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 Political  سياسی 

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 

   ٢٠٠٩ جنوری ٢٧ برلين، 
  
  
  

  يادبود از هالوکاست در پارلمان المان
  

  و
  

  هالوکاست های روزگار ما
  

 جنوری، ياد قربانيان ٢٧ ــ در برلين امروز به مناسبت  Bundestag"بوندس تاگ"ل ــ پارلمان المان فدرا
 Auschwitz" او شويتس" روز آزاد سازی کمپ زندانيان نازی در ١٩٤٥ جنوری ٢٧. را گرامی داشت" هالوکاست"

 جنوری را ٢٧ روز ١٩٩٦ ــ يکی از رؤسای جمهور سابق المان ــ در سال Roman Herzogرومن هرتسوگ . است
اعالم کرده بود که از آن زمان تاکنون اين روز را در المان، رسمًا برگزار " روز يابود از قربانيان رژيم نازی"به حيث 
  .ميکنند

        
  گفته شود؟هم اندک " حزب نازی"، چه باک دارد که در مورد ، بپردازيم"اوشويتس"که به زندان مخوف پيش ازين

" ناسيونال سوسيالزم " Nationalsozialismus است، که مخفف ترکيب المانیNAZIاز کلمۀ  تلفظ انگليسی "نازی"
حزب ناسيونال "اين مکتب از طريق . همچنان به کسی اطالق ميگرديد که پيرو اين مکتب بود" نازی. "می باشد

. بليغ ميگرديد تNationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)"  سوسيالست کارگری المان
 است که شرح را در زمينه، اضافی ، با اين حزب و مکتب آنقدر مشهور"جنگ عمومی دوم"و " آدولف هيتلر"ارتباط 
 .ميگرداند
NAZI ی " در زبان المانی ، موجود نيست المانی" Z"چون در زبان دری حرف معـرف  . ميشود تلفظ )" ناتسی(نا

چون در وطن عزيز و . پشتو و اين بهترين شيوۀ ادای اين حرف است " څ"  حرف نوشت و يا به" ت س"بايد يا آنرا با 
ز از حروف مخصوص پشتو و داريم، چرا در زبان دری ني" پشتو"و " دری"ما دو زبان رسمًا قانونی و کامًال همتراز 

 را به همين شکل بايد "ارنوال" نکنيم؟؟؟ مثًال کلمۀ فادهکه در دری معادلش را نداريم، است" څ"حرف از خصوصًا 
های آينده در زمينه بيشتر  ضمن يکی از بحث(.که به غلط معمول گشته است ؛ چنان"سارنوال"نوشت و نه بصورت 

  )خواهم نوشت
را در زبان های مختلف " NAZI"تلفظ ميگردد ، بناًء به تقليد از آن " ز"به شکل  " Z"در زبان انگليسی چون حرف 

  .قـبول کرده اند" نازی"تو به صورت های دری و پشجهان و از جمله در زبان
  

در زمان حاکميت حزب سفاک و خون آشام نازی در المان، زندان های بزرگ کار اجباری احداث کرده بودند، که در 
 را و هم "منفور"آن هم اسيران جنگی جبهات جنگ و مخالفين رژيم و اشخاص ناقص العقل و همجنس بازان و اقليتهای 

کسی که يکبار . ، تحت شرايط غير انسانی و طاقت فرسا در بند نگه ميداشتندــ " يهود بودن"محض بخاطر  ــ  رايهودان
  .در چنين زندانی می افتاد، نجاتش از ناممکنات بود
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کمپ های "ــ که به " زندان کار اجباری" ممالک متصرفه اش صدهادر زمان رژيم تشنه بخون نازی در المان و 
، Dachau" َدخــَو"، Auschwitz" اوشويتس" ايجاد گرديده بود که بزرگترين همه در روف اند ــ هم مع" مرگ

 " برِگن بلزن"، Buchenwald" ُبوخنوالد"، Mauthausen" َموت َهوزن"، Sachsenhausen" َزکِسن َهوزن"
Bergen-Belsen  رگورافـنسب"و "Ravensburg انسان نگهداری گرديده و از درين زندانها که مليونها. قرار داشتند 

کوره های . " امحاء گرديدند مليون يهود و از همه بيشتر چند بيشمارفرادان تا سرحد مرگ کار گرفته ميشد، ايشا
درين زندانها زبانزد عام است و آن کوره هائی بودند که اجساد را در حرارت چند هزار درجۀ سانتيگراد در " آدمسوزی

  .ندبه خاکستر مبدل ميساخت" تی ثانيه"آن واحد و باصطالح در 
در چکوسلوواکيای آن زمان مشغول ضمن يک گروپ بزرگ محصالن افغانی   ١٩٦٠دهۀ اوايل در زمانی که در 

الن را به سير چنين کمپها  محص، اکادمی ما بنا بر رسم همان زمانری مسايل تخنيک نظامی بودم، اداره چيانفراگي
 امحای انسان  را که براینازی ها" دستگاههای قتل" و غيرۀ "حمام های گاز"و " دمسوزیآکوره های " و ميبردند

 Tresienstadt ــ که در زبان المانی Terezin" ترزين"يکی ازين کمپ ها در شهر . نشان ميدادندساخته شده بودند، 
 .  قرار داشتگفته ميشود ــ 

ــ " پولند اشغالی"بود که در شهری به همين نام در خاک " ويتساوش"بدون شک که بزرگترين زندان اين نوع ، همانا 
 بدست قوای ١٩٤٥ جنوری ٢٧به تاريخ "  اوشويتس"زندان . از جملۀ ممالک مفتوحۀ المان هيتلری ــ ساخته شده بود

  . متحدين آزاد ساخته شد
  . نيز اندک گفته شود" کاستهاال"يا " هولو کــَوست"مينۀ خود بد نيست در ز
Holocaust ]ˈhoːlokaʊ̯st, holoˈkaʊ̯st [  مأخوذ است از کلمۀ يونانیὁλοκαύτωμα, holokáutoma  که ،

، قتل عام " هولو کوست" تحت نام  در قلمرو زبان المانی.را ميدهد" قربانی سوختگی"يا و " کامًال سوخته"معنای 
  . مليون نفر، تخمين ميگردد٦،٣  تا ٥،٦ند، که تعداد شان از الاقل مچندين مليون يهود را می فه

  
. اند" هالوکاست"نمايندگی ميکنند، منکر " زمانتی سميتي"يا " ضد يهوديت"ه از البته بعض کسان و خصوصًا کسانی ک
رنيس " محمود احمدی نژاد" ازين واقعيت تاريخی انکار می ورزد، همانا داکتر مشهور ترين سياستمدار زمان ما که

در حالی که احمدی نژاد و همفکران وی بعد از گذشت، : خوشتر اينست که . است" جمهوری اسالمی ايران"جمهور 
 مليونها يهود مظلوم هنوز هم سوگوار اند و گريبان ميدرند، از قتل بيرحمانۀ" کربال"يکهزار و چارصد سال از واقعۀ 

  .ست نازيها، خمی بر ابرو نمی آرند و آنرا تکذيب ميکنندبد
  

که به " هالوکاست"ران اميراث خوبقايا و روزگار بايد دانست، که باورنکردنی از عجائب ريشخند و طيرۀ تاريخ و 
ن انسانان فلسطين گرديده و  ايجاد کردند، امروز خود بالی جا"فلسطين"را در خاک " اسرائيل"کمک استعمار ، کشور 

و تازه ترين هالوکاست اسرائيليان، همانا . می نمايند اعمال "فلسطين"هالوکاست های بيشمار را در حق خلق مظلوم 
همه اطالع داريم که ضمن حمالت وحشيانۀ اسرائيل بر خاک غزه، . است که هنوز هم ادامه دارد" هالوکاست غزه"

  .، در خاک هالک افتيده اند"طفل معصوم"فلسطينی، به شمول چهار صد بيشتر از هزار انسان بيگناه 
  

ضمن غزلی گيرا و غم انگيز، گوشه ای از هالوکاست کودکان غزه را " نور اهللا وثوق" شاعر زيبابيان افغان جناب 
را حسن ختم اين گرديده و من آن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ترسيم نموده که زينت بخش صفحۀ امروز پورتال 

  :مقال می کنم 
  

  

  
  زهـ هلوکاست غۀ کودکان در خون خفتبه

 
  احساسیقال

  نگاهتاناديم گرفته بــــــــــــــــ دلامشب

 ر فصل تباهتانــــــــــ آخی لحظه هاوان

  زنندیوسه مــــــــ شما بی ها به پاآوار

  پناهتانـــــــــــــــی سر بی اند روافتاده
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 ی زندگی به آنسودهيم پرــــــــــــ دلمثل

  آواز ماهتانۀهار تازــــــــــــــــــ برنگ

  استدهيرزه از بر تان دل برـ به لمادر

  بابا نگاهتانۀديــــــــــ گشته در دو دگم

 شق راـرده عـ درو کشهير  زی کسیآر

  گواهتانبتيرق مصـــ چشمکان غوان

  پرسم از دلمیزار وسوسه مـــ صد هبا

 تاناهيه کس نشانده به روز سـ چرباي

  دست را به همنيــــــ آسمان و زمدادند

 ده به اعماق چاهتانــــــــنگ شان فداديب

  نوشتیر مـــ نگاهتان همه را مهمشق

 ه بود اشتباهتانــــــــــ دفتر زمانه چدر

  شودی احساس می قالیاـــــــ هگلبوته

  رش راهتانــــ من فۀدي سو بدست دهر

  
  

 


