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  دوکتور محمد اکبر يوسفی

 ٢٠١٢ جون ٠٧

  

  )Bonn(» بن«تاريخچۀ مختصر از شھر 
  

 اسم شھری است در شھر بن که صورت تحرير اسم آن به حروف يا الفبای التين در فوق نمايش داده شده است،

لمان، که با معنی و مفھوم آنچه در زبان دری ممکن با تلفظ ھای صوتی متفاوت، اغرب  وسطی جمھوری فدال 

و يا » دری«در الفبای » ب«اگر اين کلمه را پس از حرف . معنی و مفھوم داشته باشد، ربطی نشان نمی دھد

 .HeinichF. J(»  يونکر. يوت.  ھاينريش اف«که، در فرھنگ  طوری) ben(بقسم » زير«عربی، با شدت 

Junker ( بزرگ علوی«و «)Bozorg Alavi( ،» مختصراً توضيح داده شده است، در نظر » لمانیا –پارسی

، »دری«و » پارسی«، تلفظ نمائيم، درزبان )bon(» او«و ھم صوت با » پيش«و اگر با » اين«معنی ه بگيريم، ب

که ديده می شود، با کلمۀ زبان ھای کشور ما  طوری. ی  و مفھوم داده شده است معن» اساس«و » ريشه«معنی، ه ب

  .افغانستان و منطقۀ ما، ربطی نشان نمی دھد

ھر صورت، ه دارد و يا خير، ب»  گرمان–ايندو «ين منبع گفته نشده است، که آيا اين اسم، ريشۀ  زبانی ااين ھم در

 ٢٠٠٠که سابقۀ حدود ) ٢٠١١ جون ٣٠ (٣٢۶.١۴٣ارای نفوس د(لمان امروزی  ااسم شھری است، در قلمرو 

که در » بن بست«اين کلمه ھمچنان با . سال، بودباش انسان ھای با فرھنگ و تمدن ھای مختلف را حکايت می کند

يا ) close(مفاھيم مختلف چون مسدود ه زبان انگليسی، به و ب) Sackgasse(» زکگسه«معنی ه لمانی بازبان 

  .نيز موارد استعمال نشان می دھد، وجوه مشترک لسانی و مفھومی ندارد)  impasse(» ايمپس«

و » باد گوديسبرگ«و » ھفت کوه«و در مجاورت ) Rhein(» راين«اين شھر که در ساحل دريای مشھور 

مجاورت اين . محسوب می گردد» نارد راين ويستفالن«ای ديگر واقع است، از جمله شھر ھای ايالت محالت زيب

و غيره، موقعيت با ارزشی برای اين منطقه بخشيده » آخن«و شھر تاريخی » کلتوری کلن«شھر با شھر مشھور 

جرمان «يا » گرمان ھا«کان اين شھر که دارای تاريخ کھن است، با اس» ويکپيديا«در منبع معلوماتی غنی . است

حيث پايتخت و شھر اقامت ه  اين شھر، ب١٧٩۴ الی ١۵٩٧از سال . ھا ارتباط داده شده است» رومی«و » ھا

» لودويگ بيتھوفن «١٧٧٠در سال . ياد شده است» کلن«شھر ) شھزادگی آزاد) (Kurfürsten(» کورفرستن«

انکشاف می نمايد، که امروز در » بن«ن نوزده، پوھنتون در طی سالھای قر. دنيا می گشايده ين شھر چشم بادر
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به آن » فريدريش ويلھيلم يونورسيتيت بن«قطار بھترين مراکز علمی و آموزشی دنيا محسوب می گردد، که اسم 

  .داده شده است

 ٢٩تاريخ ه درست ب  (١٩٩٠ – ١٩۴٩لمان، ادر سالھای پس از جنگ دوم جھانی، يعنی در سالھای تقسيم 

ه  ب١٩٩٩لمان تعيين گرديده بود، که الی سال ا» عبوری«قت و يا وحيث پايتخت مه ، اين شھر ب)١٩۴٩» برنوم«

  .لمان واحد بوده استاحيث مقر حکومت 

کوينتوس «نام ه ب» ليگيونير«يک افسر روم و » سنگ قبر«

 از ه ایو  نشان اين شھر، بحيث شم»  پيتيليوس سيکوندوس

 .ھويت تاريخی اين شھر

مرور زمان، ه کوچکتر بوده، ب» بن«لبته در سابق شھرک ا

 برلين، نقل – اساس فيصلۀ بن هب. ساحۀ آن توسعه يافته است

به » بن«مکان پارلمان و بخشی از مقامات حکومتی از 

» صدر اعظم«و » لمان فدرالارئيس جمھور «انتقال يافته، تا اکنون  مقام » برلين«

  دفاتر دومی و ھمچنان شش وزارت دفاتر اصلی يا اولی خود را  و ھم چنان آنکشور،

ه در حال حاضر ب. ين شھر، حفظ نموده استاھشت وزارت ديگر دفاتر دومی خود را در

، در بن ) DAX ( »دکس «- مؤسسۀ  سازمان ملل متحد و ھمچنان دو تصدی ١٨تعداد 

  .مرکزيت خود را انتخاب نموده اند

دو ھزارمين سالگرد تأسيس شھر خود را تجليل نمود که در عين زمان با آستانۀ وحدت » بن «١٩٨٩در سال 

که در سال » مستحکم رومی«يا مقر » سنگر«با اين تجليل مردم اعمار اولين .  لمان مطابقت داشته استادوبارۀ 

 سال قبل  از ميالد، ٣٨که   داز اينبع. ياد آوردنده تھداب گذاری گرديده بود، ب» راين«قبل از ميالد، در ساحل . ٢

درعين زمان ھمين منبع می نويسد که انسانھا، . مسکن داده شده بود» وبير«در محل » اگريپا«به  نمايندۀ روم ،

و » اوبر کسل«واقع در » دو گانه« سالۀ ١۴٠٠٠ين آثار، قبر  ااز.  ين ساحه زندگی داشته انداخيلی قبل از آنھم در

 سال قبل از ميالد ۴٠٨٠شھادت می دھد، آثاری از »  وينوسبرگ«، در ساحۀ »ھولسپاليزادن«قبر ھای چوبی يا 

  .دست آمده استه نيز ب

 شناخته واضح، Bonna)(» بنا« در» رومی ھا«در ھمين منبع آمده است که در زمانه ھای قبل از ميالد، حضور 

در دھۀ . تغيير کرده باشد»  وارسوس»  «محاربۀ «  بعد از ميالد پس از٩گفته می شود که بايد از سال . شده است

بعد ..... روم که واحد نظامی بوده است، مستقر گرديده است»  ليگيون، يا ليژيون«امروزی يک » بن«بعد، در 

از تفصيل زياد در بارۀ تاريخ اين شھر . در آمد» پرويس ھا«، بن تحت اثر ١٨١۵در سال »  ناپليون«ازشکست 

 .صرفنظر می نمايم

 –سياسی «، بزرگترين پروسه ھای »لماناجمھوری فدرال « سال  بعداز تأسيس ۴٠از اين شھر در مدت بيش از

نه، بلکه پس از مراکز قدرت » بن بست«اين شھر مرکز . راه افتاده استه ، در سطح اروپا و جھان ب»لوماسیپد

مھرخوره بود، تا زمانی » شغال شدهکشور ا«عنوان ه که درختم جنگ دوم جھانی، ب ھای بزرگ جھان، در حالی

حيث شھری شناخته شده است که از برکت افکار صلح جويانه ه گرديد، ب متعدد ياد می» زون ھای«عنوان ه حتی ب

قرار . نجات يافت» یه ئھست«و دموکراتيک  رھبران آن  و ھوشيارانه ترين سياست آنھا، جھان از  خطر جھنم 

که، بزرگترين پيمان ھای نظامی  ينی را پس از جنگ دوم جھانی، در حالی مسکو، مناسبات نو١٩٧١داد سال 
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متخاصم دنيا، در ھمين خاک عليه ھمديگر سنگر گرفته بودند، نقش مھمی داشته است، که از جمله طراحان 

 دسمبر ١٠تاريخ ه ،  درست ب»ويلی براندت«، شخصيت معروف اين کشور،  »تغيير از طريق تقرب« سياست 

فقترين وم» نازی«ين شھر بر ويرانه ھای دوران ادر .مفتخر گرديد» نوبل«دريافت جايزۀ صلح  ه ب١٩٧١

ين خاک جنگ اگاه نبايداز ھيچ«که  مفکورۀ اروپای واحد، شعار اين. در کشور ايشان بنياد يافت» موکراسید«

خاک سپردند، ه ون را برھبران آن با ھمسايگان خو دشمنی قر. از ھمين شھر بلند گرديده است ،»!آغاز يابد

در » سيستم پولی واحد«الخره ا، ايجاد پارلمان اروپا ، ب»بازار مشترک اروپا«، در ايجاد »اتحاديۀ اروپا«طراحان 

خصوص در ه ب. ت نموده استأتخنيکی از ھمين شھر نش–اروپا  و ايجاد سيستمھای نيرومند، ھمکاری علمی 

مکاری بين کشور ھای اروپائی حتی در شرايط جنگ سرد، ، ، سازمان ھ»تقرب شرق و غرب«بخش سياست 

  .  نام آن نبايد، با کلمات بی مفھوم مکدر گردد. در حفظ توازن قوا، خدمات ارزشمند داشته است»  بن«

  پايان

٠۵/٠۶/٢٠١٢ 


