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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
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  اتو کوھلر :نويسنده

 جاويد : برگردان از
 ٢٠١۴سپتمبر ٠٧
  

  سالگرد قتل عام کندز
  کندز/ برلين 

کی  کندز صورت گرفته بود وارد پنجمين روزپنجشنبه  قتل عامی که در افغانستان  به دستور دگروال  المانی  درنزدي

  .سال خود شد 

نفر  به شمول تعداد زيادی از کودکان درحمله ھوائی که به درخواست ارتش المان فدرال  صورت گرفت در ١۴٠تقريباً 

  .    کشته شده بودند ٢٠٠٩ سپتمبر ۴

يصله کرد دولت المان فدرال برای محکمۀ ايالتی شھر بن که به خاطر قربانيان داير شده بود  در سال گذشته  ف

  . بازماندگان  وبستگان قربانيان جبران خسارت  نخواھد پرداخت 

  .در تصميم محکمه گفته شد  که ھيچ  سوء رفتاری که دولت المان فدرال مسؤول شناخته شود در اين مورد وجود ندارد 

 رسمی قابل اثبات نيست  و وی دراين قضيه  فرمانده سابقه نقض تعھداتگئورگ کالينوھم چنان در مقابل دگروال 

  .  مقصرنمی باشد چنين بود حکم محکمه 

اين ارتقاء مقام به منظور .  به حيث رئيس دراداره فدرال ارتش در بخش پرسونل منصوب گرديد ٢٠١٣ در سال کالين

 . دولت فدرال  ترفيع کرد  به حيث بريد جنرال قوای ٢٠١٣ مارچ ٢٧بريد جنرالی  وی صورت گرفته بود که به تاريخ 

  

  شن جنرالجروز 

 امروز جشن واقعی است که به صورت شاندار آن گئورگ کاليننيروھای واکنش سريع ناتو نياز به فرمانده دارد ، برای 

   پيدا کرد ءاقکند  روزی که وی به مقام بلند در ارتش المان ارت را برگزار می

. ه با قتل عامی که در کندز به راه انداخت  ونشان داد آن چه که وی می توانددقيقاً  پنج سال پيش يک دگروال نا شناخت

  .وھم چنان نشان دادکه با کشتار غير نظاميان بيگناه می تواند سرزنش واستغاثۀ  آن ھا را تحمل کند 

ی از يک.   ديده است ،گرديدند" نابود"  مرد وزن وکودک را که به دستور وی ١۴٠ عکس  اجساد گئورگ کالين

است ارزيابی گرديده  مناسب ومعقول به نظر مقامات ذيصالح وھم ھمکاران ما گفت کاری را که  وی انجام داده است

  .گردد  باعث قدرتمندی وی می

 که در ی به افغانستان وارد شد او قول داد ما با تمام قوت٢٠٠٩ھنگامی که او در اپريل   .  خود را نگه داشتۀ وعدکالين

  .زنيم    مشکالت وسختی ھا را عقب میتوان داريم 
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به اين سبب وی نه تنھا به بريد جنرالی ارتقای مقام پيدا کرد ، بلکه مرد  ثابت قدم ھم محسوب گرديد واين برای آينده 

المان منصوب  جديد التشکيل منجمنت پرسونل ارتش فدرال ۀکه به حيث رئيس اجرائی ادار.وپيشرفت وی مھم بود 

  . برايش سپرده شد  یجديدگرديد واداره 

  خته شود ياز ھمان فوالدی که گئورگ کالين  ساخته شده است ھر سرباز ارتش بايد از ھمان فوالد  ر: ما درک می کنيم 

  .واين پيام جديد مواصلت کرده است ، که او بايد ھنوز ھم به کار ھای بزرگتر منصوب گردد 

اين موضوع روشن شده است که آن ھا چه . کشور عضو پيمان اتالنتيک شمالی در نيوپورت جمع شده اند  ٢٨امروز 

مفسراصلی روزنامه جھان ژاک شوستر  قبل از اين گردھمائی مھم اتحاديه ". گوربچوف را دور کنيم " می خواھند 

  .ترين گردھمائی سران ناتو است اتالنتيک گفت که اين گردھمائی بعد ار سقوط اتحاد شوروی مھم 

 مانوئل باروسوخوزه رئيس کميسيون اتحاديۀ اروپا   .سران مذکورمی خواھند ناتو  در مقابل  پوتين پاسخ سخت بدھد 

گرديد ١٨٧٠تلگرامی  که باعث جنگ فرانسه در مقابل پروس گرديد و باعث به وجود آمدن  رايش المان  در مانند 

  . ديگر کيف را اشغال کند ۀپوتين می خواھد تا دو ھفت: که !) تلگرام فرستاد(يت اعالم کردبرای تحريک جنگ به فور

آيا اين .را راه اندازی کند  به زودی آنبه وجود بياورند و  يک نيروی واکنش سريع  کرد تا خواستدر در نيوپورت ناتو

  .  با ترس وترديد جھان اين مطلب را گزارش داد کافی است ؟ احتماالً نه

  . نيرو کافی خواھد بود  قدر  را در رأس اين نيرو بگمارند  ھمينکالينبااين حال اگر مرد مناسب مانند جنرال 

که در محل قابل درک است، قتل عام وی در کندز منجر به برتری وی از   صحبت می کندخوباو زبان خشونت  را

 ھرگز ضعيف کالين . گرديد ،ن پوتين به راه انداخته بودند را  عليه طرفدارا)١("اودسا "داوطلبان فاشيست که قتل عام 

   . نشده است 

از ھر زمان  ديگر بھتر  " يوآخيم گاوک "اين مردان عمل نياز کشورما ونياز ناتو است در حال حاضر رئيس جمھور ما 

  . تشخيص کرد وگفت که در حالت اضطراری چه می توانيم بکنيم 

يک جنگ : خواھد  داند که المان چه می  قد علم کرد می پوتين ضدهکه شجاعانه ب دولت المان فدرال رئيس جمھور

  .جديد برای آزادی 

واجد تمام شرايط   مجری  و"کالين"و )  ٢(رئيس  ومبلغ معنوی جنگ " گاوک : " يک جشن واقعی بر پا خواھد شد 

ت ما را و فردا جھان را نگه خواھد يم چيزی که دولئ  وحدت شان را برای ھمه تبريک بگو.ھم جنگ  دست در دست

   .داشت

  

 مخالفان  رژيم اوکراين از دست اراذل واوباش فاشيستی فرار کردند ودر سالون ٢٠١۴ ماه می ٢در: ـ قتل عام اودسا ١

در اين قتل عام که دست اتحاديه کارگری پناه بردند که توسط فاشيست ھا زير نظر پوليس سالون به آتش کشيده شد  

  نفر در آتش سوختند ۵٠نيز در آن دخيل است )  ایسی آی(

  

  به اين طرف در پست ٢٠١٢ مارچ ١٨ ـ  مبلغ روحانی  منظوررئيس جمھور المان يوآخيم گاوک است   که از ٢

رياست جمھوری تکيه زده است وی  در المان شرق به عنوان کشيش لوتری کار می کرد يک ضد کمونيست ونويسنده 

  ميباشد  است کمونيسم سياهکتاب 

  


