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  نقض حقوق ملی اوکرائين

  
 .»من اين تزوير را ديگر نمی توانم تحمل کنم«: کنستانتين الکساندر ِوِکر

د نيروھای روس به ئي مرکل ، والديمير پوتين را متھم نموده است که با ورود غير قابل تأ، آنگالالمانصدر اعظم 

  .اين قابل قبول است.  حقوق ملی اوکرائين را نقض نموده است،کريمه

نی با ولفي تۀ، بارک اوباما، در يک مکالمامريکا در روز يکشنبه رئيس جمھور امريکائیبنا بر اظھارات رسمی مقامات 

پيش از آن وزير . د نمود که ورود نيروھای روس به اوکرائين قانون شکنی صد در صد بوده استئي تأالمانعظم صدر ا

آقای رئيس جمھور، آقای .  جان کری روسيه را متھم کرده بود که حقوق ملی را پايمال نموده استامريکا ۀامور خارج

  .اين نيز قابل قبول است!کری

لی صلح جويان در روسيه به ھنگام تظاھرات صلح دستگير و گمان می رود برای مدتی من ھنگامی که ديدم چگونه قلي

  .مديد زندانی شوند، دلم گرفت

 و ناتو را امريکاآنچه که حال مرا به ھم می زند، خانم صدر اعظم، اين است که شما تمامی پايمالی حقوق بشر از ناحيه 

خوبی متوجه ه آيا من ب. گونه اتھام مشابھی را خطاب به آنھا نشنيده ام ھيچمن از شما .  قابل قبول می يابيدبه ظاھر کامالً 

   نزد خود کرده باشيد؟ئینشده ام؟ آيا شما در زمانی بوده است که چنين نجوا

جنگی که کشورھای ناتو بدون کسب اجازه از سازمان ملل عليه يوگوسالوی به راه انداخته و افکار عمومی را نيز برای 

  .رف نمودند تنھا يک نمونه از موارد بسيار می باشداينکار منح

د ئي و متحدانش به رژيم صدام حسين به نظر بسياری از کارشناسان حقوق بين الملل غير قابل تأامريکاحمله نظامی 

  .من به ياد نمی آورم که شما، خانم صدر اعظم، ھرگز آقای بوش را برای اين جنگ بی شرمانه توبيخ کرده باشيد. است
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اگر ھم که من مدتی احساس جانبداری شديد نسبت به شما داشتم، با اينحال ھرکه با ھواپيمای بدون سرنشين ! آقای اوباما

ظن و بدون بررسی دادگاھی کشته و آن را به حساب خسارت جنگی بگذارد، ھر گونه بر حسب سوءھزاران تن را فقط 

  .حقانيتی را برای رھنمود دادن به رؤسای ساير کشورھا و يادآوری به حقوق بين الملل از دست داده است

من صلح طلب ھستم و . کوشش ديپلماتيک می بايد برای جلوگيری از جنگ صورت گيردۀ اين درست است که ھم

  .ز نظام پوتين سرزنش نمايدخواھم ماند و ھرگز ھم به کسی اجازه نمی دھم مرا به خاطر احساس جانبداری ا

  . را ديگر نمی توانم تحمل کنمئیاما من اين دورو

خود ه  بامريکا دۀ اعتراض می داد، اگر که اياالت متحۀخود اجازه آيا تصور می کنيد که خانم مرکل حتّا يک ثانيه ھم ب

  ؟ ارتش بفرستدامريکائیحق می داد به ھر کشوری که اراده کند برای محافظت شھرندان 

  . درست ھمين گونه توجيه پوتين برای لشکرکشی است

 به نحوی فجيع دستگير شدند، امريکاخاطر مساعی اعتراض آميز خود عليه جنگ ھای ناتو و ه بسياری از دوستان من ب

  .ھمانگونه که اکنون در روسيه صلح طلبان دستگير می شوند

  .ز استجانب سياستمداراِن ما عليه روسيه تزويرآميه فرياد حق ب

  . و اروپا احساس ھمدردی دارمامريکامن با صلح جويان در اوکرائين، در روسيه، در 

  .اما از رھبران سياسی خودمان نمی توانم حمايت کنم

   

 بيوگرافی کوتاھی از کنستانتين وکر

. یالماننويسنده ايست نوازنده، خواننده، آھنگساز، ھنرپيشه و )  در مونيخ١٩۴٧ جون ١متولد (کنستانتين الکساندر ِوّکر 

او يکی از .  موسيقی مونيخ و سپس در رشته ھای فلسفه و روانشناسی بوده استۀ در دانشکدءتحصيالت وی ابتدا

. به لحاظ سياسی او ھمواره برای گسترش صلح کوشيده است.  می باشد “Zauberberg„ سول –مؤسسين گروه راک 

ما بايد «. »دانم آنارشی میۀ  ھمواره خود را متعلق به عرصمن«:  در مصاحبه ای چنين گفت٢٠١٠وی در سال 

  .»ن برای تحقق آن بکوشيمانده نگاه داشته و با سايرز جامعه ای فاقد فرمانبرداری و خشونت را ئیآرزوی برپا
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http://hinter-den-schlagzeilen.de/2014/03/05/konstantin-wecker-die-verlogenheit-des-

westens/ 
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