يوم ذكرى شهداء الكارثه والبطوله

הגדרת השואה  -השואה הייתה שורת מעשי רצח עם ורדיפות אתניות ,שבוצעו כנגד העם
היהודי החל מעליית הנאצים לשלטון בגרמניה בתחילת  ,1933ובמהלך מלחמת העולם
השנייה ועד כניעת גרמניה הנאצית במאי  .1945פשעים אלו בוצעו על ידי שלטונות גרמניה
הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר ,עוזריהם ,משתפי פעולה ושלטונות בעלי בריתה,
כשתכליתם הייתה בהתחלה פגיעה במעמד היהודים וגזילת נכסיהם ,ובהמשך ,בעיצומה
של המלחמה ,השמדתם השיטתית של כל בני העם היהודי (הפתרון הסופי) .מספר הנרצחים
היהודים בשואה וכתוצאה ישירה ממנה נאמד בכשישה מיליון.
تعريف الكارثه:
حصلت الكارثه بسلسلة من عمليات اإلبادة الجماعية واالضطهاد العرقي ضد الشعب اليهودي ,منذ صعود
النازيون للحكم في بداية  ,1933وخالل الحرب العالميه الثانيه حتى استسالم المانيا النازيه في مايو
 .1945وقد ارتكبت هذه الجرائم السلطات األلمانية النازية بقيادة أدولف هتلر ومساعديهم والمتعاونين
الحلفاء ،الذين كان هدفهم في البداية تقويض وضع اليهود وسرقة ممتلكاتهم  ،وبعد ذلك  ،في اوج الحرب ،
االباده المتعمده لجميع أبناء الشعب اليهودي (الحل النهائي) .ويقدر عدد اليهود الذين قتلوا في هذه الكارثه
والنتيجة المباشرة لها بحوالي ستة ماليين.

لستة ماليين من شعبنا  ،الذين عاشوا في تراب أوروبي بدون دولة خاصة بهم  ،لقد قتلوا فقط ألنهم يهود.
جنبا إلى جنب معهم  ،نتذكر األقليات القومية واالجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة الذين قتلوا أيضا
نتيجة لكراهية ال حدود لها.

نتذكر جرائم الكراهية التي أدت إلى اإلبادة اليهودية  ،وقتل األقليات والبشر! يجب ان نتعلم أنه من المهم
أن نحب كل شخص مهما كان ،بغض النظر عن دينه أو عقيدته أو طريقة حياته.

نتذكر الماليين من األشخاص الذين واجهوا اقوى الكوارث الطبيعة ,الجوع والمرض والخوف  ،نتذكر كل
الذين هربوا واختبأوا ببطولة امام الرعب والخوف .ونتذكركل الذين حاربوا من أجل المساواة في العالم
وأثبتوا أنه حتى عندما يكون األمر صعبًا  ،ما زلنا نكتشف قدرات كبيره بداخلنا.

نتذكر قادة التمرد ،جميع المقاتلين الحزبيين االبطال الذين وقفوا وحاربوا ببسالة وشجاعة  ،على الرغم من
الصعوبة  ،وقاموا وعملوا من اجل اليهود في األحياء اليهودية.

نتذكر جميع الصالحين من بين األمم في العالم الذين أنقذوا أهلنا واعزاءنا  ،وسوف نتوحد بذكرى أحبائنا
الذين بقوا هناك  ،في ارض أوروبا التي تنزف دما  ،ولن يعودوا أبدًا.

واليوم  ،سنقف بفخر  ،على أرضنا  ،على دولتنا  ،أرض إسرائيل ولن ننسى الماضي  ،ونعلم أنه يجب
علينا أن نحب  ،نعلم أننا قادرون ,منتمون ،وقائدين لنكون شعبًا واحدًا  ،ككيان واحد واليوم نحن أحرار في
خلق مكان ومعنى للجميع!

أجنحة كرامبو تحني رأسها وتتحد مع ذكرى الضحايا

