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 وداع باشکوه جرمن ها با بانوی تاریخ ساز اروپا 
 

با   دقیقه تشویق گرم، در خیابان    ۶آلمان 
ها ، بالکن ها، پنجره ها، آنگال مرکل را  

دقیقه کف    6وداع گفت، کل کشور برای  
نمونه ای دیدنی از رهبری و دفاع    -زدند  

 .از بشریت 
و   فداکاری  مهارت،  شایستگی،  با  وی 

  18میلیون آلمانی را برای    80اخالص  
سال هدایت کرد. و جایش را به جوانترها  

 *داد 
زبان   بر  بیهوده  سخنان  نداد،  شعار  او 
نیاورد ... او در کوچه های برلین برای  
عکس گرفتن ظاهر نشد.* او را "بانوی  
جهان" لقب دادند و از او به عنوان معادل  

 .شش میلیون مرد یاد کردند 
سال رهبری او بر کشورش،    ۱۸در طول  

هیچ تخلفی علیه او ثبت نشده. هیچ یک از  
 *بستگان خود را به یک پست دولتی منصوب نکرده است 

زمانی که تمام کشورهای مسلمان؛ به پناهندگان سوری و عراقی؛ پناه ندادند؛ پناه داد و مثل مادری  
 *.مهربان به آنها خانه و غذا داد 
 *.در ادارات و سازمان ها نصب شوند یا خیابانی به اسمش بگذارند  او اجازه نداد که تصاویرش 

او ادعا نکرد که او جالل و جبروت ساخته است. او میلیون ها دالر پول نگرفت، و هیچ کس  
عملکرد او را تشویق نکرد، او منشور و تعهدات را دریافت نکرد، با کسانی که قبل از او بودند  

 .لوث نکرد  مبارزه نکرد و خدمات انها را
دیروز خانم مرکل سمت رهبری حزب را ترک کرد و آن را به کسانی که بعد از او بودند تحویل  

 .داد آنهم در حالی که آلمان و مردم آلمان در بهترین وضعیت خودشان تاکنون بوده اند 
د و  مردم به بالکن خانه های خود رفتن  ل  آلمانی ها در تاریخ کشور بی سابقه بود. ک  عکس العمل

 .دقیقه مداوم کف زدند. تشویق ایستاده در سراسر کشور 6به طور خودجوش برای او 
آلمان به عنوان یك پیکر واحد با رهبر شایسته خود خداحافظی كرد، رهبری که تحت تأثیر مد یا  
مرکز توجه بودن قرار نگرفت، امالك و مستغالت، اتومبیل ها، قایق های تفریحی و هواپیماهای  

 .خریداری نمی كرد* ، می دانست كه او از آلمان شرقی سابق است  شخصی را 
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او رفت و اقوامش ادعای مزیت نکردند ... هجده سال هیچ وقت کمد لباس خود را تغییر نداد ...  
 *.خدا بر این رهبر ارج گذارد 

اغلب  در یک کنفرانس مطبوعاتی، یک روزنامه نگار زن از مرکل پرسید: ما متوجه شدیم که شما  
یک لباس مشابه پوشیده اید، آیا لباس دیگری ندارید؟ وی پاسخ داد: "من کارمند دولت هستم، مدل  

 ".نیستم 
در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر، از او پرسیدند: *آیا شما خدمتکار هایی دارید که خانه شما را  

داری را انجام می    تمیز می کنند، وعده های غذایی شما را آماده می کنند و سایر امورات خانه 
 *دهند؟

پاسخ او این بود: " نه، من هیچ خدمتکاری ندارم و به آنها نیازی هم ندارم. چون خود من و  *
 *".شوهرم این کار ها را هر روز در خانه انجام می دهیم

سپس روزنامه نگار دیگری پرسید: چه کسی لباس ها را می شوید، شما یا شوهرتان؟ پاسخ او:  
را مرتب می کنم و شوهر من کسی است که با ماشین لباسشویی کار می کند و  "من لباس ها  

معموال در شب ها، زیرا شبها فشار روی سیستم برق رسانی کمتر است و مهمتر این است سر و  
صدای ماشین رختشویی برای همسایه ها ایجاد مزاحمت نکند. خوشبختانه دیواری که آپارتمان ما  

 .کند به قدر کافی ضخیم است را از همسایگان جدا می 
او به آنها گفت ، *"من انتظار داشتم شما از من در مورد موفقیت ها و ناکامی های کارم در دولت  

 *" !!!بپرسید 
خانم مرکل مانند هر شهروند دیگری در یک آپارتمان عادی زندگی می کند. نه قصری دارد نه  

 *خانه مجلل
ر اعظم آلمان در آپارتمان زندگی می کرد، آن را ترک  او که قبل از انتخاب شدن به عنوان صد 

 *.نکرده و در همانجا ماند،. *ویال ، خدمتکار ، استخر شنا یا باغ ندارد 
 به این میگن الگوی جامعه  

 که در تمام مدت حکومتش مردم در آرامش زندگی کردند 
   آفرین بر تو ای ابر زن دنیا ؛ تو شایسته احترامی
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