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   دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و پيشگفتار از

  ٢٠١٧ اگست ٠٥

ق منشی در ساب Willy Wimmer "ويلی ويمر"مصاحبه با 

  وزارت دفاع المان
 

  : پيشگفتار

زمان  وزارت دفاع المان درسابق منشی) CDU ( از حزبWilly Wimmer" ويلی ويمر" است باه ایمصاحب

خود وی در که از زبان سياستمدار المانی زمانی که اين مصاحبه را . Helmut Kohl" ھلموت کوھل"صدرات 

به  ؛شنيدمدخيل بوده و تا حدودی دست داشته است،  پالن گذاری و تمرينات نظامی نيروھای رزمی ناتو حاضر و

می  امپرياليستی به خصوص اياالت متحده نسبت به خلق ھای جھان مرتکب شده وھای ی که کشورجناياتنسبت 

ترجمه نمايم تا خوانندگانی که به ) نوشتاری(کتبی زبان  شروع نمودم تا مصاحبۀ وی را از زبان صوتی به ،شود

بيشتر درک وند، می ششده وی را که امپرياليستھا در جھان مرتکب  فجايعمانی آشنائی ندارند، بتوانندعمقزبان ال

 حقوق بشر، فرار وی در مصاحبۀ خود اعتراف نموده است که جنايات جنگی، نقض. آگاھی ايشان بيفزايدنموده وبر

  . امريکاستد ھای سياستھای رژيم اياالت متحدۀ، ھمه  پيامآن دسته جمعی و عوامل

*****  

   . کليک نمائيد را ذيللينکمصاحبه جھت شنيدن ًلطفا 

    /826671570844226/videos/hawakhwahan/com.facebook.www://https 
                                       

بوديد و شما به حيث " کوھل"شما به حيث منشی در وزارت دفاع المان در زمان دولت " ويمر" جناب :سؤال

  . سياستمدارفعال جنگ سرد را تجربه و به چشم خود ديديد

 آخرين تمرينات در من نه تنھا جنگ سرد را تجربه و به چشم خود ديدم بلکه من به حيث وزير تمرينات :جواب

ی را رھبری و سرپرستی ئ روز متمادی  جنگ ھسته ھشتروز متمادی جنگ متداول و ھشت من . وسيع ناتو بودم

 بود که ه ایشروع شد، توافقنامقبل نيم سال آنچه در سوريه چھارو.  مفھوم دارد و می دانيم که چه معنا وه امکرد

اگر اين توافقنامه به . آماده به امضاء شد Golanhöhen " گوالنبلندی ھای"ميان اسرائيل و سوريه در رابطه با 

نزديک خاوررشد و توسعۀ صلح را در دره ھای خاور ميانه و تا   قادر می شديم، مارسيده می توانست ءمرحلۀ اجرا
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گروه ھای تخصصی امريکائی، برتانوی و فرانسوی در سوريه داخل شدند و جنگ داخلی را . به دست بياوريم

اگر من می توانم اين را بگويم به خاطريست که خودم اين را .  است طوری کهبايد اينطور ديد می. مشتعل نمودند

  .مه اپالن کرد

   جنگ چه است؟:سؤال

 "افغانستان"ما اکنون بين . ی موج پناھجويان پالن گذاری می شودئ قبل از ھر جنگ و جدال متداول و ھسته :جواب

 ويران ی ھم داريم که توسط امريکائی ھا ويران شده اند و تعداد ديگر با يک سلسله کشور ھای سرو کار "مالی"و 

ًآنھا اصال . پالن می کنند کسانی که ويرانی کشور ھا را پالن می کنند، آنھا ھم موج پناھجويان را. خواھند شدکرده 

.  باشندداشتهنرا تحت کترول ج پناھجويان اموانمی توانند خود را از نگاه نظامی حرکت بدھند در صورتی که 

سر جھان توسط درون ھا به قتل می رساند و به زودی کشور ما جمھوری  در سرارا نفر ٣٠٠٠که ھر سال  انسانی

  . فرستاده شودDen Haag"   ھاگدن"  ًبايد مستقيما به سوی ًفدرال المان را عيادت می کنند، وی طبعا می

   منظور شما رئيس جمھور اياالت متحده است؟:سؤال

 ويران و منھدم می کند، نقض حقوق بشر را از شروع تا  آنجا را اياالت متحدۀ امريکا در ھر جائی که بتواند:جواب

به ختم در تمام نقاط جھان باعث می شود، حالت و وضعيتی است که اکنون ما مجبور ھستيم تا در اين مورد بحث 

 .ا را معدوم خواھد کردی و جنايتی ست که ھمۀ مآنچه که صورت می گيرد، تبھکار. يمئنما

 

  :ياداشت

  . به حيث صدراعظم جمھوری فدرال المان بود١٩٩٨ الی ١٩٩٢از سال  Helmut Kohl"  ھلموت کوھل"

 ٧٠اين منطقه تنھا .  از مناطق حساس نظامی در خاور ميانه به شمار می رودGolanhöhen "بلندی ھای گوالن"

  .متعلق به کشور سوريه استفاصله دارد و " سوريه"پايتخت کشور " دمشق"کيلو متر از شھر 

شھريست که در غرب کشور ھالند قرار دارد و " دن ھاخ" به زبان ھالندی "الھه"يا    Den Haag"دن ھاگ"

" پايتخت حقوقی جھان"مؤسسات زياد ملل متحد در اين شھر قرار دارد و به اين شھر لقب . پايتخت آن کشور است

  .نيز داده شده است

 

 


