Anne Frank

ئانه فرانک و کت به بهناوبانگهکهی...

هه ۆ بهرزنجهيی

Anne Frank Zentrum
 Prinsengracht 263-267له بهرلين
رۆژانه له ئهمستهردام
 Rosenthalerstrasse 39وHaus der Jugend Anne Frank Mecklenburgische Strasse 15

و زۆر شو نی تريش به سهدان کهس لهبهردەم ماڵ و مه بهندی ئانه فرانک دا وەستاون دەيانهوێ وەک
مۆزەخانهيهک سهردانی ئهو شو نانه بکهن که ئهو کيژۆ ه جوولهکهيهی ل ژياوە و خۆی ت دا حهشارداوە
و ياداشتی رۆژانهی ت دا نووسيوەتهوە .ئاخر ژيان و بهسهرهات و نووسينهوەی
ياداشتنامهکهی،لهسهردەمی ترس و لهرزی نازيدا و خۆحهشاردان له کون و قوژبنی ژ رزەمين و ما ه
تاريک و نووتهکهکان دا ه ندەی تر بهسهرهاتی ئانهی کردۆته ج ی سهرنجی خه کی .ئانه له ڕ گهی
دەفتهر کی ڕەنگ سوور ـ سپييهوە ،که ڕۆژانهی خۆی ت دا تۆمار کردووە ،دەب ته خاوەن بهناوبانگترين
بهرههمی سهردەمی جوولهکه قڕکردن که به هۆلۆکۆست بهناوبانگه.
ئانه له ،١٩٢٩/٦/١٢له شاری فرانکفۆرت لهدايک بووە و له سا ی  ١٩٣٤دا،ناچار دەبن لهگهڵ دايک
و باوک و مارگ تی خوشکی لهدەست نازييهکان هه ب ن و ڕوو بکهنه شاری ئهمستهردامی هۆ هندە.لهوێ
له خانوويهکی ﻻچهپهکی کۆنی پشتهوەی نادياردا،نيشتهج دەبن .دواتر خهبهريان ل دەدرێ و ئانه
دەکهو ته دەست نازييهکان و له مانگی دوو ياخود س ی ،١٩٤٥چهند مانگ کی کهم پ ش کۆتايی هاتنی
جهنگی جيهانی دووەم ،له ئۆردوگای زۆرەمل يی ، Bergen-Belsenدەب ته قوربانييهکی تری
هۆلۆکۆست.
کيژۆ هيهکی وەک ئانه لهو سهردەمی مندا ييهدا رووداوەکانی رۆژانهی خۆی تۆمار دەکات و ئ ستا ئهو
ياداشتانه بووەته سيمبۆڵ و به گهيهکی زيندووی تاوانهکانی نازی و خو نهر کی ه جگار زۆری له
جيهان دا بهدەست ه ناوە .کت بهکهی ئانه وەک سهرچاوەيهکی م ژوويی رۆژگاری هۆلۆکۆست
دەنرخ ندرێ و بۆ سهر زۆربهی زمانی جيهان وەرگ ڕدراوە.

من ئهم وەرگ ڕانه کوردييهم لهبهردەستدايه ،خۆشبهختانه کت بخانهی کورديش لهم سهرچاوە ب بهش نييه.
به م ئهوەی ههوا هکانی ههنووکه لهمهڕ ئهم سهرچاوەوە ب وی دەکهنهوە ،شت کی نو يه و بۆته مانش تی
بهش کی زۆری رۆژنامه و ههوا هکان .ههوا هکه نو يهکه باس لهوە دەکات دوو ﻻپهڕەی نو يان له کت بی
ناوبراو دۆزيوەتهوە .ﻻپهڕەی ٧٨ـ،٧٩که نووسينی رۆژی  ١٩٤٢/٩/٢٨ن ٣،مانگ دوای ئهوەی
چووەته ئهو ما هی پشتهوە بۆ خۆحهشاردان.
تيم کی زانستاکار به تهکنيکی ديگيتال کاريان لهسهر کت بی ناوبراو کردووە و بۆيان دەرکهوتووە دوو
ﻻپهڕە به کهتيرە لهﻻيهن خودی ئانهوە لک ندراوە بهيهکهوە.

،Peter de Brunijnله  ٢٠١٠وە سهرۆکايهتی پرۆژەی ل کۆ ينهوەی ما ی ئانه فرانک لهگهڵ ئينيستيتوتی
 Huygensم ژووی هۆ هندا پ کهوە کاردەکهن ،توانيويهتی ئهم ﻻپهڕە ونبووانه ياخود پ نهزانراوانه
ئاشکرا بکات.
برونجين دە  :دۆزينهوەی ئهم دوو ﻻپهڕەيه زۆر گرنگه،ئهگهر ب ت و وەک ناوەڕۆکيش ڕووناکيهکی
تازە و زياتر بخهنه سهر ژيانی ئانه.
ﻻپهڕەی يهکهم که لهههندێ شو ند ئانه خۆی د ڕەکانی ڕەش کردۆتهوە ،ههندێ نوکته دەگ ڕ تهوە :ژنی
پياو ک دۆست دەب ت لهژ رەوە .رۆژ ک پياوە دەزان ژنه دۆستهکهی ﻻيه،دەچ تهوە ما هوە و دەست
دەکات به گهڕان بهدوای کابرادا،لهناکاو کهنتۆری جلهکان دەکاتهوە،دەبين  :پياو ک به ڕووتی وەستاوە.
کابرا واقی دەوڕم  .کابرای دۆست يهکسهر د ته قسه و دە  :باوەڕ بکه ل رە چاوەڕ ی ترام دەکهم.
ديارە ئهم جۆرە باسانه شت کی نوێ نين له ژيانی ئانه و ياداشتهکهيدا،چونکه له زۆر شو نی تريش بابهتی
لهم چهشنه بهرچاو دەکهون .بهتابهتی ئانه ئهو نوکتانهی نوسيوەتهوە ،که لهڕاديۆ گو ی ل يان بووە.
ﻻپهڕەکهی تر باس له پرسی سيکسوال تی دەکات و ئانه بهخهياڵ کهس ک د ن ته بهڕچاوی پرسياری
ڕۆشنگهريی س کسوال تی ل دەکات و ئهويش وە می دەداتهوە .برونجين دە  :ناوەڕۆکهکه گرنگ
نييه،به کو فۆڕمهکه،چونکه ئانه زۆر جار باسی پرسگهلی س کسوالهتی و جهستهی خۆی کردووە.
ل رەشدا ههروايه ،به م به ش وە و ش واز کی نائاسايی .له کت بهکهيدا دەبينين دەستهيهک له هاوڕ ی

نزيکی خۆی نهخش ک شاوە ،که نامهی بۆ نووسيوون و تۆن کی ئهدەبيان پ وە ديارە .به م دوای  ٣مانگ
دەستکردن به نووسين ،ئيدی پوختهی نووسينهکانی ڕەوانهی کهس ک کردووە ،بهناوی . Kitty
ئا لهم چرکهساتهدا،ئانه ژيانی رۆژانهی ما هکهی پشتهوەيان ج د و دەچ ته ژوور کی خهيا ييهوە
کهدەرفهتی دەدات بهئازادانه ،لهسهر بابهتهکان بنووس  .ئهمه قسهی برونجينه .ديسان دە  :ئهو کيژۆ هيه
ههر خۆحهشاردەر نييه ،به کو له کت بهکهيدا ههنگاو به ههنگاو توانا و گهشهکردنی ئهدەبی بهرچاو
دەکهو ت.
ديسان لهسهر قسهکانی بهردەوامه و دە  :ئهوەی که زۆرکهس نايزان ،ئهوەيه،که دوو نوسخهی
کت بهکهی ئانه ههيه .يهک کيان نوسخهی ئۆرگيناله که ئانه خۆی نووسيويهتی و ئهوی تريان ڤ رشن کی
ترە وەک ڕۆمان که خۆی دايڕشتۆتهوە .واته ئانه کت بهکهی پ کهاتووە ،له ت که هيهکی نووسينی رۆژانه
و دەق کی تری کارکردنی خۆی لهسهری.
برونجين دە  :ڕەنگه ئانه بۆيه ئهو دوو ﻻپهڕەی بهيهکهوە نوساندووە ،چونکه شهرمی کردووە ،وەک
مندا کی  ١٣سا ی دەربارەی ئهو شتانه بنووس  .لهگهڵ ئهوەشدا ئ مه بڕيارمان دا ب وی بکهينهوە،
چونکه ههموو نووسينهکه مو کی ئانهيه و لهدواجاريشدا خۆمان به بهرپرس دەزانين بهرامبهر به ڕای
گشتی .ئهم کت به ه ندە ناسراوە ههموو کهس حهز دەکات ب کهل ن و کهموکورتی بيزان و بيخو ن تهوە.
ناوبراو دە  :ئهم دوو ﻻپهڕەيه ه ندە ناسک و پهرپووتن ،من ماوەی ههشت سا ه کاری لهسهر دەکهم،
بۆ تاقه جار ک دەستم بهريان نهکهوتووە .ئ مه سۆراخ و کاری خۆمان لهسهر کۆپييهکی ديگيتال ئهنجام
داوە .به کارەکه ه ندە سهخت بوو بهدەستک شی تايبهت و ف چهی تهختهوە ،زۆر بهزەحمهت توانيم
ﻻپهڕەکان لهيهکتر جيا بکهمهوە و پيتهکان بناسمهوە .ههرچۆن ک بوو کارەکهمان ئهنجام دا ،ل ديسان
ب تهکنيکی ديگيتالی،مهحاڵ بوو ئامانجهکهمان ئاکام کی ههب ت.
شايانی ئاماژە پ دانه ،هيچ گومانی ت دا نييه ،کهوا ههموو ئهو چاپانهی ههتا ئ ستای ياداشتنامهکه  ،دەب ت
ﻻبر ن و چاپی نوێ به زيادکردنی ئهو دوو ﻻپهڕەيهوە بکهو ته بهردەست خو نهران و تو ژەران .وەک
بڕياريشه سا ی  ، ٢٠١٩جار کی تر چاپ کی ت روتهسهلی ب وبکر تهوە.
شياوی باسه ،له کوردستانی داگير و دابهشکراوی ئ مهشدا ،به ههزاران ههزار چيرۆک و بهسهرهاتی
خهمناکتر و بهتام و چ ژتر ههيه له ژيانه تراژيدياييهکهی ئانه .به نموونه ،باسهکانی کوشتاری دەرسيم و
ئهنفال و هه هبجه و زۆر شو نی تريش پڕن له ڕووداوگهلی لهم جۆرە ،بهداخهوە ه ندە ئاوەڕ و بايهخ
لهم ڕووداوانه نهدراوە و کاری پ ويستيان لهسهر نهکراوە .بهتايبهتيش نهتوانراوە له کۆنت کس کی ئهدەبی
وەک ڕۆمان دا به نموونه ياخود فليم کی سينهمايی بهزمانه زيندووەکان ئهو کو رەوەريی و مهينهتييانه
بخر ته بهردەست و چاوی جيهان.
ڕاستييهک ههيه دەمهوێ ل رەدا بۆ جار کی تريش ئاماژەی پ بدەمهوە .کوشتاری هۆلۆکۆست گهر
جوولهکهی له پشت نهبوايه وا ههر زوو لهبير م ژوو دەچۆوە و له جيهانيشدا ه ندە ڕەواجی پهيدا
نهدەکرد.
به ئهوە خودی جوولهکهيه ،له پشتهوە و لهسهر شانۆی جيهانی سياسی و ئهدەبی و هونهری ئهم تراژيديا
و يادەوەرييانهی بهرز و زيندوو ڕاگرتووە .ئهم کارەشيان له ڕ ی نووسين و ب وکردنهوەی ههزاران
ههزار کت ب و وتار و ل کۆ نهوە و بابهتی تری جۆڕاوجۆر،سازکردنی ههزاران فليم و کردنهوەی

سهدەها مۆزەخانه و نمايشکردنی سهدان شانۆگهريی و پ شکهشکردنی سهدەها جۆر چاﻻکی تر .ئهوە
سياسيی و ڕۆشنبير و پياوی دەو هتی ئيسرائيله ،بهردەوام جهخت لهسهر ئهم کارەساته و دەرئهنجام و
ديمهنه د تهز ن و سامناکهکانی دەکهنهوە .وەک دەزانين م ژووی مرۆڤايهتی تژييه له ڕووداوی ناخۆش
و خو ناوی و د تهز ن ،ل هيچيان ه ندەی هۆلۆکۆست بهو گهورەيی و چهسپاوييه بهرجهسته نهبوون.
هه بهت ئهم وتانه بۆ ئهوە نين له بهها و نرخی ژيانی تاڵ و پڕ له چهرمهسهريی جوولهکه کهم بکهمهوە،
به کو تهواو به پ چهوانهوە ،گهرەکمه ڕ ز لهو ئهقڵ و وزە و ه زە بگرم ،که خۆی کردۆته قهبه ی
پاراستن و ه زی بهرز ڕاگرتنی ئهم بهسهرهاته.
ه ژای گووتنه ،ئاماژەش بهوە بدەين ئهم ميتۆدی بيردکردنهوە و کارکردنهی جوولهکه لهسهر ئهم دۆسييه،
بکر ته نموونهی با و سهرمهشق و کورديش بۆ مهينهتی و کو رەوەرييهکانی خۆی پهڕۆيهک لهم وانه
و بهسهرهاته بۆ ئهزموونهکهی خۆی دادڕ ت.
به هيوای بايهخدانی زياتر به مهرگهساتی کورد له ههموو قۆناغه م ژووييهکان دا ،بهتايبهت ئهنفال و
شهنگال و ڕوداوە د تهز نهکانی تری م ژووی قوربانی و بندەستی و خو ناويمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت بينی :سوود له رۆژنامهی دير تاگه شپيگل ژمارە ٢٣٤٧٢ی رۆژی  ٢٠١٨/٥/١٨وەرگيراوە.

