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 :نجیال میرآل ئه

 .بات  ده روه لمانیا به و ئه پۆرترتی ژنكه
بودوان بۆالیر: ووسینین  

  لبال سلیمه: بی ره رگرانی بۆ عه وه
ینی ـ سوید شرزاد هه: و  

  م شه م و شه شی پنجه به
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  . ی زمانی نی یه رۆك بۆتین آشه ڵ سه گه له

ندی  ی ناوه  ئامۆژگه ر له ی توژه پله  نجیال به  آۆتاییدا، ئه آی زۆر له روانیه ك و چاوه یه پاش ماوه 
ر  به ش له وه رگیرا، ئایا ئه ت وه رلینی خۆرهه زانكۆی به آانی آادیمیای زانسته  ئه فیزیاو آیمیا له

 ی و هیچ رۆژك ناسنامه ر چۆنك بت ئه ؟؟ هه..نجانی ئازادبوو  ندامی گه ئه و وا ئه بوو آه وه ئه
دا  و آاتانه و له ن ئه ده ن، زۆر آه تی ده ی دژایه وانه ، ئه اندووهِدر ی نه و ركخراوه تی ئه ندامیه ئه
   به و پرۆپاگاندنه  ئه موو جارێ و هه م ئه به ، و پشخستنیش بووه رپرسی دانانی پله و به ندام بووه ئه

 ، وان بووه ندامكی چاالآی بواری رۆشنبیری ئه و ئه ن ئه آانی ده ره براده م به.  وه خاته درۆ ده
و  وه آان و خوندنه ركخستنه آانی شانۆو رپرسی پلیتیه تی من به و وتوویه وه ۆ ناخاتهدر یان به وه ئه

ڕا تا بواری دانوستان و  گه  ده وشكی ئازاده ره دوای نجیال به ی ئه وه ر ئه به له.   بوویمه آۆرگران
رشفی   ئه ر له گه ئه. بكات) ستاسی ( هاوآاری پۆلیس نھنی  بوو  رازی نه گفتوگۆ ساز بكات بۆیه

   هاوآاری پۆلیسی آردووه ی گوایه نگۆیه و ده وت ئه آه رده ، بۆت ده وه بكۆلیته پۆلیسی آۆنا
و راست  ، ئه وه ته دۆزراوه نه آانیان رشفه  ئه و بۆ پۆلیس له فزی هاوآاری ئه بۆچی ره.  وه نادۆزرته

  رشف بكات، له  ئه كستی خۆی تۆمارو بهتوو ش رآه سه بوو آاركی نه  پۆلیس ئاماده ت آهَیًًَل ده
 چاودری بكرت،  آه شه  قه  آیژه وا پۆلیس داوای آردووه  آه وه ته دۆزراوه ك یه مان آاتیش نیشانه هه
نجیالدا  ئه ی آه سته ناو ده له. چاودری بكرت) رۆبرت هۆفمان ( ر  ی الدهِ آور آاتیش داواآراوه مان هه

یان  یه ش نوآته یه سته ده و ، ئه بووه سۆزیان بۆ بزاڤی هاوآاری پۆلۆنیا ههبوو پشتیوانی و  زۆر هه
ی  شی خۆرئاواآه  به لمانیا جھشتووه ی ئه آه شه به ردوو ی بۆ هه آه یانووت مارآس میراته بوو، ده هه
  . وتووه رآه تی به شی شیوعیه آه ته خۆرهه شی داری و به رمایه سه
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  : وه بته ده آان لمانیه هرووی ئ رشفك رووبه ئه
سمی  هِزار جاسوسی ر هه 71یان  آه ستكارانی رژمه رهه پۆلیسی نھنی بۆ گرتن و چاودری به

آانی پۆلیسا  ناو رزه تی له آتی سۆڤیه  یه آه   زۆرتره یه و ژماره ش س جار له یه و ژماره ، ئه بووه هه
سمیشی  زاری جاسوسی ناره  هه175   وانه ن بجگه ب زۆره  و ژماره آرێ پاش ئه ده. چاندبووی

زار   هه20وا   آه ، ئاشكراش بووه لمانیای دیموآراسی بووینه خاآی ئه ر سه  له وانه ئه.  بووه هه
 4تی   آورتی پۆلیسی نھنی تۆماری تایبه به.  بووه لمانیای فیدرالیش هه خاآی ئه ناو جاسوسیشی له

  ی آه فایالنه و درژی ئه.  بووه لمانی خۆرئاوایی هه  ملون ئه 2تی و لمانی خۆرهه ملون ئه
ی  آه ی رووخانی دیواره ئاژاوه ی  رۆژانه  آم له14  وانه بت، له  آم ده180هاووتیان ئاگادار نین 

تر  تری و پانی نیو مه ك مه رزی یه  به به ی  آیسه16500م توانرا  ناوچوو، به رلین رووخا له به
  آان به تیه زگا تایبه  ده ریكه ، وا خه تی تدایه ی تایبه آه یه  ملون600مووی   هه وانه ، ئه وه هگدرای

  . وه ننه دایانده تی ئامری تایبه
  مه رده و سه تی ژیانی ئه ی تایبه رۆژانه ها هاووتی ئاسایی زاره  هه ریكه  وا خه و فایالنه  له بجگه

. سانی نزیكی خۆیان زگاآانی جاسوسی و آه  قوربانی ده ته بوونه ی رۆژكیان وانه ، ئه وه نووسته ده
 سی نزیكی خۆشی شتی بۆ ر آه سه ك له موو الیه ك جاسوس بوون، هه ر یه سه له موو  آورتی هه به
لۆفورستیی  نووس لۆك رونزویگ و یاسین ردوو رۆژنامه هه. نووسی ندی پۆلیسی نھنی ده وه رژه به

و راستیان زانی  هاووتیان ئه   آه  نوسیبوو، تدا نووسیویانه یه له سه و مه ر ئه سه لهآتابكیان 
  .ژان رسام و شله آان سه ردمی نازییه سه  ی1945 رۆژانی سانی  تووشی شۆك بوون، زۆرتر له

زار  ه ه25  یشته گه یان ده ژماره  پۆلیسی نھنی آرد له آانی ده ی چاودری جاسوسه و دیوانه ئه 
یان   نووسینگه14ختیش  وی پایته ره  ده ، له بووه رلیندا هه به ی ناو گاآه  باره نیا له  ته وه ند، ئه آارمه
  . ر هاووتیانیان بۆ هاتووه ی نوسراوی سه زار نامه  هه8تا  7  ، مانگانه بوه هه

ر داوای  سه ش له وه ه، ئ وه بوآرده ی ندین دۆسیه  چه2006 ئوگسستی 2  ناچاری دیوان له به 
لمانیای  ی ئه) مان  له په( وراوی بوندستاگ ًند پال چه  نووس و مژوونوسان بوو آه ندین رۆژنامه چه

آانی پۆلیس  زگا جاسووسیه  ده ندی به یوه  بوونی په ی رابردوو به ده سه فتاآانی  هه فیدرالیان له
  یشتبووه گه رلین ی به آه  پاش رووخانی دیواره  له تیانه  تایبه و دۆسیه ئه. تاوانبارآرابوون نھنی

و  ، له وه لمانیا داوای آردنه تی ئه حكومه  وه و بۆ لكۆلینه و داوایه مریكی، بۆ ئه زگای موخابراتی ئه ده
  نیا پنجیان به لمانی خۆرئاوا ته مانی ئه رله ندام په  ئه43آۆی   وا له وت، آه رآه دا ده یه وه لكۆلینه

پنج  ر ، هه بووه  هه وه ته لمانیای خۆرهه  پۆلیس نھنی ئه ندیان به یوه سمی په ناره آی یه هشو
  .ماون  ژیاندا نه ش مردوون و له آه ندامه ئه
ی هیلموت آۆل  آه تیه  تایبه دۆسیه ر سه ری دانا، تا له وت توژه  دیوان حه2005 مارسی سای  له

ی  وه  دادگا چوار سای خایاند، ئه ی له آه دۆسیه ی وه و توژینه وه ندی آردنه زامه ن، ره ئیش بكه
 ی آه زاره وت هه  حه می له آه ی یه ره زار الپه تا هه ره و، سه ی ئه یه وره گه ی  دۆسیه و  له  باسه شایانه

ی  یان و رۆژانهی ژ ربرده سه نیا  ته آییه و پشه  ئه آرد، چونكه  نه وه و توژینه وه  خوندنه پویستی به
 بوو، یان  یه له سه و مه ر ئه سه زانیاری له ی فربوونی جاسوسی و شكی شوه ، یان به تی بووه تایبه

  یاند آه ماریان بیرتلر شادومانی خۆی راگه. ی آانی رۆژانه لفۆنه ته   له فربوونی گوراگرتنه
زابن پۆلیسی  شاره  تا بزانن و بووه وه ش بۆ ئه هو ، ئه وه  بكۆدرته و دۆسیه رگیرا تا له وه ندی زامه ره

ش بۆیان  یه و دۆسیه ، له بووه یان چۆن رنامه ، به ت چۆن آاری آردووه لمانیای خۆرهه نھنی ئه
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   .ن بگه) لیون ( پشوو  ی راستی راوژآاری وت و رۆژانه سوآه  هه گونجا له
  :آانی آریستا وولف دانپدانانه

آانی   ناوداره دیبه  ئه آك له یه  و ژنه ، ئه دایكبووه  له1929 سای   بوریمان له هآریستا وولف ل 
ندی زمان  ی چه رجمه آانی ته آان و نووسینه رووناآبیره   له آك بوه ، یه ت بووه لمانیای خۆرهه ئه

آانی پۆلیس نھنی   جاسووسه  له آك بووه ی رابردوو یه ده نجاآانی سه په  آۆتایی م له ، به آراوه
 دان  ئازایانه و ئیمرۆش ئه.  آان راسپردراوه منیه  ئه  نوسینی تۆماره ی به وه ، پاش ئه زگایه ده و ئه
و  وتن وشانازی نازانت، ئه رآه سه  رگیز به ی هه و آارانه و ئه و رۆژانه نت، ئه ی خۆی ده و آاره به

ران  تی خونه و وتویه وه رانی بوآرده بۆ خونه ی هیدان و مه ی آاری ئه ی خۆی و رۆژانه آه دۆسیه
لمانیای  زانی هاووتی ئه نجاآان وامان ده  په  له بزانن، ئمه موو  هه و شتانه مافی خۆیان ئه
 ت دا ئیشتراآییه و والتی ئمه آرد، له  ده و رۆژانه ژیت و شانازییمان به شادومان ده دیموآراسی زۆر

ر  سه  له وابوو ئمه ، بواشمان  جیھانا ب هاوتایه ی له آه آسانیه ری و یه وه هر و دادپه رقراره به
همك بوو، من ئیستاش   وه والته و و آۆمارو ئه وا راستی ئه  آه م بۆمان روون بۆوه به. قین حه
ند  او چهن  له ی ئمه آه وه ؟؟ نه.بوو و ئازادین   رزگارمان و شته راستی له  به پرسم، ئایا ئمه ده
  ش توژكی هنایه وه ری و ئازادی و هاوآاری بووین، ئه روه دادپه ك آی رۆشنبیری وه هایه به
  وایه وامِم من بر ی بینیمان چۆن رووخا، به وه تكی بنیات نان، ئه  شارستانیه توژه و م، ئه رهه به
  داری ب سنوور دروستكراو به شه گه تن وو رآه هاآانی سه ر به سه آی بینتانراو له گایه  آۆمه ته حمه زه

  !.ئاسانی بشكت
  :مائاوایی لینین 

ی پۆلیس نھنی  آه رشیفه ری ئه سورنه هه ری به روه  دیتن و زانینی ماریان بیرتلری به لۆژیك له
وراوی ًَو پال  هاتووه وه ته لمانیای خۆرهه  ئه له  آریستا وولف نجیالو ك ئه ش وه و ژنه ، ئه جیاوازه
  ر به ی سه) ئای ئار تی  (  لفزۆنی  دیداركی ته ، له  ساییه57ن  مه  ته و ژنه ئه  ، سكه حزبی آه

  :ی پرۆتستانت وتبووی نیسه آه
ی  ده اآانی سهشت فتاآان و هه هه   له و پۆلیسانه  ئه بوم، چونكه ران نه  نیگه وه  مناییه من له 

دا  نیسه  آه ی له و رۆژانه ، ئه بینیوه ك نه قوربانیه ك رگیز خۆم وه م بوون، من هه دواوه  به وه رابردووه
رچی دووچاری  گه تیم خوقاند، ئه سایه ر آه سه رنی زۆری له آرد، ئه ده ستیمان رهه چاالآی و به

ر  سه له ی جاسوسیمان وانه ك ئه  وه رگیز ئمه ، ههبات بوو ش خه وه م ئه  به بووینه ده نه ترسیش مه
  .ندبوو مه وه وان زۆر ده بووین، ژیانی ئه آردن بختیار نه ده

موو   هه م بۆمان روون بۆوه به ت بوو،  فاشیه ر ئایدلۆژیای دژ به سه آانی فربوونمان له بنچینه
یاندنی  می راگه ناچاری سسته تداران به سته  ده بۆیه ،  فاشییه و رژمه  قوربانی ئه م بویته آه ته میلله
ویستی بۆ  ی سۆزو خۆشه آه  ناو داوه وه وته رگیز ناآه  هه و ژنه  ئه بۆیه .وآرد یره یان په وه دژ به

 ت  دآتاتۆریه  دووباره ر گه م ئه و زۆر فلیمی مائاوایی لینینی خۆشویستبوو، به ئه رابردوو،
  .بن آان ناشیرین ده هاداره  به ۆر شته ز وه ، ئه وه بناسینه

  :لی پۆلیس نھنی شه فه
ی  وانه روون و ئاشكرابوو، زۆر له رلین مانی دیواری به و نه آه وتنی شۆرشه رآه  راستیدا پاش سه له 

  وانه ، له تیان داوه و یارمه پۆلیسی نھنی بووینه بوون، زووتر هاوآاری و بزاڤه ری ئه نگ و رابه پشه
موو   هه  له زگایه و ده ر راینر شدلنسكی، ئه ندرسۆن و نووسه ئه  ساسشا وره عیرو رووناآبیری گهشا
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سی  ست و آه رزش و زانكۆی سیاسی و رۆشنبیری ده آانی ئاینی و وه بواره  ناو شونك، له
  راستی و به   به و هاووتیانه  ئه %2وا   آه ی ئاشكراآردووه وه ماریان بیرتلر ئه.  بووه هه تیان تایبه

   راستی، آه  له زۆر دووره %50 ,40, 30  ی آه و رژه ، ئه یان آردووه زگایه و ده دسۆزی هاوآاری ئه
م گرنگ  ند بت، زۆر و آه ر چه  هه آه و ژماره رژه  ی شیاوی باسه وه ئه. آرن  باس ده یه جاری وا هه

  آرد آه یان نه وه ت پشبینی ئه گاآانی تر حكومهز پۆلیسی نھنی و ده ی گرنگ بوو، وه ، ئه نی یه
  .ژاو رووخا آانی هه ستوونه  آه رژمه

 
  :یی هیلمۆت آۆل لبوورده 
م  ، به رآردووه به شیوعیشی له میسی شینی الوانی  رۆژان قه نجیال میرآل رۆژك له رچی ئه گه ئه 

  ، آه آردووه اوآاری پۆلیس نھنی نهو ه تی  آاروانی چاالآی سیاسی خۆیدا، یارمه رگیز له هه
ن، لیان  آه  ده زگایه و ده ر دومایزیر هاوآاری ئه لۆسه آانی وولف گانگ شونرو ره تی براده زانیویه
 م به.   گرتووه یه له سه و مه و بواری تری دوور له وه ته ی ژیانی پچاوه ره الپه و ، ئه وه وتیته دوورآه

حكومی والتكی  ی زانی ژیان و رۆژانه و چاآی ده روانی ئه  دوورتری ده یه هل سه و مه هیلمۆت آۆل له
  زگایه و ده آانی ئه شه ڕه هه ترسی ناچاری له  به آارانه رزه  هه نجه و گه ، ئه شیوعی چۆن بووه
ی  وه ئه.   بردووه و ربازو هاوآارییه و ئه ره به ی وانه ر ئه ده ی آۆل قه  قسه ، به هاوآاریان آردووه

ندیان جاسوسی  وه رژه ی بۆ به وانه ، ئه ئالفریج گروسی رای وایه  جرمانی مانهِرسور جگای سه
  .وترت درن و هیچیان پنه سزا نه سیان ، آه آردووه

ندی  وه رژه ی جاسوسیان بۆ به وانه له آك تی، یه ی درسدن، وتویه رپرسی حزبی ئیشتراآی ناوچه به 
  ك له ، توانیشی آورسیه تی پشووتربووه حكومه رۆك ی سه وه مودری ئه، هانس  و آردووه ئه
ندام   ئه شیمان و چاوپۆشی آرد، بووه ی خۆی په آه رابردووه   له رگرت، پاشان آه مان وه رله په
  و والته ی پۆلیسی نھنی له له سه زایی و لبووردن هشتا مه هِ نوان نار له .وروپیش مانی ئه رله په

الت و  خه ندین  چه2006 مایۆی سای  له) وانی تر  ژیانی ئه(  فلیمی  ، آه خه باس و بایه ایجگ
ی  و پۆلیسه آانی ئه رآرده سه  باسی جاسوسی آه رهاتی فیلمه سه ی به وه ر ئه به رگرت، له ی وه رزنامه

  رباسه  زیندوو و به یه له سه و مه بگوترت هشتا ئه آرێ ی پدرا، ده خه موو بایه و هه  ئه آردبوو، بۆیه
  .دا و والته له

  : آه رووخانی دیواره
ك ئوارانی رۆژانی  نجیال وه  ئه عاته سه و  رووخا، ئه آه  دیواره1989ری سای   ی نۆفمبه9 رۆژی  له

،   ساڵ بووه39نی مه  ته مه و ده ئه.  ساونای آردووه رماوكی مموانی ئاسایی خۆی گه پنجشه
نرال جارۆزلسكی  ردانی ژه ، بۆ سه  والتی پۆلۆنیابووه ردان له سه به لمانیای فیدرالیش  ئهراوژآاری
  رلین و راوژآاریش له  به نجیال له ، ئه بووه سانه و آه تی ئه ش بژاری تایبه وه ئه .رۆیشتبوو

  . پۆلۆنیابووه
ی  یاندا، سكرتری آۆمیته الهئیستق  آه بی سیاسی حزبه آته ندامانی مه  ئه و رۆژه  آۆتایی ئه له 

آرد،  ی ده  رووكی ناخۆش و ماندوو قسه دارو به  زمانی ست، به ری به گه ندی آۆركی رۆژنامه ناوه
ندین  دا چه و دیداره درا، له  نیشان ده آانا لفزونه ته ی ر شاشه سه  راستوخۆ له آه دیداره

عات   سه وا له ، آه وه گرته ۆماس فلیمینگ دهمژوونووس ت. ببوون ئاماده ش وره نووسی گه رۆژنامه
ئایگۆن  وا زووتر ڕا آه گه  ده زه  آاغه و پارچه ر سشابۆفسكی له  آۆنسه قه نجاو س ده په ش و شه
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نووسكی ئیتالی  رۆژنامه ویش پرسیارك بوو ی ئاخنیبووی، ئه  باخه گرانزی جگیری هونیكر له
  . وه یخونده  ده هو ییه  شپرزه یكردبوو، به ئاراسته

  : وتی آه رپرسی حزبیه  به و رۆژه ئه 
ش  ی باری خزانی پشكه وه توژینه و ب راڤه  به وه ره ریان بۆ ده فه توانن داوای سه هاووتیان ده

و  ویش ئه  ئه دیاره. چت رده  ده وه پۆلیس میللیه ن الیه ش زوو له آه ته ندی و مۆله زامه ن، ره بكه
ی سكرتری  وه ربچت، ئه رج ده روونی دائیمی ب مه تی ده آرێ مۆله ده وا ی بۆ هاتبوو، آه هرمان فه

 ش بۆ وه آردبوو، ئه ده نووسان بوایان پنه آگرتووی وتیبووی، رۆژنامه یه حزبی ئیشتراآی
سمان بۆ ئا ری سشابۆفسكی سه.  سوودو باش بوو ت به رلینی خۆرهه ندی هاووتیانی به وه رژه به
  :رهناو وتی ی ده آه و پسوله وه رزآرده به

ردوو  آانی نوان هه موو خاله هه  ربچن له آرێ ده آی دائیمیش، ده یه  شوه رچوون به  بۆ ده به 
ج   جبه و بریاره ی ئه نووسك پرسی، آه رۆژنامه رلینی خۆرئاواش، زوو لمانیاو به ی ئه آه شه به
  :آانی جووالندو وتی نجه ی نوان په آه قه ره وه ؟ سكرتر حزب..بت  ده
و  ئایا ئه..... ر  آسه بت، یه ج ده جبه   ئستاوه  له یارهِو بر ، ئه مه ی من هه و زانیاریه پی ئه به
  ؟؟ دیاره..دات  آات، نازانت چی رووده  ده رووخت قسه وا ده ی و رژمه ناوی ئه ی به ره آه  قسه سه آه
 ، وه نگی دایه ك ده یه له ك قونبه  وه یه و قسه ؟ ئه . و ئاگادار نی یه  آراوه پوه ندی یوه  په له  هه به
لمانیا  آانی ئه نگوباسه ده شت عات هه و سه ریانگرت، شه نگوباسی جیھان وه آانی ده موو ئاژانسه هه

ت  لمانیا خۆرهه ئهسی ناو  ها آه زاره هه ،  بوبۆوه واله و هه ی ئه مه و ده باسیانكرد، ئه
  .برد ده هرشیان) زاری  رمه دیواری شه (  و ره به
آی   الیه سنووری بورنھۆلمرستراس و له الی خالی  له وه شت و نیوی ئواره عات هه  سه آان له لمانه ئه

ی  وه ئهبیسترا، پاش   ده وه نه  بكه آه نگی سنووره هاوارو ده ودا، ی شه عات ده  سه ، له وه تری آۆبونه
  . وه و آرانه ی شه  نیوه  له آه آانی سنووره موو خاله ، هه وه ت آشانه خۆرهه لمانیای پۆلیسی ئه

ریكی  رآ و زۆریش خه په ماو هه سه  وتنه ، زۆریان آه وه لمانیای گرته موو ئه رانی هه خۆشی و آامه
نگی  ، ده  دوو پارچه ی آردبووه  والتهو ساڵ بوو ئه ندین ی چه و دیواره بوون، ئه آه رووخانی دیواره

 خون  ك دلۆپه ی یه وه ب ئه  به یه و دوو پارچه ئه .( تین  میلله ئمه ) رانیش هاواریان بوو خۆپیشانده
و  ئه باراندو بۆ ت فرمسكی شادییان ده ی خۆرهه آه شه ، هاووتیانی به وه آیانگرته یه برژت

 .گریان وویان دهفیرۆچووی رابرد ی به نه مه ته
 

نجیال میرآل ئه : 
 6 

؟ آ بوو ت له لمانیای خۆرهه آی ئه وژمه ته  به  آاتی گۆڕانه نجیال میرآل له ئه   
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ستی  بوو، ده) سشابوفسكی  قونتر( ی  آه یاندنه  راگه ڤزون گوێ له له  ته وخۆ له نجیال راسته  ئه آه
 یادی   جاركیان وتبوویان، له وه هنایه بیری ڵ دایكی آردو به گه ی له ی و قسه آه لفۆنه  ته دایه

و  ئه. خۆین ریایی ده ری ده وه رلین خواردنی گیانه  به آمبنسكی له  هوتلی رلینا له رووخانی دیواری به
 نجیال  ئه و رۆژه ئه. بوو  راستیشدا بوای پ نه م له رووخت، به  ده و رژمه ئه یزانی رۆژێ دێ ده
ساونای  رمای زاری بچت، گه رمه و دیواری شه ره ران به ڵ خۆپیشانده گه لهی  وه جیاتی ئه له

و  ر ئه  هه و دیواره ئه یزانی و نه ، پاشان هاواری آردبوو، ئه ی ال پویستترو خۆشتربووه آه فنلندییه
  رچووه ده   ساوناآه آانی له  خۆشكه سته ده ڵ گه ی له وه ئایا پاش ئه. رووخت  خرایی ده و وا به رۆژه

  ؟؟.. وه آردیته ی سشابوفسكی آه یاندنه  راگه بیری له
  ؟.. آردبوو  و شاره هاووتیانی ئه چوونی  سوتان و هه ستی به ویش هه ئایا ئه 
  ك راهاتووم پاش ساوناآه ، وه وه سوورامه  شاردا مك له و وتبووی، من آه  راستییدا وابوو، ئه له
  لفۆن بۆ پوورم له رام تا زوو ته لفۆنك گه  ته ندووقه سه  ، له وه دهشم خوار  بیره ك شووشه یه

  دوایی به آرا، له م بۆ نه آه لفۆنه بوو، ته ی ئاسنیشم پ نه ی پاره وه رئه به له م، هامبۆرگ بكه
ی  وانه ئه. م بكه آانم رگرن و قسه م بۆ وه آه لفۆنه بوو توانیم ته) ویسی ( هاوآاری خزانك ناویان 

  ستی به ژا، هه هه  ده و وته ی ئه رۆژه و آرد، ئه ده ر بوای نه  هه و رۆژه ، ئه وه هنته بیر خۆی ده به
  و ساتانانه  بیت، ئه بیرهاتووه ، چی به و ناسكه ترسیداره مه  و ساته آی وشك آردبوو، له رمییه گه
   دووچاری وته  زانی آه  رووداوانهو ری ئه واوآه  ته و دیواری به رووخانی ئه ، و ترساوه ئه

ستی و  ناو مه له ، ر ساردو خاوبووه و هه ، ئه و رۆژه آانی ئه موو گۆڕانكاریه آان هاتبوون، هه شیوعیه
رلینی  ی به آه  ناوداره قامه شه یان) آۆرفۆرستاندام ( آانی  خۆشكه سته ی خۆیدا زوو ده آه ساردیه

و  و رابووه  خه یانی زوو له به.  و نوستووه آردووه رین ر سه سه ری به و سه ، ئه خۆرئاوایان دۆزیبۆوه
آانی زوو   خۆشه سته ی دونی ده وه ، ئه ی داوه قامه و شه ری له سه ویش ڵ ئایرین خوشكی ئه گه له

  .چووبون
  :ی راوژآار آه شته گه 
لمانیا راوژآار هیلمۆت آۆل  ی ئه آه پارچه ردوو ی هه و رووداوانه و ئه آه ی رووخانی دیواره رمه  گه له 
 وارشو خواردنی  له) ملزوفیكی ( می  آه زیری یه ڵ وه گه له زیرانی پۆلۆنی نی وه نجوومه  آۆشكی ئه له

بژردراوانی بوندستاگ سروودی ئاشتی   زۆر توندبوو و هه آه وشه ره  خوارد، آه یان ده ئواره
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 . وه آانیانی ئاگاداری آردیته  رووداوه  راوژآارانی له لهآك  ، یه وه بۆن وته  نیشتیمانیان له
ری هاواری  سه له مدا،  وه ویش له ، ئه ی آردووه آه سمیه  ره ره آه فۆنی بۆ قسه له راوژآار خۆی ته

  : تی و وتویه آردووه
  .(!. رلین رووخا ی به آه ر ئستا دیواره م، هه وره گه ) 
  :تی  وتویه آۆل و پشھاته ر ئه سه له
ی هاتن و  ك بۆ آشه یه رنامه بریارو به روانی بریارك بوین، موومان چاوه نگاوببوم، هه  ته مه و ده ئه

آرا، ئاگاداری  ده  ئاسانی نه ش وا به وه  ئه ربچت، دیاره ده لمانیا ی ئه آه شه ردوو به چوونی نوان هه
 ، بوارم م زۆره رنامه ، من ئستا به یه ین زانیاری هه زۆرتر ، من پویستم به آردووه ئادوارد ئاآرمانم

موو  هه. م سازبكه ری گه آی رۆژنامه یه ی آۆنگره آه  ئواره یه وه سته ده م به نده وه ر ئه ، هه مه آه
آانی  ناله  آه  باشی له و به آان زوو واه  هیلمۆت آۆل، هه یشتنه گه آان زوو و خرا ده زانیاره
و  وه ی وارشۆی آورتتر بكاته آه ردانه و سه وایكرد، ئه   خرایانه و رووداوه ، ئه وه بونه ودهیاندن ب راگه

 ی ئوگسستی سای 13  آرد له ی نه یه له و هه ك آۆنراد ئادینویاری ئه وه و ئه. رلین  به وه زووتر بته
 آانی هلی ئاسمانی هفرۆآ. آرد شداری نه رلین به می دیواری به آه ردی یه دانانی به    له1961

   له بفن، بۆیه لمانیای دیموآراسی ر ئاسمانی آۆماری ئه سه بوو به لمانیای خۆرئاوا بۆیان نه ئه
،  وه ی هامبۆرگ نیشته خانه  فرۆآه له لمانیا فی، و ئه ره  به وه وشه  سوید، له وه ی هاته وه رانه گه
و  یاندێ، به ربازی گه آی سه یه فرۆآه) نون والترز فیر ) لمانیا  ئه مریكی له فیری ئه ر سه آسه یه

  بالحه  زه مجۆره به.  وه  تۆمبلھۆف نیشته ی چوار له عات نزیكه ی سه آه ئواره رلین  به یشته  گه یه فرۆآه
آتی آریستیانی  شی یه ره نگی هِر ر به تربوو، له ی دوو مه آه ی درژییه وه ر ئه به یشت، له  گه آه شه ره
  ..ووت یان پ ده  ناوه وه وآراسی ئهدیم

  : وانه  پچه ری به ده قه 
 بۆ وتی پۆلونیا  شتكی پۆلونیا، گه ی آۆل بۆ آه ردانه ی دوایی پاش سه فته نجیال، هه ری ئه ده قه 

شداری آارو   بۆ به و وته ختی ئه  پایته یشته نجیال گه ئه رامكی تربوو، و بۆ مه م ئه ركخست، به
وشی سیاسی  وی باسی ره ، له یدا دیداری زۆری بووه ردانه و سه له. فیزیا آۆی ی سه رنامه به

آردبوو،  لمانیای دیموآراسی تی دوارۆژ آۆماری ئه  تایبه تیان به می شیوعیه  سسته ر به سه آانی وته
و  وه گرنه آده اهاتوودا یهد   له یه و دوو پارچه ی وتبوو، ئه آۆیه و سه بووی ئه رانی ئاماده  براده به
می  ر سسته  سه آرایه  توندی هرش ده  ئاشكراو به به دا و دیدارانه له. بینین لمانیاش ده یی ئه آپارچه یه
 آان مه  وه م آه ، به ندی آ یه وه رژه به  له و قسانه زانرا ئه ده نه م لمانیای دیموآراسی، به ئه

  ؟.چوون رده  تام ده بوون له دوورودرژده
  وه چوون و چاویان له لمانیا ده ی ئه خۆرئاواآه  شه و به ره  لشاو به ككی زۆرو به ی خه وه ر ئه به له

 ت بوو، حمه  زه یه و دوو پارچه ی ئه وه  مانه آانیان بژیین، بۆیه ییه زه گه هاوره ك وانیش وه بوو ئه
و  له. بوو آه وته ی وه آگرتنه ، زوو به  لشاوه ه ب و آۆچه ر بۆ راگرتنی ئه سه  بریارو چاره تاآه
  :وتبووی) جواشیم آۆخ  (   شه دا قه مه رده سه

آانی مرۆڤ  آانی بوار مافه آان و چاالآه ركخراوه ، تا وه ستی آرایه ربه  ئازادی و سه تا بیر له ره سه 
  ئمه( ی  آه رۆش بوو زوو شیعاره  په ر به زۆ آه ته بوو، میلله  نه وه آگرتنه یه و پشنیاری  قسه هاتنه نه

تی  رامه م آه آه یه ی شیعاری آه ، رسته)تین  ك میلله  یه ئمه(  شیعاری  ن، بهِبگۆر) تین  میلله
 بوونی هیوابوو بۆ  جۆركی تر، چونكه  ك بوو له یه م جوله ی دووه آه م شیعاره ، به وه گراینه



 

www.dengekan.com 
5/24/2007 

. آه ته موو میلله هه
   
  :ت آانی سیاسه تاییه ره  سه وهنگا هه

ت   سیاسه ستی له و ده یدانه و مه ئه  ناو  هاته ت، آه  ناو آۆڕی سیاسه  هاته وه نگه  دره نجیال به ئه 
ی فیزیا هنا،  وه  آاری توژینه و وازی له و آاره ناو ئه  وته  آه آه.  سان بوو35نی  مه ردا، ته وه

، تا وا   بووه و دیواره روانی رووخانی ئه و چاوه  ئه ت بت، دیاره سیاسه رداری ست به آرا ده بۆی نه
و   هزری سیاسی و ژنه وو رۆژكا ئه  نوان شه له. ت  ناو آۆڕی سیاسه  قوولی بچته و به رمی  گه به

ندام   ئه آرد ببته  وه رو هاوآاری ئابووری بازار، آاری بۆ ئه  پارزه  مشك و بووه وته آارآردنی آه
آۆآانی   سه و له آان بووه نجانی شیوعیه گه ندانی بزاڤی و زووتر ئه ی ئه وه ر ئه به له. مان رله په

 تام و خۆشی ژینی  ، بۆیه بووه یی هه ت ئاماده رلینی خۆرهه به آادیمیای  ئه ی فیزیایی له وه توژینه
  .پكردبوو ستی زانی و هه ده
  و دیواره رخۆیی ناسرابوو، ئه سه له  ئارامی و  به وه ر منایه ه ه یه شه  قه و آیژه وشتی ئه ره
و   وریایكردووه و پشھاته ، ئه وه مایه ی فیزیایی ده وه توژینه ر آاری سه ر له و هه ، ئه رووخابووایه نه

  یه تازه  وشه و ره ئه. آگرتوودا لمانیای یه  ئه ت له سته ی ده  لوتكه یشته شۆرشك و گه نگی  پشه بووه
 سای   له ، آه وه بیرهاتیته به ی خۆی ن و رووداوو رۆژانه  دیمه و زۆر له بوو، ئه  ئاسان نه و ژنه بۆ ئه
  بووه  رازی نه1978 سای  ، له وه مامۆستایانی بویته رووی ندی رووبه  قۆناخی دواناوه  له1972

  ی له وه  جیابوونه  به1981 سای  لمانیای دیموآراسی بكات، یان له ئه هاوآاری پۆلیسی نھنی
  زانكۆوه آی زانستی  مامۆستایه  ژیانیدا له و بریاری گۆڕانی له وه موو آۆآرده ی هه وانه ئه .ی آه مرده

  .ت رۆیشت و سیاسه ره به
  : آه  گچكه حزبه

ودرۆ ت هانز م لمانیای خۆرهه ئه  ت له رۆآی نوی حكومه  سه1989ری سای  ی نوفمبه17  له 
ربازبكات و   ده یه نگژه و ته و آشه  له آه تا وته  وتدا، تی له ره ند پالنی چاآسازی بنه بریاری چه

و  ی ئیشتراآی دا، له لگه ی آۆمه رقراربت، بریاری رژمكی تازه به ئارامی و همنی و ئاشتی
  وه آگرتنه یه ڵ گه و له م ئه ن، به هر بك به سته آانیان ده رامه آرا هاووتیان هیواو مه ده دا مه سسته

  .بوو تیدان ی یارمه و چوارچیوه  ژیان له وه آه یه ڵ به گه و له بوو، ئه نه
ستی  به روو، مه  خالی خسته پالنكی ده  وه آگرتنه لمانیای خۆرئاوا، بۆ یه  رۆژ راوژآاری ئه پاش ده 
رۆآی  را سه ی دیسمبه19   له و پالنه ی بوو، پاش ئهوروپ ئه آتی ی یه وه شی بۆ رره آه وه آگرتنه یه
  بانگی وه  سۆزه رمی و زۆر به  گه  به وه ره  ده شدا له مانه و ده بینی، له تی لمانیای خۆرهه ئه
  وه نجیال بیری له دا ئه رۆژانه و یكرد، له ناو وتا هه آتی له باهۆزی یه. آرا  ده آه ی وته وه آگرتنه یه

  آان آلۆس ئاولبریخ چووه آادیمیای زانسته  ئه له ی آه رپرسه  ناو حزبكی سیاسی، به  بچته وه آرده
و  آرد، له تی ده رۆآایه ی مافناس فولفقون شونر سه وه دیموآراسی، ئه آانی حزبی ئیشتراآی ناو ریزه

  .آادیمی بواری زانستیشی تدابوو زاناو ئه ندین دا چه حزبه
فش و سازآردنی  واسینی ئه هه یی و رشیفی و نووسینی بوآراوه  آاری ئهنجیال تا ئه ره سه

آردن،  ها آاری تری بۆ ده تی و جۆره خۆرهه لمانیای ری ناو ئه  ئامری آۆمپیوته آانی به نووسینگه
  . ببن یه  سازآارو ئاماده و ژنه رداری ئه ستبه توانی ده یانده نه ی بوون گه ی له وانه  ئه بۆیه

  :چن ده نگدان ندووقی ده و سه ره آان به تیه خۆرهه
آانی  آادیمیای زانستیه رۆآی ئه سه  تی له  داوای مۆله1990 فبرایری سای   آاسنر له شه آیژی قه 
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بژاردنی ژووری   هه ی بكات بۆ سازبوونیان له آه حزبه بوو هاوآاری وه ی بۆ ئه آه ته آرد، مۆله
س   ملون آه12آان  رژمرییه  سه تی آه لمانیای خۆرهه هاووتیانی ئه ارمج آه آان، بۆ یه هۆبه

ری  نونه  دا ئازادانه یه و پرۆسه نگدانكرد، له آانی ده ندووقه  سه بژاردن روویان له هه بوو، بۆ
  .بژارد  حزب و ركخراوی سیاسی هه24 نوان پالوراوانی  آانیان له ژووره

ندی  دا چه چاالآی و جموجۆالنه و بوو، له رم ده ستی سیاسی گه  هه وه ۆبوونهزۆربوونی دیدارو آ به
ی  وه ب ئه آانا، به بژاردنه  پش رۆژی هه فته هه ، چوار وه  پشه ر هاتنه رسورهنه و سه پشھاتی تازه

. راسمی حزبی رینسانسی دیموآراسی دان ری ره آه ك قسه نجیال وه ئه خۆی داواو آاری بۆ آردبت،
دا فایلی  آه بژاردنه هه ی رمی پرۆسه  گه ، له وه وته آه  نه چاآه  باشی و به ی به رکشییه سه و آارو ئه

رچوو پیاوی پۆلیسی نھنی رژمی  ده ی پرۆتستانت فولفقون شونر ئاشكرابوو، نیسه ی آه پارزه
ش  وه ، ئه  آردووه دناوه  به گایهز و ده ندی ئه وه رژه به آی دوورودرژ آاری بۆ یه ، ماوه پشوو بووه

ی تووشم بوو  وه ، ئه وه روو پی ووت، تۆ منت شكانده گیرا، رووبه پرانه آردو خۆی نجیالی تووڕه ئه
  . ژیانمدا بوو له وره گه ساتكی آاره
 آتی آریستیانی ی یه وه لمانیا، ئه ئه  پناوی ندی له ڤابه  هه یه و آشه رای روودانی ئه ره سه

و  نگیان هنا، پاش ئه ده% 47,8دیموآراسی تدابوو،  ت و حزبی رینسانسی  خۆرهه دیموآراسی له
رۆآی  ی هانز مۆدرۆی سه آتی آریستیانی دیموآراسی جگه رۆآی یه سه  لۆسار میزیاری وته رآه ده

 وتنكی باش رآه ن سهآا تی آریستیانیه  بۆ هیلمۆت آۆل و دیموآراسیه وتنه رآه و سه ئه . وه وتی گرته
ندی و  ڤابه و هه وه آگرتنه یه نگدانی  ده و لیسته آان بۆ ئه تیه ی خۆرهه نگدانه و ده و شیاو بوو، ئه

ڵ تۆماس میزیاری ئامۆزای  گه نجیال له  ئه آه نگدانه ده وی شه. آتی بوو و یه ی ناسنامه وه انهِر گه
آانی حزبی  وان هاوریه ، تا ئه وه انی دیموآراسی مانهآتی آریستی یه گای  باره لۆسار میزیار له

  ئامۆزاآه وت رآه م ده به. ن آه بیر نه یان له آه ته  حكومه ندیان له ڤابه دیموآراسی هه رینسانسی
  تاڵ له ستبه  ده هنابوو، بۆیه آانیان نگه ده % 0,9نیا ی ته وانه آرا، ئه  پنه و حزبه هیچی بۆ ئه

  . رچووه ده  گاآه باره
ری زۆری هاوشانی  فه ی سه وه ئه  پاش1990ری سای  پریل و دیسمبه  مانگی ئه  نوان نجیال له ئه

 پاریس فرانسوا میتران  نووسان راآشت، له رۆژنامه رنجی زۆری لوسار دۆ میزیار آرد، توانی سه
ردوو وت بۆ  ی هه وه ره هتی د زاره دا دانوستانی وه و آاتانه له .ن تاتشری بینی نده  له و له
 وتنی یمان و رككه مان ساڵ په ی ئۆگسستی هه31  وام بوو، تا له رده چی به   به وه آگرتنه یه
 1990ری  ئوآتۆبه ی2   چۆن له  آه بیره موو له ی هه وانه نجیال ئه ئه. یان ئیمزاآرد وه آگرتنه یه
آان بنیات  نوێ شته رله سه ش مانگ  شه  به زراندنكرد، ئاسان نی یه  دانان و دامه ستیان به ده

ر شانۆی  سه كو له بوو، به  ساونا نه نجیال له ئه  مجاره دا ئه و پشھاته و له و رۆژه له.  وه بنرته
،  وه ی بمینته آه ر آورسیه سه و تا زۆرتر له لوسار میزیاربوو، ئه و هاوشانی آان بوو، ئه رووداوه

 ست  ده لمانیای دیموآراسی له تی آۆماری ئه سته آان درژتر بت و ده هدانوستان زووی بوو ئاره
 .چت نه

   : تی ماویه
 

 


