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  عثمان حيدری

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٠

  .آنھائی که باد می کارند، طوفان درو می کنند
  :ست، جلب می نمايم اکتوبر رسانه ئی شده ا١٨نخست توجه و دقت تان را به اين دو خبر که ھمزمان به تاريخ 

  

  اسالم گرايان در شھر کوبانی سوريه مبارزه می کنندمقابلی المانموتورسيکلت سواران 

  

افراط گرايان گروه مقابل  ،با نظاميان کرد به شھر کوبانی سوريه رفتند تا ھمراه المانموتورسيکلت سواران از 

  .مبارزه کنند" داعش"

" Median Empire"، اين موتورسيکلت سواران اعضای باشگاه کلن "فوکوس آنالين"ی المان آنالين ۀبه گزارش نشري

  .ھستند

ه ھای ما امروز بچ" : نوشت" فيس بوک" اجتماعی ۀ خود در شبکۀس اين باشگاه موتور سيکلت سواران در صفحيرئ

  " .تشباری قرار گرفته اندآکه آنھا تحت ند در کوبانی بودند و به من گفت

 باستان مادھایسيس شد و به افتخار أ توسط کردھا ت٢٠١١در اواخر سال  " Median Empire" خود باشگاه 

  . باستان را نياکان خود می دانند مادھایکردھا . نامگذاری شد

به . را در کوبانی واقع در نزديکی مرز با ترکيه دفع می کنند" داعش"شبه نظاميان کردھا در سوريه ھمچنان حمالت 

 . نيمی از قلمرو اين شھر توسط افراط گرايان اشغال شد گزارش رسانه ھا، تقريباً 
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 در سوريه و عراق مبارزه می کنند" داعش" در کنار الماننوجوانان از 

  

 می باشند، در المان سالگی که شھروندان ١٧ -  ١۶ ، شش نوجوان در سن Rheinische Post ۀبه گزارش روزنام

 .در سوريه و عراق مبارزه می کنند" داعش"کنار گروه تروريستی 

 دريافت کرد که گزارش می دھد که دو دختر در وستفالن -ننوردراي ايالتاين نشريه سندی را از طرف وزارت كشور 

 مطابق با احکام اسالمی ازدواج المانگزارش شده است که يکی از آنھا قبل از رفتن از . ميان اين اين نوجوانان ھستند

 رد نمی کند که تعداد نوجوانانی که به سوريه و عراق رفتند، می تواند المانعالوه بر اين، سرويس اطالعاتی . کرده بود

  .بيشتر باشد

، در حال حاضر در کنار شبه )سرويس اطالعاتی (المان فدرال حفاظت از قانون اساسی ۀبا توجه به داده ھای ادار

  .د مبارزه می کنن وستفالن-نوردراين  از ايالت اسالمگرا١٢٠در سوريه " داعش"نظاميان 

  

شھر ھای پھلوی با اندکی دقت در ھر دو خبر فوق و با در نظرداشت آن که اوالً ھر دو طيف در يک ايالت و چه بسا 

ظرفيت خشونت زائی و تجاوز در بين افراط گريان غير در حالی که زندگانی می نمايند، در ثانی و حتا يک شھر ھم 

، با کمال ئی به خشونت، دست کمی از افراط گريان ندارندقابل قياس است و گروپھای موترسيکل سوار در پاسخگو

  :اطمينان می توان نوشت

در آيندۀ قريب و به محض برگشت اولين افراد از گروپھای متقابل به المان، شھر ھای المان نيز شاھد خشونت فزاينده 

  .از ھر دو طرف خواھد گرديد

ان و مطابق به سياست ھای کلی المان می باشد و يا خير، ھر گاه اين که تمام اين پروسه دقيقاً زير نظر استخبارات الم

جنگ طلب و دولت . سان نباشد، به احتمال قريب به يقين می توان نوشت، که ھمين طور استآحکم قاطع در موردش 

گر آنچه  برای تعقيب سياست ھای بعدی خود به غبار آلود کردن فضاء بين نسل ھای پناھنده نياز دارد، مفاشيستی مرکل

را نمی تواند درک کند و يا ھم سيستم سرمايه به وی اجازۀ درک آن را نمی دھد، شناخت درست از مردمان شرقی و 

 باران گورا وحيات بخش در واقع اين ھمان طوفانيست که تخيل. حافظۀ ديرپای دشمنی و انتقام جوئی بين آنھاست

آنچه را در اين ميان . ون در سنگفرشھای المان آغاز خواھد يافته، ريختن خمبدل ساختمرگ امپرياليستی را به کابوس 

  . به نسل ھای پناھنده محدود بماندسياستمداران المان کور خوانده اند، اين است که گويا آن خونھا صرف متعلق
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