
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۴ مارچ ١۶

  "مرکل"شيوه ھای قرن بيست و يکم صدراعظم المان خانم 
  :  تحت عنوان٢٠١۴ مارچ ١۴شپيگل مؤرخ طبق گزارش اخبار تاگيس 

  "خفه کننده "ۀمرکز نزاع در اروپای شرقی حالت درام"تی جھانآش"

شپيگل از المانی به فارسی ھدف فقط  به  مارچ تاگيس ١۴ای مضمون در صفحۀ با صرف نظر از برگردان ھمۀ محتو

ھيچ "که  خانم مرکل با تذکر اين.  چند از موقف و اظھار نظر صدراعظم المان خانم مرکل در ھمين صفحه استیتذکر

. قدرتی به تنھائی و بدون ھمکاری با ديگر قدرتھا قادر نيست که متداوم صلح، آزادی، سعادت و رفاه را به دست بياورد

 ٢١بحرانھا بايد با شيوه ھای قرن . که اروپا به تنھائی قادر نيست به ھمين ترتيب امريکا، چين و ھمچنان روسيه طوری

 که پيامد آن جنگ و تباھی و نابودی ٢٠ و ١٩ه مطابق شيوه ھای قرن که مطابق شرايط جھانی شدن است، حل گردند ن

منافع يک جانبۀ جيوپوليتک باالتر از تفاھم و . البته اين طرز برخورد کھنه در وجود پوتين قابل درک است"". بوده

  ."ھمکاری قرار داده می شود

بايد گفت  . به جا نگذاشته ، قابل درک است  که جز جنگ و تباھی ارمغان ديگری٢٠ و ١٩ارزيابی خانم مرکل از قرن 

 را که ناتو باالی خلقھای يوگوسالويا عملی نمودند وبا حمالت نظامی یچون جنايات.  با خانم مرکل است که حق کامالً 

. آوردرا يکی از نمونه ھای بارز جنايات ناتو به شمار  کشور يوگوسالويا را ويران و پارچه پارچه کردند، می توان آن

فروپاشی شوروی به پانزده دولت از جمله تشکيل کشور اوکراين، تقيسم چکوسلواکيا به دو کشور، حمالت نظامی ناتو 

 از اشکال با مداخالت نظامی، سياسی و یخالصه قادر شدند ھمۀ ممالک بالک شرق را به شکل...... ربھا وصبه کشور 

. ز ھيچ انسان با شعور و با احساس فراموش نخواھد کردواقعيت ھايست که ھرگ. اقتصادی تحت سيطرۀ خود درآورند

که خانم مرکل شيوه ھای قرن بيست و يکم را خارج از شيوه ھای قرن نزدھم و بيستم ارزيابی می کنند، به يقين  اما اين

 جھان  را که تا حال در بسياری از کشور ھایی فجايعۀکه افکار خانم مرکل آنقدر غرق در تسخير اوکراين است که ھم

آيا در تجاوزات و مداخالت مستقيم و يا غير مستقيم امپرياليسم ناتو و امپرياليسم . نده اعملی نمودند، فراموش کرد

در کشت و کشتار خلقھای بی گناه و  را نام گذاشتند و جنايتگستر امريکا به اشکال مختلف و به ھراسم و رسم که آن

ان از ش که دستان خانم مرکل فراموش کرده اندوتی به وجود آمده ؟ مگر ويرانی کشور ھا در قرن بيست و يکم چه تفا

قربانی اميال  انسان ١۴٠آيا فاجعۀ قندوز که حدود . سيزده سال بدين سو آغشته به خون خلقھای در بند افغان است 

زنان در شھرھا و ان شده؟ آتش کشيدن به روی مردم ملکی و اطفال و شتجاوزگر المان گرديد، فراموش فاشيستی قوای 

دھات و قصبات ، خشونت و توھين و اھانت و چور و چپاول اين ھمه ظلم و ستم  آيا تمام اين جنايات در ھمين قرن 

  ؟  استبيست و يکم صورت نگرفته
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 خلق عراق که کشيدنبه خاک و خون . ای امپرياليسم امريکا و ناتو در افغانستان، عراق و ديگر نقاط جھانھشکنجه گاھ

امروز قتل و قتال دامنگير خلقھای ستمديدۀ آن کشور است ، آيا از شھکاريھای ناتو و امپرياليسم امريکا در ھمين قرن تا 

 خلق نحمالت وحشيانۀ ناتو در شمال افريقا و به خاک و خون کشاند.؟استبيست و يکم نيست که به وقوع پيوسته 

ليون ھا نفر آواره نگرديدند؟ قتل معمر قذافی يفر به قتل نرسيده و مآيا در ليبيا ھزاران ن. مصر، الجزاير، تونس، ليبيا 

را فقط می توان در قرون وسطا مطالعه  توسط گروه ھای تروريستی مورد حمايت ناتو و دولت امريکا که نظير آن

مگر المان در ھمين قرن بيست و يکم در . يکم خانم مرکلاين است معيار ھای آزادی و دموکراسی قرن بيست و . نمود

؟ تصاميم و موقف گيريھای غير انسانی کابينه در پارلمان المان تحت .ده مأموريت نظامی در خارج شرکت نداردرچھا

نظارت خانم مرکل صدراعظم المان مگر در ھمين قرن بيست و يکم نبوده که با استقرار قوای نظامی و با تسليحات 

فاعی در ترکيه جھت سرکوب خلقھای سوريه و اکمال مقاومت عليه دولت اسد با وسايل جنگی المان، آيا خارج از شيوه د

ھای قرن نزدھم و بيستم است ؟ آيا فضای ھوائی سوريه تحت نظارت و کنترول شما قرار ندارد؟ آيا اعضای سازمان 

به جاسوسی و خبررسانی اوضاع سوريه به اتحاديۀ اروپا و استخباراتی المان در کشتی ھا در سواحل لبنان  مستقيم 

  مستقر نيستند ؟و از آن طريق به تروريستان مخالف اسد در وجود القاعده و اخوان امپرياليسم امريکا 

  مگر شبکه ھای ارتباطی ناتو با مشتی از فاشيستھا و فعاليتھای آنھا از سالھا قبل در اوکراين جھت گسترش تسلط ناتو 

رئيس دولت کشور اوکراين  را که به رأی آزاد مردم و با آيا که ما شاھد اوضاع ھستيم،  طوری زماندھی نشده بودند؟سا

 دموکراسی غربی انتخاب  شده بود با به راه انداختن تظاھرات ساخته و پرداختۀ امپرياليسم ناتو به ينتمام مواز

 تا کشور اوکراين را ھم مانند ؛نموديد مجبور به ترک کشورندتای فاشيتیخصوص با دخالت مستقيم دولت المان با کو

 مگر اين وده، دسترخوان خالی مردم آن را تھی تر از قبل نمايند؟ خود نمۀکاسھای اروپای شرقی با ناتو ھمکشور ساير 

پاول منابع   نو اشغال ممالک در ھمين قرن بيست و يکم نيست؟ ازدياد قوای نظامی المان و فرانسه جز چور و چیگامھا

ھنوز ھم نمی دانم که به  ؟.و استثمار خلقھای افريقا  به خصوص کشور مالی ، چه اھدافی را می تواند برآورده سازد

گفتۀ خانم مرکل در قرن بيست و يکم ھستيم يا با اعمال وحشيانه وغير انسانی که امپرياليست ھا در مجموع  در ھمه 

  قرون وسطا  زندگی می کنيم؟کشور ھای جھان  انجام می دھند ، در 

 عمل ی روسھا ھستند به شکلاً  اين منطقه که اکثرشھروندانپوتين با استقرار قوای نظامی روسيه در کريمه و کمک به 

 خلقھای به اصطالح کمک می کنند امی کند که امپرياليسم امريکا و ناتو اين برنده ھای جنگ سرد از ساليان زياد است ب

اين ھمه شيوه ھا و معيار ھای . ھستند، عمل کردند و ھنوز ھم دست بردار نيستند...... ه ھم ھمزبان وکه نه ھم نژاد و ن

قرن بيست و يکم است که جھت استحکام سيستم غير انسانی سرمايه داری و حاکميت جھانی امپرياليستھا مانند قرن ھای 

  . ار گرفته می شودگذشته ولی با تجھيزات جنگی و نظامی مدرن و گسترش جنايات به ک

  !خانم مرکل

جھانی «در مدرسۀ انسان کشی » پوتين«امروز در کريمه می گذرد، ھمان است که شاگرد ساعی سيستم امپرياليسم آنچه 

 که به شاگردانش ياد می دھد، که یمکتب.  عصری که شما آن را ستيغ تمدن جا می زنيد، فرا گرفته است،»شدن سرمايه

درواقع » پوتين «. از آن بايد استفاده نموده، از کشته ھای خلقھا، پشته ھای طال و ارز بسازندچگونهوقتی زور دارند 

خود شکن، آئينه «: اليسم قرار گرفته است، چه خوب گفته اندياينک آئينۀ کرداريست که جلو روی سردمداران امپر

به ھمين شيوۀ ضيف کشی اداره نمايند، مداران امپرياليسم جھانی بخواھند، جھان را سردمادامی که » ستن خطاستکش

اد بدون وقفۀ سرمايه ھای استعماری، بايد منتظر تولد ديشکايتی داشته باشند، بلکه به مانند از» پوتين«نه تنھا نبايد از 

  . نيز باشندیھای ديگر» پوتين«

 


