شهادت هایی پیرامىن زندگی در اردوگاه ها
لْاًیي ّ عاطفَ اخاللی کَ خْد ًیش قاًًْی تاطٌی هی تاػذ ،هْاًعی پز ارسع
ُظتٌذُ .ز طزسهیٌی کَ دارای ُز چَ تیؼتز اصْل اخاللی عالالًَ ّ هْثزی تاػذ
آى
کَ اس ضعیفتز ػذى ضعیف اى ّ تیغ اس حذ لْی ػذى لْیاى جلْگیزی ًوایٌذ،
طزسهیي تا فزٌُگتز تَ ػوار هی آیذ.
ّلی هظائل در اردّگاٍ ایٌگًَْ ًیظت  .هثارسٍ تزای ًجات یافتي در ایٌجا هثارسٍ ای تی
تزحن هیثاػذ ،چزا کَ ُز فزدی در ایٌجا تزای خْدع اطت ّ تَ آخزیي ًمطَ دلظزدی
رطیذٍ اطت .اّ دیگز تا تی رحوی ّحؼیاًَ ایی هیجٌگذ  .اگز ػخص ًْل آختتظي اس
.
پا تیافتذ ،ایٌجا کظی پیذا ًخْاُذ ػذ کَ دطت کوکی تَ طْیغ دراس ًوایذ
تزعکضُ ،ویؼَ کظی پیذا خْاُذ ػذ کَ آُظتَ ّی را اس پا در تیاّرد ،چزا کَ ُیچ
کض هایل ًیظت کَ یک "هْسلوي" دیگز ُز رّس خْد را تَ طختی تَ طز کار تکؼذ .
اگز تا ُْػوٌذی یا تا حْصلَ ّ ،تَ صْرت هعجشٍ آطا ،ػخصی راُی یافت کٌذ کَ
ّی را اس کار هؼمتثار رُایی دُذ ّ ،اگز تتْاًذ تا سیزکی تزای خْدع چٌذ گزم ًاى دیگز
خْاُذ ًوْد  .خْدع ّ ،تٌِا
تذطت تیاّرد ،راس خْد را تَ ُز طزیك هوکي پٌِاى
خْدع ،اس ایي دطتیافت لذت خْاُذ تزد ،چزا کَ اس اًظاًِای لْیتز حظاب هیثزًذّ ،
هٌطك چٌیي اطت کَ فزدی کَ در اردّگاٍ اس اّ تتزطٌذ ،هی تْاًذ جاى طالن تَ درتزد.
 ...در اردّگاٍ اًظاى تٌِا هیثاػذ ّ ،هثارسٍ تزای سًذٍ هاًذى هثارسٍ ایی اتتذائی هی
تاػذ ،هثارسٍ تزای سًذٍ هاًذى.
پزیوْ لْی (کتاب) "آیا ایي اطت اًظاى"؟

افزاد اص.اص .در اردّگاٍ تیؼتز خؼي ّ تی خزد تْدًذ تا ػیطاًی تیشُْع  .آًِا تزای
خؼًْت تزتیت ػذٍ تْدًذ  :خؼًْت در رگ ُایؼاى جاری تْد ،تَ صْرتی عادی ّ
لاتل لثْل  .خؼًْت در چِزٍ اػاى آػکار تْد ،در حزکاتؼاى ،در طخٌاًؼاى  .تی
حزهتی ّ سجز دادى تَ "دػوي" ،ایي ّظیفَ آًِا تْ دُ ،ز رّس؛ آًِا تأهل ًوی کزدًذ ّ تَ
اهْر ًوی اًذیؼیذًذ ،آًِا اُذافی ّاال ًذاػتٌذ  :ایي ُذفؼاى تْد  .هٌظْرم ایي ًیظت
(الثتَ در هیاى آًِا افزاد
کَ اطاص اًظاًی آًِا هٌحزف تْد ّ تا ها فزق داػت
طادیظت ّ دیْاًَ خْ ُن تْدًذّ ،لی تٌذرت) .ایي خیلی طادٍ اطت؛ آًِا در طْل
طالیاى طال تحت تأثیز هذ ارصی لزار داػتٌذ کَ در آى اصل اخاللی کَ هْرد لثْل
ُوگاى هیثاػذّ ،ارًَّ گؼتَ تْد  .تزتیت ،تثلیغات ّ آگاُی در رژین دیکتاتْری تا ُیچ
هاًعی تزخْرد ًویکٌذ  .لذرتی کَ در دطت آًِا ّجْد دارد تی اًتِا هیة اػذ ّ ،تزای
فزدی کَ در رژین دهْکزاتیک تَ دًیا آهذٍ ّ تشرگ ػذٍ تاػذ ،هؼکل اطت کَ طیوای
ایي رژین را تزطین کٌذ.
پزیوْ لْی( ،کتاب) "غزق ػذگاى ّ تاسهاًذگاى"

