
 کریمیا یا   زیرٔه  قاورمهج

 زیبا ؟   قرم جزیره  درامد اشغال  در عفغانستان ، پیش -  Natoدسایس پروژه سازی 

اضافه  وکه اسمان خراشهای نیویارک ، مرکز سوداگری بین المللی از جانب شمار ترویستها به زمین نشست  - ۹/۱۱حادثه  وحشتناک 

که هللا  رئیس جمهور امریکا جارج بوش امر بمبارد را بسر طالبان صادر کرد  .  مد من گریست از سه هزار نفر انسان در ان  تلف شدن 

یک نفر عفغان هوشمند  اینجا در ویرجینیا به زنده یاد حیدرجان حمیدی که ایشان بعد   ن نام کرده بود .ریگن انها را ازادی خواها

رئیس شهرداری قندهار مقرر شد گفته بود که برای مردم عفغانستان تکت التری برامد که حدیث این اقا همسایه  دیوار به دیوار روی  

. این رخداد نا میمون و خالف توقع  واکنشهایی   انجا دیگر وجود ندارد که عفغانستانحمیدی صاحب را ازرده ساخته بود ،  مالحظات 

   برای مثال پروفیسور    کرد در خود امریکا پخش را 

Churchill –  در این بخش امریکا راThe evil impire  -  . بخواندJeremiah Wright said ‘’ God Damn 

America , U.S to blame for 9/11 that the United States brought on 9/11 attacks with its 

terrorism.””  و الیکس جونز ان جنایت را یک عمل درونی گفت ، و پروفیسورچامسکی ، امریکا را  یک کشور

 تروریست نامید که مرا تا حال باورم نمیاید ؟

ریکایها در مدت یک قرن انجا در عفغانستان مانده یدیایی تازه  در دانشکده  من تبارز نمود که میگفت چقدر عالیست اگر اما

شوند تا فکر ایدولوگ خاص » عقبگرایی « ان مردم را که اوشان از نادانی با هیچ شرایط نمی سازند از سنخ  بگار 

خداوند ، زن و خوک نفرت دارند کان انکار از افرینش خداوند است   دیگرگون کنند ، بد خدایان  که از خوش خلقتی

اواز مقدس بولدوزر ، شاول ، تراکتور و دیگر که مرا شنیدن بخصوص زن که ُو محمد را زائید . اغاز پروژه سازیها با 

حداث پروژه هایی  این انکشاف تازه طرح و ستراتیژی گوناگون در جهات ا . بچنان هدف دموکراتیک مژده میداد در رسیدن

در پوشش اینها پروژه ها ،  تا  از نگاه من همه جعلی بودند رفت می پیاده شده فغانستان ع در کشور که مختلف با مصرف هزینه  گزاف 

جزیره  کریمیا ، بزبان ترکی قاورمه یا قورمه از گوشت   د . کرعفغانستان است اشغال  از هزار مرتبه  مهمتر  انجزیره  کریمیا را ک

» دام  امریکایها پروژه سازی  کهروسیه را میسازد  کشورنَفس و نَفَس ان یگانه بندرگاه دریایی ک یاد شده ، جزیره   ،ند گوسف

درعفغانستان ، جزدفاع از کشورجمهوری اوکراین در برابر حمله  نظامی روس چیزی دیگر نبود وگرنه همرنگ زمین « 

بلیونها دالر  نیروی ضربتی امریکا باشگاه خود بگرام را در مدت چند ترنگ در تاریکی شب رها نمیکردند ؟ یا این اندازه  ،

بان که انها هنوزادم نیستند  البرای طرا ، دوربینهایی شب نگر و دیگر مودرن نظامی بسیار ، لباس عصری مهمات عصری ، اسلحه 

کشوریکه که بحر ، بر، هوا در اختیارش است از سوی چند نفر رهزن  . گین و شرماور است که بسیار نن  یاز خود بجا گزاشتند

» ازادی  دستاوردهایی دموکراتیک دو دهه بخصوص موتور سایکل سوار به تقلید از فرار محمد به یثرب در تاریکی شب میگریزد و 

بدست امده بود برباد داد که تا حال اشک از دیده هایی یتیم ، را در انکشور که با دادن قربانی فرزندان دلیر و شجاع میهنمان زن « 

بیوه زن ،  روشنفکران ، و زحمتکشان ما جاریست کان بی ارتباط با جزیره  کریمیا یا قاورمه نیست  که مردم ما را بی پر و بی بال  

         بساخت؟   

و  کشمکشهایی میان این د  که  اشغال بکنندچون هانکانگ دیگرهم میخواستند انرا کریمیا میخوانند و زمانی نگلیسها این جزیره را ا

پدر تاریخ انرا  یونانی ، هیرودوتیس طوریکه جهانی دارد  شهرت   ظر زیباییاز ن یاد شده ،  جزیره رخ داده است  انجا انراتورپ ام

یکی  سیسد سال یعنی در مدت  ۱۷۷۴تا  ۱۴۷۴از سال  این جزیره ایلدورادو. نین ، هند را ذوالقر یونانیسکندر و نه  عالم میخواند خزی 

ان تاب  و دولت ترکیه در برابر   اتفاق افتادانجا یک سلسله نا ارامی از جانب روسها  ۱۷۷۴که در سال  ترکیه بود  عمرات ت از مس

ومت تزاری  از سوی حک ن قرار داد بعدها ی ا.   گردیدجزیره به ازادی ان منجر کان طرف دستخط شد   بین دو معاهده  اورده نتوانست 

به  مربوط میشود کان شد ب امپراتوری روسیه  قلمروضمیمه  بوتمکین  جنرالتوسط قوای  کریمیا   ۱۷۸۳سال در  و گردید لغوه س رو

      گسترش بدهد.نوب غربی روسیه را جدات ح سرتا که   ( ۱۷۶۹ – ۱۷۲۹)  کبیرخارجی کاترین سیاست  

)  روسها ، دانیوب گویا که در جنگ با روسیه از ترک عثمانی در پشتبانی  انگلیسهاکه  ( ۱۸۵۶ – ۱۸۵۳کریمیا ) جنگ جزیره  

پول  این ت بسوی کانستین تا  انگلیسی امر داده شد به کشتی بحری  دسامبر ۲۳در  دن اشغال میکن  ۱۸۶۳ جوالی  در را ( رومانیایی عصری  

  در دانیوب باز نمود علیه  روسیه . در عین ماه در تجاوز را   جنگ را اعالن نمود، ترکیه بسر روسیه و در چارم اکتوبر روان شود. 

    و  فرانسه  مینماید ، سناپی تخریب    منطقه  در -   squad-ronبنام   را ترک  بحری کشتی سیاه  شتی روسی در بحیره  ک پس از انکه

  گ بشود ، لذا  بطرفداری ترکیه وارد جن که  راضی ساخت کشور اتریش را لترتیب باند تا میدهجنگ بسر روسیه اعالن انگلیس 

،  ۱۸۵۴سپتامبر دین در حو سپس مت .    اشغال گردیدانجا از جانب اتریش  ۱۸۵۴که در سال  منطقه  دانیوب را تخلیه کرد روسیه 

  دند نمودر سیوستاپول اغاز روسی را  طوالنی محاصره  یکساله  و  سیاه پیاده کردند کریمیا در بحیره  عساکر خویش را در شمال ساحل  



، سه   ۱۸۵۵فرستاد . در اخر یازده  سپتامبر   ی انجاده هزار سپاه –درون جنگ شد  مونتدپای  –دینیا سار ۱۸۵۵جنوری  ۲۶در . 

روسها حصارها را انفالق دادند ، کشتیها را   –روز بعد ار حمله  پیروزمندانه   فرانسه بسر َملَخوف ، پایگاه دفاعی نیرومند روسیه ، 

اینکه اتریش تهدید کرد که با   دند . در قفقاز و بحیره  بالتیک جنگ اغاز شد . پس ازنموتخلیه  غرق کردند همچنان سیوستاپول را 

پزیرفت و کانگریس فرانسه اماده کرد ان توافق   ۱۸۵۶متحدین یکی شود  روسیه  شرایط  مقدماتی  ان خواست را در اول فبروری 

ارضی   میت ا، تا ضمانت کرد تم ۱۸۵۶مارچ  ۳۰در نتیجه  دستخط  معاهده  پاریس بتاریخ مارچ .  ۳۰فبروری تا   ۲۵را از نامه 

را در دماغه  دانیوب. در پایان که بحیره  سیاه بیطرف   –ترک عثمانی را و روسیه را مجبور میساخت تا واگزار شود جنوب بیسارا بیا 

   پایمونت   –دینیا سار   پایمونت  –دینیا سار     .............  .  اعالن شد و دریای دانیوب برای همه کشتیهایی بین المللی باز گردید

     پایمونت  –دینیا سار   ایمونت پ  –دینیا سار

م و اداره  جنگ کریمیا از هر دو طرف بسیار ناتوان بود. بیماری بشکل بیتناسبی که از هر دو طرف تقریبا تلفات به دوسدو پنجا  ظن 

س از دفتر  یک نر – Mary Seacoleهزار نفر منجر گردید ، وقتا که این خبر ها از شرایط رقتبار در میان مردم انگلیس رخنه کرد 

ُو با مصرف   دریافت کرد مریضان و زخمیها را تیمار داری کند. هنگامی که وی پاسخ رد را  –جنگ خواست تا ُو به کریمیا برود  

را به صفت پایگاه   --  convalescentبه بالک الوا برفت انجا یک هوتل انگلیسی ، یک کلپ افسری و خانه  نفاهتی خویش شخصی 

دیگر  ساحه  یرسکودار توسط نرس و انجا رونما گردید انکشاف بهتر برای معالجه  بیماران زخمیها در میدان جنگ اماده کرد که 

برای  مطلوبتر را ساخت معالجه  عساکر زخمی را در میدان جنگ و هموار کرد راه که انقالبی  Florence Nightingaleانگلیسی 

 انکشاف بعدی در تداوی میدان جنگ.  

. اما بیدار ساخت امپراتور روس الیگزاندر دوم را ) که ُو غالب امد  جنگ برقرار نکرد روابط قدرتها را در اروپای شرق  

فق شد مسابقه داد روسیه  پسمانده را با امپراتوران غرب که اتریش  ( ضرورت که مو ۱۸۵۵نیکوالی اول را در مارچ 

گرفت که در پایان پشتبانی روسیه را در ماموریتهایی    ارانسه ر فکه ُو طرف انگلیس و بود  هاضافه تر از ان سود برد

خویش را حمایت کند  اتریش که تابعیت از انگلیس و فرانسه میکرد تا بتواند کشور  پای مرکزی از دست داد. و کشوروار

.  انجامیدایتالیا و جرمنی  کشورهایی دبه اتحا ان درعوض که منجر به شکست اتریش شد  ۱۸۶۶و   ۱۸۵۹ر سال  د کان  

کان  انگیزه  جنگ کریمیا عبارت بود از دفاع حقوق اقلیتهایی مسیحی در فلستاین کان بود بخش امپراتوری ترک عثمانی 

. فرانسه دفاع از حقوق  رومن کاتولیکها میکرد ، و روسها از کلیسای  رو به زوال میرفت  ۱۸۰۰ سالهاییاتوری دررامپ

   زمستان در. ن تلف شد  است که  ششسدو پنجا هزار انسان در ا  بیارتادوکس شرقی. لذا جنگ جزیره  قرم یک جنگ مذه

در جزیره  کریمیا طوفانی مدهشی اتفاق افتاد ، کشتی غول پیکر انگلیس کان عساکر ، مواد خوراکه ،   ۵۵ –  ۱۸۵۴سال 

زیره  کریمیا که تاریخ لذا ماجرای سرگزشت ج، انتقال میداد در ان بحیره غرق گردید ،  راادویه ، خیمه ها ، لباس و دیگر

وحشتناک دارد نه تنها قابل پژوهش است بلکه ان سیاست هنوز ادامه دارد که طالبانیزم ، پروژه سازی در عفغانستان ،  

با میزایل زمین بهوا  ۲۰۱۴هفده  جوالی دریایی همچنان سر نگونی هوا پیمای مسافربر ملیز شهر کیف ،میدان در  کودتای

استند که غربیها درسر امریکا میخواهند ان جزیره را   ها شایدپیش درامدو دیگر  کشالهاینها نفر مسافر داشت ،  ۲۹۸که   

کان شاه رگ حیاتی کشور روسیه را میسازد اشغال کنند – بازی بزرگ دیگر که بی شباهت با بازی جینگا یا ناتو نیست  

  یگوید :م که

Scale the tower to topple your rivals! . پیمایش کن برج را تا سرنگون کرد حریفان  خود را 

ند ، یک  شد؟ در ادیسا در بحره  سیاه در یک مانور نظامی که عساکراز هوا بسوی بحر پرتاب می  ۱۹۶۵در سالهایی 

سط کشتی با سرعت سرسام اوری در ساحل که همه  محصل افریقایی ان تمرین را عکاسی میکرد که یکی از پاس بانان تو

فیلم   –مصروف شنا بودند یا بروی ریگ خود را افتاب میدادند پیاده شد و با بسیار شن و فرط  کامره  ان جوان را قپید 

کامره را انطرف پرتاب کرد و خود کامره را سخت بروی ریگ زد چرا که ان ناحیه به ارتباط جزیره  قاورمه یا کریمیا  

 نهایت حساس است .

“It is impossible to build a fence around such country as Russia.” Putin 

 

 


