أرياح القئا  قل القدنوول

 وووور النانينوووووة لألعوووودات قوووا قوووول نوووك  ووووي أل قبروووور أيلبراووووو  لوق وووة النلووووت 

 وووور الع وووكروة  وووي لوووربوا ي ووور ال رووواء لبووويقولف الووو   كوووال وون وووا  وووي بداووووة 

  ووووده كوووورئود ل وووويأراءف وقوووو  و ووووي  النونووووال ال  ووووت بعوووود بقووووعة نوووو ير 

 نووور قووول نووول النووواقي قووورباق    ووو  لوووربوا. ثووو  لووو  و بووون بوووي  قووول بعووود  لوووك أل 

القووووي نخوووو عا  ووووي انووووق ك نخوووود ال وووو يك قوووول  وووو ا  ق وووووة "اللوووود  يالقريوووووع" 

  .العراو

باإلقوووووا ة يلووووو   لوووووك كانووووو  الوق وووووة الع وووووكروة اقوووووي نووووونق ا أيلبراوووووو  د قوووووا  

النخلوووواا كي ووووي يف بنوووواء   وووو  اوقوووورا  للووووالح اال ووووقن ا ألوووور  بووووول ال ووووكال 

األلبوووالف بقثابوووة البووو ر/ القوووي أثقووور   وقوووا بعووود وووووا  بووويقول بقووو  نوووب  لأوووور/ 

كانووووو  نقولقووووو  ر بوووووة  2014النووووور  بعووووود أل نىووووو   و وووووا اوقووووورا  قنووووواب   وووووي 

  .ال كال  ي االنخلاا  ل أيكرانوا

 وووووي الياووووووع ال قلنووووور ي وووووا/ أيلبراوووووو ف كقوووووا  وووووع  ي وووووائا اإل ووووو   ال ربووووووة 

إلونا نوووواف   وووو  ن اوووووة ونبووووة  عبوووووة قوووول الدب يقا وووووة األقروكوووووة يقوووول النووووواد/ 

األ  وووووة دا وووا ال ووواوة الديلووووة. بوووا لنووود كانووو  أيلبراوووو  قويرووووة  وووي يرووو و 

د لدووووود قوووول الخيقوووو  العارقووووة   وووو  الق ووووقيق الووووديليف  وووود   ووووو  النووووي/   وووو 

األقروكوووووة نارنووووة با وووو  الووووو  القر وووو  ي  قبوووورر وقووووا قئووووا  اآلالت قوووول األرخوووواا 

  .العراووول

لووووي كووووال بوووويقول قلوووور  وووووربف كقووووا ولقووووع   وووو  قيلوووووخ  وادقنووووا ال وا ووووويل 

ليوووووود بون قووووا يي وووائا ي  قنوووواف  وووو ل أيلبراووووو  ال قنووووا  نوووو  لرقووووا . يل الخوووورو ا

عووووي أنوووو   ووووي والووووة بوووويقول  نوووود  ي ووووائا اإل وووو    أق ووووا   وووو  يى وووواره لنووووا 

  .بقى ر قل وداه قنررال دقا  

أقوووا  وووي والوووة أيلبراوووو   نووود عبووويا لقلقووووا لووويرق ا ي قوووديا يلووو  قنىووووت ق وووك 

 اللير/ قل كا أثر ل د ف  قا  اد أود ورق الونونة كقا عي.

 


