
 

  , מר יואכים גאוק,נשיא גרמניהנאום 

 יום הזיכרון לקורבנות הנאצים לרגל

 7102בינואר  72 בתאריך

 בברלין בבונדסטאג הגרמני

 
 

נאסף  עשרים שנהכלפני . הריכוז אושוויץמחנה  שיחררו חיילי הצבא האדום אתשנה  07היום לפני 

נשיא גרמניה, תבע הנאציזם. כבר אז לקורבנות ום זיכרון כדי לקיים יהבונדסטאג בפעם הראשונה 

רון אין התגברות על הרוע או "ללא הזיכ , ואמר כיפעם-יימוג איאסור שזיכרון זה כי רומן הרצוג, 

 השכל לעתיד".-מוסר

 

 ניצולים ממחנות הריכוז, מהגטאות או –זה  עמדו ודיברו מאז בפני בית מכובד רבים ובעלי שםעדים 

 ,את גורלם עימנורגשות נבמילים  חלקו. הם ורעבות שהיו תחת מצורמים ניצולי ערמהמחתרת, וכן 

שום  –לאחר מעשי הזוועה של הנאצים  – לבין הגרמנים, שבהם שלהם יברו על היחסים בין עמיהםדו

 .קודם לכןשהיה דבר לא היה כפי 

 

ואה. לא שרד את הש לומר, יש, עדה .התקופהבן לעד גם היום את זכות הדיבור לי לתת נא הרשו 

 שנה לאחר מותו. 56יומניו, לעומת זאת, נמסרו ופורסמו, אם כי רק 

 

תיכון  לימד בבית ספרהוא ו ,אני מדבר על ווילי כהן. מוצאו היה ממשפחה אמידה של סוחרים

אות ב ועוטרהיסטוריה הגרמנית, ליהודי דתי, שהיה מחובר עמוקות לתרבות ו בברסלאו. הוא היה

 – את עבודתו כהןאיבד תחת שלטון הנאצים מלחמת העולם הראשונה. הצטיינות של צלב הברזל ב

כאשר הגיעו מתקרב  סופוהוא חש כי ב התאבדותם או עזיבתם. חברים וקרובי משפחה עק איבדו

. ברם, ל הוצאות להורג המוניות בלבובע, וכן הקמתם של גטאות בפולין הכבושה עלחדשות האליו 

אשר להבנתו היתה שלו.  אמנות כמעט בלתי מעורערת לארץנ שמר כהן עללמרות שידע כל זאת, 

. הנוחות-ו לא תוכל להתערער מכל אותה איאהבה זעד כי אוהב את גרמניה", הוא כתב, "כה "אני 

 ."משלו לגמרי דעותיה שונותלקבל את הדין של ממשלה ש כדי אדם חייב להיות מספיק נאמן]...[ 

 

שאנו מכירים את המשכה משום  – בלתי נתפסתיום ית לנו כשהיתה ללא תנאי, נראנאמנותו של כהן, 

-העמיסו מתנדבים 1491במבר בנו 56בתאריך  .ותהתאכזבה מרשל ההיסטוריה. נאמנותו של כהן 

שילחו יהודים מברסלאו למותם. תמרה, בתו פחתו על אחת הרכבות הראשונות שמרצון את מש

אס. אס.  תיעדימים מאוחר יותר בלבד. ארבעה  הצעירה של ווילי כהן, היתה בת שלוש

 .באמצעות מכונות יריהיהודים  5777 נורו למוות פיהרר קרל יגר כי בעיר הליטאית קובנושטנדרטנ
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גרמני יעקב ווסרמן, -כתב הסופר היהודי, נטול כל אשליה ,כבר בסוף מלחמת העולם הראשונה

 להתמזגבמאמץ ן שום תוחלת איכי , בגרמניה ים ביותרנחשב לאחד הסופרים הנקרא 57-שבשנות ה

 ו,הוא חושב לעצמ מה' :הם אומרים" :כתב כךווהפילוסופים ולהושיט להם יד. -המשוררים-עם בתוככי

 : הוא יהודי".יאמרום. הם תמיד הגרמני לחיות ולמות עבור חסר כל תוחלתהרי זה  'פולש היהודי?ה

 

התגלמות הרוע על פני בזמנו כ לא היה בשר ודם. הוא נחשבהרי כלל  – היהודי של האנטישמים

לעיתים  – סטריאוטיפים שליליים, קלישאות ויםפחדה י, ושימש מושא להשלכה עבור כל סוגהאדמה

לא הלך רחוק כל כך בשנאת היהודים  אחדאף יחד עם זאת,  .האחד לשניבניגוד שמצויים כאלה אף 

מם לדרגת אדוני החיים באמצעות הטירוף הגזעני שלהם, שבו העלו עצ הנאצים כפי שעשו זאת

 והמוות. 

 

ולסלק מן זה, כביכול, לא נרתע להשמיד חיים שהוגדרו כ"לא ראויים", לעקר בני אדם,  "גזע אדונים"

, )צוענים( רומהבני הסינטי והים. כולם הפכו לקורבנות שיגעון הטיהור הנאצי: ימתנגדים פוליט העולם

, האנשים שסבלו ממוגבלויות, הקומוניסטים, העמים הסלאביים, עובדי הכפייה, ההומוסקסואלים

וכל  – יהוה-עדיניהם יוב – משטרהדמוקרטים, אנשי האיגודים המקצועיים, נוצרים מתנגדי -הסוציאל

 אותם האחרים שהתנגדו לטרור מטעם המדינה.

 

, ה כזולא ערכה מדינה סטיגמטיזציכן קודם מעולם ש, הוא צורה הקשה ביותרב אותנושמזעזע הדבר 

 – ולא בחרה להשמיד קבוצות שלמות של בני אדם באופן כה שיטתי ות כאלהביצעה הפרד לא

מאורגנת  , ובאמצעות מכונת הרגבמיוחד לשם כךבמספרים כל כך גדולים, במחנות מוות שהוקמו 

ן כוהשואה,  ה שללשהפך לסממקום באושוויץ, שנעשה כפי  – ומדויקת, חסרת רחמים ויעילה ביותר

ץ, סוביבור, טרבלינקה, מיידאנק, בלז'בפולין הכבושה: חנות ההשמדה האחרים מב כפי שנעשה

אנושית. -במחנות אחרים נפלו חללים רבים כתוצאה מרעב, עבודת פרך ואכזריות בלתי. וחלמנו

הכבושים, והושלכו לבורות  אירופה-מזרחעשרות אלפים נורו למוות בהוצאות להורג המוניות בשטחי 

 יאר.-פודולסק ובבאבי-בקמיניץ שנעשהקברי אחים, כפי  של

 

במזרח ץ לרציחות אלה. מחנות ההשמדה שמו קבהתקדמותם היו אלה כוחות בעלות הברית, אשר 

רק בשחרור שוחררו על ידי חיילים סובייטים. אנו מרכינים את ראשינו בכבוד ובתודה בפני אלה ש

 .מקרבם חיילים 531איבדו אושוויץ 

 

בין  ההיסטוריה המשותפת. שתקפותהב התבוננות עצמיתתוך כדי חברה ימי זיכרון מאחדים את ה

 הן בקרב המשתתפים –ים מהותיים מותירים אחריהם את עיקבותיהם אירוע ו,אם לאובין אם נרצה 

. אחת המסקנות החשובות ביותר דורות הבאיםקרב הך גם בא – ן בקרב העדיםהפעילים וה

הכה  שמההאאת ו יםאינה מוחקת את הפשעא ששתיקה היבהתמודדות עם העבר הנאצי, ללא ספק, 

אך בעלות  –בסביבות שונות לגמרי זו מזו מהמערב גרמנים וגרמנים מהמזרח דבר זה חוו  .ברורים

 גרעין דומה.
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הכלכלי התבוננו במערב יותר -ת הנסבשנו בנות מחדש.היל הכורחמלחמה עמד במרכז מיד לאחר ה

 מערכת המשפט טיפלה בפשעים הנאציים באופןהתבוננו אחורה. קדימה, ומעט מדיי מדיי אנשים רק 

 , מתנגדי המשטר הנאציסופרים, אינטלקטואליםמספר מצומצם של רק צולע ובמקרים בודדים בלבד. 

 התייחסו לגורלםמתי מעט סרטים, רומנים ויומנים  רקובתקופת הנאצית, לעסוק  וביקשוקורבנותיו 

 הנשאררוב האוכלוסיה  .כגון אנה פראנק ,ספוריםביהודים התמקדו  וכמעט תמיד – של יהודים

 הנכיח אתסירב ללעיתים קרובות ש כךב – מפני רגשות אשם ובושהעצמו  אטםרוב הא. לנוש האדיש

ועדפה הרחמים עצמיים גלישה לכי ובמיוחד קשה להבין מאוד להבין את כל זאת היום,  קשה זיכרון.ה

 רבנות.אמפתיה וסימפטיה לקולוי גי על פני

 

מביש שבמסגרת הפיצויים ו ,מחזרים על הפתחיםלבהמשך הפכו  לשעברשהקורבנות מביש  ,בדיעבד

גרמנים. תושבי הקורבנות מקרב ה סבל של זהשווה פחות מהיה של קורבנות הגרמנים  סבלם

הנאצית.  עטה לקורבנות האלימותאהדה מגילו גרמניה -הרפובליקה הפדרלית הצעירה של מערב

 בקרב הציבור.בזמנו פופולארי  אופןפנים ובשום לומים עם ישראל לא היה כם השיהס

 

כגון , יםנגד פושעים נאצמרכזיים  נערכו משפטים 67-כאשר בסוף שנות ה ,בהדרגההשתיקה נשברה 

 אולם נגד האייזנצגרופן, המשפט נגד אדולף אייכמן ומשפטי אושוויץ.עיר המשפט שנערך ב

מחוז הסן, ה-ביוזמת התובע הכללי של מדינתת היקפם של הפשעים. לראווה א משפטים אלה הציגו

 השמדה מערכתשהוכיחו את קיומה של  – דיווחו מאות עדים על מעשי זוועה עשוי ללא חת,שהיה 

אמנם הזעזוע הציבורי היה . להעלות על הדעתנשים רבים לא יכלו ת קיומה אשא מערכת, שלמה

רוב הגרמנים רצו להוכיח את חפותם בכך שהסיטו את . הטרם התגלרגשי מקיף -זעזועברם גדול, 

סביבתו ללהיטלר ו ושייכו את הפשעים –ם של פנאטים וסדיסטים האשמה והאחריות למספר מצומצ

כבורג קטן במערכת וכמי שהיו כביכול חסרי אונים, כממלאי פקודות כל האחרים נתפסו  הקרובה.

  עם.הוכרחו לבצע את מה שלמעשה היה נגד טבשבלבד 

 

הרבה מאוד שופטים ותובעים, מילאו  בלתי מספקת, בסופו של דבר. ותרהנההתמודדות המשפטית 

כוף את החוק, או שביצעו בזמנו תפקידים נכבדים במערכת השלטון הנאצי. הם לא ראו שום צורך לא

  יחסי בסוגיית האחריות הפלילית.-רלטיביזם

 

המשיכו אינטלקטואלים כגון  57-בשנות ה שך;בהמ עצמית-שונה היה דבר בהשתקפות הביקורתית

כן. הם העלו את השאלה ל כבר קודםאלכסנדר ומרגרטה מיטשליך את מה שחנה ארנדט כבר החלה 

לא רצה לקחת על אחריות על בדיעבד פושע אך -התחבר למנהיגשלגבי אשמתו של "האיש הקטן", 

יותר. ביוזמת ברתית גדולה למשמעות חהפשעים ק אז זכתה ההתמודדות עם ר .מעשיו תוצאות

גרמנים -למדו המערבוסטודנטים  ביקורתיים אמניםלקטואלים, טשל אינמספר הולך וגדל  ותמיכת

את מצפונם וכן גברים ונשים "נורמלים לגמרי" אשר איבדו צלם אנוש, גם אלה היו ש הביןלבהדרגה 

 אפילו חברים וקרובי משפחה.או : לעיתים קרובות היו אלה אנשים מהסביבה הקרובה, ואת מוסריותם
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 נקודת מבטם של הקורבנותלבסוף  נחשפה, 07-בסוף שנות היזיה "שואה" וובעקבות סדרת הטל

למרות שכבר ו, במזרח וגם במערב –הציבור הרחב. מעולם קודם לכן לא עמדו גרמנים כה רבים בפני 

ודית אחת. מעולם קודם לכן משפחה יה על גורלה של – לפני כן פורסמו מחקרים מדעיים רבים בנדון

אני יודע זאת גם מסביבתי האישית  .הנושארבים לגלות רגשות כלפי כה אנשים  לא הרשו לעצמם

 במזרח גרמניה, במקום בו גרתי.

 

העצמית של הגרמנים. כל  םזהותמבלתי נפרד  זכר קורבנות הנאצים לחלק ה תקופה הפךמאז אות

דיונים מתוך לעיתים קרובות ו –ו שלו דרכבזה נושא דד עם התמו לומר שכל עשור, אפילו דור, ואפשר

מאבק על הקמת האנדרטה לזכר קורבנות את "ריב ההיסטוריונים" או את  וכאן אני מזכיר –. סוערים

בטוח שזכר ו סמוך יאנמאחר שגם דורות עתידיים ייחפשו וימצאו את דרכם לנושא, השואה בברלין. 

 .וק בתודעתנוחקאר ייש מהתקופה הנאציתהפשעים 

 

ני יודע אמנם, שהרפובליקה הדמוקרטית של א חלקה האחר של גרמניה.על  לרגענתבונן , ועתה

-מדינה אנטיכגרמניה הצעירה הצליחה למשוך אנשים רבים לשורותיה, כיוון שביקשה להופיע -מזרח

הוחלפו על  – מפוקפקהטובה יותר. אכן, רבים מאלה שהיו בעלי עבר  גרמניהכ ומכאן גםפשיסטית, 

ם גרמו לאמפתיה כלפי יפשיסטי-פשיסטית וסרטים אנטי-פשיסטים. ספרות אנטי-ידי קומוניסטים ואנטי

 גרמניה הפכה למצווה מוסרית.-לוחמי מחתרת שנרצחו. הנאמנות למזרח

 

 בטוהראת גרמניה מולדתי / בכל זאת טובלת -"מזרח

 "./ נמנע מן האפשר של התקופה הנאצית שובהאת 

 

 .57-לף בירמן בשנות הוו שוררעוד ך כ

 

. כתחליף ללגיטימיות דמוקרטית שלא היתה בנמצאהממלכתי פשיזם -גרמניה שימש האנטי-במזרח

קידם  הוא גם – המשפטית והמוסרית לנאציזם הבאופן גורף את החברה מאחריות פטרוכפי שהוא 

 את זו של "האיש הקטן".הדחקתם של כישלון ואשמה, גם  את

 

השתייך ל לאשמים ולעוזריהםבמקצת  , ואיפשרהעצמית ההשתקפותאת  "איש הקטן"הוא חסך ל

 ללוחמי המחתרת ברובה המכריע. ההנצחה נועדה פשיסטים-האנטי של הטובים, של המנצחים םלצד

בחלקה המזרחי את הקורבנות היהודים, שנמחו בשל אידיאולוגיה גזענית, החלו אתרי הזיכרון . בלבד

 גרמניה.-באופן הולם רק לאחר נפילתה של מזרחלהנציח  של גרמניה

 

האשמה השנייה, עליה דיבר רלף ג'ורדנו, היתה חוסר הרצון להתמודד עם הפשעים ולפצות את 

בימיה הראשונים של הרפובליקה  –התקיימה בגרמניה פעמיים  אם כן, ,זו הקורבנות. אשמה שנייה

 גרמניה.-מזרחוכן ב ,גרמניה-במערבהפדרלית 
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זמן הפכה הרפובליקה הפדרלית, כולל זו המאוחדת, את ההתמודדות עם פשעי העבר במשך ה

חיים  בקיום תיתיאמ פהלשות בזכות זההיא הפכה למרכיב מרכזי בכתיבת ההיסטוריה שלה. 

 רבים קורבנות על ידיאפילו  להתקבל והצליחה, בין אזרחים ואומותשל שלום ושוויון תפים משו

עבר את הקהילות עשרות אלפי יהודים מברית המועצות לש 47-ה כך החיו בשנות וצאצאיהם.

נשיא מדינת  .שפגשושהם מאמינים בגרמניה וזאת מפני  –והקימו קהילות חדשות  היהודיות בגרמניה

. בין גרמניה לישראל על הידידות המיוחדת במינה ,ום זהממק ,ישראל לשעבר, שמעון פרס, דיבר כאן

לא היינו  האשמה,-ת להתמודדות אמיתית ורצינית עם העבר מלא, ללא הנכונוחורללא המבט לא

 זוכים למתנה זו. 

 

קליפה ריקה ת ולהווא על השמרים, פקושכי ימי זיכרון עשויים להפוך לריטואל  יודעיםגם בזמן אנו -בו

פני לבדם אינם מגינים מימי זיכרון גם יודעים כי אנו  .סיסמאות שחוקותאותן בהממולאת תמיד 

 כאן ועכשיו. אדישות

 

 בזמנו שהשתתפושנה לשחרור מחנה הריכוז סכסנהאוזן. בין הנואמים  57לציון אני נזכר בטקס אחד 

לערך הוא שרד את צעדת המוות מאושוויץ לסכסנהאוזן, ולאחר  11בגיל  .היה גם תומאס בורגנטל

, יות אדםוזכו כמשפטן של החוק הבינלאומי שם התמחה ובהמשךהברית, -המלחמה היגר לארצות

 עם.-רצחבהעמדה לדין על פשעי  ,כשופט בבית המשפט הבינלאומי ,לקח חלקו

 

 אמירהמה שווה ה .נעימה-אמת לא סביב שכן הוא התעמת עם קהל הנוכחים ,רוחיהדהדו ב דבריו

, אמר חווינוהאם לא לאחר אושוויץ? הבטחה המרכזית ל היתהשאל בורגנטל, שכך "לעולם לא עוד", 

את סרברניצה?  ראינוהאם לא  –אנו יכולים להוסיף אילו וקמבודיה, רואנדה ודרפור? את בורגנטל, 

 ? , וכל מקומות הזוועה האחריםאין את סוריה ועירקכיום  וכי

, רציחות הנאצים, גורם דבר זה לרפיון ידיים ים שללא הגיעו או יגיעו לממד פשעים אלהאם  גם

המוני הופכים לדבר -ורצח עם-רצחמעשי "כאשר  :יר תומאס בורגנטל, ואני מצטטהסבהמשיך ו

 , אך יעצום את עיניו בפני הג'נוסייד הבא".צהיר 'לעולם לא עוד'לה משיךי העולם –שבשגרה 

 

כלל מוכנים זו, אלא להמשיך ולשאול: האם אנו  מדאיגה ומעיקההרשו לי שלא לעצור בקביעת עובדה 

האם אנו כלל רצח המוני?  לללכ ולא יגיע ת כאלהתופעולבצע פעולות מנע, כדי ש מסוגליםהאם אנו ו

יכולים לעצור פשעים מסוג זה ולהחיל עליהם עונש? האם לעיתים לא חסר הרצון להתייצב מול 

 פשעים נגד האנושות?

 

עם, -ניתן להעמיד לדין על פשעי רצחכי , 1491חל משנת , הכאשר הוחלטהישג גדול אמת, זכינו ב

בינלאומיים פליליים עם. בתי משפט -"ם בדבר מניעה וענישה של רצחאמנת האו צה שלאימובעקבות 

"להרוס באופן מלא  –ט אלה המבקשים, ואני מצטעמים רבות. ניתן לקיים חקירה נגד כל פבכך עסקו 

 ".או השתייכות אתנית מסוימתת לאום, גזע, דת, או חלקי קבוצה בעל
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, בלבד יתים נדירותמרתיע לעעצמו העונש  מלווה בהכרה המרה כי זו , התפתחותלכך במקבילאולם 

ברגע בו הדינמיקה הרצחנית יוצאת לדרכה, . מנע בזמןהפעולות הגיעו בלבד לעיתים רחוקות עד כה ו

מפאת היותנו חסרי כוח עליון, אנו נאלצים  .בלתי אפשריתאף עזרה היא הקשה לעצור אותה. לעיתים 

 ממש כפי .על חיי אדםכל עת ובכל מקום להגן בשלא נוכל  בדמות ההכרה לחיות עם הנטל המוסרי

כך גם  – שלםנצחי ו מצב של אושרול ,קיימא-עולמי מלא ובר שלוםאפשר להגיע למצב של -איש

בכל זאת, לא ניתן לוותר על רעיון זה כמצווה גיע למימוש מלא. אך זכה להילא "לעולם לא עוד" 

אולי  – עיקרון חשוב הם בשלום ובצדק הינשאיפתם של עמים ואנשים לקיו כמצפן פנימי.ומוסרית 

אם איננו  גם של מעשינו.חשוב  עיקרוןזהו ביותר בחיים המשותפים בין העמים. החשוב העיקרון 

 .גיעו לכדי כךיולא להרשות כי הדברים להוקיע  אנו מסוגלים, האסוןאת  מנועיכולים ל

 

מרכיב מהווה פילו אם השואה אינה צורות חדשות של זיכרון. אאחר אי יחפשו דהדורות הבאים בוו

תמיד יזכה  כי אין זהות גרמנית ללא אושוויץ , הרעיוןשל זהות גרמנית עבור כל האזרחים מהותי

הוא שייך להיסטוריה של  . זכר השואה נשאר עניינם של כל האזרחים המתגוררים בגרמניה.לתוקף

וברים מדי יום בקרבת בתים שמהם אנו עכאן בגרמניה,  :נשארש משהו ספציפיקיים מדינה זו, כי 

והאחריות  ,קרובה יותרזוועת העבר  – ורגנה ההשמדה, כאןתוכננה ואכאן בגרמניה,  גורשו יהודים,

 .עלי אדמות יותר מאשר בכל מקום אחר גדולה ומחייבתלהווה ולעתיד 

 

תלך צים התעניינותו של הדור הצעיר בפשעי הנא יכחשש ב ,מחקרבבשיחה או  ,פעם אני נתקל מדי

ואף  דאגה זו, אך אני מודע לכך כי ההתמודדות עם העבר תמשיך להשתנות חולק אינניתפחת. ו

קבלו על ש היו אלה ילדיהםאך , התקופה הדחיקו את העברבני עדים רבים  .תהיה חייבת להשתנות

 אאך הו – ריחוק הולך וגוברמעין  אמנם בקרב הנכדים נראהעתה מגיע דור הנכדים; הדחקה זו. 

 ם ההיסטוריעם עברלעיתים קרובות להתמודד  מסוגליםות דווקא יתרון. הצעירים להו יכול בהחלט

באיזו מידה דווקא נכדים ונינים לגלות כל פעם מחדש בהמבייש באופן פתוח ובלתי מוגבל. מפתיע 

הם מבררים את עברם  היסטוריה שכבר נקברה והפכה לטאבו. – חוקרים את היסטוריית משפחתם

 הםמפתיע כיצד . ורודפים ודי של בתיהם ושכונותיהם, ומשתקעים בתולדות חייהם של נרדפיםהיה

 טענהאת ה סותרתרואים באנשים שהצילו יהודים לא רק מודל לחיקוי מוסרי, אלא גם הוכחה ה

 לעשות דבר. היה לא ניתןכי הישנה 

 

 ם בהכרח הזעזוע הרגשי.גם כאשר נאלץ לוותר בעתיד על מפגש עם עדים מאותה תקופה, לא ייעל

כאשר  עמוק אישי זעזועחשים  ,אנשים ללא שורשים גרמנים אפילובני הדור השלישי והרביעי, וגם 

גם  מתרחשדבר האת שמות בעליהן הקודמים. באושוויץ מגלים על מזוודות הנרצחים למשל הם 

ם קוראים את כאשר ה ,פוצצומשרפות שהנתקלים בשרידי , כאשר הם של בירקנאו שומםבמרחב ה

-תולדותכי  ,כל פעם מחדש ,יומנה של אנה פראנק, או כאשר הם צופים בסרט "הפסנתרן". אנו חווים

פותחים את הצעירים  –ה עלילה, ראיונות עם ניצולים, וביקורים במקומות הזוועתעודה ו-חיים, סרטי

 נשמתם לכך. את  פותחיםשהם ובלבד  ,לסבל העבר
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שמחזיקים בקשר , בלבדאלו אצל צעירים  מצויהאינה הקרבנות  הות עם גורלהזדוההאמפתיה 

אמצעות המגלים באצל אנשים  גםניתן למצוא את האמפתיה וההזדהות . לעבר הנאצי משפחתי

ח וכי שנאת אדם, קנאות ונכונות לרצמבינים ו – לעולל אנוש-בניההיסטוריה הגרמנית מה מסוגלים 

 ר.יכולות לחזור על עצמן במקום ובלבוש אח

 

סיכמה הסופרת הפולניה סופיה במילים כה פשוטות ומזעזעות אלו "בני אדם עשו זאת לבני אדם": 

כחברת ועדת חקירה בינלאומית, מיד לאחר השיחרור ממחנות הריכוז.  שראתהאת מה נלקובסקה 

 יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנותעל  5776גרם לאו"ם להחליט בשנת של השואה  האוניברסליהמימד 

  ות האדם כלפי האדם.מחויבבתור  ,השואה

 

היא הגישה המאפשרת למהגרים להתקשר לנושא, גם אם אינם  – אנושות-השואה בתור פשע

רך זו של התקרבות אינה תמיד קלה, ואינה מובנת מאליה. . דכאלהאו טרם חשים עצמם כגרמנים 

ם מהגרים אשר באים קיימירדיפות במדינות המוצא שלהם. מעצמם סבלו קיימים מהגרים שב

תפיסות במידה שבקרב המהגרים . שכיחבחזקת דבר  שבהן אנטישמיות ושנאת ישראל הינןממדינות 

עלינו  – אירועים אקטואלייםביחס ל םתפיסתאת מקרינות את השפעתן וקובעות  עדייןמסוג זה 

 .חברתנוולחייבם לאמץ את ערכי  ,את האמת ההיסטורית צורה נחרצתם בלהעביר לה

 

. אישה ארץ זונושאים באחריות עבור הדרך בה תצעד  כולנו, "הבית שלנו"קוראים לגרמניה  ולנוכ

: "אין לי שורשים גרמנים, אבל יהיו פרטי במכתבבצורה נפלאה צעירה ממשפחת מהגרים ניסחה זאת 

על  כאן מתרחשים כיוםהאנושיות ה-הצדק וחוסר-אינים, והם ישפטו אותי על כל מקרי צאצאים גרמלי 

 . "אדמתנו

 

חלק בקהילת נסיון העבר. אנו מוצאים שנטלה לא ל – האחריות-קהילתל האשההצטרפה  באמירה זו

 רצון משותף.חולקים עצמנו 

 

עולל היתה מסוגלת ל סבול מכך שהאומה הגרמנית עם תרבותה הגבוההוא משיךא כל זמן שהנני חי

אותו שבר ל ביותר משכנעתהשנות פרהזוועה המפלצתיים ביותר נגד האנושות. גם המעשי את 

הזהות הלאומית שלנו שזור  במרקםשכן נורא לא תהיה מסוגלת להרגיע את לבי והבנתי. תרבותי 

  לעולם לא יכחיש זאת.", ומכאיב בתודעה. מי שרוצה "לחיות בתוך האמת פעילשבר שיישאר 

 

ובהמשך לאחר מה, אשכל הלילות החושך של הדיקטטורה, לאחר כל לאחר  –ובכל זאת הצלחנו 

 .אור יוםלנסח אמונה בהירה כ – המאוחרות חרטההבושה וה

 

עשינו זאת כאשר החזרנו לחוק את תוקפו ואת כבודו. עשינו זאת כאשר גילינו אמפתיה לקורבנות. 

וכאשר אנו מציעים מקום כל סוג של הדרה ואלימות, ל מתנגדיםאנו עושים זאת היום כאשר אנו 

 רדיפות, מלחמות וטרור.פני חים אלינו מאלה שבורכל מבטחים ל
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עמוקה גם וודאות  ו. קיימת בתוכנבלבד בזיכרון סתפקתאינה מ המוטלת עלינוהחובה המוסרית 

 .יעודעולה הזה זיכרון שאינה ניתנת למחיקה: מתוך 

 

 אדם.אומרת לנו: הגנו ושמרו על האנושיות כלפי הזולת. הגנו ושמרו על זכויותיו של כל אדם וזו  חובה

 

מחודש להגיע להסכם חברתי צריכים  ,בגרמניהכאן  ,וחנאנו אומרים דבר זה דווקא בזמנים שבהם אנ

לגבי הקיום המשותף בין תרבויות ודתות שונות. הקהילה שבה כולנו רוצים לחיות, תשגשג אך ורק 

 שבו מתקיימת סולידריות של ממש.במקום ו – יחיד יכובדכל במקום שבו כבודו של 

 


