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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٢ نومبر ٠٩

  :نيويورک تايمز 
 دکن   يک متحد نازی اوکراينی را رئيس ناتوسۀا می خواھد نوامريکا

 

   يک متحد نازی اوکراينی را رئيس ناتو کندسۀا می خواھد نوامريکا: نيويورک تايمز

ًپس از آن، احتماال يک زن .  از سمت دبيرکلی ناتو کناره گيری کند٢٠٢٣مبر ستولتنبرگ قرار است در پايان سپتينس 

  .بايد اين پست را بر عھده بگيرد

 يک ھمدست نازی ھای اوکراينی از جنگ سۀاواشنگتن کريستيا فريلند، نو» اول«اساس گزارش رسانه ھا، انتخاب  هب

  .جھانی دوم است

ستولتنبرگ،  واشنگتن برای جانشينی ينس ۀمورد عالق» نامزد برتر«، (NYT) ساس گزارش نيويورک تايمزابه 

  .دبيرکل ناتو، کريستيا فريلند است که در حال حاضر وزير خزانه داری و معاون نخست وزير کانادا است

  . به پايان برسد٢٠٢٢مبر ت سپ٣٠ رياست او در ۀقرار بود دور.  دبيرکل ناتو است٢٠١۴ستولتنبرگ از سال 

 ۀ اين روزنامۀبه نوشت.  تمديد شد٢٠٢٣مبر  سپت٣٠ ساله تا ۶٣موريت اين سياستمدار أبه دليل درگيری در اوکراين، م

ی، اتحاد نظامی فراآتالنتيک اکنون می خواھد برای اولين بار در تاريخ خود يک زن را در رأس اين پيمان ئامريکا

  ! دھد، انقالب فمينيستی ادامه داردنظامی جنگ افروز قرار

نيويورک تايمز عالوه بر فريلند، ھمچنين از زنان ديگری که گفته می شود در حال بررسی آنان ھستند به عنوان 

  . فعلی ناتو نام می بردرويژیاجانشينان احتمالی رئيس ن
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 زوزانا چاپوتووا، رئيس جمھور ديگر رقبای احتمالی برای اين پست عبارتند از کاجا کاالس، نخست وزير استونی،

  .کيتاروويچ، رئيس سابق دولت کرواسی، که سفير زاگرب در واشنگتن نيز بود-اسلواکی و کوليندا گرابار

ھای رسانه ھا در اوايل   ارائه شده توسط نيويورک تايمز با گزارشامريکاامپرياليسم » نامزدھای مورد عالقه«فھرست 

  .سال جاری مطابقت دارد

ھا باقی مانده  ی گفتند، با اين حال، تا انتخاب رئيس جديد ناتو ماهئامريکا ۀات ناتو که نامشان فاش نشد به روزناممقام

شوند در مذاکرات ميان اعضای اين ائتالف عمر زيادی نداشته  می» اسامی که از اول مطرح«است و ممکن است 

 .ستولتنبرگ يک سال ديگر تمديد شود رياست ۀ، دور يکی از مقاماتۀحتی شايع است که ممکن است به گفت .باشند

 ۀاين چيزی است که مقال. برای پست دبيرکلی ناتو در نظر گرفته می شود» نامزد برتر«با اين وجود، فريلند يک 

  :خواھد بگويد نيويورک تايمز می

نه است، يک عامل تعيين  در حمايت از اوکراين در جنگ عليه روسيه چگوال که مواضع ھر يک از نامزدھاؤاين س

  .فريلند، که مادرش اوکراينی بود، به دليل مواضع شديد طرفدار اوکراين معروف است. کننده خواھد بود

جمھور قانونی   برای حمايت سرنگونی ويکتور يانوکوويچ، رئيس٢٠١۴به گزارش نيويورک تايمز، او ھمچنين در سال 

  .اوکراين تحت حمايت کرملين، به کيف سفر کرد

 مايکل چومياک است که فرزند ميخايلو خومياک در اوکراين است و بعد از مھاجرت به کانادا پس از سال سۀافريلند نو

  . نام خود را تغيير داد١٩۴۵

مرد جوانی «توصيف کرد که در طول جنگ جھانی دوم، » مھاجری ممنون از کانادا«عنوان  نيويورک تايمز او را به

ھای ھيتلری را متحدان مفيدی برای مقابله با شوروی   اوکراينی شرکت داشت که نازیۀرايانگ بود که در يک جنبش ملی

  »ديدند و کمونيسم می

 نازی ھای اوکراينی و ۀکند که چومياک يک ھمکار برجست با اين حال، اين روزنامه اشاره ای به اين واقعيت نمی

  .بود Krakivs’ki Visti  تبليغاتی اوکراينی زبانۀسردبير روزنام

رخ ؤ نازی تأمين مالی شد و توسط مالمانً منتشر شد، مستقيما توسط ١٩۴۶ و ١٩۴٠اين رسانه که بين سالھای 

مواضع خود فريلند در مورد والدينش . توصيف شد» به شدت ضد يھود« به عنوان جان پل ھيمکای ئکانادا-یئامريکا

  .مبھم بوده است

  .کند رگ مادری خود امتناع کرده و در عوض آنھا را تحسين می پدربزرگ و مادربزۀاو از قضاوت دربار

منتشر کرد که در آن توضيح داد که پدربزرگ و مادربزرگش که با » اوکراين من «ای با عنوان   او مقاله٢٠١۵در سال 

ده نگه دارند تا  اوکراين مستقل را زنۀدانستند که وظيفه داشتند ايد خود را تبعيدی سياسی می«ھا ھمکاری داشتند،  نازی

  ».را به دست بياورند زمانی آن

 ».يا در نسل ھای بعدی و در برخی موارد نسل بعد از آن زنده ماندؤاين ر«: فريلند از جمله نوشت

 

 


