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  ارنولد شولسل :نويسنده

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۵ جنوری ٢۵

  

  .»کاف«حرف بد با 
  نياز مشروعيت برای  جنگ  غربی ھا

   به اين سو افزايش يافته است١٩٩٠از سال 
  

انتی کمونيسم در مکان دوم .  به اين سو افزايش يافته است ١٩٩٠به مشروعيت برای جنگ غربی ھا از سال نياز 

   .تنزل کرده است واخالق در صدر جا گرفته است ، که  آن را غرب وتنھا غرب اجاره کرده است

 سال ١۴لمان  از اارتش ناميده شد ، جنگی که " مداخالت بشر دوستانه  " ١٩٩٠اولين لشکر کشی ھا بعد از سال 

 می» ما « :يا به بيان ديگر . بدينسو در افغانستان به راه انداخته است ، و مدت طوالنی از آن صحبت نمی شد 

زمان لشکر کشی ھای تازه و .  خواھيم در تمام جنگ ھا شرکت کنيم ولی نمی خواھيم در اين  باره صحبت کنيم 

  .  است خوشايند امپرياليستی  به پايان رسيده

پس از حمالت . کسی که جنگھای تجاوز کارانه را به راه می اندازد  اما سکوت می کند ، تنھا خودش قربانی است 

که " شارل دوگل " تروريستی در پاريس  تمام دولت ھای غربی ورسانه ھای شان وکشتی طياره بردارفرانسوی 

  .را بر خود گذاشته اند "  چارلی " است ھمه نام نماد زور وقلدری ست و به طرف شرق ميانه به راه افتاده 

 سياسی ۀوی از حلق.  است برتولت کوھلر" فرانکفورتر الگيماينه سايتونگ " يکی از قربانيان اصلی ناشر روزنامه 

ً در تبصره ھای خالص نام روسيه وپوتين را جاروب می کند اما طبعاً  جھان  به طور متوسط  ھمه روزه  صرفا

 جنوری  را ٧حمله تروريستی : و فش   جنوری با غر٨وی در ).  کمونيست ( يعنی " کاف "  حرف بد بدون نوشتن

  .اعالن جنگ عليه تمام جھان آزاد توصيف کرد

يا آن چه را به عوض جھان  در نظر می    تعلق  دارد ، که خود را به اشتباه اغلب با جھان وکوھلراين به مختصات 

  . تصور  می کند ،گيرد

 پس از ضربه زدن برطبل در پی آن می آيد ، مانند مھره ھای تسبيح که ھمه مانند ھم ھستند و کوھلرچه در متن آن

در واقع ھيچ کس تعجب نمی کند ، که روز تا روز مردم  . يکی به تعقيب ديگری می آيند قابل پيش بينی است 

  .  دھد  رس و وحشت را گسترش میکه به نام اسالم وبا تکيه بر قرآن ت. بيشتراز اسالم می ترسند 
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 ديگر امور ارتش ۀعالوه ترجمه کرد ، ميتودی که ب» شوک  «ۀترس و وحشت را می توان به زبان انگليسی با کلم

جورج دبليو " دوباره متولد شده "مسيحی  در تخريب وفتح عراق تحت رھبری ٢٠٠٣اياالت متحده امريکا در سال 

دھند وتا امروز به کار  را ترجيح می) شوک (ربمباران  افريقا وآسيا اين روش وغرب د بوش از آن استفاده کرد 

  .برند می

 مسيحی وحشت ۀبيشتر مردم در نقاط مختلف جھان  ازچنين حمالت با انگيز  احتماالً می داند که بيشتر وکوھلر

  . اين حمالت  تفاضای بيش از حد از وی   خواھد بود ۀنوشتن در بار. دارند 

که در اين جا در غرب  نفرت  يافت می شود  که به توھمات خشونت آميزعليه :  ھا گفت کوھلرپس از ھمه بايد به 

مظاھره کننده ھا ) ١پگيدا  (در تظاھرات " رسانه ھای دروغ "  ھمينۀاشار خارجی ھا منجر می گردد وبه اتکاء و

 . را عليه ديگران بيش از بيش   خشمگين  می سازد 

روس ھا ومسلمان ھا ھذيان می  ۀ سايتونگ تقريباً ھر روز در باره حملالگمانيه فرانکفورترۀ که روزنامئیااز آن ج

را به راه انداخته اند که تنھا از " ربغ "ی ھياھواکنون برای منحرف کردن افکارديگران تغيير جھت داده و ،گويد

نجش برپا شده است وبدون قصد نيروھای مسلح فانتزی وتوھمات جنگ غير قانونی شان سخن می گويند که بدون س

  سوری، ليبيائی، مالی، سودانی، ، عراقی،متحدان  شان به صد ھا ھزار  افغان شان وپياده نظام اسالمی و

 .سوماليائی، يمنی وغيره را قصابی کرده اند 

 جنوری ١٣در . ترش دادتوان آن را گس شناسد که به راحتی می تنھا توھم ھای آرام و بدون خشونت  را میکوھلر

اروپا خود را برای مقابله با ترور آماده می " اول خود  جار زد که  ۀ در صفح"زود دويچه سايتونگ  "ۀروزنام

  سازد 

از اين ھم بھتر خواھد شد . سال ترور دولتی غرب کاری در برابر تروريست ھا انجام خواھد داد ٢۵الخره پس از با

!!  

 ديده می شود که ، زمان مقايسه کنيمۀماينه سايتونگ و زود دويچه سايتونگ را با  روزناماگرگفتار فرانکفورتر الگي

بيش از ده ھا صفحه را  اختصاص داده  )برای چه چيزی ما بايد جنگ کنيم( ھامبورگ  تحت عنوان ۀاين روزنام

  .است با توجه به نظر وديدگاه وی برای يک اسالم ديگر  کاری انجام دھيم 

وسط ارتش اياالت متحده و متحدينش از پاکستان تا غرب افريقا  به ھيچ صورت درج صفحات  اين قتل عام ت

که می " جوزف جوفی"در بھترين حالت مثل اين مطلب  توسط مرواريد روزنامه نگاری . روزنامه نمی گردد

   :نويسد

گرچه ناتو وشرکايش . د ايجاد کند که مانند سوريه وليبيا جنگ ھمه عليه ھمه شدت گرفته است س غرب بايد در جائی

سدی در برابر آن نھاد تا  تمام سد ھا را نابود کرده اند وجنگ در حال حاضر در شھر ھا راه پيدا  خواھد کرد  بايد

  .جنگ به طورمعمول ادامه پيدا کند 

  .  دارد  اصلی، ھيچ کس نمی گويد  که غرب در صدد برپائی جنگ  به طور دايمی است چون به آن نيازۀنکت

  . می خواھيم در تمام جنگ ھا شرکت کنيم  ولی نمی خواھيم در اين باره صحبت کنيم » ما « 

  .زمان لشکر کشی ھای تازه و خوشايند امپرياليستی به پايان رسيده است

  

  لمانیا اول نام حروف از پگيدا) ١(

)Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes(  
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  يان ميھن پرست عليه اسالمی شدن غربئاروپای امعنه ب
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