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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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  Arnold Schölzel: نويسنده

  جاويد: برگردان از
 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٣

  

  ²خوک ھای خط مقدم جبھه: ¹کانال سياه

 ۀروز دوشنبه  در روزنام. کند  را تعقيب می آن ، و زبان تبليغات شود  زنجيرۀ جنگ المان گسترش داده می

  تاريخ نگار آزاد به قلم ه ایمقال » Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)«  فرانکفورتر الگماينه سايتونگ

 .تحت عنوان  روسيه خرس نيست  بلکه يک خوک است که بچه ھای خود را می خورد  " Gerd Koenen گرد کونن"

  . مدارا نکنيد ³با وحشی ھا وبا  اسالوی ھای ھيوال وپائينتر: به اين معنا که  ر کرده بودعنوان يک صفحه را پ

آن ھا از جنگ دوم جھانی وفاشيزم المان تنھا نسل کشی .  صحبت نمی کند بلکه حکومت رفاه ھمگانی گوبلزدر اين جا 

 ۀ اتحاد شوروی  سکوت می کنند وبه نام مليون شھروند کشته شد٢٧يھوديان اروپائی  را می بينند  اما در مقابل  

 که در نطق خود به مناسبت ھفتادمين سالگرد يوآخيم گائوکاز آن ھا نام می بردند ويا مثل رئيس جمھور المان  "روس"

  . جنگ عمومی دوم در  گدانسک  در مورد کشتار مردم اتحاد شوروی سکوت می کنند

. لکه بيشتر از سياست ھای پوتين بحث در مورد کل  روسيه است سياست پوتين مورد بحث نيست  ب" کونن " برای 

اما برای متخصص کمونيزم و روسيه مسأله به شکل قومی . ی که رئيس جمھور گائوک نامشخص باقی گذاشت ئجا

  . ھستند "  بزرگ قومی جھادیۀروسي"مطرح است وبرای اورئيس جمھور مسکو  ومخالفان در شرق اوکراين 

 فراکفورتر الگماينه ۀنگار فرھنگی سابقه که مدت طوالنی در روسيه کار کرده است در روزنامخشم خود را خبر

چوف از خروج نيروھای رببه درستی نوشت  گو " Kerstin Holmکريستين ھولم . "سايتونگ خالی کرده است 

چوف داده شده بود به گوربتمام آن چه توسط اما ناتو ، خواست دوستی ايجاد کند وکمک مالی دريافت نمايد شوروی می

  .اشغال خود در آورد واکنون نظاميان ناتو تا پشت سرحدات شان خود را رسانيده اند 

اًنا " او به جواب ھولم  اشاره به شعر . به دور است " کونن" دادن  از نژاد پرستان نوع به برھان ودليل گوش فرا

. را مقايسه کن به يک خوک که بچه ھای خودرا می خورد کرد که گفته بود  ، روسيه  ) ١٨٨٩ ـ ١٩۶۶" (اخمتووا 

  .  گاه مطرح نشده است می نويسد  از ادعای ارضی پوتين که ھيچ" کونن "

فرھنگ ستيزانه  و صرفاً به عنوان عکس العمل تحريک آميز خرس روسی  سياست مسکوبيش از حد خونين  ، جدی و

  : بيشتر می خواھد » روس « زيرا . باشد  ر داشت شرايط  می اراضی با در نظۀتوسع برای دفاع از غار خود و

 سياه از ابخازيا  تا اودسا  وترانس نيستريا از پيکر  اوکراين قطع گردد واوکراين به ۀھنگامی که سواحل شمالی بحير و

 اعتقاد .محصورخواھد ماند  )شھری در غرب اوکراين(کشور محاط به خشکی تبديل گردد اوکراين  بين کيف ولويو 
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 کوچک مبدل خواھد شد که روسيه به خط پيمان عدم تجاوز ۀين است که خود به خود اين مناطق به روسيابر

  .  طبيعی امنيتی روسيه تلقی می گردد ۀھيتلر ستالين نزديک خواھد شد که در غرب به ويژه در المان منطق١٩٣٩

روس ھا ھيچ چيز : دمه  به ھيجان بيشتر  آمده و می گويد توھم خود را با واقعيت اشتباه گرفته است بعد از مق" کونن"

روس ھا در سر فرماندھی ارتش به نام  غول با . نمی توانند، آن ھا ھيچ ھستند وھيچ کاری از دست شان ساخته نيست 

  . به نام ميان تھی   ياد می شود " کونن " پاھای ِگلی  ونزد 

 توليدات  فرانسه است پوتين موفق نگرديده پايه ۀتوليد  اجتماعی روسيه به اندازنظر به اطالعات تا حدودی کھنه شده 

کشورش به سوی  .يا دوباره ايجاد کند حفظ ورا ھای صنايع غير نظامی با پتانسيل  وفن آوری علمی مرتبط به آن 

 اين مؤرخ ۀ ھا  ،  به گفترود عمر متوسط مردان به رکود مواجه شده است  تقريباً به مقياس عمر افريقائی کاھش می

 قربانيان بی نام و کميسار ھای سرخ و ليس مخفی  جنرال ھای گارد سفيد ووپ ستالين  کليسا و پوتين می خواھد تزار و

 .نشان ترورھا وسازماندگان کشتار ھای جمعی را دوباره در کنار ھم جمع آوری کند 

ی که خود آماده ودرکنار ھم ترتيب نموده است وی را ئھره ھامؤرخ پژوھشگر از گفتار احمقانه وبی معنی می لرزد  چ

  .مضطرب ساخته است 

دھد تا با کشتار وی را از صحنه حذف کند    و خوک المانی خط مقدم جبھه  را با فشار در مقابل خوک روسی قرار می

  .  مرگ به پايان می برد ۀامبه زبان  وھدف برن" از خشم ناپديد شدن" پايدار خود را با فرمول ھگل ۀخطاب" کونن " 

 ۀ در روزنام١٩۴٢واَنا آخمتووا در فبروری .  درسمت شوروی به جنگ کبير ميھنی مبدل گرديد ١٩۴١جنگ درسال  

  .را منتشر ساخت» شجاعت « پرودا شعر

  

  کند دانيم  که اکنون ترازوچه را وزن می  ما می

  وامروز چه اتفاق می افتد  

  

  می گرددزمان شجاعت است که آغاز 

  ما وی را ترک نمی کنيم  واو ما را ترک نمی کند 

   بدنيست  خود را در زير گلوله باران قرار دھيم 

  بدون خون در آن جا قرار گيريم بدون درد و

  ما شما را ای گفتار روسی حفاظت خواھيم کرد  

  واھيم کرد خوھم چنان کلمات روسی بزرگ را حفاظت 

  روی خود حمل خواھيم کردوشما را رايگان  وخالص با ني

 ! دھيم برای ھميشه  وشما را از اسارت نجات می

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   )١٩٧٩اليپزيک ( اَنا اخمتووا شعر بدون قھرمان " راينرکيرش " برگردان شعر به المانی توسط

کونن ورئيس جمھور گائوک يا نمی دانند "  . کونن " نقص از نظر  جھاديست بزرگ قومی  روسی بی عيب واخمتووا

  به ھمين خاطر است که آن ھا خواھان جنگ ھستند  . ويا نمی خواھند بياموزند که جنگ کبير ميھنی چه معنی دارد 

Der Schwarze Kanal – 1  رد  تلويزيونی  سياسی ـ تبليغاتی المان شرق در دوران جنگ سۀبرنام: کانال سياه 
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Ein Frontschwein - 2   خوک جبھه اصطالحی  از زبا ن سربازان است که به منظور طعنه وسرگرمی برای

رفت اين اصطالح در ھردو جنگ جھانی مورد استفاده قرار داشت وھمچنان يک نوع  سربازان طرف مقابل به کار می

  مورد استفاده قرار می گرفت   دداشتنادای احترام برای سربازانی که مدت مديدی در خط مقدم  جبھه قرارد 

3- Untermensch ـ اصطالحی است از زبان نازی ھا  وطرفداران برتری نژادی در ايدئولوژی ناسيونال 

به خصوص مردم المان  از بقيه مردم برتر ھستند در قوانين نژادی نورنبرگ که در سال "  آريائی ھا" سوسياليسم

پائنتر از ( به عنوان" اسالو ھا ، سياه ھا و کولی ھا " اد ھای دورگه  وھم چنان   تصويب گرديد  يھودھا و نژ١٩٣۵

 . رفتند تا ريشه کن گردند گمورد تھديد وآزار واذيت قرار  يا نژاد ھای پست تر طبقه بندی شدند و )انسان

 

Arnold Schölzel / Wochenendbeilage 27.09.2014 

 

 

 

  


