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 (Yuryi Rubtsov)  - روبتسوف يورئی

 شيری .م .ا  :برگردان
 ٢٠١٥ فبروری ٠٥

 

 سرخ ارتش شاھکار  -آشويتس آزادسازی
 اردوگاھھاۀ موز مجتمع از که ئیانسانھا از بپرسيد بلکه، رسيد،نپ آنھا خود از حتی آشويتس، اسيران احساس ۀبار در

 است، شده حک آنھا سردر بر انسان ھزار صدھا نابودکردن خاطره ب که را لعنتی مھر شما و  -اند کرده بازديد

 یم را قبرستانی سکوت کنون تا گاز اتاقکھای به شده رانده اسيران ۀنال و فغان ئیگو تو .کرد خواھيد مشاھده

 داشته نگه را خود صاحبان دست گرمای ھم ھنوز عينک، مسواک، ھا، اندازه ھمه در کفش از کوھی ...شکند

 ...است

*** 

 پولند خاک در ھيتلر مرگ اردوگاه که اين بر داير جنجالی اظھارات طی اسختينا گژگوژ ،پولندۀ خارج امور وزير

 اوکراينی سربازان جنوری روزھای آن در بود، اوکراين ۀبھج اولين اين« :گفت .کردند آزاد اوکراينی نظاميان را

 اينگونه .سرخ ارتش نه ،»کردند آزاد را اسيران و گشودند را اردوگاهۀ درواز نيز آنھا داشتند، حضور آنجا در

 جھانی جنگ تاريخ ۀھم از آشويتس آزادسازی تاريخ تفکيک برای تالشھا آخرين نه ،احتماالً  و اولين نه اظھارات

 آشويتس ۀموز در ١٩۶١ سال از روسيه موجود ۀغرف ٢٠٠٧ سال اپريل ماه در پيشتر پولند رژيم .بود خواھد ومد

 پولند .نمود منوط روسيه طرف از سرخ ارتش توسط پولند اشغال ئیشناسا به تنھا را آن مجدد افتتاح .کرد تعطيل را

 سال در که غربی بالروس و غربی اوکراين یاسرا به مربوط اطالعات که کند، پافشاری اين بر گرفت تصميم

 .شوند نگھداری پولند شھروندان ۀغرف در شوروی اتحاد ۀغرف جایه ب بايد شدند، ضميمه شوروی اتحاد به ١٩٣٩

 ۀمعاھد مبنای بر شوروی اتحاد به »الحاقی« اراضی غرفه، در موجود ۀنقش در که شد آن خواستار ھمچنين پولند

 .شود مشخص المان و شوروی اتحاد نبي١٩٣٩ سال تجاوز عدم

 نکوھش مورد اجتماعی ھای شبکه در آشويتس آزادسازان مليت و خون ترکيبات تدقيق بر داير تصميم که حالی در

 یپولندۀ روزنام در انتقادیۀ مقال طی ،گژگوژ پان اظھارات به واکنش در »٢٠ پورتال« نامه ب کاربری گرفته، قرار

 را گژگوژ ۀپوز بود، زنده اکنون او اگر .بود آشويتس بازماندگان از يکی من ۀرخواندپد« :نوشت چنين ويبورچا

 او جنجالی، اظھارات آن از پس روز دو  .کند می پافشاری خود سخنان روی یپولند وزير اما ،)»ماليد می بخاک

 ايگور کند، جا از را ایبيرکن -آشويتس ۀدرواز که تانکی اولين ۀرانند« :گفت خود »ئیگو واقعيت« بر تأکيد ضمن
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 که ديگر بسياری و ھا اوکراينی روسھا، با ھمراه که اين به مربوط اطالعات واقع، در .»بود اوکراينی پابيرچنکو،

 اين توضيح از او بلکه،  .ندارد اھميت یپولند وزير نظر از جنگيدند، می اوکراين اولۀ جبھ نيروھای جمع در

 آشويتس آزادسازی سال ھفتادمين مراسمه ب روسيه جمھور رئيس پوتين، ديميروال که است، نگران جھان به لهأمس

 .نشد دعوت

 و شکست را مرگ اردوگاه ۀدرواز تبار، يھودی سرگرد ،شاپيرو آناتولی که اطالعات، اين به گژگوژ پان ،احتماالً 

 او ادعای صحت فرض یحت  .ندارد دسترسی شد، وارد آشويتسۀ محوط به ھمه از قبل او فرماندھی تحت گردان

 لقب شوروی اتحاد درء قضا از که پابيرچنکو شد، وارد مرگ اردوگاه به پابيرچنکو شاپيرو، از پيش که اين بر دابر

 چيزی چه يافت، ارتقاء کشور ۀبرجست دانشمندان و ء وکال از يکی جايگاه به بعدھا و گرفت جنک ۀشايست قھرمان

 يابد؟ می تغيير سرخ ارتش سطتو مرگ اردوگاه آزادسازی واقعيت در

 ثابت غير جنگ در شوروی اتحاد ھای جبھه اسامی .دارد نياز تاريخ درس فراگيری به اسختينا گژگوژ حال، ھر در

 فئيک نبردھای شروع از قبل ،١٩۴٣ مبرنو ١۶ در نيز اوکراين اول ۀجبھ .شدند می تعيين حمالت سمت به بسته و

 ارتش نيروھای .شد می ناميده بريانسک ۀجبھ ھم آن از پيش و وارونژ ۀجبھ وقت، آن تا جبھه اين .شد ناميده چنين

 شوروی اتحاد خلقھای ۀھم ترکيب از )ليتوانی ١۶ و لتونی ٢٠١ واحدھای مانند ملی،  قطعۀده چند استثنایه ب( سرخ

 و بود منطبق سرخ شارت عمومی ۀقاعد بر ھم اوکراين اول ۀجبھ  .شدند می تکميل ھا جبھه به رسيدن تناسب به

 .گ ژنرال رھبریه ب شوروی اتحاد مسلح نيروھای کل ستاد دانشمندان گروه تحقيقات اساس بر آن ملی ترکيب

 درصد، ٣ حدود در  -بالروسھا درصد، ١۶ -ھا، اوکراينی درصد، ۶۶ از بيش -روسھا :بود چنين کريواشيوف

ً   -قزاقھا درصد، ١ /۶ از بيش  -يھوديان درصد، ٢ /٢ تقريبا - تاتارھا  درصد، ١ /۴ -ازبکھا درصد، ١ /۵ تخمينا

 .درصد ١ از کمتر -)مليت ده چند بر مشتمل(بقيه

 ۵٩ لشکر قطعات ۀقھرمانان نبردھای ۀنتيج در و اودر -ويسلو عمليات جريان در ١٩۴۵ جنوری تاريخ در آشويتس

 .گرديد آزاد اوکراينۀ جبھ چھارم سپاه ٣٨ لشکر  قطعاتبا متقابل ھماھنگی در اوکراين ۀجبھ يکم سپاه ۶٠ و

 در .کردند آزاد را -زارتس و مونويتس -آشويتس شرقی ۀشعب دو ،۶٠سپاه از نظام پياده ٣٢٢ و ١٠٠لشکرھای

 و ،کراساوين .م .ف جنرال فرماندھیه ب لووف سپاه نظام پياده ١٠٠لشکر قطعات جنوری ٢٧ روز ٣ ساعت حوالی

 -آشويتس ديگر ۀشعب يک روز ھمان درست .شد وارد آشويتس محوطه به ۴۵۴ ۀپياد کندک مشخص، طوره ب

 روز .گرديد آزاد گريشين .د .م دگروال فرماندھیه ب ۵٩ لشکر از نظام پياده ٢٨۶ کندک رزمندگان توسط -ياواژنو

 .ساختند آزاد را بيرکنای اردوگاه پطرنکو، .يا .و فرماندھیه ب نظام پياده ١٠٧ قطعات کندک بعد،

 نگار روزنامه ،نويک ماريوش .نيست پولند ۀخارج وزير »لھج« به نيازی ھيچ اينجا در .است روشن چيز ھمه

 :دھد ادامه خود ۀجسوران اظھارات به آن به رجوع با بتواند او تا کرد تھيه تقلبۀ برگ اسختينا پان برای یپولند

 با  .ئیکلمبيا نه بود ھند در ساکن غير ندویھ کلمب کريستف نبود؛ ھا اوکراينی از مرکب فقط اوکراين اول ۀجبھ

 چيز اينجا در  .کند نمی باور پولند خارجی سياستۀ ادار رئيس منجمد ھلج ۀنسخ به ھم نويک ماريوش حال، اين

 .ندارد وجود بيشتر خطر جز ديگری

 شده تکرار ندازها از بيش ھا حافظه از دوم جھانی جنگ در آن ارتش و شوروی اتحاد نقش کردن پاک برای تالشھا

 ،چالی والری .کند می نقش ايفای مجموعه ھمين در ھم فئيک .آورند می يادھا به را تاريخی خرابکاری آنھا ۀھم و

 تعداد بيشترين« :داشت اظھار و گذاشت اسختينا پای جای در پا اوکراين، جمھوری رياست دفتر رئيس معاون

 .»ساختند آزاد را اروپا کلی طوره ب و ديگر اردوگاھھای حتی ،)آشويتس( مرگ اردوگاه اين تنھا نه ھا اوکراينی
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 اين از ديگر يکی اوکراين و المان به شوروی اتحاد ۀحمل خصوص در اوکراين وزير نخست ،ياتسينيوک اظھارات

 پيرامون ديدگاه بيان از خودداری صورته ب را خود ئیواقعگرا بالفاصله ھم المانۀ خارج وزارت .بود جعليات

 ۀتفاھمنام به استناد با المان بيستم قرن تاريخ ألۀمس مھمترين ئینما وارونه بر داير ديگر کشور مقام مزخرف نانسخ

 راه مبارزان« را خود .اس .اس سربازان پيش مدتھا از که لتونی  :ديگرۀ نمون يک ھم اين و  داد نشان سياسی

 قربانيان ۀرفت سرقته ب کودکی دوران« دمستن -تاريخی نمايشگاه برگزاری است، کرده اعالم »آزادی

 ٢٧ مناسبته ب پاريس در يونسکو مقر در »نازيھا ساالسپيلس مرگ اردوگاه جوان اسيران چشم از (*)ھولوکاست

 .کرد قدغن را ھولوکاست قربانيان يادبود جھانی روز ،جنوری

 و دھند می گواھی روسھا و روسيه يهعل روانی -اطالعاتی جنگ از آنھا ۀھم و  است زياد خيلی موارد اين مشابه

 پيروزی در شوروی اتحاد نقش تحريف دوم، جھانی جنگ نتايج »بستن تازيانه به« :از است عبارت نيز آنھا ھدف

 .اروپا آزادسازی و المان بر

 نازيھا مرگ اردوگاھھای بازماندگان اظھارات ف،ئيک و برلين واشنگتن، در نئونازيھا حاميان جعليات جایه ب بيائيد

 مرکز رئيس ،فلوگ نوآخ .بشنويم ھستند، زنده ھنوز و کردند استقبال شوروی اتحاد آزادبخش نيروھای از که را

 و آشويتس مايدانک، ... که داريم، ياده ب و دانيم می ما« :گويد می »ھولوکاست بازماندگان سازمان« اسرائيلی

 در گتوھا، در ما که ھنگامی .کردند آزاد سرخ ارتش و شوروی اتحاد سربازان را مرگ اردوگاھھای ساير

 اروپا و گرديد پيروز ھيتلر بر داد، نجات را ما که بود، ما اميد تنھا سرخ ارتش کشيديم، می زجر مرگ اردوگاھھای

 .»ساخت آزاد را

*** 

 :تکميلی توضيح

 آنھا از يک ھيچ در و شده، هبرد کاره ب »ھولوکاست« ۀکلم بار سه مقاله اين متن در است روشن که ھمانطور -(*)

 نفر ميليون ۶ کشتار« بزرگ دروغ و جھانی ارتجاع و صھيونيسم ساخته »ھولوکاست« ئیکذا دين آن مفھومه ب

 »ھولوکاست« ۀکلم از مقاله متن روشن منظور .است نرفته کاره ب اروپا فاشيسم مرگ اردوگاھھای در »يھودی

 شده نابود گاز اتاقھای در جمله، از )يھودی نه( »انسان ھزار صدھا« ھيتلری مرگ اردوگاھھای در که است چنين

 .است

 مترجم
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