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 دولت اوکراين در خون
، وجود اين يا آن مثالً :  طب شناخته می شوندنشانگرھا مدتھاست که بی بديل ترين ابزار تشخيص بيماريھا در علم

  .عنوان مھمترين شاخص تشخيص يک بيماری خاص طبقه بندی شده استه عنصر بيگانه در بدن، ب

ه  بئیوليت جناؤمس، اگر طرح قانونی لغو مثالً .  نشانگرھای مخصوص تشخيص دادۀواسطه سياستھا را نيز می توان ب

ی پيروزی آزادی بيان است يا يک چيز امعنه به مجلس تقديم می گردد، آيا اين بخاطر توجيه آشکار جنايات فاشيسم 

  ديگر؟

 ١ - ۴٣۶ ۀطرح قانونی داير بر لغو ماد» باتکيوشينا«، والديمير ياواريوسکی، عضو فراکسيون بروریدر آخر ماه ف

 ئی قوانين جنا١ - ۴٣۶ ۀ مادموجبه ب.  تقديم نمود- رادا - اوکراين را به مجلس قانونگذاری اوکراينئیقوانين جنا

انتشار مطالبی داير بر ) يا( علنی جنايات فاشيسم، ترويج ايدئولوژی نئونازيسم، تدوين و ۀانکار يا تبرئ«اوکراين، 

 قانونی ۀدر يادداشت توضيحی ياواريوسکی، گفته می شود اين ماد. »توجيه جنايات فاشيسم و ھمدستان آن ممنوع است

ی مبارزه عليه ميھن پرستان اوکراين و عليه تدريس تاريخ مبارزات آزاديبخش امعنه ب« است، که او خواستار لغو آن

  ...»اوکراين می باشد

خاطر تأليف آن، ه ، که ب»کارتليس جاودانه«در رمان مستند .  موفق اتحاد شوروی بودۀ يک نويسندياواريوسکی سابقاً 

ی جمھوری سوسياليستی اوکراين گرديد، ملی گرايان را با ، مدال دولت»تاراس شوچنکو« مدال ۀ برند١٩٨۴در سال

راه افتاده ه دنبال دسته ھای باندری به  حرامزادگان محلی، تفاله ھای بشری، بۀليس، ھموپ«: سخن ديگر تعريف کرد

به » یتفاله ھای بشر«از چگونگی تبديل »  ھم داشتند که از چشم مردم صادق در آنجا پنھان شوند؟ئیمگر آنھا جا. اند

 اين رياکار سياسی را مورد ۀدر شعور ياواريوسکی درمی گذريم و فقط انگيز» مبارزان راه آزادی«و » ميھن پرستان«

اختالفات ايدئولوژيک معطوف به افزايش تنشھای «توجه قرار می دھيم، که گويا، آزادی تبليغ فاشيسم اجازه نمی دھد 

  .»راينی بروز نمايداجتماعی و تقسيم کشور در ميان شھروندان اوک

نشانگر خطا . ممنوعيت تبليغ نازيسم، يعنی انشقاق در افکار مردم و آزادی آن، يعنی تأمين آرامش اجتماعی! پس اينطور

 نازيسم، نازيھا و ھمدستان آنھا نخوابيده ۀمعلوم می شود در پشت ابتکار قانونی ياواريوسکی چيزی جز تبرئ. نمی کند

  .است

يوگنی  اعالم شد، وزير فرھنگ نوظھور اوکراين، کی يف گذشته در ۀھفت. نيز کمک می گيريماز يک نشاگر ديگر 

ارائه نمايد که بر ) رادا(، در نظر دارد طرح قانونی را به مجلس اعالی اوکراين )ميدان» صدا و سيمای« (نيشوک

. از تقويم حذف می شود) مترجم. المانسالروز ورود ارتش سرخ به برلين و تسليم فاشيسم ( ماه مه ٩اساس آن، جشن 
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روز يادبود قربانيان «عنوان روز ختم جنگ جھانی دوم، روز عزا و ه  ماه مه را ب٨در اروپا نيز قرار است روز 

  .در تقويم ثبت نمايند» اشغال اتحاد شوروی

روز بازسازی «، جون ماه ٣٠، روز »سالروز پيروزی بلشويکھای اشغالگر« ماه مه، ٩جای ه پيشنھاد شده است ب

» ١٩۴١ سالروز اعالم دولت اوکراين در شھر لووف از سوی استپان باندرا و ھمدستان او در سال -دولتمداری اوکراين

  .عنوان روز پيروزی شناخته شوده ب

جنبش (الزم به يادآوريست که قتل و غارت جمعی، يکی از عواقب ورود گردانھای سازمان ناسيوناليستھای اوکراين 

 بود که جون ماه ٣٠ به شھر لووف در روز المانتحت فرماندھی يارسالو استتسکو در کنار واحدھای ارتش ) اباندريھ

» ناختيگال«رخان، گردان ؤگواھی مه ب.  ھزار يھودی کشته شدند٧ تا ۴در جريان آن، بر اساس آمارھای مختلف، از 

فرماندھی ُرمان شوخئويچ نيز ھمراه با سرکوبگران ه ب) مترجم. شبه نظاميان طرفدار سازمان ناسيوناليستھای باندری(

ی دقيق کلمه، در ميان امعنه را از ھمان روز اول، ب» دولت اوکراين«بدين ترتيب، . در آن قتل و غارت شرکت داشتند

  .دريای خون تشکيل دادند

ن، از جمله، اسناد سازمان رخاؤ موجود و مورد تأئيد قاطع میيف اکنون سعی می کند اسناد تاريخ کی ئیحاکميت کودتا

 باندريھا در کی يف ۀتطھير گسترد.  انکار نمايدءناسيوناليستھای اوکراين و گواھی شاھدان عينی متعدد را با تمام قوا

. المانسازمان ضد اطالعات ارتش (آبور اوکراين که توسط قطعاتسازمان امنيت اوکراين اعالم کرد، . آغاز شده است

ی ھا مبنی بر قتل و غارت در لووف سرپيچی کردند، المان از دستور ١٩۴١ه بودند، در سال سازماندھی شد) مترجم

کميته امنيت » ناشيانه«ساخته و پرداخته » جنايات گردان ناختيگال«کشتند و » خشمگين«ھزاران نفر يھودی را جمعيت 

  .ملی اتحاد شوروی بوده است

عنوان ه  بابی يار بۀمنطق( کی يف نيز انکار می شود بابی يارباندرھا در تيرباران جمعی يھوديان در منطقه شرکت 

 کی يف، و *، يھوديھا، کولی ھا، کارائيمھایمحل تيرباران جمعی بيش از يکصد ھزار نفر از مردم غيرنظامی، عمدتاً 

.  شھرت جھانی يافت١٩۴١ اوکراينی آنھا در سال ی و ھمدستانالماندست اشغالگران ه ھمچنين، پرسنل ارتشی ب

يوسف الپيد، وزير دادگستری سابق اسرائيل و پژوھشگر متخصص اين جنايت، ضمن اعالم انزجار از چنين ). مترجم

اين . دروغھای گستاخانه، وجود اسناد انکارناپذير مبنی بر جنايت ناسيوناليستھای اوکراين در بابی يار را تأئيد کرد

  .اما، در کی يف شنيده نمی شودصدا، 

نام ه ، فردی باخيراً .  بين المللی بکشانندۀحاکمان جديد کی يف کوشش می کنند دفاع از جنايتکاران جنگی را به عرص

 ناسيوناليستھای اوکراين و حاميان ۀ دولت جديد کی يف در سازمان ملل متحد، استپان باندرا، سرکردۀسرگی يف، نمايند

مفھومی شبيه آن را ويکتور . تان اصيل اوکراين، تھمت خوردگان از سوی مقامات اتحاد شوروی ناميداو را ميھن پرس

 در پاسخ به سند ارائه شده از سوی مرکز ٢٠٠٧يوشنکو، رئيس جمھور سابق اوکراين ھنگام ديدار از اسرائيل در سال 

ود و اظھار داشت که با توجه به وجود شمار زياد داير بر جنايت باندرھا عليه غيرنظاميان بيان نم» يادواشم«مطالعات 

 ارتش شورشی اوکراين -آنھا نسبت به سازمان ملی گرايان اوکراين» نگاه«يھوديان در ميان جريانھای ضدفاشيست، 

  . اين جعليات را بشنودۀ ھم،بدين ترتيب، اکنون سازمان ملل متحد مجبور است. »نگرش تحريفی است«

 اتحاد شوروی، از جمله، يادواره ھای سربازان ارتش سرخ در ۀبودی يادواره ھای تاريخی دوردر ماھھای اخير موج نا

 ارتش شورشی اوکراين در - رھبران سازمان ملی گرايان اوکراينۀموازات اين، مجسمه ب. راه افتاده استه اوکراين ب

. ز پرچم پيروزی ھتک حرمت می شودطور منظم اه  مسکونی اوکراين نصب شده و در تجمعات نئونازيھا بۀدھھا منطق

  .را از نام شھر کی يف حذف کند» شھر قھرمان«حاکميت فاشيستی اوکراين در نظر دارد عنوان 
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 برای اثبات اين واقعيت که امروز در اوکراين کارزار گسترده ای برای تطھير ئیبا اين اوصاف، ديگر چه نشانگرھا

  الزم است؟ راه انداخته اند، ه ايت عليه بشريت باشخاص و سازمانھای مرتکب جنايت جنگی و جن

 نئوفاشيستھا و مھار زدن به ھيتلريسم و ۀزمان تشکيل دادگاه نورنبرگ جديد، محاکم. گستاخی حد و مرزی نمی شناسد

رب به که، غ اما، مثل اين. حاميان آن که خلقھای اروپا ھفتاد سال قبل نيز از آنھا آسيبھای فراوان ديدند، فرارسيده است

ھم فقط توان کمی برای سرزنش » ميدان«متصديان . بيماری نسيان مبتال شده و قادر نيست نورنبرگ جديد بر پا نمايد

  .کردن نئوناريھای اوکراين دارند

خاطر ه ب»  آزادی-سوابودا« پارلمان از حزب ۀ تلويزيون اوکراين توسط سه نمايند-لم ضرب و شتم رئيس راديودئوفوي

اين واقعه حتی طرفداران .  والديمير پوتين از تلويزيون، در سراسر جھان منتشر شدچ ماه مار١٨ پخش سخنرانی

خواست » سوابودا« ھم واکنش نشان داد و از حزب امريکاسفارت . را در بھت و حيرت فرو برد» ميدان اروپا«باوفای 

  ...فراخواند» به رعايت نظم و انضباط«ضاربان را 

تصور کنيد، :  يکی از وبالک نويسان در يک طنز نيشدار می گويدامريکا و رياکاری مقامات ئیدر رابطه با دو رو

 سوسياليست -  به رھبری حزب ھيتلری کارگران ناسيونالامريکائیاالن سالھای جنگ جھانی دوم است و ديپلوماتھای 

، به رعايت » يھوديان مشغول ھستندألۀ مسئیبه حل نھا« تذکرمی دھند ھنريش ھيملر و ساير رھبران رايش را که المان

  .نظم و انضباط دعوت کنند

بابی يار جديد نيافريده است، » روسھا، لھستانی ھا و يھوديان«ھنوز برای »  راستۀجبھ«آيا می توان خود را با آن که 

  . زمان الزم استاوکراين ظاھراً » ميھن پرستان« ديوانگی ۀتسکين داد؟ برای قضاوت در بار

منظور تحت الشعاع قرار ه خرد می شود، ب» دندانھای ھيوال« بستن بر آن که چگونه اوکراين در زير غرب با چشم

  . به طوفان نئونازيسم در قلب اروپا دامن می زند کاتين، وبابی يار، ولين  عام ھای قتلدادن 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .جممتر. کارائيم، خلق کم شمار ترک زبان و معتقد به يھوديت -*

  

  دکتر علوم تاريخ، پرفسور دانشگاه نظامی وزارت دفاع روسيه* 

http://www.fondsk.ru/news/2014/03/26/ukrainskaja-derzhava-na-krovi-26616.html 
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