
  نت کان داده ناھنده  و په بۆ بگانه  رستانه زپه گه کی ره یاسایهمانیا  ئه
  

  
  بدو ن عه رده ئه

  
کانی  ژاردنهب  ھه له.  یه تی ھه که ره پیت و به کی زۆربه دا ، مژوویه رینه  به  پان و م وته راسیزم له

ر،  تی ھیتله رۆکایه سه ، به)  )NSDAPمانی  رست وفاشیزمی ئه زپه گه  ، پارتی ره1932سای 
مژوودا ،   مجار بوو له که یهش  مه ئه.  وه یان برده که بژاردنه ستھناو، ھه ده  بهکانی نگه ی ده% 37
مانیا،  ئه ت له رکاری نازیه سه ھاتنه به. بداترستی  زپه گه و ره فاشیزم   نگ به ک ده یه وه ته نه

می   سیسته ر له ھه. وه گای  گرته کانی کۆمه شه مووبه ھهشیزم ، رستی و فا زپه گه مکی ره سیسته
. چوو ده روه  به رستانه زپه گه تکی ره قیه عه موو به ڕوبردن، ھه می به  سیسته گاته  تاده وه خوندنه

  هته ، بوو ب قیه م عه و، ئه وه  گرتهیامانی  ئهتاریکترین کونجیتا  رستی ھه زپه گه تی ره قیه عه
سای تامی جیھان ،  نگی دووه تا کۆتایی جه ش ھه مه م سیسته ئه. مانی گای ئه مۆڕای باوی کۆمه

ر  رامبه به کانیدا ، له هیرست زپه گه  ره نگه جه مانیا له ی ئه وه ل پاش ئه. وام بوو رده  ، به1945
تی  قیه ل عه. ت ، کۆتایی پھامانیش  می فاشیزمی ئه  سیسته.جیھانی ئازادا دۆراندی 

 ساڵ 13ی   بۆماوه ته قیه م عه  ئه چونکه. ھات ئاسانی کۆتایی پ نه روا به رستی ھه زپه گه ره
کوخۆیان  روه  ھه و گؤڕان ت نه  حکومهکانی نده ارمهرو ک رمانبه شکی زۆری فه به. کرد حوکمی ده

و  وه کوو خۆی مایه ر وه مانیا، ھه  ئهتی وه زگای ده ی ده% 90  له: ( ت  ر ده کیسینجه.  وه مانه
مانیا ،  تی ئه وه زگاکانی ده شکی زۆری ده به لهمرۆش ،  کوو ئه تاوه ھه).   1کرا  ستکاری نه ده
ر  رامبه   بهت، سیاسه خراپترین و پیسترین  بهمانیا  ئه.  یه رست رۆیان تداھه زپه گه کانی ره خه

ندین  چه  که شی ، وایکردووه  خراپه وته سووکه م ھه ئه. کات  وت ده کهسوو  ھه ناھینده  وپه بگانه
 UNس جار رکخراوی ش تائستا. بکرت   ، ئیدانه وه کانه تیه وه  نوده ن رکخراوه الیه جار له

 مانیا ئه.  وامه رده تی خۆی به ر سیاسه سه مانیا له ل ئه . مانیای کردووه ی ئه ن ئیدانه سمیه ره
زار   ھه300ی  که  نزیه گاته یان ده  رژه که.  یه ی ھه)  ئیقامه (  گه کی ب به ی خه زۆرترین رژه

ی  چی ھشتا ئیقامه ژی ، که دا ده م وته  له  ساه10ی زیاتر   بۆماوه یه کی واھه خه. سک  که
 ساڵ 5وروپی ، پاش  تانی تری ئهو  له  ، بۆنموونه یه  ھه ته م حاه مانیاش ئه  ئه نھا له ته.  نییه

بت ، یان کارتی س مانگی  ی نه سک ئیقامه رکه مانیا ، ھه ئه له .  یه ت ھه وه  ومانه ماڤی ئیقامه
 کۆرسی زمانی   کاربکات ، بۆی نییه بۆی نییه.  یوانیشی نییه پ بت، ھیچ ماڤکی مرۆڤی و حه

ربگرت،بۆی  ی بکاری وه  بیمه بۆی نییه، تب خۆی ھهتی   مای تایبه مانی بخونت،بۆی نییه ئه
 بۆی ک بخونت، یمانگایه ھیچ زانکۆ وپه  له  کۆرسی فربوونی کارکردن بخونت، بۆی نییه نییه
 کم زیاتر 30   له  بۆی نییه  ، که یه وه مووشی خراپتر ئه ھه له. ربکات قی ده ی سایه  ئیجازه نییه
 کم زیاتر 30   له بۆت نییه  ، که یه وره کی گه زیندانخۆیدا  خۆی له مه هئ. ربکات یان بژی  فه سه

بت  حای  نه وه. چت  ده)کان کانی نازیه وره گه زیندانه( کان  تی کازرنه سیاسه  ش له مه ئه. بژیت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.  بتتر باش"!)یوانی حه"  کی ناویان ل ناوه خه(   یه ھه یانی  ئینسانیش ی ئیقامه وانه ئه
زانکۆو  ،لهمانی بخونن بوو کۆرسی زمانی ئه ی دوایی بۆیان نه م ساه وانیش تائه هئ

  بۆی نییه،  کات خۆی کار نه سه وکه تا ئه ، ھهرمکدا  ند ھه چه ھا له روه ھه. یمانگاکاندا بخونن په
کانی  رمه  ھه  بچته   ،بۆی نییه بت تا کاری سپی نه ھه  ی که وه  له جگه. بت مای ھه

. بت  ھه) تی  وشتی تایبه دوکان و چشتخانه( کوو خۆ وه ربه  کاری سه ۆشی نییهب. تر ) کان ته والیه(
جیھاندا   له ی که زایه موو ناره وھه پاش ئه. !)تکاریان بت خزمه( بکات  بت کرکاری نھا ده  ته واته

ی  یان بۆ کشه وره کی گه یه  کۆبوونهردا،  نۆڤمبه17و16  ، ناچار له وه مانیابوویه روی ئه رووبه
م  پش ئه. 2یاری سووک وچرووکیان دایک ب ست و، کۆمه  به کانی ب ئیقامه ران و خه نابه په

تکی  مه ھه . مانیایه ی ئه  بوترین رۆژنامه کهی بیلد تسایتوونگ ،   ، رۆژنامه هی وه کۆبوونه
  هت م سیاسه ن له ڕزگارمان که(  نووسیبووی  وره مانشتی گه به. ستپکرد  ده دژی بگانه ربوی له به

زار ئۆیرۆ   ھه530خۆش  کی نه نیه رده رکردنی ئه سه بۆ چاره ( :ینووسیبوو. ) !ناھینده ی په خراپه
نھا بۆ  ش ته مه ئه).  3.گرت رده زار ئۆیرۆ وه  ھه470   سانهلبانی ی ئهخزانک. رج کراوه خه

 مانیا وایان میدیاکانی ئهت و  حکومهش  که وه پاش کۆبوونه. کان بوو ناھینده ناشرینکردنی  په
 ،  کی ب ئیقامه شکی زۆری خه به  ش انهوم زو به،و کردووهر سه یان چاره که  کشه کهشاندا،پی

ش  کی ب ئیقامه ی خه ترین رژه بچووک یاسایهم  ئهڕاستیدا لهم  به. ن ده یان ده ئیقامه
ب پچاندن  متر به  ساڵ که8  سک له نابت ھیچ که:  م یاسایه پی ئه به! بۆچی ؟.  وه ناگرته

، ماڤی  وه ڕابته  وتکی ترو گیرابت، پاشان گه سک چووبته ر که  گه واته. ژیابتمانیا  ئه له
 کم 30   ساڵ له8 ، ناتوانن  کی بگانه شکی زۆری خه به زانن ، که مان باش ده ئه.  ی نییه ئیقامه
نھا  ته.  ناکات  سانه م که شدا شموولی ئه وکاته له.  وی وتانی تریان داوه  ھه ربۆیه ، ھه وه بمننه
  یاساکهکی تری  یه بگه.  وه  کم بمنته30  ساڵ له8ی  توانت بۆماوه ک، ده می خه کی که یه رژه
ر   گه  ، بۆنموونه ته حمه ش کارکی زه مه ئه. گیرابت کردبت و نه نابت ھیچ تاوانکی : ت  ده
تی  حکومه. یگرت دهواپۆلیس  ، ئه وه وتبته  کم دوورکه30  کان له ناھینده مپی په  که سک له که
 ! .ژی؟  ئۆیرۆ ده30   مانگی به  ئاخر ک .دا ده  کی ب ئیقامه  خه ئۆیرۆی به !   30مانیا مانگانه ئه
.   کاریان کردووه)قاجاخ(ش هڕ به، هبوو یان نهکردنی ماڤی کار وه ر ئه به کان ،له شکی زۆری بگانه به

   کی ب ئیقامه می خه ئجگار کهشکی  نھا به  ته وه رئه به له. ش گیراون رکاری ره سه لهزۆرجاریش 
ی  مایه  ، که کی تر یاساکه یه بگه.  بوونی گیران  کشهیشکی زۆریان تووش  به .گیراوه نه

  زانن که چی خۆیان ده که .  !بزانتمانی   زمانی ئه سه وکه بت ئه ده: ت   ، ده جاریه گاته
  وت ئمه یانه یرن ، ده  زۆر سه مانه ئه. مانی فربن  ، کۆرسی زمانی ئه بووه  بۆیان نه سانه وکه ئه
  و وته خونت ، چۆن زمانی ئه مان نهزکک کۆرسی  ر یه گه ئه. بین یان فر که مانهز !خۆرا له

جارێ .  یان نییه ناھینده و په کی بگانه تی خه   تاقه،مانی کی ئه ش خه وه  له جگه.!؟بت فرده
ین زمانمان  یان لبکه وه کلیفی ئه  ته ن ، تائمه  سومان لبکه یه یان ھه وه تی ئه وان تاقه بۆئه

 انکانی ر خزانک منداه ھه: ت  ، ده یه زۆر فاشیستانه  ، که که کی تری بیاره یه بگه!. ن  فربکه
   ، که کام وت دیووتانه  ئایا له!!.ین ی ناده وا ئیقامه بت، ئه ی خراپی ھه  نمره  قووتابخانه له

کوو عراقی  وتکی وه نھا له  ته مه ئه! کانیان سزابدرن؟ ی منداه مه ر ته سه  لهباوک، و دایک
ر منداک  گه  ئه باشه. دران دهکانیان سزا ر منداه سه  دایک وباوک ، له ، که بووه عسیدا شتی واھه به
رژمی  ؟  گووناحکی دایک وباوکی تدایه چ هم بت، ئه تی خوندنی نه ڵ بت ، یان تاقه مه ته
مانیاش  ئه. دا وانی ده کانیان سزای ئه جیاتی کوڕه  و، لهگرت ی ده رگه عس دایک و باوکی پشمه به
ی   نمره پاشان چۆن مندانی بگانه. دات  ده ی بگانه سزای دایک وباوکی  مندان مان شوه ھه به

  ، ئیتر چۆن له بووه کوو دایک وباوکیان ، ماڤی فربوونی زمانیان نه وانیش وه خۆئه. باش بھنن 
 خراپترین   له و مندانه  ئه زانن که وان ده پاشان ئه!. ی باشیش بھنن؟  و، نمرهن تبگهکان  وانه
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  .مانیا زۆرخراپه کانی ئه مپه ،حای که وه تیه یه وکۆمه ندروستی ی تهروو له ژین ، که شوندا ده
مانیا  هکانی ئ مپه ی که وه ، ئیدانه کانی ماڤی مرۆڤه ن رکخراوه الیه ندینجار له تائستاش چه

  واته.  کاتییه م یاسایه  ، ئه وه رهکی ت الیه له . یه وروپادا ھه ئه مپیان له  خراپترین که  بگره   . کراوه
  بۆته  نه  یاساکه واته. مانیا بوون  ئه  لهر  نۆڤمبه17تا  کات ، که  ده سانه وکه نھا شموولی ئه ته

پاش  ی که وه  ئه بۆنموونه.  تدابوو شموولی بکات ی رجانه و مه سک ئه رکه ھه پاشتر   که،دائیمی
نھا بۆ   ته که به.  ی نییه وابکات ، ماڤی ئیقامه  ته که  ساه8ساکی تریان مانگکی تر 

،  ھاتووهدا  م یاسایه  له ی که م شتانه راستی ئه به. کات  حای حازر شموولیان ده  ، که یه سانه وکه ئه
 ،  دایه وه  له که جاریه گاته. ربگرت  وه  ، ئیقامه بگانهی  مترین رژه  که  ، که یه وه نھا بۆئه ته
  ککی زۆر ئیقامه خه ، که وه یان وابوکرده که واه کانی کوردستانیش، ھه شکی رۆژنامه به که
ی  وه وتنهمۆ رۆژ له دوای رۆژ ، بزو ئه. نییبین ده  که یه م شوه ی به که م راستیه  به.گرت رده وه

م ساڵ   ئهمانیا، تی ناوخۆی ئه زاره پی ئامارکی وه به.  زیادبوونه ، روو له  بگانه راسیزم و دژه
زگای حکومی ،  ر کار، له ده سه  ، له مرۆ بگانه ئه.   دراوه الماری بگانه  پهتی  حاه3000  زیاتر له

 ،  دایه وه  له که جاریه گاته. کرت  ده ئیھانهپ ،م  که له بازار،  ی سپۆرت،له یانه ، له خۆشخانه  نه له
یان چو وتانی تر کۆ ره بهو،  جھشتووه وتیان بهمانی ،  زار ئه  ھه200  م ساڵ زیاتر له  ئه که

  م شوه چی به که. ن  که ر ده فه مانی ، بۆوتانی تر سه  ملیۆن ئه30  ش زیاتر له سانه!  کردووه
  . ن  که ی ده کی بگانه ڵ خه گه وت له کهسوو ش ھه خراپه

  
  

 کان رچاوه سه
   
 . 4122  ژماره. کوردستانی نوێ . ر کیسینجه. وه ی عراقه باره گفتووگۆ له. ت وه ئاوات ده. 1
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