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پێشەکی نووسەر:

بەر لە نۆڤەمبەری ١٩٩٨ كەم كەس ناوی عەبدواڵ ئۆجەالنی سەرۆكی 

پارتی كرێكارانی كوردستان )پەكەكە(ی بیستبوو، هەروەك چۆن دیسان كەم 

كەسیش  بایەخێكی ئەوتۆی بە بارودۆخی كوردەكان لە عێراق و توركیا دەدا 

كە سااڵنێكی رەبەقە بێ ئاكامێكی ئەوتۆ لە پێناو بەدیهاتنی مافەكانی خۆیاندا 

ئیتالیا هەموو ئەم شتانە گۆڕان،  دەجەنگن، بەاڵم بە گەشتنی ئۆجەالن بۆ 

مانەوەی ئەو بۆ ماوەیەكی كورت لە رۆما و گەشتە ناكام و مەترسیدارەكانی 

پاشان  ئۆقرەیداو  و  ئارامی  بەشوێن  گەڕانی  و  ئەوروپادا  نیوەی  ناو  بە 

دەستگیركردنە سەیروسەرنجڕاكێشەكەی لە كینیا، نەك تەنها ئۆجەالن خۆی، 

بەڵكو كێشەی كوردیشی فڕێدایە سەر مێزی زۆربەی دەوڵەتانی ئەوروپای 

خۆرئاوا. وێنە دڵتەزێنەكانی ئۆجەالن بە دیلی و بەنجكراوی و چاوبەسرتاوی 

لە  مامەڵەكردن  شێوازی  دەبرد،  توركیای  بەرەو  كە  فڕۆكەیەدا  ئەو  نێو  لە 

گەڵیدا، پاشان وێنەی ئۆجەالن بە دەستبەسرتاوی لەبەردەم ئااڵی توركیادا بە 

دڵنیاییەوە بۆ ماوەیەكی زۆر درێژ بە تەنها منی دانەچڵەكاندووە.

ئەمە هەمووی لە الیەك و پرۆسەی دادگاییكردنەكەشی لە الیەكی دیكە، 

پرۆسەیەك كە دەرئەنجامەكانی هەر لەسەرەتاوە دیاریكرابوون، پرۆسەیەك 

كە ئامانجی ئەوە نەبوو بڕگە یاساییەكان بچەسپێنێت هێندەی ئامانجی ئەوە 

بوو كە لەژێر پەردەی یاسادا بەرهەڵستكارێكی سیاسی پەراوێز بخات..
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ئەم كتێبە چیرۆكی گەشتە بێئاكامەكانی ئۆجەالن لە زمان و لە دیدی 

ەوە  لە)دیمەشق(  كە  گەشتێك  دەگێڕێتەوە،  پارێزەكانیەوە  لە  یەكێك 

دەستپێدەكات و لە توركیادا كۆتایی پێدێت.. هەرچەندە من هەوڵمداوە كە 

روداوە راستەقینەكان زۆر بە راستگۆیانەو ئەمانەتەوە رشۆڤە بكەم، بەاڵم بە 

دڵنییاییەوە بۆچۆن و رامانی خۆشم رۆڵی سەرەكی تیادا دەبینێت..

نەبەستمەوە،  ناپێویستەوە  و  زیاد  بە وردەكاری  هەوڵمداوە زۆر خۆم 

بەاڵم لە هەمانكاتیشدا وردەكاریەك كە زۆر رۆڵی هەبوبێت لەرووداوەكاندا و 

ئاماژە بۆكردنی پێویست بووبێت ئەوا فەرامۆشم نەكردووە، لەهەمانكاتیشدا 

هیچ روداوێكم بەئانقەست النەداوە لە پێناو ئەوەدا كە راستیەكان ئاوەژوو 

یاخود  سەالمەتی  لەبەر  جار  هەندێك  كە  نەبێت  ئەوە  تەنها  كەمەوە 

ناوبراوەكانەوە  تایبەتی  كەسایەتی  بە  پەیوەندی  بابەتەكە  كە  لەبەرئەوەی 

شت  هەندێك  لە  خۆم  هەبێت  موەكیلەكەم  یاخود  كارەكتەرەكان  یاخود 

الداوە، بۆ منونە لەبەر باری ئاسایش و پاراستنی گیانی كەسایەتیەكان، ناوی 

تەواوی هاوەڵەكانی ئۆجەالن و تەنانەت ناوە نهێنیەكانیشم گۆڕیون.

 ئەم كتێبە بەبێ هاوكاری و پاڵپشتی هاوڕێكانم و كارمەندەكانم بەرهەم 

نەدەهات، بۆیە لەم بارەوە سوپاسی تایبەتی تەواوی هاوكارەكانم دەكەم لە 

دیكە  كارمەندەكانی  یان  بن  هاوڕێم  پارێزەرەكانی  چ  جا   – نوسینەكەمدا 

بكەم،  تەواو  نوسینە  ئەم  كە  پێبەخشیم  كاتیان  مەوداو  بەراستی  كە   – بن 

 )TIES PRAKKEN( ناوی  بە  لەوانە  یەكێك  بۆ  تایبەتم  سوپاسی  لێرەدا 

پێشكەش دەكەم كە بەڕاستی خەمخۆریی ئەو بۆ موەكلەكانی هەمیشە و 

تاسەر منونەی بەرزی من دەبێت..

ئەمستەردام – فێبەروەی ٢٠٠٠
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پێشەکی وەرگێڕ:
روداوە سیاسیەکان  کوردان،  ئێمەی  بۆ  بەاڵم  بوو،  زۆر سارد  زستانێکی 

ئەو زستانەیان زۆر گەرم کردبوو. ئەوێ دەمێ لە رۆژانی ئەو روداوانەی کە 

بە  مرۆییەکان  دۆزە  بە گشت  بەرامبەر  بەئەمەکە  و  پێشمەرگە  خامنە  ئەم 

تایبەت بەرامبەر بە دۆزی کورد ئەم کتێبەی لە بارەوە نوسیوە، بەشی خۆم 

لەو هەزاران کوردەی،  بووم  بووم. کوردێک  نێو روداوەکاندا  لە  لە هۆاڵندا 

بڕیار  کە  رۆتەدام،  شاری  فڕۆکەخانەی  لە  ئۆجەالن  بووم  ئەوە  چاوەڕوانی 

بوو بگاتە ئەوێندەرێ و داوای مافی پەنابەری بکات، دابەزێت و ئیرت دۆزی 

سیاسی  خەباتی  نوێدا  قۆناغێکی  لە  کوردستان،  باکوری  لە  بەتایبەت  کورد 

خۆی درێژە پێبدات. بەداخەوە  روداوەکە نەک بەوجۆرە نەبوو، بەڵکو بە 

تراژیدیایەک گەیشت کە هەموومانی تەزاند. ئەوێ دەمێ ئیرت سەدان کوردی 

تەلەفیزیۆنی  لە  ئۆجەالن  وێنەی  دەرکەوتنی  لەگەڵ  برینداربوو،  کەرامەت 

تورکیا، شێت ئاسا کەوتنە سەر جادەکانی شاری دەنهاخی هۆڵەندا و نەک تەنها 

لەگەڵ هێزەکانی پۆلیسدا کەوتنە شەڕەوە، بەڵکو هەرچی بەرژەوەندیەکانی 

یۆنان  دەوڵەتی  باڵیۆزخانەی  چەندین  هەژاو  دنیا  تێکوپێکیاندا.  بوو  تورک 

کوردەوە  رەوەندی  الیەن  لە  هەبوو  پیالنەکەدا  لە  ناپاکانەی  دەستێکی  کە 

داگیرکران. باڵیۆزخانەی ئیرسائیلیش کوردە راپەڕیوەکانی دایە بەر دەستڕێژی 

گولە و چەندان کەسی لێکوشنت... راشکاوانە بێژم ئەگەر لەو رۆژانەدا چەک 

و تەقەمەنی لە ئەوروپا دەستی کوردان بکەوتایە، بە دڵنیاییەوە دەڵێم کە 



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 10

ئەوەی  نەدرێت، چونکە  ئەنجام  تێدا  قەسابخانەی  نەدەما  ئەوروپی  واڵتی 

نامۆراڵیەیەک بوو کە دەبێت بۆ هەتا هەتایە مێژوو  بەسەر کوردیان هێنا 

شەرم و داوەشین بۆخۆی بنوسێت...

پەکەکە لە مێژوی رزگاریخوازانەی گەلی کوردا پێگەیەکی زۆر گرنگ و 

مێژووی هەیە. کەم نیە پارتێکی ئاوا بەگژ واڵتێکی ئاوا گرنگ و زەبەالحدا 

بچێتەوە، کە نەک تەنها لە رووی جیۆپۆلەتیکەوە بۆ ئەمەریکا و ئەوروپا هەتا 

ئەمڕۆ پڕ بایەخ و سرتاتیژە، بەڵکو ئەندامێکی گرنگی ناتۆشە و هاوپەیامنێکی 

سرتاتیژیی ماوە درێژی ئەمەریکاش بووە لە ناوچەکەدا. ئەگەرچی کوردانی 

باشور و رۆژهەاڵتی کوردستان بەختێکی باش یاوەریان بووە کە رژێمەکانی 

سەردەست هەمیشە دوژمنی ئەمەریکا و ئیرسائیل بوون، ئەمەش بۆ خۆی 

پشتیوانییەکی زۆر گەورە بووە لە بزاڤەکەی ئەوان، بەاڵم پەکەکە ئەوەشی 

نەبوو. لە خۆڕا نەبوو کە ئۆجەالن لە سوریا قەتیس مابوو، تا سەرەنجامیش 

هەر سوریا دەستبەرداری بوو. لە نێو ئاپۆرای ئەم بەرژەوەندییە تێکئااڵوانەی 

هەموو دنیا لەگەڵ تورکیادا، دەبوو پەکەکە خەباتێک بکات کە هیچ نەبێت 

پێویستدا  ساتی  و  کات  لە  سەرەنجام  تا  نەبێت،  خۆکوژی  کارێکی  وەک 

کە  دیوارە سایکۆلۆژییە  ئەو  پەکەکە خەباتی خۆی هەڵگیرساند. شکاندنی 

زیاتر لە دیوارێکی پۆاڵین دەچوو، بەسە بۆ ئەوەی پەکەکەو خودی ئۆجەالن 

پێگەیەکی گرنگی سیاسی بۆخۆیان تۆمار بکەن. ئاخەر میلەتێک بەدرێژایی 

نزیکەی شەست ساڵ بەهەموو شێوازێکی نامرۆڤانە، جینۆسایدی کەلتوری و 

جوگرافی و دەرونی و مێژوویی کرابێت و دەیان دەزگای جاسوسی ناوخۆیی 

تواندنەوەی  سەرف  بۆ  نێودەوڵەتی کار لەسەری بکات، ملیارەها دۆالر  و 

نێو رۆحی ئەوها  بکاتە  ئاسا فویەک  بزوتنەوەیەک مەسیح  لەپڕ  کرابێت و 

میلەتێک و زیندووی کاتەوە، قسەوباسی زۆر هەڵدەگرێت.

دەکرێت  کوردستان،  دیکە  پارچەکانی  بزوتنەوەکانی  هەموو  هاوتای 

بگرە  و  سەدان  پەکەکە  پێشمەرگەکانی  و  گەریال  بەرخودانی  و  خەبات 
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هەزاران داستانی لەسەر تۆمار بکرێت. هەموو ئەو کچ و کوڕە الوانەی کە 

سەخرتین  لەژێر  و  قەندیل  دەچوونە  کوردستانەوە  پارچەی  چوار  هەر  لە 

خۆرئاوادا  تەکنەلۆژیای  و  تانک  فڕۆکەو  لەگەڵ  جوگرافیادا،  بارودۆخی 

شەڕیان  دەستەویەخە  ئەڵامنی(  و  ئیرسائیلی  و  )ئەمەریکی  بەتایبەت 

دەکرد، تەنانەت سەردەمانێکیش بە داخ و پەژارەیەکی زۆرەوە دەبوو شەڕی 

دەستەویەخە لەگەڵ براکانی باشوری خۆشیاندا بکەن..تاد ، ناکرێت نادیدە 

رەوشتی  و  دیسپلین  روی  لە  دەکرێت  ئەمانەش  هەموو  وێرای  بگیرێت. 

شۆڕشگێڕانەو تاکتیکی مۆدێرنی خەباتی سیاسی بە تایبەت لە ئەروپا پەکەکە 

منونەیەکی جوانی خەبات بێت...

پەکەکەدا خاڵێكی دیکەی گرنگە و هەڵوەستەیەک  لەناو  ژنان  پێگەی 

دەخوازێت. جێگای داخ و خەمە بۆ من کە دەبینم لە باشوری کوردستاندا 

یان  میکیاژێک  لەسەر  دبلۆم  خ��اوەن  خوێندەوارو  کچانی  پ��ۆل  پ��ۆل 

تەلەفونێکی دەستی گڕ لە جەستەی خۆیان بەردەدەن و خۆیان دەسوتێنن، 

کەچی لەمالشەوە دەبینم کچانی پەکەک دەستەوتاقم، ژیانی خۆشگوزەرانی 

شەڕی  هەڤاڵەکانیان  بەشانی  شان  و  بەجێدێڵن  ئەوروپا  سەفای  و  بەزم  و 

شوناس و کەلتورو زمان لەگەڵ دێوەزمەیەکی ئەم سەر زەمینەدا دەکەن... 

بەڕاستی ئەمە خاڵێکە لەم بزوتنەوەیەدا کە دەبێت هەموو رێکخراوی ژنان 

و ئافرەتانی گشت پارچەکانی کوردستان دەرسی لێوە فێر بن.

گرنگی ئەم کێتبە لەوەدا نیە کە خامنێکی وەک بریتا بولەری پارێزەری 

زۆر  بوێرانە  و  دەینوسێت  روداوەکانەوە  دڵی  لەنێو  و  نزیک   ، ئۆجەالن 

روداوی شاراوەی پشتی پەردە ئاشکرا دەکات، بەڵکو گرنگییەکی دیکەی ئەم 

پارێزەران،   - بااڵکانی کۆمەڵگا  توێژە  لە  کتێبە لەوەدایە کە خوێنەری کورد 

مافناسان، رۆژنامەنوسان، میدیاکاران، پیاوانی دەوڵەت و تەکنۆکراتان...هتد- 

دەتوانن سودی تەواوی لێوەرگرن، دەرس و عیربەت لە چۆنیەتی کارکردن و 

مامەڵەیان لە تەک روداوەکان فێربنب.
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خودی روداوەکان و ئەو گەلەکۆمەکە نێودەوڵەتیەی لەکورد بەگشتی و 

کوردی باکور بە تایبەتی کرا و هاتنە سەرجادەی دەیان و سەدان هەزارکوردی 

هەر چوار پارچەی کوردستان لەواڵت و لە تاراوگەو دەیان خاڵی دیکەی ورد 

خوازیاری  من  هەڵدەگرێت.  زۆر  رشۆڤەی  خوێندنەوەو  کتێبەدا  ئەم  لەنێو 

و  دبلۆماسی  و  قەزایی  و  سیاسی  جیاوازەکانی   بوارە  لە  شارەزایان  ئەوەم 

پەیوەندیەکان و تەنانەت شارەزایانی بواری دەرونی، بتوانن خوێندنەوەیەک 

بۆ روداوەکانی نێو ئەم کتێبە بکەن، کتێبێک کە بەداخێکی زۆرەوە، هەرچەندە 

زۆر درەنگیشە  بۆ وەرگێڕان بەاڵم هێندەی خوێنەری ئەوروپی و غەیرە کورد 

پێ ی ئاشنایە، هێندە کورد خۆی پێی ئاشنا نیە. کتێبێک کە  لەیەکەم ساتی 

کەوتنە بازاڕیەوە یەکێک بوو لەو کتێبانەی  کە زۆرترین فرۆشی هەبوو..

هەرچەندە  کرا.  دادگایی  و  زیندانەوە  خرایە  و  دەستگیرکرا  ئۆجەالن 

لە  بەر  پەردەی  پشتی  روداوەکانی  و  هۆکار  و  وتەکان  دروستی  و  راستی 

دادگا و نێو دادگا، تەنها خودی ئۆجەالن دەتوانێت رۆژێک لە رۆژان  بۆمان 

بنوسێتەوە، وێرای هەموو سەرنجەکانیش لەسەر خودی ئۆجەالن و هەڵەو 

کردارو خاڵە الواز و بەهێزەکانی لەگەڵ هەموو ئەمانە من شانازی بە گەلی 

لە  کوشندە  نەخۆشیەکی  خۆشبەختانە  چونکە   ، دەکەم  باکور  لە  کوردمان 

ئێمەوە فێر نەبوون و بەئەمەک بوون  بەرامبەر بە ئۆجەالنی رەمز و هیچ 

کەس و زاتێک بیری لەوە نەکردەوە  کە راستییەک بشێوێنێت و ئۆجەالنی 

ئەو  و شکۆمەندی  یەکڕیزی  کە  بوو  ئەمەش  بکات، هەر  لەکەدار  سیمبوڵ 

نەخشەی  گەورەترین  و  پاراست  باکور  لە  کوردمانی  میلەتی  بزوتنەوەیەو 

گاڵوی تورکەشچیەکانی لەگۆڕنا.

تەنها  دیکە  زمانێکی  بۆ  زمانێکەوە  لە  تەرجەمەکردن  و  وەرگێڕان 

زمانی  بە  وشەیە  ئەو  هەمان  بێگانە  وشەیەکی  جیاتی  لە  تۆ  نیە  ئەوەندە 

وەرگێڕان  بەڵکو  کەیت،  ریزبەندی  رستەیەکدا  لە  بدۆزیتەوەو  کوردی 

بەرلەوەی کارێک بێت لەسەر زمان، کارکردنە لەسەر کەلتور. تەرجەمەکردنی 
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لەبەر ئەم بۆچونەم وەرگێڕانی ئەم کتێبە  بۆ کەلتورێکی دیکە.  کەلتورێکە 

پستی بە تەرجمەی حەرفی و دەقی وشک نەبەستووە، بەڵکو من هاتووم 

توانای خۆم  تەواوی  ئەو خامنە هێژایەم کورداندووە، بەجۆرێک  کتێبەکەی 

بەگەڕ خستووە کە وا لە خوێنەری کورد بکەم لە کاتی خوێندنەوەدا هەست 

ئیرت چەندە  بکات ئەم کتێبە نوسەرێکی کورد نوسیویەتی نەک هۆڵەندی، 

سەرکەوتووم ئەوە خوێنەری شارەزاو بەئەمەک دەزانێت.

لە وەرگێڕانی ئەم کتێبەدا دوو گرفتی زۆر گران هاتنە بەردەمم، کە زاڵ 

بوون بەسەریاندا کات و رەنجی زۆری لێداواکردم. گرفتی یەکەم ئەوە بوو 

کە خامنی نوسەر وێرای ئەوەی کە پارێزەرێکی زۆر بەناوبانگ و بە توانایە 

و کۆمپانیا پارێزەریەکەشی پسپۆڕیی لە کێشە سیاسی و نێونەتەوەییەکاندا 

هەیە، زمانی زگامکی خۆی ئەڵامنیە و ئەم کتێبەشی بە هۆڵەندی نوسیوە، 

زمانی  و  خوێندویەتی  ئەمەریکا  لە  ماوەیەکیش  کە  ئەوەی  وێرای  ئەمە 

بۆ  جار  هەندێک  نوسەر  کتێبەدا  لەم  بۆیە  دەزانێت،  ئەکادیمی  ئینگلیزی 

ئەڵامنی  رستەی  یاخود   وشە  بپێکێت  باشی  بە  خۆی  مەبەستی  ئەوەی 

بەکارهێناوە، زاراوەی یاسایی و قەزائی ئینگلیزی بەکار دەهێنێت و هەندێک 

وێرای  بۆیە  بێت  قورسرت  کارەکەم  وایکردووە  ئەمەش  فەرەنسی،  جاریش 

و  وهۆڵەندی  ئینگلیزی  فەرهەنگی  لە  جیاواز  جۆری  حەوت  بەکارهێنانی 

بۆ  تەلەفۆن  دەبوو  دڵنیابوون،  و  وەرگێڕان  ئەمانەتی  پاراستنی  بۆ  ئەڵامنی 

کەسانی شارەزا لەبوارەکەو ئەو زمانەنەش بکەم.

زاراوە  هەموو  لەو  کوردیە  زمانی  داماوی  و  هەژاری  دووەم  گرفتی 

بۆیە  مرۆڤ،  بەردمی  دێنە  ئەوروپیەکان  زمانە  بە  کە  قەزایانەی  و  یاسایی 

زۆر زەحمەت دەبێت کاتێک مرۆڤ هەست دەکات ئەو زاراوەیە بە کوردی 

خۆی  واتای  کە  کوردی  سەر  بیگۆڕێتە  بەجۆرێکیش  دەبێت  نیەو  بوونی 

بەدەستەوە بدات، بۆیە لەم کاتەدا باشرتین شت بۆ من ئەوەیە کە زاراوەکە 

شیکەمەوە..
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لە  بەاڵم  نابێت،  کێامسی  بێ  و  زەحمەتە  ئەوها  وەرگێڕانێکی  دەزانم 

کارەم  بەم  لەوەی  دڵنیام  سەربەرزم،  بەخزمەتەکەش  و  دڵنیام  کارەکەم 

خزمەتێکی بچوکم پێشکەش بە وشەی کوردی کردووە.

رێکەوت ئیسامعیل

گەالوێژی ٢٠١٠

هۆڵەندا

زیادکردنێک بۆ چاپی نوێ:

چاپە کۆنەکانی ئەم کتێبە لە بازاڕدا نەمان، بۆیە بە باشم زانی چاپێکی 

هەمان  هەر  دووەمی  و  یەکەم  چاپی  بکەمەوە.  جار  سێیەم  بۆ  دیکەی 

ئەوان.  دوای  ساڵ  پێنج  دەکەوێتە  چاپە  ئەم  بەاڵم  ک��ران،   ٢٠١٠ ساڵی 

پەراوێز،  هەندێک  زیادکردنی  وێرای  کردووە،  بۆ  باشم  پێداچوونەوەیەکی 

ئەو  لەبارەی  دیدارێکم  ئۆک  سەبری  بەڕێز  لەگەڵ  و  قەندیل  بۆ  رۆیشتم 

روداوانە سازکرد. بەڕێز مەحمود عوسامنیش خۆی لەو رۆژگارەدا سەردانی 

سەردانی  بۆیە  بوو،  روداوەکان  لە  ئاگای  نزیکەوە  لە  و  دەکرد  ئۆجەالنی 

کوژراوەو  یەڵامز  کانی  کرد.  لەگەڵدا  دیدارم  بارەوە  لەم  و  کرد  ئەویشم 

ماهیرواڵت و ئەوانی دیکەشم دەست نەکەوت. ئەگەر رۆژگار ماوە بدات 

ئەوە دەتوانم لەگەڵ هەموو ئەو کەسانەی لەم کتێبەدا ناویان هاتووە دیدار 

ئاشکرا بکەم رووداوەکان چۆن  تەواوی  بە  بۆ خوێنەر  ئەوەی  بۆ  سازبکەم 

هاوکاریم  بارەوە  لەو  دەکەم  کەسێک  هەموو  سوپاسی  کردووە.  گوزەریان 

بکات...

رێکەوت ئیسامعیل

سلێامنی

فێربیوەی ٢٠١٥ 
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بەشی یەكەم 
 رۆما



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 16

- ١ -
دۆسێیەكی تازە

مانگی  ب��اران��اوی  س��اردو  یەكشەمەی  رۆژێكی  سەرلەبەیانیەكی 

ئەملیلۆ  بۆ  ئەمستەردامەوە  لە  كە  شەمەندەفەردا  نێو  لە  بوو  دیسەمبەر 

كە  بكەم  موەكیلەكانم  لە  یەكێك  سەردانی  دەبوو  دانیشتبووم،  دەچوو 

نێو  بوو،  دەستبەسەر  پۆلیسخانەیەك  لە  هێشتا  و  دەستگیركرابوو  پێرێ 

نێو فارگۆنەكەدا  لە  بە تەنها خۆم  شەمەندەفەرەكە زۆر كپ و هێمن بوو 

زەنگی  كاتێك  بووم  دۆسیەكە  پێداچوونەوەی  و  پەڕەكردن  خەریكی  بووم، 

تەلەفونەكەم بە ئاگای هێنام:

- هەلۆ بریتا )ئەمە دەنگی كەسێك بوو لە تەلەفۆنەكەوە هاتە بەرگوێم(، 

دەنگەكە دەنگی كەسێك بوو بە ناوی محەمەد عەلی، یەكێك بوو لە كۆنتاك 

پێرسۆنەكانم لە كەناڵی )MED TV( ئاخر بەر لە چەند ساڵێك من یەكێك 

بووم لەو پارێزەرانەی كە بەرگریم لە تاقە كەناڵی تەلەفزێونی كوردی مەد 

تی ڤی دەكرد، ئیرت لەو ساوە ئەوەم دەزانی كاتێك كوردەكان تەلەفۆن بۆ 

كەسێك دەكەن هەرگیز ناوی خۆیان ناڵێن، هەرچەندە ئەمە كاتێكی ویست 

تا راهاتم، بەاڵم ئیرت لەوساوە پێویستم بەوە نەبوو ناوی خۆیان بڵێن، بەڵكو 

هەر بە دەنگەكانیاندا دەمناسینەوە..
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محەمەد بە رێزێكی زۆرەوە لە هەواڵ و تەندروستی پرسیم، منیش بە 

هەمان جۆر لەگەڵیدا:

- سوپاست دەكەم من باشم ئەی تۆ چۆنیت؟ دەتوانم چیت بۆ بكەم؟

لە  لەگەڵیاندا  كۆبونەوەم  دوا  لە  كە  هێنامەوە  لەبیر  ئەوەی  محەمەد 

شاری برۆكسل باسی بابەتێكیان كردووە لەگەڵام:

پێم  كە  دەڵێم  تر  شتەكەی  نیە،  ڤی  تی  مەد  تەلەفزیۆنی  مەبەستم   -

گوتیت.

دیسانەوە شارەزای ئەوەش بووم كە كوردەكان هەرگیز بابەتەكانی خۆیان 

بە ئاشكراو ڕەوانی ناڵێن، بەڵكو لەترسی چاودێری و گوێڕادێری پۆلیس بە 

نهێنی و بە هێام قسان دەكەن، بەاڵم بە هەرحاڵ لەو باوەڕەدابووم كە زانیم 

مەبەستی چیە، چونكە پاش ئەوەی كە سەركردەی پەكەكە عەبدواڵ ئۆجەالن 

لە ١٢ی نۆڤەمبەری ١٩٩٨ دا لە رۆما دەستگیركرا ئێمە پێكەوە لەو بارەوە 

قسەمان كردبوو كە دەبێت شێوازێك بۆ بەرگریكردن لە ئۆجەالن بدۆزینەوە، 

بۆ  پارێزەران  لە  نێودەوڵەتی  تیمێكی  هەوڵبدەین  كە  ئەوەشامندا  بڕیاری 

بەرگریكردن لە كەیسی ئۆجەالن دروست بكەین، بۆیە لە وەاڵمدا گوتم:

- بەڵێ باشم لەبیرە دەزانم مەبەستت كام شتە، بەاڵم هیچی تازە هەیە؟

- بەڵێ ئەی چۆن، شتی تازە زۆرە باوكم دەیەوێت چاوی بە جەنابت 

بكەوێت.

باوكی  بێگومانم  ب��ووم،  حاڵی  محەمەد  مەبەستەكەی  لە  یەكسەر 

محەمەد، ئۆجەالن نەبێت كەسی دیكە نیە و داوای ئەوەی كردووە كە من 

بچم بۆ رۆما سەردانی بكەم...

پەیامی ئەوەی كە من بچم بۆ رۆماو سەردانی ئۆجەالن بكەم شتێكی 

چاوەڕوانكراو بوو، دەمزانی كە ئەو بە ناو من دەناسێت ئەویش لەبەرئەوەی 

بۆ  ئەو كارەی كە  تایبەت  بە  لە چەندین كەیسی كوردەكاندا كارم كردبوو 

تەلەفزێۆنی كوردی مەد تی ڤیم كرد، چونكە ئەو تەلەفزیۆنە تاقە تەلەفزیۆن 
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لەبەر  بوو،  بایەخ  پڕ  و  گرنگ  زۆر  تاراوگەوە  كوردەكانی  لەالیەن  كە  بوو 

ئەوەی تاكە كەناڵی تەلەفزێۆنی بوو كە بە زمانی كوردی بەرنامەكانی خۆی 

بە  تیادا كردبوون زۆر  پەخش دەكرد، ئەمەو كەیسەكانی دیكەش كە كارم 

بوو كە  لەبەر ئەوەش  لە الیەن ئۆجەالنەوە چاودێری دەكران، هەر  وردی 

هاوینی رابووردوو هاوكارەكانی ئۆجەالن داوەت نامەیەكیان ئاراستەی من 

توركیا  چونكە  نەگرت،  سەری  ئەمە  بەاڵم  بكەم،  سوریا  سەردانی  كە  كرد 

فشاردا  ژێر  لە  پاشانیش  و  دەكرد  سوریا  بە  بەرامبەر  جەنگی  هەڕەشەی 

ئۆجەالن ناچار بوو كە سوریا بەجێ بێڵێت. 

پەیامەكەی تێگەشتووم و جەختم  پاش ئەوەی محەمەدم دڵنیاكرد كە 

راگەیاندم كە دەبێت  پێی  باوكی دەكەم،  ئەوە كردوە كە سەردانی  لەسەر 

لەگەل كەسێكی دیكە بە ناوی جۆن )JOHN( پەیوەندی بگرم و ئەو زیاتر 

پێم دەڵێت كە چی بكەم و چی نەكەم، جۆن سەرمایەدارێكی یۆنانی بوو كە 

لە زۆر كەیسەكانی دیكەی تایبەت بە كورددا هاوكاری كردوم و پێكەوە كارمان 

كردووە زۆر دەمێكە ئاشنامەو لەم چەند ساڵەی دوایشدا پێكەوە زۆر كارمان 

كردووە، جۆن لە راستیدا ناوی خۆی )STEFANO ANDROPOLIS(1 بوو، 

بەاڵم زۆربەی كوردەكان بە ناوی خوازراوی جۆنەوە دەیناسن، بەكارهێنانی 

ناوی نهێنی یاخود كۆد لە الیەن كوردەكانەوە وەك زمانێكی شاراوەو نهێنی 

زۆرباڵوەو كاری پێدەكرێت..

 )VICTOR( پاش تەلەفۆنەكەی محەمەد دەبوو خێرا تەلەفۆن بۆ فكتۆر

بكەم، چونكە دەبوو ئەویش ئاگادار بێت، پێمڕاگەیاند كە:

لەوەاڵمی  وەرگرتبێت،  نوێم  دۆسییەیەكی  و  نوێ  كەیسێكی  پێدەچێت   -

ئەوەی كە ئەو خاوەنی ئەو كەیسە كێیە بە زمانێكی شاراوە پێم ڕاگەیاند ״ تۆ خۆت 

1-  نازانرێت داخۆ  ئەم ناوەش خوازراوە یان راستییە، چونکە کەسێکی دیکەش بە ناوی 

ئەندرۆنی ناتساکیس هاوەڵی ئۆجەالن بووە و هەر لە سوریاوە لە گەڵیدابووەو ئۆجەالن 

خۆشی لە چەندین بۆ نەدا ناوی بردووە.- وەرگێڕ-
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باشی دەناسیت ئەو كەسەیە كە ماوەیەكە لە ئیتالیا دەستبەسەرە״ فكتۆر كەمێك 

وەستاو تێڕاما پاشان تێگەشت كە مەبەستم كێیە:

- ئۆ، خراپ نیە زۆر باشە، بەڕاستی كەیسێكی خۆش و بەنرخە.. 

)س��زادان(  بەشی  لەگەڵ  سبەی  كە  رێكەوتم  ئەوە  لەسەر  فكتۆر  لەگەڵ 

كەیسەكەو  دەستی  گرتنە  چۆنیەتی  و  دەكەم  ساز  كۆبونەوە  نوسینگەكەم  لە 

بەڕێوەبردنی تاوتوێ دەكەم.

- ٢ -
تەنها  بە  كە  بوو  ئەوە  ئەویش  بوو  ئاشكرا  بۆ  شتێكامن  خێرا  لێرەدا 

بە  نەبوو،  ئاسایی  كەیسێكی  ئۆجەالن  كەیسی  نەكەم،  كارە  ئەم  خۆم 

پێچەوانەوە زۆر ئاڵۆز و دژوار بوو، جا ئایا لە رووی قەزاوەتەوە یاخود لە 

رووی سیاسیەوە، بۆیە بڕیارماندا كە لە هەموو حاڵەتێكدا تیس )TIES( و 

ئەندرێ )ANDRE( لەگەڵام لەم كەیسە تازەیە كار بكەن، هەروەها فكتۆر 

)VICTOR( و ستاین )STIJN( جارێ هەر لە پشتەوە كۆمەكامن بكەن و 

هەركاتێك پێویستی كرد یارمەتیامن بدەن.

بۆكەیسەكە  روپەرێك  گشتی  بەشێوەیەكی  كە  هەوڵامندا  سەرەتا 

دیاری بكەین و بۆچوون و هێڵە گشتیەكانی كاركردن دیاری بكەین، پاشان 

هەوڵبدەین خاڵە یاسایی و قەزاییەكان بخەینە نێو چوارچێوەیەك و كاریان 

لەسەر بكەن.

ئۆجەالن چەندین ساڵە لە الیەن دەوڵەتی توركەوە وەك تیرۆریستێك و 

دوژمنی ژمارە یەكی واڵت داواكراوە، ئەمە وێرای ئەوەی كە توركیا چەندین 

ساڵە یاداشتێكی دەستگیركردنی نێودەوڵەتی دژ بە ئۆجەالن بەگەڕخستووە، 

راستەوخۆ پاش ئەوەی ئاشكرا بوو ئۆجەالن لە رۆما دەستگیركراوە، توركیا بە 

فەرمی داوا ی لە دەوڵەتی ئیتالیا كرد كە ئۆجەالنی رادەست بكات. 
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سەرۆك وەزیرانی ئیتالیا ماسیمۆ دەلێام )D› ALEMA( رایگەیاندبوو 

پڕگرفتە،  و  نیە  ئاسان  كارێكی  توركیا  بە  ئۆجەالن  رادەستكردنەوەی  ''كە 

ئەمەش  وێرای  دەركراوە،  بۆ  خنكاندنی  فەرمانی  توركیا  لە  ناوبراو  چونكە 

شێوەیەكی  بە  دەبێت  ئەوە  بدرێت  ئەنجامیش  ئەگەر  رادەستكردنەوەكە 

مەسەلەی  كۆتاییدا  لە  ئەوەش  وێرای  بدرێت.  ئەنجام  فەرمی  و  یاسایی 

بەڵكو  كاتەوە،  یەكالیی  سیاسەت  كە  نیە   مەسەلەیەك  رادەستكرنەوە 

بڕیاری لەسەر بدات، هەروەها  مەسەلەیەكە كە دادگاو دادوەر دەتوانێت 

ئەوسا  ئەوە  بکاتەوە  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن  نەبوو  ئامادە  ئیتالیا  ئەگەر 

ئەمە  بكەن،  دادگایی  نێودەوڵەتیەكان خۆیان  رێكەوتنە  پێی  بە  ناچاردەبن 

خاڵێكی زۆر گرنگ بوو كە دەبوو ئێمە زیاتر لەسەری بوەستین''.

ئەویش  ئیتالیا دەبێتەوە  لێرەدا كێشەیەكی دیكە روبەڕووی  هەروەها 

ئەوەیە كە ئۆجەالن داوای مافی پەنابەری لەو واڵتە كردووە، ئەمەش بۆخۆی 

پرۆسەیەكی دیكەی سەربەخۆیە و كاتیشی دەوێت هەتا یەكال دەكرێتەوە، 

ئەم پرۆسەیەش لە الیەن دوو پارێزەری ئیتالیەوە بەڕێوە دەبرا، بۆیە دەبوو 

ئەمە  بكەین  لەسەر  كاریان  و  بە هەند وەرگرین  ئەم خااڵنە  ئێمە هەموو 

زانیاری  ئیتالیاش  پەنابەری  مافی  یاسای  لەمەڕ   دەبوو  كە  ئەوەی  وێرای 

كۆكەینەوە...

لەدژی  دەستگیركردن  یاداشتێكی  ئەڵامنیاش  لە  دیكەوە  الیەكی  لە 

ئۆجەالن بەپێی یاسای سزادان بوونی هەیە ئەمەش لەبەرئەوەی كە ئۆجەالن 

سەرۆكی پەكەكەیە، ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت كە ئەگەری ئەوە هەیە 

چوارچێوەی  نێو  لە  و  بكات  ئۆجەالن  رادەستكرنەوەی  داوای  ئەڵامنیاش 

سنوری خۆیدا دادگایی بكات، بەاڵم هەتا ئێستا ئاشكرا نیە كە ئەڵامنیا ئەم 

كارە دەكات یان نا خۆشبەختانە ئۆجەالن پارێزەرێكی ئەڵامنیشی هەیە كە 

لە حاڵەتێكی وەهادا دەتوانێت كاری بۆ بكات بەم جۆرە گرفێتك بۆ ئێمە 

كەمرت دەبێتەوە...
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بێت  بیرمان  لە  دەبێت  ئەمانەشدا  هەموو  سەرەنجامی  و  كۆتایی  لە 

لێرەدا  مەسەلەكە  دەگێڕێت،  بەرچاو  و  گرنگ  رۆلی  سیاسیەكە  الیەنە  كە 

هێندە سادە نیە كە ئەڵامنیا پشت ئەستور بە الیەنە درەوشاوەكانی یاسایی 

و قەزایی ئەم كەیسە چارەسەر بكات و حوكمی خۆی بەسەردا بدات، بەڵكو 

الیەنە  كە  تێدەگەین  ئەڵامنیاوە  بوونەی  دوودڵ  و  نیگەرانی  هەموو  لەو 

ئەم كەیسەدا كە  لە یەكالكردنەوەی  سیاسیەكە رۆڵی زۆر بەهێز دەبینێت 

رادەست  ئۆجەالنی  كە  ناكات  ئیتالیا  لە  داوا  و  ناكات  پەلە  ئەڵامنیا  بۆچی 

كاتەوە، ئۆجەالن لە ئەڵامنیا بە تاوانی زۆر قورس و بە پێی یاسای سزادانی 

ئەو واڵتە بە هەموو ئەو تۆمەتانەی رووبەڕووی پەكەكە دەكرێنەوە تۆمەتبار 

كراوە.

بێگومان  ئەوە  بێت  ئەگەر خۆی سەرپشك  ئەڵامنیا  لە  داواكاری گشتی 

هیوادارە كە ئۆجەالن رادەست بە ئەڵامنیا بكرێتەوەو بخرێتە بەردەم دادگا 

راستیدا  لە  بەاڵم  بكرێت،  لەگەڵدا  تۆمەتانەی  لەو  لێكۆڵینەوە  ئەوەی  بۆ 

دەستی  لە  ئیتالیا  بە  جۆرە  لەو  یاداشتێكی  یاخود  داوایەك  پێشكەشكردنی 

داوەری گشتیدا نیە، بەڵكو لەدەستی وەزیر و سیاسەمتەداراندایە، بۆیە ئەوە 

 – نەدات  ئەوتۆ  بڕیارێكی  ئەڵامنیا  دادی  وەزیری  كە  دەكرێت  چ��اوەڕوان 

هەرچەندە لە رووی یاسایی و قەزاییەوە كارەكە گونجاوە-، بەاڵم كارێكی لەو 

جۆرە بۆ ئەڵامنیا لە رووی سیاسیەوە كارێكی نەخوازراوە، بۆیە چاوەڕێی ئەوە 

دەكرێت ئەڵامنیا داخوازیەكی لەو جۆرە هەرگیز پێشكەش بە ئیتالیا نەكات.

ئێمە دڵنیا بووین لەوەی كە فاكتۆرە سیاسیەكان رۆڵێكی هەروەها كەم 

و بێ بایەخیان نابێت لەسەر ئایندەی ئۆجەالن، چونكە كە خۆی بە سەرۆكی 

بزوتنەوەی رزگاریخوازی كورد دەزانی نەك تەنها لە توركیا، بەڵكو لە زۆرێك 

شێوەیەكی  بە  ئەمەش  كە  كراوە  ناوزەد  تیرۆریست  وەك  دنیادا  واڵتانی  لە 

پێچەوانەوە  بە  ئێمەش  دەبوو  بۆیە  دۆسیەكە،  سەر  دەكاتە  كار  نێگەتیفانە 

كارمان لەسەر ئەوە بكردایە كە ئۆجەالن كەسایەتیەكە لە دژی چەوساندنەوەی 
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بارەوە  لەم  پێویست  رشۆڤەی  رونكردنەوەو  و  بەرپاكردووە  شۆڕشی  توركیا 

ئەم  نێوان  لە  بەراوردێك  كە  دەدا  ئەوەم  بارەوە هەوڵی  لەم  بكەین،  ئامادە 

و   )PLO( و  عەرەفات  وەك  دیكەی  رزگاریخوازەكانی  بزوتنەوە  و  دۆزە 

)ANC( لە باشوری ئەفریكا بدەم. 

مۆركی  ئێستا  لە  بەر  نزیك  زۆر  ماوەیەكی  تا  عەرەفاتیش  ماندێالو 

تیرۆریزم بە نێوچاوانیادا لكێرنابوو. من هێشتا زۆر باشم لە یاد ماوە كاتێك 

عەرەفات بۆ یەكەم جار لە نەتەوە یەكگرتووەكان دەركەوت دەمانچەیەكی 

ئازادبوونی  لە  بەر  تا ماوەیەكی كەم  لە كەمەری خۆی بەستبوو! ماندێالش 

لە الیەن )THATCHER( وەك سەرۆكی گروپێكی تیرۆریستان ناوی دەبرا، 

ئەم كارە چۆن رویدا كە ئەوانە لە كەسانی تیرۆریستەوە بگۆڕێن بۆ كەسانی 

سیاسەمتەدارو پیاوانی دەوڵەت؟ بەهەرحاڵ ئەمە رێگایەكی زۆر درێژو ئالۆزە 

كەسێك لە )تیرۆریستەوە( بگۆڕێت بە كەسێك شایەنی خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی 

بێت، بۆیە ئەگەر بۆ ئەو كەسانە چوبێتە سەر دیارە دەبێت بۆ ئۆجەالنیش 

بچێتە سەرو ئەمەش شتێكە من پڕ بەدڵ هیوای بۆ دەخوازم..

 -٣-
هەفتەیەك زیاتری خایاند پاش یەكەم تەلەفۆنی محەمەد كە من و تیس 

و ئەندرێ بۆ یەكەمجار بڕیارماندا بەرەو رۆما بۆ الی ئۆجەالن بەڕێكەوین، 

)جۆن( دەبوو چەندینجار بە تەلەفۆن لەگەڵ )هەڤااڵن( دا – ئەمە ناوێك بوو 

كە هەموو الیەنگرانی ئۆجەالن یەكرتیان پێ بانگ دەكرد- پەیوەندی بگرێت 

ئێمە، سكرتێرەكەم  بۆ سەردانەكەی  بتوانێت رۆژێك دیاری بكات  تا ئەوەی 

و  كڕی  تكتامن  هێندە  دەستمەوە  بە  بوو  ماندوو  بەتەواوی  ئەنیتا  بەناوی 

و  رۆژەڤ  و هێندە  رەمتانكردەوە  و  گرت  و هێندە هۆتێلامن  رەمتانكردووە 

ژوانەكانی دیكەمی گۆڕی...

  ، لە رۆژی ١٥ ی مانگی دیسەمبەری ساڵی ١٩٩٨ ئێمە بەرەو رۆما فڕین
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و  تێبینی  بەگشت  وردم  پێداچونەوەیەكی  سەرلەنوێ  فڕۆكەكەدا  لەناو 

سەرنجەكانی خۆمان سەبارەت بە الیەنە جیاوازە یاسایی و قەزاییەكانی ئەم 

لەگەڵ  گفتوگۆكانم  كە  چاوی خۆم  بەر  بیخەمە  دەمویست  كرد،  كەیسەدا 

ئۆجەالن چۆن بەڕێوە دەچن، بەاڵم زۆر بە باشی ئەم كارەم بۆ نەكرا.

خۆرەتاو  و  گەرم  رۆژێكی  ئاوهەوادا،  رەوشی  گونجاوی  كەشێكی  لە 

نیوەڕۆ كاتژمێر سێ گەیشتینە )FIUMICINO( پاش كەمێكیش لەوەی كە 

ئێمە گەیشتینە هۆتێلەكە )جۆن( یش كە لە یۆنانەوە هاتبووە رۆما، گەیشتە 

ئەوێ بۆ ئەوەی مبانگرێتە دەست و لەگەڵامندا دوا گۆڕانكاریەكانیش تاوتوێ 

بكات...

الشەیەكی  من،  الی  بوو  خۆشەویست  و  شیرین  رۆح  كەسێكی  جۆن 

گەرمی هەبوو  و  شیرین  زەردەخەنەكی  قیافەتێكی جوانی هەبوو،  و  رێك 

ئۆجەالن  بۆالی  ئێمەدا  لەگەڵ  خۆی  جۆن  رادەكێشا،  خۆی  بۆ  مرۆڤی  كە 

نەدەهات، بەڵكو ئەو كاری ئەوە بوو كە سەردانەكەی ئێمە بە جۆرێكی باش 

و گونجاو بۆ الی ئاپۆ – كە ئۆجەالنی الی زۆربەی كوردەكان پێ بانگ دەكرا- 

بەڕێوە بچێت بۆ منونە كە دوو ״ هەڤاڵی ״ باوەڕپێكراو بە ناوەكانی حسێن و 

عەلی ئەركی گەیاندن و گەڕانەوەی ئێمە لە ئەستۆ بگرن بۆ ئەمەش دەبوو 

چەندین جار پەیوەندی تەلەفۆنی بكات بە كەسانی جیاوازەوە و لەوە دڵنیا 

بێت كە ئێمە لە الیەن كەسانی گونجاو یاخود باوەڕپێكراو رێبەری دەكرێین 

و ئۆجەالنیش ئاگاداربێت و لە چاوەڕوانی ئێمەدا بێت..

)جیمس  فلیمەكانی  لە  زۆر  ئەوسەرە  ئەمسەرو  سەوداو  هەموو  ئەم 

بۆند( دەچوون، لە چەندین الوە زێرەڤان و چاودێر و بۆدیگارد بەدیدەكران 

من بە گاڵتەوە ئەوانەم ناو نابوو )پیاوانی پەت لە گوێ(، ئیرت بزانە هەر لە 

ئاسایش و دەزگای هەواڵگرییەوە تا دەگاتە پۆلیس و ئەنرتۆپۆل ئامادە بوون.

كەیسێكی  كەیسە  ئەم  كە  ئێمە  دایە  ئەوەی  هۆشداری  سەرەتا  جۆن 

كە  دەبێت  بۆیە  نیە،  ئاسایی  كەسایەتیەكی  موەكیلەكەشتان  و  نیە  ئاسایی 
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زۆر ئاگادار بین، چونكە توركەكان زۆر لەوە زیاتر دەكەن كە تەنها گوێداری 

جۆرە  ئەم  كە  دەمزانی  لەسەرەتاوە  هەر  من  بكەن،  ئێمە  تەلەفۆنەكانی 

كەیسانە رەنگە هەڕەشە بن بۆ سەر ژیانی ئێمەمانان وەك پارێزەرێك كەچی 

لە پاشاندا زانیم كە پارێزەرە ئیتالیەكانی ئۆجەالن بۆدی گاردیان بۆ دانراوە بۆ 

ئەوەی لەهەر ئەگەرێكی هێرشكردنە سەریان پارێزگاری ژیانیان بكەن، بەاڵم 

هەرگیز ئەوەم نەدەزانی كە دواترو پاش سێ مانگی دیكە خۆشم دەكەومە 

ژێر پارێزگاری پۆلیسەوە...

ئامادەسازییەك  هەموو  توانرا  نیو  و  شەش  كاتژمێر  بێت  هەرچۆنێك 

بكرێت بۆ رۆشتنی ئێمە، كەمێك بەر لەوەی دەرچین، جۆن كە زۆر دەمێك 

بوو  ئۆجەالنی دەناسی و بە هاوڕێی شەخسی خۆشی دەزانی منی بە تەنها 

بردە الوە:

- خانم ئەو ساتەی كە چاوت بە ئۆجەالن دەكەوێت لە یادی نەكەیت بە 

جەنابی سەرۆك ناوی بەریت!

- نا خەمت نەبێت لە بیرم ناچێت...

دەمزانی كە ئۆجەالن بە كوردی بە ״سەرۆك״ ناوی دەبرا كە ئەمەش لە 

هەمانكاتدا واتای سەركردە و سەرۆكیش دەبەخشێت...

جۆن بۆ زیاتر دڵنیا بوون بە دەستی )حسێن( دا نامەیەكی بۆ ئۆجەالن 

باشین״ و  ئێمە ״خەڵكانێكی  ئەوە دەكاتەوە كە  تیادا جەخت لەسەر  نوسی 

مامەڵەی  و  شارەزایی  بەپێی  من  دەكات...  ئێمە  گرەنتی  تەواوەتی  بە  ئەو 

خۆم لەگەڵ كوردەكاندا بایەخ و گرنگی ئەم جۆرە پشتگیری و تەسكیەكردنەم 

بە  كورد  غەیرە  دیكە-  كەسێكی  بە  متامنەیان  بەڕاستی  كوردەكان  دەزانی، 

تایبەت – نەدەكرد تەنها مەگەر ئەو كەسە لەالیەن كەسانی دیكەوە تەسكیە 

بكرایە، خۆ ئەگەر ئەو كەسە پارێزەریش بێت ئەوە هەر باسی مەكە..

لەبەر  تایبەت  بە  ناسیوە  بەناو  پێشرت  منی  ئۆجەالن  كە  راستیەی  ئەو 

ئەوەی لە كەیسی كەناڵە كوردیەكەدا كارم كردبوو پشتگیری بوو بۆ ئەم كارە، 



25گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

بەرەو  من  بەرلەوەی  كە  دركاند  ئەوەی  رابردو  هەفتەی  بەاڵم جۆن خۆشی 

رۆما بكەومە رێگا ئەو زۆر بە ئاشكرا لە ئۆجەالنی پرسیوە كە داخۆ متامنە بە 

من دەكات یان نا، ئۆجەالن راستەوخۆ گوتویەتی ״بە دڵنیاییەوە و بە بێ هیچ 

مەرجێك״ ئەم وەاڵمەش هاندەرێكی باش بوو بۆ كارەكە.

دەستبەسەر  تیادا  ئۆجەالنی  كە  شوێنەی  ئەو   )OSTIA( بەرەو  رێگا 

كرابوو دەكەوتە دەرەوەی رۆماو نزیكەی سێ چارەكە كاژێرێك دەبوو، بەاڵم 

لەبەر ئەوەی ئێستا كاتی بەتاڵبوونی دەوام و تەواو بوونی كارە ئێمە لەناو 

شوێنی  بە  پەیوەندی  حسێن  خواردووە،  گیرمان  شەقامەكاندا  قەرە باڵەغی 

درەنگ  ئێمە  كە  كردنەوە  ئاگاداری  و  كرد  ئۆجەالنەوە  بوونی  نیشتەجێ 

دەكەوین و پاش كاتژمێر هەشت دەگەینە الیان، لە راستیشدا ئێمە كاتژمێر 

 )VIA MALE 90( ئۆجەالن  ئادرەسەكەی  گەیشتینە  چارەك  و  هەشت 

خانویەكی ئاسایی كە هیچ سەرنجێكی رانەدەكێشا و لەریزی كۆمەڵێك خانوی 

دیكە بوون كە بۆ پشوودان و حەوانەوە تەرخان كرابوون، لە الیەن پۆلیسی 

ئیتالیەوە زۆر بە توندی خرابووە ژێر كۆنرتۆڵەوە. هیچ كەس بۆی نەبوو لەو 

لە  ئیتالیەكان  داخۆ  كە  نەمدەزانی  ئیرت  جا  بڕوات،  و  بێت  هەروا  جادەوە 

ئۆجەالن دەترسن یان لە توركەكان؟، بەاڵم دیار بوو لە هەردووال دەترسان..

لە  لە دەرچومنان  بوو هەر  دیار  ناساند،  پۆلیسەكان  بە  ئێمەی  حسێن 

دابووین،  ناوەكانی  و  ئاگادار كردبۆوە  ئێمە  لە هاتنی  ئەوانی  هۆتێلەكەوە 

بێت،  تەواو  و  بدرێت  ئەنجام  خێرا  زۆر  شتێك  هەموو  كە  دەبوو  كەواتە 

تیمی  جێ  گەشتینە  ئێمە  هەتا  چونكە  نەبوو،  جۆرە  بەو  بەداخەوە  بەاڵم 

پۆلیسەكان ئاڵوگۆڕیان پێكرابوو، تیمە تازەكەی شەفتی رۆژ لە بیریان چوو 

بوو كە لە هاتنی ئێمە، تیمەكەی شەفتی شەو ئاگاداركاتەوە، بۆیە هەموو 

شت دەبوو لە سەری سااڵنەوە دەستپێبكاتەوە، دیسانەوە تەلەفۆن كرانەوە 

ئێمە  نین،  رۆژنامەنوس  ئێمە  ״نەخێر  دەدران��ەوە  پرسیارەكان  وەاڵمی  و 

زمانی  هەرچەندە  چاوەڕێامنن״  خەڵكی  هەیەو  كارمان  لێرە  و  پارێزەرین 
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ئیتالیامن باش نەدەزانی، بەاڵم پۆلیسەكان لێامن حاڵی بوون: ئۆۆۆ پارێزەرن 

״AH, AVVOCATI״.

شوێنە  لەو  كە  وەریاندەگرینەوە  كاتێك  لێسەندین،  پاسپۆرتەكانیان 

دەگەڕێینەوە، پاشان ناوەكانیان داین بەو تیمە پۆلیسەی دیكەی كە لە ناو 

ماڵەكەدان و لەوێ بەهۆی كۆمپیوتەرەوە دیسانەوە كۆنرتۆل دەكرێنەوە!

״ دیارە بۆ ئەوەی بزانن كە نەوەك تەزویرمان كردبن״ تیس بە گاڵتەوە 

گوتی..

ی   )TIES PRAKKEN( ناوی  كۆمپیوتەرەكە  دیكە،  گرفتێكی  ئەوجا 

نەدەناسی، پۆلیسەكان كەوتنە گومانەوە و تفەنگەكانیش بەرزكرانەوە بۆیە 

ئەوەیان  دەزانی  باشی  زۆر  ئیتالییەكی  كە  كرد  حسێن  لە  داوامان  ناچار 

پێڕاگەیەنێت كە ئەو ناوە كورتكراوەیە بۆیە كۆمپیوتەر نایناسێت لەبەر ئەوە 

دەبێت ناوی تەواوی خۆی واتە 

سەری  جارە  ئەم  خۆشبەختانە  كۆمپیوتەر،  بدەنە   )E.PRAKKEN(

گرت و رێگەمان درا كە بەرەو شوێنەكە بڕۆین. بەرلەوەی بچینە ناو ماڵەكە 

دیسانەوە جانتاكانیان زۆر بە وردی پشكنیەوە، دەبوو هەموو شتێكیان بۆ 

داخستەوە،  و  كردەوە  وردی  بە  زۆر  پاندانەكەمیشیان  تەنانەت  بكەینەوە 

بچینە  رێگەدراین  ئەوجا  و  لێسەندین  مۆبایلەكانیشیان  پاتری  هەروەها 

ژورەوە، لەو ساتەدا لە كاتژمێرەكەم نۆڕی نزیكەی نۆو نیو دەبوو!

چەكی  و  تفەنگ  هەبوون،  پۆلیس  زیاتری  ژمارەیەكی  ماڵەكەدا  لەناو 

بە  زۆر  دیسانەوە  قاتی خوارەوە  لە  دااڵنەكەدا  لەناو  قورسیان هەڵگرتبوو، 

وردی پشكنیانین، ئەو هەموو زەالمە كە هەموو یەك جۆر جلیان پۆشیبوو، 

سەنتەرێكی كۆمپیوتەر و تەلەفۆن، شوێنەكە زیاتر لە پۆلیسخانە دەچوو.

ئێمە  گەیشتنی  لە  ئاپۆ  ئ��ەوەی  بۆ  س��ەرەوە  چونە  عەلی  و  حسێن 

ئاگاداربكەنەوە و نامەكەی )جۆن( یشی بدەنە دەست، پاش چەند خولەكێك 

بۆ  قادرمەكان  لەسەر  ئۆجەالن  س��ەرەوە،  بچینە  كە  درا  ئێمەش  بە  رێگا 
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بەخێرهاتنی ئێمە وەستابوو، من پێشرت ئەوم نەدیتبوو، یەكەمجارم بوو، بەاڵم 

راستەوخۆ ناسیمەوە، پاش ئەو هەموو شتانەی كە لەسەر ئەوم بیستبوون 

بەرچاوان...  دەهاتە  ئاوا  كە  بۆم  بوو  ناخۆش  تۆزێك  خوێندبوومەوە  و 

پیاوێكی مام ناوەندی لەدەستێك جلی خاكیدا، قژێكی پڕو رەش و سمێڵێكی 

بەتوركی  بوو،  روخساری  لەسەر  دۆستانە  زەردەخەنەیەكی  هەبوو،  ڕەشی 

خۆشبەختانە  دایەوە،  وەاڵمامن  ئینگلیزی  بە  ئێمەش  كردین،  بەخێرهاتنی 

تەرجەمەی  ئۆجەالن  هاوەڵەكانی  لە  بوو  یەكێك  نەڤین)NEVIN(كە 

دەزانی،  جوانی  بە  زۆر  ئینگلیزی  زمانی  كە  بوو  دیاریش  وا  دەكردین،  بۆ 

خەمسارد بووین و دوای ئۆجەالن كەوتین بۆ ژوری دانیشتنەكەی، تاقمێك 

كۆمەڵێك  كە  بچوك  مێزێكی  قاوەیی،  چواركورسی  تۆخ،  زەردی  قەنەفەی 

لە  گەورەش،  تەلەفزیۆنێكی  هەروەها  دانرابوو  لەسەر  توركی  رۆژنامەی 

ژورەكەدا بوون...

ئۆجەالن بە وردی تەماشای مەد تی ڤی دەكرد، چایامن پێشكەش كرا، 

رەش و تۆخ، لەگەڵ شەكرێكی زۆردا. 
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وێنەیەك لە میوانداری كورد.. لە رۆما!

״  ساڵوی  پاشان  گۆڕییەوە،  ساڵومان  و  خۆشەویستی  رێزو  سەرەتا 

هەڤااڵن״ی برۆكسل و هۆاڵندام گەیاندە ئۆجەالن، ئەوجا پرسیاری ئەوەی 

لێكردم كە داخۆ هیچی تازە هەیە لەمەڕ مەسەلەی مەد تی ڤی ؟ دواجاریش 

لەمەڕ دۆسیەكەی خۆی بۆچونی ئێمەی پرسی...

هەوڵامندا ئەوەی بۆ باسكەین كە ئێمە لەو بارەوە چیامن بۆ دەكرێت، 

مافی پەنابەری، مەسەلەی رادەستكردنەوەی بە توركیا، ئەگەری حوكمدانی 

لە ئیتالیا...

ئۆجەالن بە چاوێكی نیوە داخراو گوێی بۆ شل كردبووین، بۆچونێكی 

وای دەبەخشی كە زۆر بە سەرنجەوە دەهزرێت، بەاڵم من لەوە دەترسام 

بۆیە هەوڵی زۆرم دەدا كە خۆم  بكات  بێزاری  كە گێرمەو كێشەی قەزایی 

لە وردەكاری زۆر وردی یاسایی بپارێزم، چونكە بە هۆی شارەزایی خۆمەوە 

لەگەڵ كوردەكانی دیكەدا ئەو بۆچونەم لەال گەاڵڵە بوو كە كوردەكان زۆر 

نەبوو״  جیاواز  بارەوە  لەم  ئۆجەالنیش  ناكەن  قەزاكان  و  دادگا  بە  متامنە 

یاساكان هەمیشە دژی ئێمە بوون ״ چەندین جاران بوو كە من گوێم لەم 

رستەیە دەبۆوە...

و  كۆنتاكت  زەحمەتە،  ال  وەرگێڕانەوە  بە  كەسێكدا  لەگەڵ  قسەكردنم 

چۆن  دەبێت،  ناراستەوخۆ  بەڵكو  نابێت،  نزیك  زۆر  لەوكاتەدا  پەیوەندی 
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دەتوانیت متامنەی كەسێك بەدەست بهێنیت كە نەتوانیت رووبەڕوو یاخود 

راستەوخۆ لەگەڵیدا بدوێت بەتایبەت ئەگەر كەسەكە لە بنەڕەتدا بەو جۆرە 

هەر  كە  دەچوو  لەوە  ئۆجەالن  یاساییەكان..  چارەسەرە  لە  بێت  بەگومان 

لەسەرەتاوە بڕوای وابێت كە شەڕە قەزاییەكە نابرێتەوە، بۆیە گوتیشی ״جۆن 

بۆی نوسیوم كە ئێوە كەسانێكی زۆر باشن منیش بەهیچ كلۆجێك گومانم 

لەوە نیە، بەاڵم ئێوە دەتوانن چی بۆ من بكەن؟״.

نیوكاژێری یەكەم هەستێكی وام ال دروستبوو كە ئەم كارە سەرناگرێت، 

بەاڵم دواتر تێگەشتم كە ئۆجەالن رەنگە هەوڵی ئەوە بدات رادەی سوربوون 

و دڵنیابوونی ئێمە تاقی بكاتەوە و بزانێت كە داخۆ ئێمە خۆشامن دڵنیاین 

كە دەستامن داوەتە كارێكی بێ ئاكام و بەرهەم؟

ئێمە چەندە و داخۆ  ئەم كەیسە الی  یاخود دۆڕانی  بردنەوە  چانسی 

ئێمە لە توركەكان ناترسین و چەندین پرسیاری دیكە ئاراستەمان كران، بەاڵم 

ئێمە هیچ خۆمان تێك نەداو رامانگەیاند نەخێر ئێمە بەهیچ جۆرێك ترسامن 

نیە و بڕواشامن بە دۆڕانی كەیسەكە نیە و بە لەخۆ رازیبوونێكیشەوە گوتم 

״كەیسێك یاخود دۆسێیەكی بێ هیوا و ئاكام بوونی نیە، بەاڵم پارێزەری بێ 

هیواو ئاكام بوونی هەیە״ جەختامن لەسەر ئەوە كردەوە كە چەندین خاڵی 

قەزائی و یاسایی زۆر هەیە كە دەتوانین كاریان لەسەر بكەین، لە كۆتاییدا 

هەستم كرد ئۆجەالن ئارام و كەیف ساز بوو، ئێمەش لە تاقیكردنەوەكەدا 

سەركەوتین، لێرەدا دڵنیام پشتگیری و تەسكیە كردنەكەی جۆن و هەڤااڵنی 

و  یاسایی  مەسەلە  بە  بەرامبەر  تاڕادەیەك  ئۆجەالن  بوو،  یاریدەدەر  دیكە 

قەزائیەكان گازەندەی زۆری هەبوو، بەاڵم ئەوەی گرنگ بوو ئەوە بوو كە 

ئەو النیكەم ئامادەیە لە رێگای ئێمەوە ئەوەش تاقی كاتەوە بۆیە راشكاوانە 

گوتی:

- ئێوە لە ئێستا بەدواوە پارێزەری منن، ئێوە خۆتان چی بەباش دەزانن 

خودی  بە  نیە  پەیوەست  مەسەلەیەكە  ئەمە  نەكەن  یادی  لە  بكەن،  ئەوە 
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میللەتەكەمە، مەسەلەی كورد دەبێت  ئەمە مەسەلەو چارەنوسی  خۆمەوە 

لەبەر ئەوە هاتومەتە ئەوروپا، ئەوروپیەكان دەبێت  چارەسەر بكرێت من 

ئەگەری  لە  باسامن  لێرەدا  ئەوروپاشە״  پرسی  كورد  پرسی  كە  تێبگەن  ئەو 

الیەنێكی  وەك  توركیاش  تیایدا  كە  كرد  نێودەوڵەتی  دادگایەكی  پێكهێنانی 

لەبەر  كە  رونكردەوە  ئەوەمان  هەروەها  پرسیارەوە،  ژێر  بخرێتە  بەرپرس 

دادگا  لە  نەبێت  ئاسان  رەنگە  نیە  خۆیان  دەوڵەتی  كوردەكان  ئ��ەوەی 

دەنهاخ  نێودەوڵەتی  دادگای  لە  بتوانن  و  بن  بەهرەمەند  نێودەوڵەتیەكان 

لەوە  بیر  دەبێت  و  هەبن  ئەلتەرناتیف  رەنگە  بەاڵم  هەبێت،  دەنگیان 

بكەینەوە و لەم بارەوە فەرمانی كارمان وەرگرت... ئۆجەالن خوازیاری ئەوە 

و  بكەین  ئەوروپاوە  بە سیاسەمتەدارانی  پەیوەندی  بشتوانین  ئێمە  كە  بوو 

هەوڵبدەین دەنگەكانی ئەوان بۆ چارەسەرێكی ئاشتیانەی كێشەی كورد لە 

توركیا بەدەست بێنین. هەروەها لەسەر ئەوەش پێكهاتین كە ئێمە لەگەڵ 

و  كاربكەین  پێكەوە  ئیتالیا  ئەڵامنیاو  لە  ئۆجەالن  دیكەی  پارێزەرەكانی 

هاوكاربین.

سەرقاڵی  دەگرت  ئامادەبووان  وتەی  لە  گوێم  ئەوەی  لەگەڵ  هاوكات 

دروستكردنی لیستێك بووم بۆ ئەوەی هەفتەی داهاتوو وەك پرۆگرامێك كاری 

لەسەر بكەم، سبەی دەبێت لەگەڵ پارێزەرە ئیتالیەكاندا پەیوەندی بگرم و 

بزانم هەتا ئێستا چییان ئەنجامداوە، چاوێك بە دۆسیەی توركیادا بخشێنم و 

ئەگەر توانیشم وێنەیەكی كۆپی بكەم، پاشان ناوی سیاسەمتەدارانێك كە گرنگ 

 JOSCHKA( بن بۆمان لە هۆڵەنداو ئەڵامنیا، كەسانی وەك یۆشكا فیشەر

ئەندامانی  هەروەها   ،)VAN AARTSEN( ئارتسن  ڤان  و   )FISCHER

و   )HEDY D›ANCONA( ئانكۆنا  د  هەدی  وەك  ئەوروپا  پەرلەمانی 

كۆمیسیۆنی  لە  هەروەها  لەندەن،  لە   )PAULA GREEN( گرین  پاوال 

لەسەر  خەیاڵم  هێندە   )VAN DEN BROEK( بروك  دەن  ڤان  ئەوروپا 

پاندانەكەی  دۆزینەوەی ناوەكان بوو پاش چەند دەقەیەك بەوەم زانی كە 
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دەستم تێكچووەو پەڵە مەرەكەب رژاوەتە سەر الپەڕەكەو هەموو دەستم 

رەنگی شینی گرتووە، شتێكی زۆر ناخۆش بوو ئەمە كاتی ئەوەیە كە گرفتی 

پاندانە  بەم  دەركەوم  شیك  دەمویست  خۆی  الی  پف  پێشەوە!!  بێتە  ئاوا 

مۆنتیبالنكەوە )MONTBLANC(، خۆشبەختانە تیس هەندێ كلینیكس و 

پاندانێكی دیكەی دامێ و هەروەها ئۆجەالنیش زۆر بەڕێزەوە خۆی هەڵە 

بۆ  دایە قۆریەكەو چای  نەبینیبیت و دەستی  ئەوەی هیچی  كرد هەروەك 

تێكردین و بەردەوام بوو لەسەر قسەكانی خۆی...

باسی  و  بوون  ب��ەردەوام  ئۆجەالن  لەگەڵ  قسەكامنان  ئ��ەوەی  پاش 

ئەوەمان كرد لە داهاتوودا چی دەبێت بكەین خواست و باسەكامنان باشرت 

هەنگاوە  بە  تایبەت  پرسی  هەندێك  لەمەڕ  ئۆجەالن  دەهات،  بەدەستەوە 

پێشهاتەكان بخوێنیەوە  پرسیاری كرد، چۆن دەكرێت  یاسایی و قەزاییەكان 

و پەرچەكردارمان چی دەبێت بەتایبەت لەمەڕ مەسەلەی رادەستكردنەوەی 

بارەشەوە ئێمە دڵنیامان كردەوە كە شتی لەوجۆرە هەرگیز  بە توركیا، لەم 

بە  ئیتالیاوە  الیەن  لە  حوكمدانی  ئەگەرەكانی  لەمەڕ  هەروەها  رونادات، 

زیندان پرسیاری كرد لەم بارەشەوە ئەوەمان شیكردەوە كە بە بۆچونی ئێمە 

ئەم كارەش زۆر ئاسان نیە و قورسە، بەاڵم ئەگەرێكی لەو جۆرەش بە دوور 

لەگەڵدا  گاڵتەیەكامن  ئۆجەالن  ئەوەی  بۆ  بوو  هۆكارێك  ئەمەش  نازانین 

بكات كە گوتی )جا بەڕێزینە ئێوەی پارێزەر هەرگیز بە دڵنیاییەوە لە شتێك 

دەدوێن!(.

دانیشتنەكەمان دوو كاژێری خایاند لە كۆتاییدا من پرسیاری ئەوەم كرد 

كە چۆن لەگەڵ ئۆجەالن پەیوەندی بگرین ئەگەر پێویستامن بە شتێك بوو، 

زەحمەت  )ئۆستیا(  ناوچەیە  ئەم  لەگەڵ  پەیوەندیكردن  راستەوخۆ  چونكە 

ئینگلیزی  كە  نابێت  لێرە  كەسێك  هەمیشە  كە  ئەوەی  وێرای  ئەمە  بوو، 

كە  گوتی  پاشان  دواو  وەرگێڕەكەیدا  لەگەڵ  كەمێك  ئۆجەالن  بۆیە  بزانێت، 

ناوی كەسێكم لە برۆكسل دەداتێ كە وەك كۆنتاك پێرسۆن بتوانێت هەمیشە 
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پەیوەندی پێوە بكات، تا ئەوان سەرقاڵی نوسینی ژمارە تەلەفۆن و ناوی ئەو 

كەسە بوون من ماوەم لێخواسنت كە بتوانم بچم دەستم بشۆم، كە گەڕامەوە 

بە  كاغەزێكی  ئۆجەالن  دەكرد،  منیان  چاوەڕێی  دااڵنەكە  لە  هەموویان 

دەستەوە بوو كە دەیویست بیداتە دەستی خۆم و لەرێگەی وەرگێڕەكەوە 

گوتی ״ بفەرموون ئەوەتا زێڕین عوسامن، دوو ژمارە تەلەفۆنی تیادا نورساوە، 

ئەگەر ویستت شتێك بە من راگەیەنیت ئەوە دەتوانیت تەلەفۆن بۆ زێڕین 

پاشاندا  لە  منیش  دەگرێت״  مندا  لەگەڵ  پەیوەندی  بەردەوام  ئەو  بكەیت 

ئەوەم پێگوت كە لە هەموو حاڵەتێكدا پاش هەفتەیەك دەگەڕێمەوە بۆ رۆما 

بۆ ئەوەی بۆت باسكەین كە چیامن كردووە و چۆن بەردەوام بین، لە رێگای 

زێڕینەوە رۆژی سەردانەكەشم دیاری دەكەم.

لە خوارەوە حسێن و عەلی چاوەڕوانی ئێمە بوون بۆ ئەوەی مبانبەنەوە 

بۆ رۆما، ئەم جارەیان خۆشبەختانە قەرەباڵغی لەسەر جادەكان نەمابوون، 

هەرچەندە كۆبونەوەكەمان زۆری نەخایاند، بەاڵم هەستم بە ماندوو بونێكی 

زۆر دەكرد. ئێستا هەستم بەوە كرد كە زۆر شڵەژانم پێوە دیار بوو دەبوو 

زیاتر بەسەر خۆمدا زاڵ بومایەو خۆم گورجرت بكردایەتەوە، من پێشرت كەیسی 

قورس و گەورەترم لە ئەستۆ گرتووە، بەاڵم لە راستیدا ئەمەیان زۆر تایبەت 

و جیاوازە وێرای ئەوەش لە بەیانیەوە هیچ نانم نەخواردبوو برسێتیش زۆری 

بۆ هێنابووم.

چاوەڕوانی  لە هێاموە  پڕ  بەسیامیەكی  هۆتێلەكەدا  باڕی  نێو  لە  جۆن 

ئێمە بوو:

باش  وابێت  پێم  كردم،  بۆ  تەلەفۆنی  ئێستا  لە  بەر  كەمێك  سەرۆك   -

بەگیری هێنابوون ها؟، بەاڵم زۆر لێتان رازی بووە...

وەك پیشەی هەموو جارێكی خۆی، بە ویقارێكەوە جۆن پرسیاری ئەوەی 

كرد كە داخۆ برسیامن بووە؟ لە وەاڵمدا گوتم ״ زۆریش، بەاڵم بەم نیوە شەوە 

هیچ چێشتخانەیەك ماوە بچین نانێك بخوێن؟ جۆن بە پێكەنینەوە گوتی: 
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״ ئازیزە كەم خۆ تۆ لە ئەمستەردام نیت ئێرە رۆمایە!״ لەگەڵ گارسۆنی 

و  كرد  ب��ارەوە  لەو  قسەیان  پێكەوە  كەمێك  الوغی  ناوی  بە  باڕەكە  سەر 

بە  و  دزەكە״  دوو  ״  ناوی  بە  هەڵدا  بۆ  چێشتخانەیەكی  ناوی  سەرەنجام 

تەلەفۆن مێزێكی بۆ گرتین و تەكسیەكیشی بانگ كرد...

لەگەڵ  خۆمامنان  قسەوباسەكانی  وردەك��اری  نانخواردندا  لەكاتی 

ئۆجەالندا بۆ جۆن گێڕایەوە، جۆن كامەران بوو كە هەموو شتەكان بە باشی 

بەڕێوە چوون هەروەها ئەوەشی خستە روو كە ئەو لەو باوەڕەدایە تیمەكەی 

نانخواردنی  پاش  بەدەستەوە دەدات، ئەو)جۆن( سبەی  باش  ئێمە كارێكی 

بەیانی بەفڕۆكە بەرەو یۆنان دەگەڕێتەوە، بەاڵم بەردەوام پەیوەندی لەگەڵ 

مندا دەبێت و هەركاتێك پێویست كات هاوكاریم پێشكەش دەكات، دڵشادم 

متامنەی  دەمتوانی  بوو  كەسێك  ئەو  وابەستەیە،  كەیسەوە  بەم  جۆن  كە 

پێبكەم و هەمیشە گەورەترین پشتیوانی بوو. كاتژمێر دوونیوی ئەو شەوە 

گەڕاینەوە بۆ هوتێلەكە، سەرم لە ماندووبووندا گەرم داهاتبوو، خێرا دوشێكم 

كرد و چومە نێو جێگاوە.

جۆن  لەگەڵ  نیو  و  حەوت  كاتژمێر  سەرلەبەیانی  دوات��ر،  رۆژی  بۆ 

شاری  لە  دە  كاتژمێر  دەبوو  كە  تیس  خ��وارد،  بەیانیامن  نانی  ئەندرێ  و 

هوتێلەكە  لە  زووتر  كاژێر  دوو  بێت  كۆبوونەوەیەك  ئامادەی  ماسرتیخت 

دەرچووبوو.

پاش نانخواردن و ماڵئاوایی لە جۆن، هەوڵمدا دوو پارێزەرە ئیتالیەكە 

پیساپیا  بەناوی  یەكێكیان  نەبێت،  ئاسان  پێدەچوو  ب��ەاڵم  ب��دۆزم��ەوە، 

)PISAPIA(لە میالنۆ بوو چەند رۆژێكی دیكە دەگەڕایەوە بۆ رۆما، ئەوی 

سكرتێرەكەشی  هەبوو،  كۆبوونەوەی   )SARACENI( ساراسەنی  دیكە 

نەیدەزانی كۆبوونەوەكە چەند دەخایەنێت و كەی تەواو دەبێت، بەاڵم لە 

هەموو حاڵەتێكدا تا كاتژمێر دوازدە دەخایەنێت. 
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بەجێ  رۆما  ئێوارە  لە  سەر  ئەمڕۆ  ئێمە  كە  راگەیاند  سكرتێرەكەیم  بە 

دەهێڵین بۆیە سوپاسگوزار دەبین ئەگەر بتوانین ئەمڕۆ چاومان بە ڕێزدار 

ساراسەنی بكەوێت، ئەویش بەڵێنیدا كە تەواوی هەوڵەكانی خۆی دەخاتە 

گەڕ بۆ ئەوەی بتوانێت لە نێو كۆبونەوەكەیدا پەیوەندی پێوە بكات و پاشان 

تەلەفۆمنان بۆ بكاتەوە. لەبەر ئەوەی پاتری تەلەفۆنە دەستیەكەم خاڵی ببوو، 

وزەی تیادا نەمابوو ناچار ژمارەی تەلەفۆنی هۆتێلەكەم ال تۆمار كرد، ئەمەش 

نەتوانین  و  بین  قەتیس  نێو هۆتێلەكەدا  لە  كە  ئەوەی  بووە هۆی  بۆخۆی 

دوور كەوینەوە...

دەرەوە روناك و پرشنگدار بوو، لەگەڵ ئەندرێ لە دااڵنی هۆتێلەكەدا 

نەمدەزانی  دەستبەتاڵیدا  لە  دەكرد.  تەلەفومنان  چاوەڕێی  و  دانیشتبووین 

چی بكەم، هەموو ئەو شتانەی كە بۆ ئەم دۆسییەیە پێویسنت هەمووی لە 

ئەمستەردامە، دەبوو شتێك لەگەڵ خۆمدا بۆ خوێندنەوە بێنم. لە هۆتێلەكەدا 

 HERALD( تەنها  ئیتالین  زۆرب��ەی��ان  كە  دەك��ەون  چنگ  رۆژنامە  تەنها 

TRIBUNE( نەبێت كە ئەویشم سەرلەبەیانییەوە دووجار خوێندۆتەوە..

دوایی ئەم دوو رۆژەم بۆ بوو بە دەرس بە تایبەت بۆ سەفەركردنم بۆ رۆما، 

یان  دیكە  ئەوی  بۆ  راكەم  ژوانێكەوە  لە  پەلەپرۆزێ  لە  دەبێت  جاران  هەندێ 

ئەوەتا چەندین كاژێر لە هۆتێلێكدا چاوەڕێ بم، بەاڵم ئیرت ئەم یەكەم سەفەرەم 

بۆ رۆما فێری ئەوەی كردم كە هەرگیز بەبێ كتێب و چارچی تەلەفۆن )شاحینە( 

سەفەری رۆما نەكەم.

گیر  هۆتێلەكەدا  لە  ه��ەردوك��امن  ن��ەدەك��رد  پێویستی  ئ��ەوەی  لەبەر 

زۆر  بەاڵم  بكات،  پیاسەیەك  دەرەوە  رۆشتە  ئەندرێ  بین  بێتاقەت  و  بخۆین 

بەڕێز  الی  بۆ  بڕۆین  و  بێت  بۆ  تەلەفۆمنان  پڕدا  لە  نەوەك  نەكەوێتەوە  دوور 

ساراسەنی، پاش كاژێرێك ئەندرێ گەڕایەوە، بەاڵم هێشتا رەوشەكە وەك خۆی 

باڵی  بوو تەلەفۆمنان بۆ نەكرابوو، بۆیە ئیرت نۆرەی من بوو كەمێك هەوایەكی 

هەنگاوێكی  چەند  پاش  بوو،  نزیك  سەنتەرەوە  لە  زۆر  هۆتێلەكە  بدەم..  خۆم 
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بەسەردا  نامۆم  بینییەوە، هەستێكی  قەرەباڵەغدا  ئاپۆرەیەكی  نێو  لە  كەم خۆم 

زاڵبوو هەروەك ئەوەی لە جیهانێكی دیكەوە هاتبم، پیاسەیەكم لەو ناوەدا كرد، 

ئایسكرێمێكم كڕی و لەبەر هەتاوەكەدا دانیشتم پاشان گەڕامەوە بۆ هوتێلەكە، 

بەڕاستی نەمدەتوانی لەزەت لەو جۆرە گەشتوگوزاریە بكەم..

هات  بۆ  ساراسەنیامن  سكرتێرەكەی  )ئانا(  تەلەفۆنێكی  دواتر  كاژێرێك 

لە  ساراسەنی  بەڕێز  دەتوانین  تر  كاژێری  نیو  پاش  كە  كراینەوە  ئاگادار  و 

نوسینگەكەی خۆی بەدیبكەین خۆشبەختانە نوسینگەكە لە شوێنی ئێمەوە نزیك 

بوو دەمانتوانی هەر پێ بچین و پاشان راستەوخۆ بەرەو فڕۆكەخانە بڕۆین..

لە هۆتێلەكە شتێكامن خوارد و پرسیارەكامنان لە بەڕێز ساراسەنی تاوتوێكرد 

و كەوتینە ڕی، هەرچەندە  و جانتاكامنان كۆكردەوە  لەگەڵدا كردن  و حسامبان 

سەرەتا نەمانتوانی نوسینگەكە بدۆزینەوە و پاش پرسیاركردن، سێ جار بەهەڵە 

كاتی  لە  سەرەنجام  بەاڵم  ئادرەسەكە  كرد،  پشتەوەی  دیوی  رەوانەی  ئێمەیان 

خۆیدا گەیشتینەجێ..

كەمێك لە نوسینگەكە چاوەڕێ بووین، پاشان كابرایەكی بە تەمەنی قژ ماش 

و برنجی، بە ڕێزەوە بەرەو پیرمان هات كە ئەویش هاوتای من جگەرەی زۆر 

دەكێشا.

لەبەرئەوەی  چوو  بەڕێوە  زەحمەت  بە  زۆر  سەرەتادا  لە  دانیشتنەكەمان 

بەڕێز ساراسانی زۆر بە كەمی ئینگلیزی دەزانی، هەروەها فەڕەنسیەكەشی زۆر 

كارەكەمان  بێت  بەمجۆرە  ئەگەر  نەبوو،  ئامادە  بوو، هیچ وەرگێڕێكیش  خراپ 

ئیتالی و فەڕەنسی و  لە  تێكەاڵو  بە زمانێكی شەقوشڕی  ناچار  نابێت  مەیسەر 

ئینگلیزی هەوڵامندا كە ساراسانی لە قسەوباسەكانی دوێنێامن لەگەڵ ئۆجەالن 

تاوتوێ  لەگەڵدا  نێو دۆسیەكەمان  بنەڕەتەكانی  ئاگاداركەینەوە، هەروەها خاڵە 

كرد بەتایبەت ئەوانەی كە پەیوەسنت بە مەسەلەی مافی پەنابەری ئۆجەالن.

هەروەها باسی مەسەلەی حوكمدانی ئۆجەالمنان لە الیەن ئیتالیاوە بە پێی 

پەیامننامەی ئەوروپا دژ بە تیرۆریزم تاوتوێ كرد بۆیە هەر زوو بۆمان دەركەوت 
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سزادان  یاسای  و  پەنابەری  مافی  دۆسیەكانی  لەسەر  كار  كە  ساراسانی  بەڕێز 

دەكات شارەزایی لە یاسا نێودەوڵەتیەكانی وابەستە بە كەیسی ئۆجەالنەوە نیە، 

پاشان زیاتر ئەوەمان بۆ ئاشكرا بوو كە وێرای ئەوەی ئەو كەسێكی بەڕێزە، بەاڵم 

لەم كەیسەدا پسپۆڕیەكی ئەوتۆی نیە و لە تازە پارێزەرێكی ناشارەزا دەچێت، 

لەوەش زیاتر خوازیاری ئەوە بوو كە ئەو بە تەنها خۆی ئەم كارە بكات و ئێمەی 

لەگەڵدا نەبین...

پاش كاژێرێك و بەدحاڵی بوون و تاڕادەیەك توڕەبوونیشەوە ماڵئاوایامن لە 

یەكرت كرد، لەگەڵ بەڕێز ساراسانی لەسەر ئەوە پێكهاتین یەكێك لە هاوكارەكانم 

ئیتالی باش دەزانێت بە ناوی میشێل پەستامن  لە نوسینگەكەم لە هۆاڵندا كە 

)MICHEIL PESTMAN( پەیوەندی پێوە دەكاتەوە. میشێل كە خۆی دایكی 

ئیتالی بوو، ئیتالیشی زۆر بە باشی دەزانی، رەنگە ئەم خاڵە یاریدەدەر بێت بۆ 

ئەوەی كە پێكەوە كاركردن لەگەڵ ئەم هاوكارانەدا باشرت بێت..

نێو  لە  ه��ەر  خ��ۆی  توڕەبوونەكەی  ئەندرێ  ئەمستەردام،  لە  پاشرت 

فڕۆكەخانەكەدا دەربڕی ״ ئاخر كابرا كە تۆ لە یاسای نێودەوڵەتی نازانیت چۆن 

كەیسێكی ئاوا دەگریتە دەست ها ؟ ״ منیش هاوڕا بووم لەگەڵیدا ״ لەوەش زیاتر 

تەنها زمانی ئیتالی دەزانێت و هیچ زمانێكی دیكە شارەزا نیە ئەمەش دەست 

نادات بۆ ئەم جۆرە كارانە״ 

گرفتەكە لەوەدا بوو كە ئێمە دەمانزانی ناتوانین دەستبەرداری ئەو پارێزەرە 

پەنابەری  مافی  مەسەلەی  لەبەر  تەنها  نەك  پێیانە  پێویستامن  و  بین  ئیتالیانە 

دۆسیەكەی  بوون  الیەن  تاكە  ئەوان  كە  لەبەرئەوەی  بەڵكو  ئۆجەالن،  سیاسی 

جا  بۆمان،  بوو  گرنگ  زۆر  توركیاش  دۆسیەكەی  ناوەرۆكی  بوو،  ال  توركیایان 

و  پێشهات  بۆ  یان  توركیا  بە  بێت  ئۆجەالن  رادەستكردنەوەی  مەسەلەی  بۆ 

ئەگەرەكانی حوكمدان و زیندانیكردنی ئۆجەالن بێت لە ئیتالیا.
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 - ٤ -
لە  ژمارەیەك  داوەتنامەی  لەسەر  زۆر  تا  كەم  ئۆجەالن  هەرچەندە 

پەرلەمانتارانی ئیتالیا هاتبووە رۆما، بەاڵم حكومەتی ئیتالیا بەهیچ شێوەیەك 

بەم سەردانە شادمان نەبوو، وێرای مەترسیەكان بۆ سەر ئاسایشی واڵت ئەم 

قورسەوە.  رەوشێكی  نێو  دەخستە  ئیتالیای  الیەنەوە  چەندین  لە  سەردانە 

بە  بوو  پەیوەست  ئیتالیا  توركیا،  بە  ئۆجەالن  رادەستكردنەوەی  لەمەڕ 

رادەستی  كەسێك  نەدەدا  رێگەی  كە  مرۆڤ  مافی  ئەوروپی  پەیامننامەی 

واڵتێك بكرێتەوە تیایدا حوكمی لە سێدارەدان چاوەڕوانی بێت، خۆ ئەگەر 

توركیا بەڵێنی ئەوەشی بدایە كە حوكمی لەسێدارەدان جێبەجێ ناكات ئەوە 

نەبوو  ئارادا  لە  ئەوە  گر نگی  چونكە  بوو،  مەحاڵ  هەر  رادەستكردنەوەكە 

نابێتەوە،  توركیا دوچاری مەترسی  لە  زیندانێكی سیاسی  كە ئۆجەالن وەك 

تەنانەت  دەبێتەوە.  ناعادیالنە  دادگاییكردنێكی  دووچاری  پێچەوانەوە  بە 

مامەڵەكردن  خ��راپ  ئەشكەنجەو  دوچ��اری  كە  هەیە  ئ��ەوەش  ئەگەری 

بێتەوە. هەرچەندە توركیا دەستبەجێ سیاسەتی بایكۆتكردنی پەیڕەو كرد و 

هەڕەشەی چەندین هەنگاوی دیكەی لە ئیتالیا دەكرد ئەگەر بێتوو ئۆجەالن 

رادەستی توركیا نەكاتەوە، بەاڵم لەهەموو حاڵەتێكدا ئیتالیا دەیزانی كارێكی 

وا مەحاڵەو دژ بە یاسایە، ئەی كەواتە دەبێت چی روو بدات؟

بە  ئەڵامنیا  كە  بوو  ئەوە  باش چاوەڕێی  ماوەیەكی  ئاكامانە  بێ  ئیتالیا 

پێی ئەو یاداشتی دەستگیركردنەی كە كاتی خۆی بۆ ئۆجەالنی دەركردبوو، 

داوای رادەستكردنی ئۆجەالنی بە ئەڵامنیا لێبكات، بەاڵم حكومەتی ئەڵامنیا 

پاشان ئاشكرایكرد كە دەستبەرداری ئەو داوایە بووە و نایەوێت ئۆجەالنی 

رادەست بكرێت. ئیتالیا بەم بڕیارەی ئەڵامنیا شادمان نەبوو، بەاڵم لەرووی 

كە  چەپە سەوزەكان  تازەی  نەبوو، حكومەتی  ناهەقی  ئەڵامنیا  سیاسییەوە 

زۆریان  سەرئێشەی  و  گرفت  خۆیاندا  واڵتی  نێوخۆی  لە  پێكهێرنابوون  تازە 

یاسایی  پرۆسەیەكی  قەرەی  لە  خۆیان  نەبوو  بەو  پێویستیان  بۆیە  هەبوو 
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ئەوتۆ لە دژی ئۆجەالن بدەن بە تایبەت كە واڵتەكەیان دانیشتوانێكی زۆری 

لە كورد و تورك تیادا دەژی و كردەوەیەكی لەم جۆرە تەنها ئاژاوەی دەخستە 

نێو ماڵیان بۆیە ئەڵامنیا بەهیچ شێوەیەك نەیدەویست ئەو بەاڵیە بخاتە نێو 

ماڵی خۆیەوە…

لەم كاتەشدا تا رادەیەكی زۆر ئیتالیا ناتوانێت بە هاوكاری و پاڵپشتی 

دەوڵەتە ئەوروپیەكانی دیكە چارەسەرێك بۆ گرفتەكەی ئۆجەالن بدۆزێتەوە، 

هەرچەندە بۆ ئایندەی بوونە ئەندامی توركیا لە یەكیەتی ئەوروپا مەسەلەی 

كە  گرنگن  زۆر  خاڵگەلێكی  ئۆجەالن  ئێستای  كێشەی  پاشانیش  و  كورد 

ئەوروپا،  یەكیەتی  رۆژەڤی  نێو  لە  بن  كارێك  بەرنامەی  راستیدا  لە  دەبێت 

دەدزنەوە،  كارە  لەم  خۆیان  ئەوروپا  یەكیەتی  ئەندامانی  راستیدا  لە  بەاڵم 

دەستی خۆی  ناخوازێت  كە هیچ كەس  پرسێكە  ئۆجەالن  چونكە دۆسیەی 

پێوە بسوتێنێت. ئەو ئێستا لە ئیتالیایە كەواتە بە ئاسانی ئێستا ئەو گرفتی 

فڕۆكەكەی  كە  بوبێت  دڵخۆش  بەوە  چەند  هۆاڵندا  دەبێت  ئیتالیاكانە، 

چەند  پاش  بەداخەوە  ئەمستەردام؟  لە  نەك  نیشتەوە  رۆما  لە  ئۆجەالن 

مانگێكی كەم ئەمە بەباشی روون دەبێتەوە، ئیتالیەكان پیشتیوانی دەوڵەتە 

ئە وروپیەكانی دیكە وەردەگرن لەمەڕ هەڕەشەكانی توركیا ئەگەر ئۆجەالن 

دەبێت  ئەوە  دیكە  شتەكانی  هەموو  بۆ  ئیرت  بەاڵم  نەكاتەوە،  رادەستی 

ئیتالیەكان خۆیان چارەسەر بدۆزنەوە، بەاڵم چۆن؟

و  گرفت  چەند  لە  ئیتالیا  توركیا،  بە  ئۆجەالن  رادەستنەكردنەوەی 

كێشەیەكی دیكەوە دەگلێنێت، حكومەتی توركیا راستەوخۆ هۆشداری دایە 

ئیتالیا كە ئەگەر بێتوو ئۆجەالنی رادەست نەكاتەوە، ئەوە ئیتالیا ناچارە خۆی 

ئۆجەالن بداتە دادگاو حوكمی بدات، توركیا هاوشێوەی ئیتالیا پەیوەستە بە 

پەیامنی ئەوروپی دژی تیرۆر، ئەم پەیامنە لە هەفتاكاندا لە لوتكەی بااڵی 

دەوڵەتانی ئەوروپا دژ بە تیرۆریزم مۆركراوە لە پێناو ئەوەی رێگا بەو كەسانە 

نەدرێت كە گومانی هێرشە تیرۆریستیەكانیان لەسەرە بە ئازادی بسوڕێنەوە، 
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واڵتە  ئەو  رادەستی  ناتوانرێت  هۆیەكان  لە  هۆیەك  بەر  لە  ئەوەی  لەبەر 

بكرێنەوە كە كردەوە تیرۆریستیەكەیان تیادا ئەنجامداوە.

 ئەگەر ئەو واڵتەی كە تاوانبارەكەی تیادا دەژی نەیتوانی رادەستی ئەو 

خۆی  دەبێت  پەیامنە  ئەم  پێی  بە  ئەوە  كردووە  داوای  كە  بكاتەوە  واڵتە 

رادەست  ئۆجەالنی  ئیتالیا  ئەگەر  حاڵەتێكدا  لە  جۆرە  بەم  بكات  دادگایی 

نەكردەوە ئەوە دەبێت ئۆجەالن بخرێتە بەردەم دادگایەكی ئیتالی و دادگایی 

بكرێت..

كەواتە لێرەدا ئیتالیا دارێكی لەبەر دەستدایە هەردوو سەرەكەی پیسە، 

بەیەكجاری  بێگومان  ئەوە  بكاتەوە  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن  ئیتالیا  ئەگەر 

لەم میوانە نەخوازراوە رزگاری دەبێت، بەاڵم پێشێلكارییەكی زۆر ئاشكرای 

نا   دیكەی  دادگاكانی  لەالیەن  كە  ئەوەی  وێرای  ئەمە  دەكات  مرۆڤ  مافی 

ئیتالیە وە لەوانەش دادگای بااڵی ئەوروپا و كۆمیسیۆنی بااڵی مافی مرۆڤ لە 

سرتاسبۆرگ دوچاری سەرزەنیشتی توند دەبێتەوە، لە الیەكی دیكەوە ئەگەر 

ئۆجەالن رادەستی توركیا نەكاتەوە و خۆی دادگایی بكات ئەوە ئەگەرێكە 

هاوتای ئەڵامنیەكان ئیتالیاش بیری لێناكاتەوە..

ئەی چی روودەدات ئەگەر وەك ئێمە پێامنوایە رێكەوتنی دژبە تیرۆریزم 

لێرەدا رسوشتی  پرسیارەكە  نەچەسپێت؟  ئۆجەالندا  دۆسیەیەی  ئەم  بەسەر 

ئەو كردەوانەیە كە توركیا ئۆجەالنی پێتۆمەتبار دەكات – ئەمە بەدەر لەوەی 

كە داخۆ لە بنەڕەتدا ئەو كردەوانە ئەنجام دراون یان نا- ئایا ئەو كردەوانە لە 

رووی یاسایی و قەزائیەوە دەخرێنە نێو چوارچێوەی تیرۆرەوە؟ تەنها كاتێك 

ئەوە روودەدات كە ئەو كردەوانە بخرێنە نێو چوارچێوەی تیرۆرەوەو پاشان 

بڕگەكانی پەیامننامەی دژ بە تیرۆریزمی بەسەردا دەسەپێت ئەمە لەالیەك، 

یاسای  لە  تیرۆریزم  قەزائیەكانی  زاراوە  لێكدانەوەی  لەالیەكی دیكە خودی 

نێودەوڵەتیدا زۆر لەوە ئاڵۆزتر و دژوارترن كە مرۆڤ بیری لێدەكاتەوە. 
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دوو الیەنی گرنگ هەیە كە رۆڵی سەرەكی دەبینن لەوەی كە داخۆ ئەو 

كردەوانەی ئۆجەالنی پێگوناهبار كراوە لە خانەی تیرۆردا پەسەند دەكرێن 

یان نا:

یەك  تیرۆریزم  دژبە  پەیامنی  تاوانەكان،  زەمینەی  لە  بریتیە  یەكەم شت 

لیستی زۆر وردو درشت لە خۆ دەگرێت لەمەڕ ئەو كردەوانەی كە دەشێت 

بخرێنە خانەی تیرۆرەوە بۆ منونە وەك رفاندنی فڕۆكە، بارمتە گرتن، هێرشكردنە 

سەر باڵوێزخانەكان، ئەگەر مرۆڤ بەراوردێك لە نێوان ئەو لیستەی پەیامنی دژ 

لە دژی ئۆجەالن  لیستەی كە توركیا  ئاشكرای كردوون لەگەڵ ئەو  تیرۆرو  بە 

ئامادەی كردووە، ئەوە راستەوخۆ ئەوەمان بۆ ئاشكرا دەبێت كە ئەو لیستەی 

لە  گومانیش  زۆر  بەڵكو  تیرۆریزم،  بە  دژ  پەیامنی  ناچێتە خانە ی  نەك  توركیا 

خۆ دەگرێت...

دووەم شت ئەوەیە كە لە دۆسیەكەی ئۆجەالندا خاڵی یەكالكەرەوە هەیە 

بۆ بڕیاردان، لێرەدا ئەو كردەوانە دێنە پێشەوە كە لە دژی خەڵكان و ئامانجە 

سڤیل و نا سەربازیەكان ئەنجام دراون. بەپێی بنەماكانی یاسای نێودەوڵەتی 

هیچ  لە  ناوخۆ  شەڕێكی  لە  جگە  راستیدا  لە  توركیا  پەكەكەو  نێوان  شەڕی 

خانەیەكی دیكەدا ریزبەند ناكرێت. لە یاسای نێودەوڵەتیدا ئەمە بە )ملمالنێی 

چەكدارانەی ناوخۆ( ناوی براوە، لە ملمالنێی چەكدارانەی ناخۆشدا رێك وەكو 

جەنگی نێوان دوو دەوڵەت یاسای نێودەوڵەتی جەنگ دێتە پێشەوە كە تیایدا 

ئاشكرا كراوە لە كاتی جەنگدا چ شتێك رێگە دراوەو چ شتێكی دیكە قەدەغە 

پێشیلكاری  لە  بریتیە  بۆ منونە  زیندانیەكان  و كوشتنی  ئەشكەنجەدان  كراوە. 

یاسای جەنگ بەم جۆرەش سزای لەسەر دانراوە، كوشتنی جەنگاوەرانی یەكرت 

لە كاتی جەنگدا بە پێشێلكاری یاسای جەنگ تۆمار ناكرێت. بەم جۆرە سزای 

زیاتر  یاسای جەنگ  تیرۆرەوە،  ناچێتە خانەی  نیەو بەهیچ جۆرێكیش  لەسەر 

وردەكاری لەم بارەوە پێشكەش دەكات و ئەوەش رووندەكاتەوە كە هێرشكردنە 

سەر ئامانجە مەدەنی و سڤیلەكان لە هەندێك بارودۆخدا سزا نایگرێتەوە...
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توركیا  كە  تۆمەتانەی  ئەو  جەنگ  یاساكانی  بنەمای  لەسەر  جۆرە  بەم 

ئاراستەی ئۆجەالنی دەكات – ئەمە بەدەر لەوەی كە ئایا ئەو تۆمەتانە لە 

چ  بە  پەكەكە  و  ئۆجەالن  ئایا  یان  هەیە  راستەقینەی  بناغەیەكی  بنەڕەتدا 

تیرۆریستیەوە،  كردەوەی  چوارچێوەی  ناخرێنە  دەكەیت-  تەماشا  جۆرێك 

بە  دژ  پەیامنی  بەندەكانی  بڕگەو  نێو  ناچنە  نەبێت  هیچ  هەر  یاخود 

تیرۆریزمەوە. مەسەلەی ئەوەی كە توركیا لەسەر بناغەی یاسا نیشتامنیەكانی 

خۆی ئەو تۆمەتانەی ئۆجەالن وەك كردەوەی تیرۆریستی ریزبەند دەكات؛ 

ئەمە هیچ كاریگەری و رۆلێكی نابێت و لەسەر بناغەی ئەوەش ناكرێت ئەو 

تۆمەتانە بخرێنە چوارچێوەی بڕگەو بەندەكانی پەیامنەكەوە..

هەیە  دیكەی  و  جیاواز  واتایەكی  تەواو  توركیا  لە  تیرۆریزم  زاراوەی 

بە  بۆ منونە  نێودەوڵەتیدا هاتووە،  پەیامنی  بڕگەو دەقەكانی  لە  لەوەی كە 

پێی یاساكانی توركیا بە ئاشكرا ئاماژە كردن بۆ مەسەلەو دۆزی كورد وەك 

تیرۆریزمی  یاسای  هەمان  لە  هەر  دەكرێت.  هەژمار  جیاخوازی(  )هەوڵی 

سەربەخۆخوازی  یاخود  جیاخوازی  تەقەالیەكی  و  هەوڵ  هەموو  توركیادا 

ئەوە   توركیا هەمیشە  كە  نیە  لە خۆڕا  بۆیە  كراوە،  ریزبەند  تیرۆریزم  وەك 

تیرۆریزم  بەڵكو  نیە،  بوونی  كورد  كێشەی  توركیادا  لە  كە  دووپاتدەكاتەوە 

بوونی هەیە!

ئۆجەالندا  بەسەر  تیرۆریزم  بە  دژ  پەیامننامەی  بڕگەكانی  ئەگەر 

بداتە  ئۆجەالن  كە خۆی  نابێت  ناچار  ئیتالیاش  بێگومان  ئەوە  نەچەسپێت 

دادگا و حوكمی بدات. لێرەدا ئیتالیا پرۆسەی دادگاییكردنی ئۆجەالنی لەكۆڵ 

چونكە  دەبێت،  دیكە  نەگبەتیەكی  توشی  بەمە  بەرامبەر  بەاڵم  دەبێتەوە، 

ئەگەر ئیتالیا نەتوانێت ئۆجەالن رادەستی توركیا بداتەوە و نەشتوانێت خۆی. 

پەنابەریەكەی  ناچار دەبێت كە داخوازی مافی  بیخاتە بەردەم دادگا ئەوە 

ئۆجەالن وەاڵم بداتەوە، بەمجۆرە ئیتالیا ناچار دەبێت بۆ هەمیشە ئەم میوانە 

نەخوازراوە بگرێتە خۆی، لێرەدا نەك تەنها ئیتالیا، بەڵكو بەپێی یاسای مافی 
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پەنابەری هەموو ئەوروپا لەبەردەم ئۆجەالندا وااڵ دەبێت. ئەو پاسپۆرتەی 

كە ئیتالیا دەبێت وەك پەنابەرێك بە ئۆجەالنی بدات مافی ئەوە بە ئۆجەالن 

دەدات كە بەو پەڕی ئازادییەوە لە هەموو دەوڵەتانی رێكەوتننامەی شنگن 

یەكەی  یەكە  بۆ  ئەمەش  بێگۆمان  كە  بكات  هاتووچۆ  دا   )SCHENGE(

دەوڵەتانی ئەوروپا شتێك نیە مایەی كامەرانی بێت..

 - ٥ -
پاش گەڕانەوەم لە رۆما لەگەڵ بەشی سزاكان لە نوسینگەكەمدا سرتاتیژی 

)پەیامننامەی  پرسی  ئەندرێ  لێكوڵینەوە.  و  باس  بەر  خستە  كارەمانم  ئەم 

نێونەتەوەیی دژ بە تیرۆر( ی زیاتر تاوتوێكرد و گەیشتە ئەو دەرەنجامەی 

كەیسەدا  ئەو  بەسەر  پەیامنە  ئەو  كە  ئەوەی  لەسەر  ئێمە  پێداگرتنی  كە 

دەگەیەنێت  ئەوە  راستیدا  لە  ئەمەش  بووە،  لە جێگەی خۆیدا  ناچەسپێت 

كە مەسەلەی دادگاییكردنی ئۆجەالن لەبەردەم دادگایەكی ئیتالیدا بخەینە 

سەرمێز و كاری لەسەر بكەین، چونكە ئیتالیا جیاواز لە ئەڵامنیا رۆژێك لە 

رۆژان تۆمەتی تێوەگالنی ئۆجەالنی بە یەكێك لە بڕگەكانی یاسای سزادانەوە 

رانەگەیاندووە بەم جۆرە ئەگەر بڕگەو بەندەكانی پەیامننامەی ناوبراو بەسەر 

بەردەم  بخاتە  نیە خۆی ئۆجەالن  ئیتالیاش بۆی  ئۆجەالندا نەچەسپن ئەوە 

دادگا، چونكە بناغەی یاسایی و قەزایی بۆ ئەم كارە لە گۆڕێدا نابێت..

بەاڵم هەروەك ئەندرێ لە پاشاندا گوتی هێشتا ئەمە هەموو مەسەلەكە 

نیە، چونكە خاڵێكی دیكەی بچكۆلە ماوە ئەویش ئەوەیە كە ئەگەر ئیتالیا 

– لەئەگەری ئەوەی كە بەندەكانی پەیامننامەی دژ بە تیرۆری نێودەوڵەتی 

بەسەر ئۆجەالندا نەچەسپێت- خۆی هەوڵبدات بیخاتە بەردەم دادگا هێشتا 

بە تەواوی ئەو مافەی بۆ دەستەبەر نابێت، چونكە لەگەڵ مافی ״هاواڵتی 

بوون״ دا یەكناگرێتەوە.. دەسەاڵت و توانای هەردەوڵەتێك بۆ دادگاییكردنی 

كەسێك هەتا ئەوپەڕی سنور كراوە نیە و لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیكە 
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و لە تۆمەتێكەوە بۆ تۆمەتێكی دیكەی جیاواز دەگۆڕێت. شتێك نیە بەناوی 

هەروا  واڵتێك  هەر  كە  نیە  ئاسان  هێندە  جیهانی(،  دادگایی  )دەسەاڵتی 

هاواڵتیەكی بێگانە كە رەگەزنامەی ئەو واڵتەی نیەو تۆمەتێكی لەسەرە كە 

لەو واڵتەدا ئەنجام نەدراوە، بخاتە بەردەم دادگاو حوكمی بدات، بۆ منونە 

پاشان  ئەنجامداو  كوشتنی  تاوانێكی  ئەمستەردام  لە  هۆڵەندی  كەسێكی 

هەڵهات بۆ ئیتالیا ئەوە ئیتالیەكان بۆیان هەیە ئەو كەسە رادەستی هۆڵەندا 

بوو  مەحاڵ  كارە  ئەم  هۆیەكان  لە  هۆیەك  لەبەر  ئەگەر  بەاڵم  بكەنەوە، 

ئەوە ئیتالیا خۆی بۆی نیە ئەو كەسە دادگایی بكات... میشیل كە پێویست 

بوو لەسەری بە وردی و درشتی یاساكانی ئیتالیا تاوتوێ بكات زیاتر گوتی 

״بەهەرحاڵ هەتا ئێستا ئیتالیا روبەڕووی كێشەیەكی لەو جۆرە نەبۆتەوەو 

ئەو مافەشی بەكار نەهێناوە، بۆیە ئەگەرێكی زۆر بچوكامن هەیە كە ئیتالیا 

لە هەموو  زیاتر گوتم״، بەاڵم  ״ منیش  بەردەم دادگا  بخاتە  خۆی ئۆجەالن 

حاڵەتەكاندا كەس ناتوانێت ئیتالیا ناچار بكات خۆی ئۆجەالن دادگایی بكات 

ئەندرێش هاوبیری من  ئیتالیا״  نیە لەسەر  ئیلتیزام  ئەمە  و بەهیچ جۆرێك 

بوو.

ئەوەیە  ئەویش  گۆڕی،  هێنایە  دانیشتنەكەماندا  لە  دیكەم  خاڵێكی 

بۆچی وەزیری دادی ئیتالی جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە ئەگەر بێتوو 

دەخاتە  ئۆجەالن  خۆی  ئیتالیا  ئەوە  نەكەنەوە  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن 

بەردەمی دادگاو حوكمی دەدات، لێرەدا من روو لە هاوڕێكانم گوتم ״ دڵنیام 

كە ئێمە زۆر باش و زاڵین بەسەر بابەتەكەدا، بەاڵم نابێت وابزانین كە تەنها 

ئێمە لە یاسای نێودەوڵەتیدا شارەزاین״

هاوكارەكانم هەموو كۆك بوون لەگەڵمدا، چونكە دەبێت راوێژكارانی 

قەزایی حكومەتی ئیتالیا ئەوە بزانن كە لە رووی یاساییەوە ئیتالیا مولزەم نیە 

خۆی ئۆجەالن دادگایی بكات، لەوەش زیاتر ئیتالیا هەرگیز حەز بەوە ناكات 

دیكەی  شتێكی  دەبێت  بۆیە  بكات  دادگایی  ئۆجەالن  خۆی  ناخوازێت  و 
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ئیتالیادا هەبێت،  بەهێز لە پشت ئەم لێدوان و پەیڤینانەی وەزیری دادی 

ئەوە  هەوڵی  رێگایەو  لەم  ئیتالیا  رەنگە  ״  گوتی  لەوبارەوە  هاوكارم  تیسی 

بدات كە فشار بخاتە سەر ئۆجەالن״ ئەمەش بێگومان رەنگە راست بێت، 

چونكە لە میانەی قسەو باسەكامناندا لە رۆما ئۆجەالن ئاشكرایكرد كە لە ژێر 

فشارێكی زۆر گەورەی حكومەتی ئیتالیادایە بۆ ئەوەی بە خواستی خۆیی و 

بە خواهیشت لە ئیتالیا دەركەوێت.. رەنگە ئیتالیەكان نەیانەوێت ئۆجەالن 

بەزۆر شاربەدەر كەن، بەاڵم هەرچۆنێك بێت دەخوازن لە ئیتالیا نەمێنێت. 

ئەمڕۆ بڕوات باشرتە لە وەی سبەی بڕوات ئاسانرتین شتیش بۆ ئەوان ئەوەیە 

كە ئۆجەالن خۆی ئەوكارە بكات و خۆی بڕوات، هەڕەشەكردنیش لە ئۆجەالن 

بەوەی كە ماوەیەكی دوورو درێژ لەژێر لێپیچینەوەو رۆتینی یاساییدا دەبێت 

جگە لە هۆكارێك بۆ فشارخستنە سەری هیچی دیكە نیيە.

نابێت  لێ سەوز  ئەوتۆی  ئیتالیا شتێكی  لە  دادگاییكردن  ئۆجەالن  بۆ 

و پڕ لە كەماسیش دەبێت، لە گریامنی ئەوەی كە ئیتالیا دادگاییەكی لەو 

جۆرە ئەنجام بدات ئۆجەالن بە تەنها خۆی دادگایی دەكرێت و توركیاش 

وەك الیەنێكی پەیوەست بە یاسای سزادانەكەوە بانگ ناكرێت، ئۆجەالن 

لە رۆما لەم بارەوە زۆر بە ئاشكراو رونی بۆچوونی خۆی بۆ ئێمە دەربڕی 

ئاكامی  پرۆسەیەك  باوەڕەدا  لەو  ئەو  لەگەڵیدا،  بووین  هاوبێر  ئێمەش  و 

دەبێت كە تیایدا توركیاش الیەنێكی داواكراو بێت تیایدا و ناچار بكرێت 

كە بەرپرسیارەتی خۆی لە كێشەی نێوان كورد و توركدا لە ئەستۆ بگرێت 

پرۆسێسێك بێت كە شێوەیەكی ئەنتەرناسیۆنالی بەخۆوە بگرێت..

هەتا دۆسیەی ئۆجەالن لە الیەن ئەوروپیەكانەوە وەك گرفتێكی تەنها 

ئیتالیا  و  دەبێتەوە  كەم  بایەخی  بێگومان  ئەوە  سەیربكرێت  ئیتالیا خۆی 

زیاتر هەوڵدەدات ئۆجەالن لە كۆڵ خۆی كاتەوە، بۆ ئەوەی فشار لەسەر 

ئیتالیەكان كەم بێتەوە و بەتەنها خۆی بكرێتە بەرپرسیار لە چارەسەركردنی 

مەسەلەیەكی  بە  بكرێت  مەسەلەیە  ئەم  دەبێت  ئۆجەالن  دۆسیەكەی 
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ئەوروپی نەك تەنها بە مەسەلەیەكی ئیتالی تەماشا بكرێت. سیاسیەكانی 

بۆ  ئاشتی  كلیلێكی  وەك  ئۆجەالن  كە  بن  قایل  بەوە  دەبێت  ئەوروپا 

سیاسیەكانی  ئەوەی  بۆ  بناسینن،  توركیا  لە  كورد  كێشەی  چارەسەری 

كورد  دۆزی  و  ئۆجەالن  دۆسیەكەی  بۆ  چارەسەرێك  ئامادەبن  ئەوروپا 

ئامادەكاری  یاساییەوە  و  قەزائی  لەرووی  بتوانین  ئێمە  دەبوو  بدۆزنەوە 

ساز بدەین بە جۆرێك بەرپرسیاریەتی ئەم گرفتە بخاتە ئەستۆی هەردوو 

الیەن واتە ئۆجەالن و توركیا، ئەمەش كارێكی ئاسان نیە ئێمە لەم بارەوە بۆ 

ئۆجەالمنان روونكردبۆوە كە تەنها فورمێكی گونجاو بۆ ئەمكارە كۆمیسیۆنی 

بااڵی دادوەری نێودەوڵەتیە لە دەنهاخ بەاڵم دیسانەوە ئەمەش ئاسان نیە، 

دەوڵەتان چارەسەردەكات،  نێوان  ملمالنێی  تەنها  كۆمیسیۆنە  ئەم  چونكە 

وەك  ناوخۆییەكانی  كێشە  لە  پێنەدراوە  ئەوەی  رێگەی  كۆمیسیۆنەكە 

ئەمەش شتێكی  كەواتە  تورك خۆی هەڵقورتێنێت،  و  كورد  نێوان  كێشەی 

ئەوتۆ سەوز ناكات...

كۆمیسیۆنێكی  هەیە  ئەوە  ئەگەری  تیۆریەوە  ل��ەڕووی  بێگومان 

رابردوودا  لە  لەمجۆرە  شتێكی  دروستبكرێت،  دۆزە  ئەم  بۆ  نێودەوڵەتی 

یۆگوسالڤیاو  تریبوناڵی  ئەمانەش  منونەی  ئەنجامدراوە،  چەندینجار 

״AD HOC״  ئادهۆك  كەیسانەدا  لەم  روان��دا،  تریبوناڵی  هەروەها 

)حاڵەتێكە بەتایبەت بۆ ئەو كەیسە دروستدەكرێت- وەر گێڕ( پێكهێرنا بۆ 

ئەوەی بتوانن تۆمەتبارانی هەردوو ئەو دۆسیەیە بخەنە بەردەمی دادگا، 

بەاڵم دامەزراندنی كۆمیسیۆنێكی نێودەوڵەتی ئەوها تازە دەبێت لەالیەن 

ئێمە  بۆچوونی  بە  ئەنجامبدرێت،  نێودەوڵەتیەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی 

پێكهێنانی  لە  ئەمەریكا  بەتایبەت  نەتەوەیەكگرتووەكان  هاوكاریكردنی 

تریبوناڵێك بۆ بەدوادا چونی ملمالنێی كوردو تورك نەك ئەستەمە، بەڵكو 

بەتایبەت  ئەمەریكایە  گرنگی  هاوپەیامنێكی  توركیا  چونكە  مەحاڵیشە، 

پێكهێنانی  بیرۆكەی  لە  لەبەرئەوە  خێرا وازمان  بۆ بەگژاچوونەوەی عێراق 



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 46

دیكە  شتێكی  لە  بیر  ئیرت  لێرەدا  دەبوو  بۆیە  هێنا،  لەوجۆرە  تریبوناڵێكی 

بكەینەوە...

بڕیارماندا كە یەكەم شت لەسەر مەسەلەی دادگاییكردنی ئۆجەالن لە 

ئیتالیا كار بكەین، ئەگەر ئاشكرا بوو كە ئەو پرۆسەیە ئەنجام نادرێت ئەوە 

ئیتالیەكان گرنگرتین كارتی فشاری خۆیان لەسەر ئۆجەالن لە دەستدەدەن 

و رەنگە پاشان ئامادەش بن بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەیەكی گونجاو هاوكاری 

دەتوانین  پاشان  و  دەبەینەوە  كات  لێرەدا  ئێمە  زیاتر  ل��ەوەش  بكەن، 

لێرەدا  بكەین،  تاوتوێ  نێودەوڵەتی  تریبوناڵێكی  پێكهێنانی  ئەگەرەكانی 

ئەندرێ پێشنیازێكی خستە پێشەوە و گوتی ״ رەنگە بتوانین تۆزێك خێراتر 

لە بارەی دادگاییكردنەكەی ئیتالیا هەنگاو بنێین، دوێنێ یەكێك لە هاوڕێكانم 

لە كۆمیسیۆنی ئەوروپا بە تەلەفۆن پێی راگەیاندم كە كۆمیسیۆنی ئەوروپا 

دروستكردووە  قەزائی  راوێژكاری  ئەنجومەنێكی  بارەوە  لەو  لێكوڵینەوە  بۆ 

تا بتوانێت وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە، ئەو ئەنجومەنە سبەی یاخود دوو 

سبەی لە پاریس كۆبونەوە دەكات!״

بەاڵم  بكەین،  بەشداری  كۆبوونەوەیە  لەو  نەبوو  بۆمان  ئێمە  بێگومان 

پێكەنینەوە  بە  ئەندرێ  لێرەدا  النی كەم دەتوانین شتێك پێشكەش بكەین، 

كە  نەبۆتەوە  روون  هێشتا  خۆ  بەاڵم  كردۆتەوە،  لەوە  بیرم  منیش  ״  گوتی 

نەنورساوە  شوێنێك  هیچ  لە  نا  یان  بكەین  بەشداری  دەتوانین  ئێمە  داخۆ 

نازانم  بە خراپی  ״  گوتی  تیس  پاشان  بكەین!״  بەشداری  ناتوانین  ئێمە  كە 

ئەگەر ئێمە ئەرگومێنتەکانی خۆمان بخەینە سەر كاغەز و پێشكەشی بكەین 

و ئەوە رایگەیەنین كە بۆچی پەیامننامەی نێودەوڵەتی دژ بە تیرۆر بەسەر 

نا فەرمی بیخەینە بەردەستی  ئەو دۆسییەیەدا ناگونجێت و بە شێوەیەكی 

ئەو ئەنجومەنی راوێژەوە״..

بۆیە  هەڵدەگرێت  ئەوە  باشەو  زۆر  كارێكی  كە  پێامنوابوو  هەموو 

بڕیارماندا ئەندرێ هەر ئەمڕۆ رەشنوسێك ئامادە بكات و بە شوێن ئەوەشدا 
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بچێت؛ كام كەس لە ئەنجومەنی راوێژەكە گونجاوترە كە بۆی رەوانە بكەین.

خۆشم  بۆ  و  نوسینگەكەمان  بۆ  كە  گرنگامندا  بڕیاری  دووەم  پاشان 

سیاسی  پشتیوانی  و  هاوكاری  بە  پێویستامن  دەبێت،  زۆری  باندۆرێكی 

هەیە تا بتوانین دۆسیەكەی ئۆجەالن لە گێژاوی ئیتالیادا دەربێنین، لیستی 

ناوی ئەو سیاسەمتەدارانەی كە دەبێت لەم بارەوە پەیوەندییان پێوە بكەین 

ئەو  بگەینە  ناتوانین  قسە  بە  تەنها  بەاڵم  كردبوو،  ئامادەم  رۆما  لە  پێشرت 

ئامانجەی كە دۆسیەی ئۆجەالن و دۆزی كورد بخەینە نێو رۆژەڤی سیاسیەوە 

‹ سیاسیەكان نابزوێن هەتا نەیانبزوێنیت‹ بەتایبەت لەم حاڵەتەدا كە دۆزەكە 

ئەوانە  دەرەوە  فشاری  بەبێ  ״  گوتی  زیاتر  تیس  هەروەك  نیە  ئاسان  زۆر 

هەرگیز ئامادە نین خۆیان لە پرسێكی ئاوا بگەیەنن״ پێكەوە گەیشتینە ئەو 

خاڵەی كە تەنها یەك هۆكار هەیە كە بتوانین بە هۆیەوە شەقامی سیاسی 

دەكرێت  بۆمان  رادەیەی  ئەو  هەتا  دەبێت  بێنین:  بەئاگای  و  بوروژێنین 

ئاگادار كەینەوە. رای گشتی لەهەمبەر ئۆجەالن  رای گشتی لە مەسەلەكە 

و پرسی كورد رەنگە بتوانێت جوڵەیەك بخاتە نێو مەسەلەكەو سیاسیەكان 

ئەم  بتوانین  چۆن  ئەوەیە  پرسیارەكە  لێرەدا  لێبگرن.  گوێیان  كە  ناچاركات 

ئەم  قازانجی  بە  گشتی  رای  سەرنجی  دەتوانین  چۆن  هەڵبگرین  هەنگاوە 

״ وەك دەستپێك  تیس گوتی  پرسیارەدا  ئەم  لەوەاڵمی  بجوڵێنین؟  دۆسیەیە 

بۆ  ئاماژە  تیایدا  كەینەوە؛  باڵو  رۆژنامەوانی  لێدوانێكی  ئەمڕۆ  باشە  پێم 

بخەینە  ئەم دۆسیەیە  نێودەوڵەتیەكەی  الیەنە  و  بكەین  ئۆجەالن  داواكەی 

باشرتین  بارەوە  لەم  پاریس  لە  راوێژكاران  ئەنجومەنی  كۆبوونەوەی  روو، 

هەلە״ پاشان ئەندرێ هەڵی دایێ و گوتی״ دەتوانین هەر یەكسەر لێرەوە 

مەسەلەی دادگاییكردنی ئۆجەالن وەك باسامنكرد ئاشكرا بكەین״

پاشان منیش رەزامەندیم پشانداو گوتم ״ كەواتە زۆر باشە من لێدوانەكە 

ئامادە دەكەم و پێمخۆشە لە پاشاندا ئێوەش سەیری بكەن، پێم وابێت باشرت 

وایە بەئینگلیزی ئامادەی كەم بۆ ئەوەی بتوانین راستەوخۆش بۆ میدیاكانی 
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دەرەوەی واڵتی رەوانە بكەین״. ئەندرێ و تیس سەری رەزامەندیان لەقاند.

 ئەگەر مبانەوێت سەرنجی رای گشتی راكێشین ئەوە بێگومان دەبێت 

قۆڵی لێهەڵاملین و كاری باشی بۆ بكەین، دەبێت لیستێك لە تەواوی ئەو 

بكەین  ئامادە  هەیە  بابەتە  ئەم  بۆ  بایەخیان  كە  بیانیانە  هەواڵیە  ئاژانسە 

لێرەدا  میشێل  بەریتانیا،  و  فەرەنسا  و  ئەڵامنیا  و  ئیتالیا  لەوانەش  بێگومان 

بۆسنەدا  دۆسیەكەی  لە  كەین،  فەرامۆش  نابێت  بێگومان  رویتەرز  ״  گوتی 

دەكات״،  سەیری  كەس  هەموو  چونكە  بوو،  بەسود  و  كرد  كارەمان  ئەم 

میشێل كە هاوڕێ لەگەڵ یەكێك لە دامەزرێنەرانی ئەم نوسینگەیەمان بە 

ناوی فۆن ڤان دەن بیسن )PHON VAN DEN BIESEN( لە یەكێك لە 

دۆسیە گرنگەكانی جینۆساید لە بۆسنە دژی یوگوسالڤیا كاریان كردبوو، لە 

ناو دۆسیەكەی بۆسنەدا لیستێكی تەواوی لە ژمارە فاكسی پێرس بیرۆكانی 

و  كردمەوە  كۆڵ  لە  گەڕانی  زۆری  كارێكی  بێگومان  ئەمەش  دەستم،  دایە 

نوسینگەكەمانەوە  لە  رۆژنامەوانی  لێدوانی  یەكەم  دیكە  كاژێری  یەك  پاش 

دەچێتە دەرەوە.

تیمی  سەرپەرشتی  )هۆڵەندیەك  نوسیبویان  رۆژنامەكان  دواتر  رۆژی 

پارێزەرانی ئۆجەالن دەكات(، بەداخەوە هیچم سەبارەت بە كۆبونەوەكەی 

پاریس یاخود مەسەلەی دادگاییكردنی ئۆجەالن لە ئیتالیا بەرچاو نەكەوت، 

بێ هیوا بووین! پێدەچوو الیەنە قەزائی و یاساییەكانی دۆسیەكە زۆر وردو 

رەنگە  یان  نەزانیبێت  بەگرنگیان  رۆژنامەكان  لەوانەیە  یان  بووبێت  ئاڵۆز 

هەردوو خاڵەكە پێكەوە هۆكاری بایەخ نەدانەكە بووبێت و وەك هەواڵێك 

بۆ باڵوكردنەوە دەستی نەداوە. بێگومان رەنگە باشرت بوایە كە خۆم رۆژنامە 

نوسی تایبەتم دیاری كردایە، ئەوانەی الیەنە یاسایی و قەزائیەكانی دۆسیەی 

ئۆجەالنیان زۆر بە گرنگ بزانیایە.

من لە راستیدا هەتا ئێستا لەبەر رسوشتی كارەكەم زۆر پەیوەندیم بە 

بۆ  كارم كردووە  لەسەر دۆسیەی سزادان  زیاتر  نەبووە، من  رۆژنامەكانەوە 
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منونە كەسێك بە تاوانی فێڵكردن لە یاسا تۆمەتبار كراوە، هەرگیز ناخوازێت 

دراوسێكانی لە رۆژنامەكانەوە بەو شتەی ئەو بزانن، لەراستیشدا كەسانێكیش 

و  جدی  بە  زۆر  بەاڵم  كراون،  تۆمەتبار  سزادان  یاسای  بەهەمان  كە  هەن 

توندی بە شوێن میدیاكاندا دەگەڕێن، بەاڵم من خۆم زۆر لەگەڵ ئەو الیەنەدا 

میدیا  حاڵەتەكاندا  هەموو  لە  ناكەم  بڕوا  چونكە  نیە،  ی  لێ  حەزم  و  نیم 

بۆیە  دۆسیەكە،  بەڕێوەچوونی  سەر  بكاتە  كار  پۆزەتیڤانە  بێت  هۆكارێك 

لە رابووردوودا بەرامبەر بەمە هەوڵمداوە بە هەموو شێوەیەك دۆسیەكان 

بارەوە  لەم  جارێك  هەموو  هەرچەندە  بگرم،  رۆژنامەكان  لە  دوور  بە 

و  )فێڵكردن  گەورەكانی  دۆسیە  لە  یەكێك  لە  منونە  بۆ  نەبووم  سەركەوتوو 

زۆر  ژمارەیەكی  پارێزەری  فكتۆر  و  من  تیایدا  كە  بۆرسەدا(  لە  ساختەكاری 

وەڕسیان  ناخۆش  یەكجار  شێوەیەكی  بە  میدیاكان  بووین  تۆمەتباران  لە 

پارێزەریش هەیە بە رسوشت واهەڵكەوتووە كە تەنها بەشوێن  كردبووین. 

كەسیش  بكرێتەوە، هەموو  باڵو  وێنەی  رۆژنامەكاندا  لە  دەگەڕێت  ئەوەدا 

ئەوە دەزانێت، بەاڵم وەك پارێزەرێك لە هەموو حاڵەتێكدا دەبێت باش ئەوە 

بزانیت ئەگەر یەكێك لە دۆسیەكانت خستە نێو میدیاكانەوە چ كاریگەرییەك 

و  سود  بە  كاریگەریەكە  ئایا  دەبێت؟  دۆسیەكە  خاوەن  دۆسیەكەو  لەسەر 

یاد  لە  بە خواستی تۆ دەبێت؟ لە سەرو ئەمانەشەوە دەبێت باش ئەوەت 

ناتوانیت  تەواو  ئیرت  دەبێتەوە  باڵو  رۆژنامەیەكدا  لە  شتەی  ئەو  كە  بێت 

بیگەڕێنیتەوە ئەمە وەك ئەوە نیە كە تۆ سكااڵیەك یان داخوازیەك لە دادگا 

تۆمار بكەیت و لە پاشاندا ئەگەر سودی نەبوو دوای كشانەوەی بكەیت و 

خاوەن  دۆسیەكەو  لێرەدا  خاڵ  گرنگرتین  كۆتایشدا  لە  بیت،  دەستبەرداری 

دۆسیەكە واتە موكیلەكەتە، كە دیارە بەرژەوەندی موەكیلەكەت لەم نێوەدا 

لەهەموو شتەكانی دیكە گرنگرتە.

بەدەستهێنانی  بۆ  هۆكارێكە  تەنها  پارێزەر  كەسێكی  بۆ  میدیاكان 

ئامانجێك، بەاڵم هەرگیز خۆی ئامانج نیيە. راستەوخۆ پاش یەكەم لێدوانی 
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رۆژنامەوانی و پەیوەستبوونی ئێمە بە دۆسیەكەی ئۆجەالنەوە بۆ یەكەمجار 

لە الیەن نۆڤا )NOVA( و باوتن هۆف )BUITENHOF( ە وە پەیوەندیم 

پێوە كرا، هەروەها )MIDDAGEDITIE(یش داوای ئەوەی كردبوو كە لە 

ستۆدیۆكانی خۆیدا لەمەڕ دۆسیەكەی ئۆجەالن چاوپێكەوتنێكم لەگەڵدا ساز 

گونجاوترینە  كەنااڵنە  لەم  كام  پرسی  نوسینگەكەم  هاوكارەكانی  لە  بكات. 

كە هەڵیبژێرم؟ هەموویان لەگەڵ ئەوەدا بوون كە باوتن هۆف هەلبژێرم...

میدیاكان،  لە  زۆرێك  مایەی سەرنجی  بوو  كتوپڕ  ئۆجەالن  دۆسیەكەی 

ئەم هەفتەیە زۆر سەرگەرم و سەرقاڵی كردم، من بێگومان ژمارەیەكی دیكە 

نابێت  و  پێبدرێت  بایەخیان  دەبێت  ئەوانیش  كە  هەیە  موەكیلم  دۆسیەو 

و  نێوان  هەڵدایە  خۆیان  ستاین  و  ڤیكتۆر  خۆشبەختانە  بخرێن.  پشتگوێ 

بە شێوەیەكی كاتی بەشێك لە دۆسیەكانی دیكەیان گرتە ئەستۆی خۆیان. 

تەلەفۆنم بۆ وەزیرەكان، ئەندامانی پەرلەمانی ئەوروپا، كۆمیسیۆنی برۆكسل 

ژمارە  و  ناوەكان  كە  لیستەی  ئەو  پێیان كەوێت،  دەكرد، هەوڵمدەدا چاوم 

زۆربەی  دەبۆوە،  درێژتر  دەهات  تا  كردبوو  دیاری  لەسەر  تەلەفۆنەكانم 

داوای  بكەن  دەستنیشان  بۆ  سەردانم  رۆژی  بەرلەوەی  سەرەتا  زۆری��ان 

ئەنجومەنی  بۆ  خۆمان  نامەكەی  سەرەتا  دەكرد،  كاغەز״  لەسەر  ״شتێكیان 

راوێژكارانی قەزائی لە پاریس نارد چەند رۆژێك دواتر نامەیەكامن بەدەست 

ئێمەدا  بۆچونەكەی  لەگەڵ  ئەوروپا  بااڵی  ئەنجومەنی  تیایدا  كە  گەیشت 

لە   - واڵتە  ئەو  كە  رادەگەیەنێت  ئیتالیا  بە  راوێژكاران  ئەنجومەنی  كۆكە: 

كە  نیە  ناچار  شێوەیەك  بەهیچ   - ئۆجەالندا  رادەستنەكردنەوەی  حاڵەتی 

ئۆجەالن بخاتە بەردەم دادگاكانی خۆی و حوكمی بدات. بەم جۆرە ئەگەری 

ئەمەش  كە  الواز  زۆر  ئەگەرێكی  بە  بوو  ئیتالیا  لە  ئۆجەالن  دادگاییكردنی 

شتێكی خراپ نەبوو...

نا  یان  ئارادایە  لە  ئۆستیا هیچ گۆڕانكاریەك  لە  داخۆ  بزانم  ئەوەی  بۆ 

لەگەڵ زێڕین پەیوەندیم گرت، بۆم روونكردەوە كە من كێم، هەروەها پێم 
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پەیوەندی  تۆوە  رێگای  لە  راسپێردراوم  ئۆجەالنەوە  رێگای  لە  كە  راگەیاند 

پێوە بگرم، زێڕین ئاگاداری سەردانەكەی ئێمە بوو بۆ الی ئۆجەالن راستەوخۆ 

داوای لێكردم كە خزمەتم بە چیە. پێم راگەیاند كە سەرقاڵی نامە نوسینم بۆ 

سیاسیەكان، هەروەها بۆ دڵنیایی پێویستم بەوەیە كە ئۆجەالن وەكالەتێكی 

تەواوم بە نوسین بۆ بنوسێت، زێڕین بەڵێنیدا كە ئەو كارانەم بۆ جێبەجێ 

بكات هەروەها لەسەر ئەوە رێكەوتین كە وەكالەتەكە بە زمانی ئینگلیزی 

بكرێت.  فاكس  من  بۆ  رۆما  لە  كوردستانەوە  كۆمیتەی  رێگای  لە  و  بێت 

داوای  پارێزەرێك  كە  ئەڵامنیا،  بۆ منونە  نیە  دیكە  لە هۆڵەندا وەك واڵتانی 

وەكالەتی گشتی و نورساو بكات من خۆشم لە هیچ موەكلێكی دیكە ئەم 

هەركاتێك  رەنگە  ئاڵۆزدا  ئاوا  كەیسێكی  لە  بەاڵم  نەكردووە،  داوا  كارەم 

پێویستت بە شتێكی لەو جۆرە بێت... 

كە  كرد  ئ��ەوەی  باسی  نەبوو،  ال  ت��ازەی  ئەوتۆ  شتێكی  زیاتر  زێڕین 

ئیتالیەكان هێشتا بەردەوامن لە فشارەكانی خۆیان لەسەر ئۆجەالن بۆ ئەوەی 

پەیوەندی  لە  ئیتالیەكانی ئۆجەالنیش رۆژانە  پارێزەرە  و  بەجێبێڵێت  ئیتالیا 

بەردەوامدان لەگەڵ چەندین وەزیر و تەنانەت سەرۆك وەزیرانیش. داوام 

بەهیچ  كە  بگەیەنێت  ئۆجەالن  لە  ئێمە  هەڵوێستی  راشكاوانە  كە  لێكرد 

شێوەیەك نەجوڵێت و لە رۆما مبێنێتەوە و خۆی لە هەڕەشەكانی حكومەتی 

ئیتالیا نەگەیەنێت و سەغڵەت نەبێت. ئێمە لەو باوەڕەدا بووین دەرچوونی 

ئۆجەالن لە رۆما تەنها كاتێك سودی هەیە كە ئەو بەرەو واڵتێكی دیكەی 

رۆما  بۆ  دیسان دەچمەوە  كاتێك  بزانێت چ  ویستی  زێڕین  بێت.  ئەوروپی 

منیش دەستم دایە رۆژمێرەكەم و هەفتەی داهاتوو رۆژی سێ شەمەم بۆ 

دیاریكرد، زێڕین بەڵێنیدا كە ئەو پەیامە بە ئۆجەالن بگەیەنێت...

رۆژی یەك شەممە  بەر لە دووەم سەفەرم بۆ رۆما، بۆ یەكەمجار كەومتە 

سەكۆی  بەناوی  هۆفدا  باوتن  لەبەرنامەیەكی  و  تەلەفزیۆن  سەرشاشەی 

رۆژنامەنووسان بەشداریم كرد، زۆرخراپ شڵەژابووم بەر نامەكەش راستەوخۆ 
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بوو، چی بكەم ئەگەر شتێكم لەدەم دەرچوو یان شتێكم نەزانی و لە یادم 

بەوە  ببمەوە.  هێمن  و  بم  زاڵ  بەسەرخۆمدا  هەوڵمدا  بەهەرحاڵ  چوو؟ 

دڵخۆشی خۆمم دەدایەوە كە بەم نیوەڕۆیە زۆر كەس تاقەتی سەیركردنی 

تەلەفزیۆنی نیە، یەك كاژێر بەر لە دەستپێكی بەرنامە دەبێت من لە ستۆدیۆ 

بم بۆ ئامادەكردن و میكیاژم، دوو خامنی زۆر شیرین بە درێژایی ئەو ماوەیە 

بە یەك سێتی تەواو لە ماكیاژ و پۆدرەوە خەریكی من بوون، بەتەما بوون 

ماسكارام بۆ بەكار بێنن ״ ببورن ئەوە بەكار ناهێنم حەز ناكەم چاوم سێبەری 

هەبێت״ پاشان ״ چاوەكانت چەندە شین و جوانن ئەوە راستین هی خۆتن؟״ 

هتد....

تریب  رۆب  بەرنامە  پێشكەشكاری  بە  ئامادەكاری  بوونی  تەواو  پاش 

كۆهین  جۆب  من  نزیك  لە  ناسێرنام.  دیكە  میوانەكانی  و   )ROB TRIP(

)JOB COHEN( ئامادە بوو، بابەتەكەی ئەویش سەبارەت بە برچیبوونی 

بوو،   - نایاسایی2  سپی   – كەسانی  لە  كۆمەڵێك  خواردنی(  لە  )مانگرتن 

هەروەها سێ ژنە رۆژنامەوانی دیكە سەبارەت بە مەسەلەی تۆمەتباركردنی 

باوتن  بەڕێوەبەری  دەستەی  یاخود  ریداكشن  دەكرد.  گفتوگۆیان  كلنتۆن 

پاش  راستەوخۆ  بەرنامەكە  وەشانی  كە  روونكردمەوە  بۆ  ئەوەیان  هۆف 

كۆتایی  هەتا  دەبێت  تەواویش  كە  و  دەنگوباسەكانە  پێشكەشكردنی 

هیوای  و  دەبێت  تەواو  بەرنامەكە  تا  مبێنیتەوە  خۆتا  شوێنی  لە  بەرنامەكە 

سەركەوتنی بۆ خواستم لە بەرنامەكەدا و بەرەو ژوری ستۆدیۆ رابەری كردم..

مایكرۆفۆنی  رۆژنامەو  چەندین  كە  گەورە  مێزێكی  ستۆدیۆدا  نیو  لە 

دیكەش  المپی  چەندین  زۆرو  كامێرایەكی  بەدیدەكرا،  دانرابوو  لەسەر 

هەبوون. شوێنی من لە و سەری مێزەكە الی شوێنە چەماوەكەیەوە بەرامبەر 

2- كەسانی سپی نایاسایی لە هۆاڵندا بریتین لەو كەسانەی كە لە رووی یاساییەوە بە ئاشكرا 

نیشتەجێ  مافی  فەرمی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  دەدەن،  باج  و  دەكەن  كار  و  واڵتەدان  لەم 

بوونیان وەرنەگرتووە بۆیە وەك مانەوەیان لە هۆاڵندا بە نایاسایی ناو دەبرێن..
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بە دوو رۆژنامەوان- هەنك ڤان هۆرنHENK VAN HOORN، مارتن ڤان 

ئامەرۆنگن MARTIN VAN AMERONGEN- كە پرسیارەكانیان ئاراستە 

دەكردم دیاریكرابوو، كۆپێك قاوە و پەرداخێك ئاویشم لەبەردەمدا دانرابوو، 

سەرەتا غیرەتی ئەوەم نەبوو دەست بۆ هیچیان بەرم لەترسی ئەوەی نەوەك 

مێزەكە،  سەر  خستە  خۆما  لەبەردەمی  دەستم  هەردوو  بلەرزێن،  دەستم 

لەگەڵ  بەرنامە  دەستپێكی  دەكرد...  ئارامی  بە  هەستم  جۆرە  بەو  چونكە 

كۆهین دەبوو پاشان نۆرەی من دەهات...

- ئۆجەالن تیمێك لە پارێزەرەی بۆ چیە؟ هەنك ڤان هۆرن بەم پرسیارە 

بابەتەكەی لەگەڵ مندا دەستپێكرد، هەروەك چۆن جاران لە مەكتەب كاتی 

لەگەڵ  بوو،  جۆر  بەهەمان  دەهات  بەسەرماندا  قورسەكان  تاقیكردنەوە 

بیر  لە  نائارامیەكت  و  شڵەژان  ئیرت هەموو  دەكرد  وەاڵمدانەوە  بە  دەستت 

دەچۆوە. بۆ وەاڵمی پرسیارەكە چەندین الیەنی جیاوازی یاسایی و قەزائیم 

خستە ڕوو كە لەم كەیسەدا رۆڵی زۆر بەچاویان هەیە، ئەوەم روونكردەوە 

پێویستیت  بەریت  بەڕێوە  بەباشی  الیەنانە  ئەم  بتەوێت هەموو  ئەگەر  كە 

دەبێت،  جیاواز  پسپۆڕی  بوارو  كۆمەڵێك  لە  شارەزا  پارێزەری  كۆمەڵێك  بە 

ئەوەم  چاوەڕێ  دەچوو،  بەڕێوە  بابەتیانە  و  نەرمی  بە  زۆر  مێزگردەكەمان 

دەمبەوە،  توند  وتووێژێكی  رووبەڕووی  بووم  باوەڕەدا  لەو  بەڵكو  نەدەكرد، 

لە  كوردەكان  چەوساندنەوەی  بە  ئاماژە  ئەوەی  بۆ  وەرگ��رت  خۆم  كاتی 

رۆڵێكی  دەتوانێت  ئەوروپا  كە  دا  ئەوە  بۆ  ئاماژەم  هەروەها  بكەم،  توركیا 

توركیا،  لە  كورد  كێشەی  ئاشتیانەی  چارەسەرێكی  دۆزینەوەی  لە  باش 

لەو جۆرەدا،  دۆسیەیەكی  لە  كرد  پارێزەر  رۆڵی  لە  باسم  ببینێت. هەروەها 

ئەوە  هەوڵمدا  كرد،  قسەم  سیاسی(  )پارێزەرێكی  رۆڵی  بە  سەبارەت  زیاتر 

شیكەمەوە كە واتای ئەوە چی دەگەیەنێت و بۆچی من زیاتر ئەو كەیسانە 

وەردەگرم كە سیاسین، پاش بیست خولەكە ئیرت ماوەی من تەواو بوو، ئاهێكم 

پێدا هاتەوە و گوێم بۆ بابەتی نوێ سەبارەت بە تۆمەتەكانی كلنتۆن شل كرد.
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ئەوە  گوێبیستی  تریب  رۆب  رێگای  لە  پرۆگرامەكە  بوونی  تەواو  پاش 

پڕ  دەوڵەمەندو  زۆر  و  بووە  بەدڵ  وتەكامنی  كەسێك  هەموو  كە  بووم 

لەگەڵ كەسێك  كرد،  لەگەڵ جۆب كۆهین قسەم  بوون، كەمێكیش  زانیاری 

 DE( كرانت  ڤۆلكس  د  رۆژنامەی  رۆژنامەوانی  كە  هودەمان  یان  بەناوی 

VOLKSKRANT(بوو، یەكرتمان ناسی، ئەم رۆژنامەوانە بایەخێكی زۆری 

بۆ ئەم كەیسە هەبوو، بڕیاریدا هەفتەی دادێ تەلەفۆنم بۆ بكات و زیاتر 

بوونم  بەشدار  جیاتی  لە  بەدیاری  كە  شەرابەی  شوشە  ئەو  بكەین.  قسان 

قادرمەكاندا چومە خوارێ.  بە  ناو  بن دەست  لە  وەرمگرت  لەوپرۆگرامەدا 

توشی  بە  بوو  توشم  ستۆدیۆكە  سوچی  لە  بوو،  هەتاوی  و  گەرم  دەرەوە 

بەسوار  كە   )MIDDAGEDITIE( نیوەڕۆ  چاپی  بەرنامەی  پێشكەشكاری 

پاسكیلەوە بوو، من ئەوم تەنها لە تەلەفزیۆندا دیوە، بەاڵم دیار بوو ئەویش 

تەماشای باوتن هۆفی كردبوو دەستێكی بۆبەرزكردمەوە و گوتی ״ ئیشێكی 

تاقیكردنەوەی  یەكەم  كە  بەوەی  بووم  شادمان  راستی״  بە  كرد  باشت  زۆر 

نوسینگەكەم  بەرەو  وردە  وردە  تێپەڕاند،  سەركەوتوانە  لەوجۆرەم  قورسی 

بەڕێكەومتەوە...

- ٦ -
بەتایبەت  دەكەمەوە  تەلەفزێۆنیم  چاوپێكەوتنی  یەكەم  لە  بیر  هێشتا 

ئەو پرسیارانەی سەبارەت بە رۆڵی پارێزەران لێمكرا لە دۆسیەیەكی سیاسیدا، 

من ئەوەم گوت كە خۆم وەك پارێزەرێكی سیاسی دەبینم، هەوڵیشمدا ئەوە 

روون بكەمەوە بۆمن چی دەگەیەنێت ئەگەر پارێزەرێك لەسەر كەیسێكی 

سیاسی كاربكات ئەو كەیسانەی كە جگە لە مەسەلە قەزائی و یاساییەكان 

رەنگێكی سیاسی ئاڵۆزیان هەیە هاوتای كەیسەكەی ئۆجەالن، دۆسیەگەلێك 

بەڵكو  نادرێت،  یەكالكردنەوەی  لەسەر  بڕیار  دادگا  لە هۆڵەكانی  تەنها  كە 

سیاسەت تیایدا رۆڵێكی بەرچاو دەگێڕێت. 
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پارێزەرێك  هەر  نیە  مەرج  چونكە  نیە،  مەسەلەكە  هەموو  ئەمەش 

دۆسیەیەكی سیاسی بگرێتە دەست ئەوە ئیرت ئۆتۆماتیك و خۆرسك دەبێتە 

باش  زۆر  كە  پارێزەرهەن  هەندێ  دیكە  واتایەكی  بە  سیاسی،  پارێزەرێكی 

پارێزەری  خۆیان  ئەوەی  بەبێ  دەكەن  مامەڵە  سیاسیەكاندا  كەیسە  لەگەڵ 

سیاسی بن، لەو باوەڕەشدام زۆرێك لەو پارێزەرانەی كە دۆسیە سیاسیەكان 

بە دەستەوە دەگرن خۆشحاڵ نابن خۆیان بە پارێزەرێكی سیاسی ناوبەرن، 

پەیوەندی  نا  یان  بزانێت  سیاسی  پارێزەرێكی  بە  خۆی  ئەگەر  پارێزەرێك 

بەوە وە نیە كە ئیرت ئەو باشرت بێت یان خراپرت بێت لەوانی دیكە، بەاڵم بە 

دڵنیاییەوە جیاواز دەبێت لەوانی دیكە.

كردووە  ئەوەوە  لەبارەی  گفتوگۆمان  زۆرجاران  خۆشامن  نوسینگەی  لە 

مام  نوسینگە  لەگەڵ  ئێمە  نوسینگەكەی  جیاوازی  بتوانین  ئێمە  چۆن  كە 

برۆشور)نامیلكەكان(ی  نێو  لە  بخەینەروو،  هۆڵەندا  دیكەی  ناوەندیەكانی 

مافی  وەك  دۆسیەكانی  بۆ  زیاترخۆمان  ئێمە  كە  نوسیومانە  نوسینگەكەماندا 

كرێكاران، ژینگە، سزادان، مافی پەنابەران تەرخانكردووە، بەاڵم ئەو ناوە یان 

جیاوازو  زۆر  شتێكی  وەرگرتووە  خۆمامنان  بۆ  ئێمە  كە  تایبەمتەندییەی  ئەو 

دەگمەن نیە وەلێ دەگمەن و رۆشنرتە كاتێك ئێمە جەخت لە مافەكانی مرۆڤ 

 )STRAATSBURG( لەسرتاتسبۆرگ دۆسیە  دەكەینەوە،  گشتیەكان  مافە  و 

لە كن كۆمیسیۆنی بااڵی ئەوروپا بۆ مافی مرۆڤ، لە دەنهاخ لە كن دادگای 

نێودەوڵەتیەكان  یاسا  الیەنی  كە  دیكە  دۆسیەیەی  زۆر  نێودەوڵەتی،  بااڵی 

پارێزەران هەیە  لەخۆ دەگرێت...هتد ئەمانە دۆسیەگەلێكن كەم نوسینگەی 

لە هۆاڵندا خۆی لە قەرەی بدات، تەنانەت لە دەوڵەتە ئەو روپییەكانی دیكەش 

جگە لە بەریتانیا نوسینگەی لەو جۆرە زۆر نین.

پسپۆڕی و شارەزایی لە كەیسە نێودەوڵەتیەكاندا بە دڵنییاییەوە یەكێكە لە 

خەسڵەتەكانی ئەم نوسینگەیەی من، دۆسیەكەی وەك دۆسیەكەی ئۆجەالنیش 

بۆ پسپۆڕی ئێمە لەم بوارەدا نەك تەنها هیوایەكە، بەڵكو پێویستیشە.
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لە راستیدا بە بێ تیس پراكن و ستاین فرانكن و شارەزاییەكانیان لەمەڕ 

ئەندرێ  بەبێ  هەروەها  سرتاتسبۆرگەوە،  دۆسیەكانی  و  مرۆڤ  مافەكانی 

نۆلكامپەر)ANDRE NOLLKAEMPER(ی مامۆستای گەورەمان لە مافی 

گشتی، هەرگیز نەمدەتوانی ئەم دۆسییەیە بەڕێوە بەرم، گوناح بوو ئەندرێ، 

لە هەموو جارەكاندا كە ناوی لە رۆژنامەكاندا دەهات هەر گیز ناوی بە تەواوی 

 )N.KEMPER( و راستی نەدەنورسا، هەرجارەی شتێكیان دەنوسی دەمێك

 .)HOLLKAMPER( و دەمێكی دیكە )NOLLKEMP( و جارێكی دیكە

جگە لە ئەندرێ هاوكاری دیكەشامن هەبوو لە نوسینگە سەرقاڵی دۆسیەكانی 

مافە نێونەتەوەییەكان بوون، بۆ منونە )VICTOR KOPPE( لەپاڵ یاسای 

بەڕاستی  كە  وەرگرتووە  رادەستكردنەوەی  كەیسی  چەندین  سزاداندا 

بكەینەوە  دڵنیا  ئۆجەالن  توانیامن  ئێمە  بوو  ئەمەوە  راوێژەكانی  بەهۆی 

بكرێتەوە،  ئیتالیا  رادەستی  نادات  رێگا  سرتاتسبۆرگ  بااڵی  كۆمیسیۆنی  كە 

یان میشێل پێستامن كە بەڕاستی بەهۆی ئەوەی كە زمانی ئیتالی زۆر باش 

تەنها  جۆرێك  بە  هەبوو  ئیتالیا  یاساكانی  لە  باشی  شارەزاییەكی  و  دەزانی 

شتێك لەم بارەوە بیڵێم ئەوەیە كە ئەمە تەنها رێكەوتێكی جوان بوو بۆ من، 

رێكەوتێك كە بەڕاستی شادمان بووم پێی.. لە كۆتایشدا بێگومان فۆن ڤان 

دەن بیسن پارێزەری بۆسنە لە كەیسی جینۆساید دژی یوگوسالڤیا لە دادگای 

بااڵی نێودەوڵەتی لە دەنهاخ كە ئەمەش بۆخۆی كەیسێكی سیاسی بوو، من 

چەندین جاران لە كەیسی ئۆجەالندا بۆ راوێژو بیروڕا گۆڕینەوە دەچوومە 

نوسینگەیە  ئەم  خەسڵەتەكانی  مبەوێت  ئەگەر  جۆرە  بەم  ئەو...  ژورەكەی 

پێگەی  و  شوێن  نێونەتەوەییەكان  مافە  یاساو  بێگومان  ئەوە  روو  بخەمە 

گرنگی دەبێت، بەاڵم پارێزەرایەتی سیاسی زیاتر لەمە دەگرێتەوە. هەندێك 

جاران چەمكی )پارێزەری سیاسی( لەگەڵ )پارێزەری كۆمەاڵیەتی( دەخرێنە 

یەك تای تەرازوو، بەاڵم ناكرێت ئەوە بڵێین كە ئێمە بەشێكین لە پارێزەری 

كۆمەاڵیەتی هەرچەندە هەندێك لە ئێمە بناغەیەكی لەو جۆرەیان هەیە، بۆ 
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منونە تیس كە خۆشحاڵە زۆر جار بە ״ دایكی كراكەران*3 لە نێو پارێزەرەكانی 

هۆڵەندا״ ناو دەبرێت. هەروەها فۆن و ژمارەیەكی دیكە لەو پارێزەرانەی كە 

لە نوسینگەكەماندا كار دەكەن رۆژێ لە رۆژان پارێزەرانی كۆمەاڵیەتی بوون، 

بەاڵم لەبەر ئەوەی سەردەمی بزوتنەوەی كراك و داگیركردنی مااڵن دەمێكە 

لە  دیاردەیەك  وەك  تەنها  ئەوانیش  پارێزەرانی  هاتووە  كۆتایی  هۆاڵندا  لە 

هیچ  درێژە  ماوەیەكی  ئێستا  ئەمانەشەوە  سەرو  لە  ماوەتەوە.  ئەدەبیاتدا 

پارێزەرێك لەوبابەتەی كە مۆركی پارێزەری كۆمەاڵیەتی پێوە بێت نەهاتۆتە 

دڵنیاییەوە  بە  كە  پارێزەرانەی  ئەو  نین  كەمیش  بەشێكی  هەروەها  المان، 

دەڵێم وەك من راستەوخۆ لە نوسینگەیەكی گەورەدا كە هیچ پەیوەندی بە 

كاروباری كۆمەاڵیەتیەوە نیە دەستبەكار بوون..

نەك تەنها بۆچوونی سیاسیامن، بەڵكو شتێكی دیكە هەیە كە ئێمە بە 

ئەو  وابێت، چونكە  كە  ئاساییە  ئەمەش  دەبەستێتەوە، هەرچەندە  یەكەوە 

رەنگە سیاسیانەی لەناو ئێمەدا بەدیدەكرێت زۆر نزیكن لە یەكەوە ئەتوانم 

بریتیە  راستڕەوترینە  نوسینگەكەماندا  لەناو  كە  پارەتەی  ئەو  هەرە  بڵێم 

ئێمە  نوسینگەكەی  دیكە  بەواتایەكی   )D66(  ٦٦ دیموكراتەكانی  پارتی  لە 

نوسینگەی چەپەكانە، نوسینگەیەك كە تیایدا״ بیری چەپ منونەی بەرزیەتی״ 

ناگەیەنێت  ئەو  ئەمەش  نوسیبویان.  رۆژنامەكاندا  لە  یەكێك  لە  هەروەك 

كەسێك تەنها چەپ بێت و بۆچوونی چەپانە بێت لە نێو نوسینگەی ئێمەدا 

ئەوە  دەدات  سیاسی  پارتێكی  چ  بە  خۆی  دەنگی  مرۆڤ  نا،  دەكات،  كار 

ئازادە و تەنها پەیوەندی بە خودی خۆیەوە هەیە و پێویست ناكات لەگەڵ 

 LOEFF( نوسینگەی لە  كە سەرەتا  بكرێت، من خودی خۆم  تێكەڵ  كاردا 

3- كراكەر- ئەم وشەیە لە هۆڵەندا ‹Krakers ‹ بەرامبەر بەو كەسانە بەكاردێت كە خانوی 

چۆڵی كەسانی دیكە داگیردەكەن و خۆیان تیایدا نیشتەجێ دەبن، دیارە كاتی خۆی ئەم 

گرفتە لە هۆاڵندا زۆر گەورە بوو بەتایبەت كەسانێكی زۆر لەسەر زەوی دیكە بە شێوەیەكی 

نایاسایی خانویان دروستدەكرد، هەروەك چۆن لە كوردستان بە خانوی تەجاوز ناو دەبرێت. 

وەرگێڕ
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CLAEYS VERBEKE( الی خاوەنكاری یەكەمم كارمدەكرد، هەتا ئێستاش 

كە لە نوسینگەی خۆم كاردەكەم رەفتاری دەنگدانم نەگۆڕیوە!

بەم جۆرە دەتوانم بڵێم كە مۆركی سیاسی لە نوسینگەكەی ئێمە تەنها 

ئێمەوە،  لە الیەن  پارتێكی سیاسی  نیە بۆ چۆنیەتی هەڵبژاردنی  ئاماژەیەك 

بەڵكو لەوە گرنگرت ئەوەش دیاری دەكات كە چ جۆرە دۆسییەیەكی سیاسی 

دەكرێت لە الیەن ئ�ێمەوە وەرگیرێت و كاری لەسەر بكرێت و چ جۆرێكی 

دیكە نا؟ ئەمە بۆخۆی واتای ئەوەیە كە ئێمە شادمان نابین بەوەی هەموو 

كەیسێك چارەسەر بكەین و هەموو دۆسیەیەك وەربگرین تەنها لەبەر ئەوەی 

ناوەرۆكی سیاسی یان رەنگێكی سیاسی هەیە، چونكە كەیسی سیاسی هەیە 

ئەگەر بە وریایی لێی رامێنیت سەیر دەكەیت رەنگێكی ناسیاسی هەیە، بۆیە 

دەبوو ئێمە لە نوسینگەكەماندا بۆ هەڵبژاردن یاخود وەرگرتن و وەرنەگرتنی 

دۆسیەكان هەستیار و بە ئاگا بوینایە، بۆیە بەڵێ بۆسنە وەردەگرین، بەاڵم 

ئەمە  نا.   )PINOCHET( پینۆشێ  بەاڵم  وەردەگرین،  ئۆجەالن  نا،  عێراق 

ناگرێت  لەخۆ  سیاسی  بابەتی  كە  پارێزی  ژینگە  دۆسیەكانی  ئەوەی  وێرای 

دیسانەوە بەوپەڕی خۆشحالیەوە وەردەگرین.

كەواتە وەك پارێزەرێكی سیاسی تەنها لەبەر ئەوە دۆسیەك وەرناگریت 

تۆ  بەڵكو  بایەخە،  پڕ  و  گرنگ  قەزائیەوە  و  یاسایی  روی  لە  ئەوەی  لەبەر 

هەڵبژاردنێك ئەنجام دەدەیت كە لەوە زیاتر دەڕوات، واتە هەڵبژاردنێكی 

سیاسی دەخەیتە بەردەمی خۆت، پرسیارێك لێرەدا سەرهەڵدەدات ئەویش 

ئەنجام دەدەیت، واتە كاتێك  لەو جۆە  ئەوەیە داخۆ كاتێك هەڵبژاردنێكی 

مەرجە  وەردەگرێت  باسامنكردن  كە  جۆرانەی  لەو  سیاسی  دۆسیەیەكی 

و  ئۆجەالن  دۆسیەكەی  هەڵبژاردنی  لە  ئێمە  ئایا  بیت؟  لەگەڵیدا  خۆت 

وەرگرتنیدا پشتوانی لە بزوتنەوەی ئۆجەالن و كوردەكان دەكەین لەهەمبەر 

بەڵێ  بەڵێ،  ئەنجامیدەدات؟  بەرامبەریان  توركیا  چەوساندنەوەیەی  ئەو 

من پشتیوانی دەكەم. كەواتە لە هەڵبژاردنی ئەوەی كە تۆ لەگەڵ یان دژی 



59گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

سیاسیەكانی  ئامانجە  الیەنی  دەكەوێت  نەتەوێت  و  بتەوێت  بیت  شتێك 

تێبگەین  وا  ئەگەر  گەورەیە  زۆر  هەڵەیەكی  راستیدا  لە  موەكلەكەتەوە، 

راست  راستەو  پارێزەرەكە  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  واتای  سیاسی  پارێزەری 

لەهەموو رەهەندەكاندا هاوبیری  لەگەڵ موەكیلەكەی و  دەبێتە هاوجوت 

دەبێت.

كاتێ یەكێك لە هاوكارە كۆنەكانم لە نوسینگەی )LOEFF( لێی پرسیم 

كە ئێستا لە كوێ كاردەكەم وەك ئەوەی سەركۆنەم بكات گوتی ״ ئۆۆۆ كەواتە 

تۆ ئێستا لە نوسینگەی تیرۆریستان كار دەكەیت؟ ״ بێگومان ئەمە نەفامیە، 

چونكە كەسێك پارێزەری كەسێكی تیرۆریست بێت – ئەمە سەرباری ئەوەی 

بەسەردا  تاوانەكەی  ئەوكاتەی  بێتاوانە هەتا  تۆمەتبار  كەسێكی  كە هەموو 

ساغ دەبێتەوە- خۆی نابێت بە تیرۆریست، ئەمە بەهەمان جۆرە كاتێك تۆ 

ئەو  پارێزەری  نیە  ئەوە  مانای  بڕیوە  بانقێكی  پارێزەری كەسێك كە  دەبێتە 

ئەمە وەاڵمی  دەبڕێت،  گیرفانت  یان  تۆ دەدزێت  كەسە دێت جزدانەكەی 

دەكرد،  لەو جۆرەیان  كە قسەی  كەسانەی  ئەو  بەرامبەر هەموو  بوو  تیس 

تێكەاڵو كراون واتە  ئەو دوو شتە زۆر  ئەوە دەبینین كە  ئەمڕۆ  بەداخەوە 

لەو  بەتایبەت  تۆمەتباردەكرێت  ئاراستەی  تاوانانەی  ئەو  پارێزەرو  كاری 

دۆسیانەی كە مشتومڕی زۆر هەڵدەگرێت...

ئەمە نەك تەنها ناخۆشە، بەڵكو مەترسیداریشە، ئەگەر تۆ پارێزەرێك 

دیاریكراو  تۆمەتبارێكی  لەگەڵ  مامەڵەكردنی  و  بەرگری  بناغەی  لەسەر 

و  كلۆجێك  هیچ  تۆ  كە  نیە  ئەوە  واتای  تەنها  ئەمە  بناسیت  پیاوكوژ  بە 

هەموو  هەقی  كە  ناهێڵیتەوە  لەخۆ  بەرگریكردن  مافی  بۆ  فرسەتێك 

هەمان  پارێزەكەش  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  واتای  بەڵكو  تۆمەتبارێكە، 

تەنها كارەكەی خۆی دەكات  پارێزەر  لە كاتێكدا  منونەی تۆمەتبارەكەیە، 

خۆی  و  تاوانباری  نێوچوارچێوەیەكی  دەچێتە  پارێزەرەكە  كاری  بەمەش 

تۆمەتەكە وەردەگرێت. حكومەتی توركیا تەنها بەوە ناوم نابات كە من 
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تاوانبارو  خۆم  من  زیاتر  لەوەش  بەڵكو  مندااڵنم״،  بكوژی  پارێزەری  ״ 

پیاوكوژم و هاوتای موەكیلەكەم شایەنی زیندان و حەپسم، ئەو كەسەی 

بەرگری لە ئۆجەالن بكات پارێزەر نیە، بەڵكو تیرۆریستە، تیرۆریستە لە 

ژێر عاباوە...

بە  پەیوەند  لە  ناكەن  زیادەرۆیی  بەوجۆرە  خەڵكی  هۆڵەندا  لە 

لە  ئۆجەالن  هۆڵەندییەكانەوە  بەالی  بەاڵم  ئۆجەالنەوە،  دۆسیەكەی 

گروپی راڕا )RARA4(ی كۆن زیاتر تێپەڕیوە، لە هۆاڵنداش مرۆڤ هێشتا 

لەوە دەربازی نەبووە كە حوكمی پێشوەختە و تاوان و بوختانی ناهەقانە 

دەگرنە  هەستیار  سیاسی  كەیسی  كە  پارێزەرانەی  ئەو  بەسەر  بدات 

دەست. كاتی خۆشی تیس زۆری لەو بابەتە چەشت كاتێك وەك یەكێك 

لە پارێزەرەكانی دۆسیەی گروپی راڕا بوو.

هەندێك  كە  چەرمەسەریانەی  ئەو  هەموو  وێرای  خۆشبەختانە 

هەن  زۆر  پارێزەری  هێشتا  دەیهێنێت،  خۆیدا  لەگەڵ  سیاسی  كەیسی 

پەیامێكیشە،  بەڵكو  نیە،  پیشەیەك  تەنها  پارێزەری  كە  ب��اوەڕەدان  لەو 

پارێزەرێك  وەك  ئ��ەوان  هەیە  بەوە  تەواویان  ب��ڕوای  كە  پارێزەرانێك 

پیشەیەكی زۆر گرنگ و هەستیاریان لە نێو كۆمەڵدا لە ئەستۆ گرتووە، 

كۆمەڵدایە  بەرژەوەندی  لە  كارەكەی  بكات  بەوە  دەرك  كەسێكیش 

هەرگیز كارەكەی بە هیچ و بەتاڵ و بێ بەها نازانێت. تێكۆشان لە پێناو 

تاقەت پروكێن و درێژخایەنە،  دادپەروەریدا زۆرجاران كارێكی قورس و 

بەاڵم وەك پارێزەرێك دەبێت لەكنت رون بێت كە ئەركی سەرشانتە ئەم 

)Revolutionaire Anti-Racistische Actie( گروپی  یاخود   RA RA -راڕا * گروپی   -4

نێوان سااڵنی  لە  لە هۆڵەندا  بوون  بە رەگەزپەرستی، گروپێكی سیاسی  شۆڕشگێڕانەی دژ 

١٩٨٤- ١٩٩٣ چاالك بوون، هەرچەندە ئەم گروپە زۆر بە توندی لەالیەن دەزگای هەواڵگری 

بەاڵم هەرگیز  ئەنجامداوە،  زۆریان  تێكدەرانەی  كاری  و  بوون  ژێر چاودێریدا  لە  هۆڵەندا 

وەك گروپێكی تیرۆریست ناوزەد نەكراون، چونكە لە چاالكیەكانیاندا هیچ كەسێك نەبۆتە 

قوربانی.. وەرگێڕ
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تێكۆشانە ئەنجام بدەیت، هەموو جارێك بۆ هەموو موەكیلێك و هەموو 

كەسێكی  من  بڵێم  ئەوەش  با  دەستپێبكەیتەوە  سەرلەنوێ  دۆسیەیەك 

كۆنزەرفەتیفی میسالیم و شانازیش بەوە دەكەم...
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گەلێكی بێ واڵت
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بەڕێكەوتم،  رۆما  ب��ەرەو  دووەم  جاری  بۆ  كریسمس  جەژنی  پێش 

ئەمجارەیان ‹میشیل‹م لەگەڵ خۆمدا برد، لە رێگادا بۆ فڕۆكەخانە دیارییەكم 

بۆ ئۆجەالن كڕی، ئەمە نەریتێكی هۆڵەندیانە بوو، لەو باوەڕەدام ئۆجەالن 

كاتێك چایی دەخوارد شەكری زۆری  یادم  دێتەوە  پێخۆش دەبێت،  ئەمەی 

بۆ كڕی، كارمەندەكانی  تێدەكرد، شەكردانێكی شینی دیڵفت )DELFT( م 

هوتێل بە جۆرێك بەخێرهاتنیان كردم وەك ئەوەی موشتەریەكی زۆر كۆنی 

بێزاركەرەكان هاتنەوە  ئەوە دیسانەوە خەڵكە  گوتبێتیان  رەنگە  بم،  خۆیان 

گیامنان كە هەفتەی رابووردوو نیورۆژی تەواو لێرە مانەوە بە دیارچاوەڕوانی 

تەلەفونێكەوە!

ئیتالیەكاندا  پ��ارێ��زەرە  لەگەڵ  خ��ۆی  بەختی  میشێل  كاتێكدا  لە 

تاقیدەكردەوە، من تەكسیەكم گرت و بەرەو ئۆستیا بەڕێكەوتم، ئەمجارەش 

ماڵەكە  نەیدەتوانی  تەكسیەكە  شۆفێری  دواكەوتم،  تەواو  كاژێری  یەك 

بدۆزێتەوە..

پۆلیس  وەڕسكارەكەی  كۆنرتۆڵە  ماڵەكەدا  لەناو  و  لەبەردەم  دیسانەوە 

كرامەوە، پاشان رۆشتمە سەرەوە بۆ الی ئۆجەالن... دیارییەكەم پێشكەش بە 

ئۆجەالن كردو بۆم رونكردەوە كە ئەمە بەبۆنەی كریسمسەوەیە، راستەوخۆ 

بە كوردانەیەكی رەسەن  بەكارهێرنا ئۆجەالن  چایی هات و شەكردانەكەش 
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لە  پاشان  دەبم״  خۆم  لەگەڵ  دیارییە  ئەم  هەمیشە  ״  گوتی  بەرێزەوە  و 

وەرگێڕەكەیم بیست كە ئۆجەالن بەڕاستی زۆر شادمان بووە بە دیارییەكەم 

و هەمیشە كە میوان سەردانی كردبێت لە سەرمێزەكە دایناوە...

وتووێژمان سەبارەت بە هەموو گۆڕانكاریەكانی هەفتەی پێشوو كرد، 

بەستووە،  پەیوەندیامن  كێدا  لەگەڵ  باسكرد،  بۆ  هەمووم  كردووە  چیامن 

لە  راوێژ  ئەنجومەنی  لەگەڵ  بچوكم  سەركەوتنی  یەكەم  باسی  هەروەها 

پاریس بۆ كرد، ئۆجەالن گوتی ״ زۆر زۆرت بۆ كردوم و هەموو شتی باشن״، 

بەاڵم هەستم بەوە كرد كە غەمبارە.

ئاشكرا هەستم بەوە دەكرد لەچاو هەفتەی پێشوودا دەنگی غەمبار  بە 

دیارە. حكومەتی ئیتالیا هەفتەی رابووردوو بێدەنگ دانەنیشتووەو فشارەكانی 

بۆ سەر ئۆجەالن بۆ ئەوەی ئیتالیا بەجێ بێڵێت چڕتر كردونەتەوە، هەڕەشەكانی 

مبێنێتەوە  رۆما  لە  بێتو  ئەگەر  بوون،  ئەوە  ئۆجەالن  لەسەر  ئیتالیا  حكومەتی 

پێیان  ئیتالیەكانی  پارێزەرە  زیندانەوە،  بچێتە  دەبێت  دوو  و  سێ  بەبێ  ئەوە 

راگەیاندبوو كە سااڵنێكی درێژ لە زیندان دەمێنێتەوە بەرلەوەی ئاشكرا بێت 

كە داخۆ ئیتالیا دەتوانێت خۆی دادگایی بكات یان نا.

لە دانیشتنی ئەمجارەدا بۆ ئۆجەالنم روونكردوە كە چانسی دادگاییكردنی 

بەكاردێنن  فشارێك  ئەم هەواڵنە وەك  ئیتالیەكان  و  كەمە  زۆر  زۆر  ئیتالیا  لە 

تەنها بۆ ئەوەی بێزارت كەن و ئیتالیا بەجێبهێڵیت، ئۆجەالن گوێی بۆ قسەكانم 

لە دەستی راستیدا  بیركردنەوەشدا بوو، زنجیرێك  لە  شلكردبوو لەهەمانكاتدا 

یۆنانی  جۆرە رسوتێكی  ئەمەش  لەسەربوون  سوری  نقێمی  كۆمەڵێك  كە  بوو 

بوو، جۆنیش دانەیەكی وای هەبوو دەیگوت ״ بێزاری و دڵەراوكە لەناو دەبات״. 

ئۆجەالن وردە وردە كەوتە پەیڤین و گوتی ״ نایەنەوێت لێرە مبێنمەوە، 

لەوە ناچێت لێرە هیچم بۆ گەلەكەم پێبكرێت، ئەگەر سااڵنێكی درێژیش لە 

دوو  دیسان  پێشوو  هەفتەی  دەبێت،  خراپرت  بارودۆخەكە  ئەوە  بم  زینداندا 

گڕیان  ئیتالیا  حكومەتی  مامەڵەی  لەدژی  منداو  پێناوی  لە  كورد  هاواڵتی 
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ئایا  زیندانەوە؟  بخرێتە  ئەو  ئەگەر  رووبدات  چ  دەبێت  بەرداوە״  خۆیان  لە 

باشرتنیە ئێرە بەجێبهێلێت و بڕوات؟ ئۆجەالن خۆشی دوودڵ و بە گومان بوو، 

بدەین  ئەوە  هەوڵی  دەكرد  ئێمە  لە  داوای  پێدەكرا،  هەستی  بەئاشكرا  ئەمە 

شوێنێكی نیشتەجێبوونی دیكەی بۆ بدۆزینەوە، واڵتێك بدۆزینەوە كە قبوڵی 

بكات و پێشوازی لێبكات باشرت وایە واڵتێكی ئەوروپی بێت، بەاڵم پێدەچێت 

ئەوە هەروا ئاسان نەبێت... پاشان راگەیەنرا كە دوان لە هاوكارەكانی ئۆجەالن 

نوسینگەی  رێگای  لە  منیش  دەبێت  و  ئەوەن  لێرە خەریكی  یاڤوز  و  یوسف 

كوردستان لە رۆماوە پەیوەندی بەوانە بكەم. دەبوو وێرای ئەوە لەگەڵ پارێزەرە 

ئیتالیاكاندا قسە بكەمەوە، چونكە بەتەواوەتی نیگەران بووم لەو رۆڵەی ئەوان 

لە  ئەمەش  پارلەمانیشە  ئەندامی  پارێزەرەكانی  لە  یەكێك  بیستومە  دەیگێڕن. 

الیەك ئەوە دەگەیەنێت كە ئەو كەسە لەگەڵ حكومەتی ئیتالیادا میانەی زۆر 

باشە، لە الیەكی دیكەشەوە واتای ئەوە بۆ من دەدات كە ئەم پارێزەرە لەم 

نێوەدا بە تەنها بەرژەوەندی موەكیلەكەی لەبەرچاو ناگرێت.

ئۆجەالن دەیویست سەبارەت بە دادگایەكی نێودەوڵەتی بۆچوونی ئێمە 

بزانێت، منیش سەبارەت بە كارەكامنان رونكردنەوەم بۆدا كە جارێ هیچی وا 

نیە، بەاڵم ئێمە لە هەوڵی بەردەوامداین، هەموو ئەو ئەگەرە جیاوازانەی كە 

باسكرد،  بارەوە  لەو  ئاڵۆزیەكانیشم  و  گرفت  و  دەكەین  لەسەر  كاریان  ئێمە 

سەر  كارە  ئەم  ئەمەریكا  هاوكاری  بەبێ  كە  گوت  ئەوەی  یەكسەر  ئۆجەالن 

ناگرێت و ئەوانیش زۆر روونە كە هێشتا ئامادە نین لەو بارەوە كارمان لەگەڵدا 

ئەوروپاوە  یەكیەتی  الیەن  لە  دەستپێشخەریەكە  لێرەدا  دەبێت  بۆیە  بكەن 

ئەمە  الوازە.  ئەگەرێكی  ئێستادا  سیاسی  بارودۆخی  لە  ئەویش  كە  بكرێت 

چارەسەری  لە  چاالك  رۆڵێكی  ئەوروپا  دەبێت  كە  بوو  ئەوە  مانای  بێگومان 

كێشەی كورددا بگێڕێت، كە من لەو باوەڕەدا نیم لە كاتی ئێستادا ئەوروپا بەو 

كارە هەستێت، بەتایبەت كە هەڵوێستی واڵتە یەكگرتووەكان لەم بارەوە دیارە، 

بۆ  ئاواتەخوازیشم  پڕبەدڵ  بكەینەوە،  دیكە  شتێكی  لە  بیر  ئەبێت  خۆ  بەاڵم 
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ئەوە، بەڵێنیشمدا لەو بارەوە زۆر مكوڕانە كار بكەین. كە لەقسەو باسەكامنان 

قسەت  دەیەوێت  هەیە  دیكە  كەسێكی  ״  گوتم  پێی  ئۆجەالن  بووین  تەواو 

لەگەڵدا بكات، هاوڕێیەكی خۆتە  لە واڵتێكی زۆر دوورەوە هاتووە״ ئۆجەالن 

بە سەرسوڕمانەكەم زۆر پێكەنی. ״ هاوڕێی من؟ ئەبێ ئەم هاوڕێیە كێ بێت؟ 

قسەم  بەیانیە  ئەم  و  یۆنانە  لە  ئەو  بووم  دڵنیا  بەاڵم  وەمزانی جۆنە،  سەرەتا 

لەوالوە  لێرەیە  بۆالی،  دەتبات  نەڤین  گوتی״  ئۆجەالن  ״پاشان  كرد  لەگەڵیدا 

چاوەڕێت دەكات״

لە كاتی ماڵئاواییكردندا ئۆجەالن هیوای ئەوەی خواست كە ״ ئەمجارە بە 

هەواڵی خۆشەوە بگەڕێمەوە ״ بەڕێزەوە تەوقەم لەگەڵدا كرد و ئەویش وەك 

نەریتێكی كوردانە ئەمالو ئەوالی ماچ كردم، منیش ئەوەم وەك هێامیەكی باش 

وەرگرت كە ئۆجەالن ئێستا متامنەی پێم هەیە...

منی  چاوەڕێی  ڕەش  قژ  كورتەبااڵی  پیاوێكی  دااڵنەكە  ناو  لە  لەدەرەوە 

دەكرد:

- چۆنی هاوڕێكەم؟ 

ئینگلیزی و دەم بە پێكەنین ساڵوی لێكردم، سەرەتا نەمتوانی  بە زمانی 

سیامی بناسمەوە، بەاڵم دەنگەكەی الم نامۆ نەبوو! پاش تۆزێك رامان یەكسەر 

هاتەوە یادم:

سەرم  بەڕاستی  لێرە؟  دەكەیت  چی  تۆیت؟  ئەوە   )ALEX( ئەلێكس5   -

سوڕما...

جواد  راستیدا  لە  دەب��ات  ناوی  ئەلێکس  بە  نوسەر  کە  کەسایەتیە  ئەم  پێدەچیت   -5

بوو،  روسیا  کوردی  چونکە  دێتەوە،  نوسەر  وەسفەکانی  ی  بەپێ  ناوبراو  بێت،  شەمۆیان 

پاش دەستگیرکردنی ئۆجوالن چوارساڵ لە روسیا زیندانی کراوە. ئەوەی جێگەی سەرنجەو 

نوسەری ئەم کتێبە لە یاداشتەکانیدا ناوی نەهێناوە )چونکە دیارە ئەو کەسانەی لەو کاتەدا 

نەدیووە( هەریەکە لە کانی یەڵامز و ماهیر واڵتن. یەکەمیان واتە کانی یەڵامزکە لە بنەڕەتا 

ناوی فەیسەل دونالیجی بوو، رۆژی ١١-٢-٢٠٠٦ لە شاری سلێامنی بەهۆی تەقاندنەوەی 

ئۆتۆمبیلەکەیەوە لە نزیک ناوچەی پیشەسازی کوژرا.
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بەهۆی  لەمەوبەر  ماوەیەك  كە  بوو  روسیا  كوردێكی خەڵكی  ئەلێكس 

كە  نەبوو  ئاشكرا  بۆم  هەرگیز  ناسیبووم.  كوردەكانەوە  دیكەی  دۆسییەكی 

ئەم پیاوە چ كارەیە، بەاڵم دڵنیا بووم لەوەی پەیوەندییەكی توندی بە دەزگا 

جاسوسیەكانەوە هەیە نەك تەنها لە روسیا، بەڵكو لەگەڵ )ئەنتەرپۆل(یش. 

كاری  رەنگە  شوێنمدا  بە  ناردویەتی  سەرۆك  ״  گوتی:  وەاڵمدا  لە  ئەلێكس 

پێم بێت״ 

ئەم وەاڵمەی ئەلێكس بیرۆكەی ئەوەی ال دروستكردم كە ئۆجەالن ئێستا 

بیر لەوە دەكاتەوە بگەڕێتەوە بۆ روسیا، چونكە پێشرت ئۆجەالن كە ناچاركرا 

مایەوە،  روسیا  لە  ماوەیەك  رۆما  بگاتە  بەرلەوەی  بەجێبهێڵێت،  دیمەشق 

منیش  رۆما،  بۆ  سواردەبم  تۆدا  لەگەڵ  من  ״  گوتی  زیاتر  ئەلێكس  پاشان 

لەهەمان ئەو هۆتێلەی تۆ دابەزیوم، لەوێ بۆخۆمان زیاتر قسان دەكەین״.

زۆر لەوە درەنگرت بوو كە من پێشبینیم دەكرد كاتێك لەگەڵ ئەلێكس 

كرد،  تەلەفۆنم  میشێلدا  لەگەڵ  رۆما،  بەرەو  بووینەوە  تەكسی  سواری 

لەو  پێشوازی  كە  لێكرد  داوام  بۆ هۆتێلەكە  گەڕابۆوە  بوو  زۆر دەمێك  ئەو 

رۆژنامەنوسەی رۆژنامەی ئێن ئاڕ سی )NRC( ی بكات كە پاش دە خولەكی 

بەاڵم  دواكەوتن،  لە  بێزاردەبم  زۆر  بەڕاستی من خۆم  بیبینم،  دەبوو  دیكە 

جیاتی  لە  كرد״  میشێل  لە  داوام  بۆیە  نیە  كەس  بەدەست  حاڵەتانەدا  لەم 

درێژی  موەكیلەكەمدا  لەگەڵ  دانیشتنەكەم  كە  رونكاتەوە  بۆ  ئەوەی  من 

خایاندووە، بێگومان ئەو خۆشی ئەوە دەزانێت موەكیلەكەم لە پێشرتە لەچاو 

ئەودا، هەروەها هیوادارم پاش سێ چارەكی دیكە بتوانم چاوم پێیكەوێت״، 

پەنجا خولەك گەشتمەوە  پاش  و  بوون  بوو، شەقامەكان چۆڵ  یارم  بەخت 
هۆتێلەكە..

پاش ئەنجامدانی چاوپێكەوتن لەگەڵ پەیامنێری رۆژنامەی ئێن ئاڕسی 

بۆ  ئیتالیەكانی  پارێزەرە  باسی  میشێل  لیەندێكەر،  مارك  ناوی  بە  ئیتالیا  لە 

لەگەڵ  ئێستا  تا  ئەوان  چونكە  نەكەوتبوو،  چنگ  بارەوە  لەم  زۆری  كردم، 



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 68

ئەوە نین پێكەوە وەك تیمێك كار بكەین، گومانەكانم بەرامبەر بە پارێزەرە 

ئیتالیەكان زیاتری دەكرد بە تایبەت كە ئەوان لەهەموو حاڵەتێكدا هەوڵی 

ئەوەیان نەدەدا رۆشتنی ئۆجەالن لە ئیتالیا رابگرن..

كاتژمێر نۆو نیوی شەو لەگەڵ ئەلێكس رۆشتین بۆ نانخواردن، لێرەش 

لەسەر  كار  بەرنامەیەك هەیە  كە  بوو  ئەوە  ئەویش  كرد  بە شتێك  هەستم 

داخۆ  كە  نەمدەزانی  بەاڵم  بەرێتەوە،  روسیا  بەرەو  ئۆجەالن  دەكات  ئەوە 

بەاڵم من  بوو،  ئەلێكس گەشبین  نا،  یان  بووە  قایل  بەمە  حكومەتی روسیا 

بەگومان بووم: خێرا  وا لە پڕێكدا روسیا هەڵوێستی خۆی گۆڕی؟ ئاخر یەكەم 

نەبوون  ئامادە  روسەكان  نەبوو،  سەركەوتوو  روسیا  بۆ  ئۆجەالن  سەفەری 

مەسەلەی  نیگەرانی  من  لەوەش  بێجە  ئامادەن!  ئێستا  بەاڵم  خۆ،  بیگرنە 

سەالمەتی ئۆجەالن بووم ئایا حكومەتی روسیا ئامادەیە سەالمەتی ئۆجەالن 

چارەسەر  چۆن  توركیا  بە  رادەستكردنەوەی  گرفتی  ئایا  بكات؟  گرەنتی 

دەكرێت؟ لێرە لە ئەوروپا ئەوە گرفتێك نیە، بەاڵم ئایا لە روسیا چۆن دەبێت؟ 

بەكورتی بڵێم من متامنە بەم مەسەلەیە ناكەم..

ئەلێكسدا قسەم كرد، هەموو باس و  لە گەڵ  نیوەشەوێكی درەنگ  تا 

خواستەكان و هەموو خاڵ و فاریزەكانم بۆ دانا، ئۆجەالن خۆی چی دەوێت؟ 

بۆ  هەیە  كانسی  باشرتین  شوێنێك  چ  لە  دەبێت؟  سەالمەت  شوێنێك  لەچ 

بەدیهێنانی ئامانجەكانی لە دۆزینەوەی چارەسەرێكی سیاسیانە بۆ كێشەی 

نێوان كورد و تورك؟ لە راستیدا سیستەمی یاسایی ئەوروپا باشرتین چەتری 

سەالمەت  ژیانی  گونجاو  ڕادەیەكی  تا  لێرە  ئەو  ئۆجەالن،  بۆ  پارێزگارییە 

دەبێت، رادەستكردنەوەی ئەگەرێكی مەحاڵە، داداگایی ئیتالیاش هیچ بڕوام 

پێ نیە بچێتە سەر، بەم جۆرە من گیر بووم لەسەر بۆچوونەكانی خۆم...
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 - ٢ -
ئەلێكس  بووم،  جێگادا  ناو  لە  هێشتا  سەرلەبەیانی  شەشی  كاتژمێر 

نەدەدا،  باش  زۆر  شتێكی  بە  ئاماژەی  دەنگی  نۆتەی  كردم،  بۆ  تەلەفۆنی 

حكومەتی ئیتالیا هەتا ئەمڕۆ كاتژمێر دوازدەی نیوەڕۆی بۆ ئۆجەالن داناوە 

ئیتالیا  بۆ سەر  توركیا  فشارەكانی  بەجێبهێڵێت،  ئیتالیا  بەخواستی خۆی  كە 

چڕببوونەوە و زۆریان بۆ هێنابوون:

نەڕوات  بە خۆشی  ئۆجەالن خۆی  ئەگەر  بوو  ئەوە  ئیتالیا  هەڵوێستی 

ئەوە دەردەكرێتە دەرەوە!

بەدڵ داخورپانێكەوە و بەدەم خەوەوە بە ئەڵامنی لەبەر خۆمەوە گوتم 

لەسەر  پاشان هەر  ״  گاڵتەیە  بۆ هەروا  كردنە دەرەوەی چی  قۆڕ،  ״ قسەی 

و  گاڵتەجاڕیە  ئەمە  لەو اڵت  ״دەركرد ن  راگەیاند  ئەلێكسم  بە  تەلەفۆنەكە 

روونادات ״ پاش كەمێكی دیكە دێمە خوارەوە، پاش چارەكێك دەگەمە الت״ 

بێزار بووم و لەبەرخۆمەوە قسەم دەكرد ״ دوازدەی نیوەڕۆ ! جا زۆر نیە؟ 

ئەم ئیتالیانە چەندە كاوبۆیانە رەفتاردەكەن״ زۆر توڕە ببوم،  هەر پرتەوبۆڵەم 

گاڵتەجاڕیە״  بەراستی  رۆما!  لە   -  HIGH NOON6  – فلیم  فلیمە  ״  بوو 

بەرەو خوارەوە بەڕێكەوتم و ریستوڕانتەكە تازە كرابۆوە و ئەلێكس داوای 

 )ESPRESSO DOPPIO( ی كردبوو منیش كۆفیم لە جۆری )كۆفی )قاوە

داواكرد، كار وابڕوات زۆرمان لەم كۆفیە پێویست دەبێت بیخۆینەوە! بەرلە 

تازە  ئەویش هەواڵەكەی  كرد،  تەلەفۆنی  زێڕین  بێت  بۆ  وەی كۆفیەكەمان 

و چوار خەاڵتی  هاتووە  بەرهەم  ساڵی ١٩٥٢  بەناوبانگە  ئەمەریكی  فلیمێكی  ئەمە   *  -6

ئۆسكاری بەدەستهیناوە، ئەم فلیمە باس لەوە دەكات كە پیاوكوژێك لە زیندان هەڵدێت 

و لەگەڵ دەستەو تاقمەكەیدا بڕیار دەدەن هەلكوتنە سەر كەسێك لە گوندەكە و تۆڵەی 

پیاو  باندە  لەترسی  كەسەو  ئەو  سەر  دەخەنە  فشار  گوندەكە  خەڵكی  بەالم  لێبسەننەوە، 

كوژەكە ئەو لە گوندەكە دەردەكەن. وەرگێڕ
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دەستكەوت  زانیاریم  ئەگەر  چیە،  و  چۆنە  نازانم  هێشتا  نەخێر  ״  بیستبوو 

ئەوە تەلەفۆن دەكەمەوە، نا هیج مەترسە تكات لێدەكەم، ئیتالیەكان ناتوانن 

دەچیت  بەڕێوە  هێشتا  پەنابەری  مافی  پرۆسەی  دەركەن،  ئۆجەالن  بەزۆر 

بۆیە هیچ شتێك روونادات״.

پاش نانخواردن – لە راستیدا من تەنها كۆفیم خواردەوەو جگەرەم كێشا، 

چونكە ئاوا زوو نانم بۆ ناخورێت- میشێلم نارد بۆ وەزارەتی داد ״ بڕۆ بزانە 

هیچت دەستگیر نابێت؟ هەر شتێكت زانی خێرا وەرەوە، بە ئاسانی لە كۆڵیان 

نێوەشدا  لەم  هەروەها  كەوە״..  ئاگادار  ئیتالیەكانیش  پارێزەرە  و  نەبیتەوە 

ئەلێكس هەوڵدەدات لە سوچێكەوە ئەوە بزانێت كە ئایا ئۆجەالن ئەمڕۆ چ 

دەرەوەی  رۆشتە  ئەلێكس  نا؟  یان  دەدات  روسیا  بۆ  رۆشنت  دەكات، هەوڵی 

بكات،  تەلەفۆنێك  سەرجادە  گشتی  تەلەفۆنێكی  لە  ئەوەی  بۆ  هۆتێلەكە 

لە تەلەفۆنە دەستیەكی خۆیەوە  یان  چونكە تەلەفۆن كردن لە هۆتێلەكەوە 

كارێكی باش نیە، هەتا ئەلێكس دێتەوە زۆری دەوێت، بۆیە منیش بە تەلەفۆن 

لە  كە  پێمڕاگەیاندن  و  گرت  رۆماوە  لە  كوردستان  نوسینگەی  بە  پەیوەندیم 

پاشاندا لەگەڵ ئەلێكس سەردانیان دەكەین، نامەیەكم لە هۆتێلەكە بۆ میشێل 

راستەوخۆ  ئێرە  بۆ  گەڕانەوەی  پاش  ئەویش  كە  لێكرد  داوام  و  بەجێهێشت 

بێت بۆ ئەوێ، تكتی گەڕانەوەكەم رەتكردووە، لە راستیدا دەبوو من ئەمشەو 

بگەڕێمەوە بۆ ئەمستەردام، بەاڵم واپێدەچێت ئەمە مەحاڵ بێت... سەرەنجام 

هەموو شتەكان بە ئارامی بەڕێوە چوون، ئەو ماوەیەی كە حكومەتی ئیتالیا بۆ 

ئۆجەالنی دیاریكردبوو، تێپەڕی بەبێ ئەوەی هیچی ئەوتۆ رووبدات، ئۆجەالن 

هێشتا بە شێوەیەكی كاتی لە ئۆستیا ماوەتەوە لەبەر ئەوەی حكومەتی ئیتالی 

لە هەڵوێستی خۆی پەشیامن نەبۆتەوە و خوازیارە بە زووترین كات ئۆجەالن 

دووچاوی  الوازو  بااڵكورتی  قژرەشی  پیاوێكی  كە  یاڤوز7  بەاڵم  دەرپەڕێنێت، 

7- یاڤوز پێدەچێت ناوێکی خوازراوبێت بۆ عاکیف حەسەن، ناوبراو بەپێ ی وەسفەکانی 

نوسەری ئەم کتێبە هەمان ئەو کەسەیە و کوردێکی سوریایەو پاش دەستگیرکردنی ئۆجەالن 
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یەكەمجار  بۆ  هەبوو،  زەردەوە  چوارچێوە  چاویلكەیەكی  ژێر  لە  زیرەكانەی 

لەسەریان  تۆزێك  كردبوو  ئیتالیەكان  لە  داوای  بم،  شاد  دیداری  بە  من  بوو 

راوەسنت و ماوەیان بدەنێ هەتا بەزووترین كات شوێنێكی نیشتەجێ بوونی 

دیكە بۆ ئۆجەالن پەیدا دەكەن و راستەوخۆ پاش ئەوەی شوێنك دەدۆزنەوە 

لەوەی  منی هەبوو  بۆچوونی  یاڤوز هەمان  بەجێدەهێڵێت.  ئیتالیا  ئۆجەالن 

كە ئۆجەالن دەبێت هەر لە ئیتالیا مبێنێتەوە تەنها لە كاتێكدا ئەگەر واڵتێكی 

دیكەی ئەوروپی ئامادە بێت ئۆجەالن بگرێتە خۆی..

دڵنیابوونەوە  و  هێمنێ  بە  زۆر  یاڤوز  ئۆجەالن  ئایندەی  بە  سەبارەت 

بۆ  بەاڵم  ناڕۆین،  ئاسانیە  بەو  نەدۆزینە وە خۆ  ئەگەر واڵتێكی دیكە  ״  گوتی 

ئەوەی ئیتالیەكان جارێ هێمن كەینەوە، ئەبێت وا خۆمان نیشان بدەین كە 

وادەی رۆشتنەكەی ئۆجەالن زۆر نزیكە، تەنها خاڵی گرنگ لەم ساتەدا كات 

بردنەوەیە ! ״.

لە  كە  دیكە  هۆتێلێكی  بۆ  گواستامنەوە  ئەلێكس  لەگەڵ  ئێوارەكەی 

فڕۆكەخانە  بەرەو  بوو، یوسف میشێلی  نزیكرت  ئۆستیاش  لە  و  فڕۆكەخانەش 

بكەوێت،  ئەمستەردام  بۆ  فڕۆكە  دوا  فریاری  توانی  بەهەزارحاڵ  كە  بردەوە 

چونكە ئەو دەبوو سبەی بەرەو )سەراییڤۆ( بەڕێبكەوێت.. 

خوارد،  ئێوارەمان  نانی  تازەكە  هۆتێلە  لە  ئەلێكس  لەگەڵ  ئەوەی  پاش 

یوسف و یاڤوزیش كە بۆ تاوتوێكردنی بارودۆخەكە تازە سەردانی ئۆجەالنیان 

دەستپێكردنیدا  چاو  لە  رۆژەمان  ئەم  ئەوەی  وێرای  ئەوێ،  گەشتنە  كردبوو، 

باشرت كۆتایی هات، بەاڵم هێشتا دەنگ و رەنگی ئامادە بووان لەبار نەبوو، 

بێزاری ئۆجەالن لە مامەڵەی حكومەتی ئیتالی لە گەڵیدا زیاتر ببوو، لە هەوڵە 

بێوچانەكانیدا بۆ ئەوەی كە ئیتالیا پشتوانی بكات لەوەی بتوانێت لە ئەوروپا 

بەوە  هەستی  ببوو،  نائومێد  زیاتر  كەوێت  چنگ  نیشتەجێبوونی  شوێنێكی 

ئەویش هاوتای هاوڕێکانی نەیوێرا خۆی لە قەرەی پەکەکە بدات و بۆ پاراستنی گیانی خۆی 

پەنای بردە بەر پارتی دیموکراتی کوردستان.
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دەكرد كە درۆی لەگەڵدا كراوە، بەبێ هۆكارێكی ئەوتۆ خیانەتی لێكراوە..

لەسەر  تەنها  نەك  لە روسیا هاتە دەرەوە،  یەكەمجار  بۆ  ئۆجەالن  كاتێ 

داوەتنامەی ژمارەیەك لە پەرلەمانتارانی ئەو واڵتە بەرەو رۆما هاتووە، بەڵكو 

ئاگاداری ئەم كارە بووە و رەزامەندی لەسەر بووە.  خودی سەرۆك وەزیران 

فڕۆكەخانەی  لە  ئۆجەالن  گوایا  كە  باڵویانكردەوە  ئیتالیا  رۆژنامەكانی  راستە 

لە  دووربوون  زۆر  هەوااڵنە  ئەم  بەاڵم  كراوە،  دەستگیر  نارساوەتەوەو  رۆما 

راستییەكانەوە..

بۆ  خەستەخانە  لە  ماوەیەك  بۆ  رۆم��ا  دەگاتە  پاشئەوەی  ئۆجەالن 

ئەنجامدانی پشكنینی گشتی دەمێنێتەوە، ئامانجی ئەمەش لەڕاستیدا ئەوەبوو 

تا  راگرێت  بەنهێنێ  رۆما  بۆ  ئۆجەالن  هاتنی  ماوەیەك  بۆ  سەرەتا  ئیتالیا  كە 

ئەوكاتەی ئاشكرا دەبێت كە زیاتر چی بكەن و چی نەكەن، بەاڵم توركەكان 

پاشئەوەی ئۆجەالن لە دیمەشق نامێنێت و دەڕوات، زۆر تەنگەتاوانە بەشوێن 

هەواڵیدا دەگەڕێن و سەرەداوەكە دەدۆزنەوە، حكومەتی روسیا كە بێگومان 

ئاگاداربووە ئۆجەالن مۆسكۆ بەجێدەهێڵێت بەرەو چ الیەك سەفەری كردووە، 

لە مامەڵەیەكدا لەگەڵ حكومەتی توركیا بەرامبەر بە ئازادكردنی ئەفسەرێكی 

پلەداری روسی كە لە توركیا زیندانی بووە، شوێنی تازەی ئۆجەالنی بۆ توركیا 

ئاشكرا كردووە. 

بەرامبەر بەم ئاشكرا بوونەش حكومەتی ئیتالیا بە پێویستی نەزانیوە كە 

چیدیكە هەواڵی هاتنی ئۆجەالن بشارێتەوە بۆیە سیناریۆی دەستگیركردنی 

لە  ئۆجەالن  بڕیاریداوە  دادوەری  كۆمیسیۆنی  گوایە  داڕشتووە،  ئۆجەالنی 

زیندانەوە بگوازێتەوە بۆ شوێنێكی دیكە لە ئۆسیتیا و دەستبەسەری كات، 

بەاڵم لە راستیدا ئۆجەالن لە ئیتالیا هەرگیز دەستگیر نەكراوە و هەرگیزیش لە 

زینداندا نەبووە، بەاڵم راستە لەژێر چاودێری و پارێزگاری توندی پۆلیسدایە 

لە خانوویەك لە ئۆستیا خانوویەك كە ئۆجەالن خۆی بەكرێ گرتوویەتی!
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 - ٣ -
بەرەو  هۆتێلەوە  لە  یاڤوز  لەگەڵ  زوو  سەرلەبەیانی  داهاتوو  رۆژی 

هۆتێلە  لە  ئۆستیا  رێگای  پێدەچوو  بەڕێكەوتین،  ئۆجەالن  الی  بۆ  ئۆستیا 

لە  بێت  ناخۆشرت  زۆر  بوو״   نزیك  فڕۆكەخانەوە  لە  هەرچەندە  ״  تازەكەوە 

لەڕێگا  خوارد،  گیرمان  قەرەباڵەغیدا  لە  ئێمە  رەبەق  كاژێری  دوو  رۆماوە، 

ساراسەنی  ئۆجەالن  ئیتالیەكەی  پارێزەرە  كە  بۆكردم  ئەوەی  باسی  یاڤوز 

دوێنی شەو جارێكی دیكە سەردانی ئۆجەالنی كردووە ״ بۆ ئەوەی ماڵئاوایی 

نەكرد  بروام  گوت..  بێزاریەوە  زەردەخەنەیەكی  بە  ئەمەی  یاڤوز  لێبكات!״ 

بۆیە پێمگوت:

- ببورە، مەبەستت چیە؟ لەوەاڵمدا گوێبیستی ئەوە بووم كە ساراسەنی 

لە  ماڵئاواییكردن  بۆ  هاتووە  و  وەرگرتووە  ساڵی  سەری  پشووی  مڕۆوە  لە 

ئۆجەالن، چونكە خۆی گوتەنی هەتا ئەو دێتەوە ئۆجەالن لە ئیتالیا نەماوە 

و لە كۆتایی قسەكانیشیدا هەر وەك یاڤوز پێیی گوتم هیوای بەختێكی باش 

و كامەرانی بۆ ئۆجەالن خواستووە لە ئایندەدا...ئەم هەڵوێستە زۆر توڕەی 

كردم، چونكە بەڕاستی جێگەی باوەڕ نیە..

الم ئاسایی بوو كە حكومەتی ئیتالیا زۆر بۆ ئۆجەالن بێنێت و هەوڵبدات 

ئیتالیەكان  پارێزەرە  كە  بووم  باوەڕەدا  لەو  بەاڵم  پەڕینێت،  دەری  رۆما  لە 

یاڤوز بە  ئیتالیا مبێنێتەوە،  لە  لەگەڵ ئێمەدا هەوڵی ئەوە دەدەن ئۆجەالن 

بێدەنگی هەردوو شانی هەڵتەكاند وەك ئەوەی نەزانێت چی بڵێت...

من لێرەدا ئەوەی بیرم لێكردبووە راست دەرچوو، پارێزەرە ئیتالیەكانیش 

هاوتاو هاو هەڵوێست بوون لەگەڵ حكومەتدا كە دەیانویست ئۆجەالن لە 

ئیتالیا نەمێنێت.. بەدەم قسەوە كە گەیشتینە شەقامی )VIA MALE(، ئەو 

بتوانیت  بەڵكو  ״  پێی گوتم  یاڤوز  لێبوو،  ماڵەكەی ئۆجەالنی  شەقامەی كە 

ئۆجەالن قایل كەیت لە ئیتالیا نەڕوات، دوێنێ زۆرم هەوڵ لە گەڵیدا، بەاڵم 

سودی نەبوو، بەڵكو گوێ لە تۆ بگرێت!״ لەوەاڵمدا پێمگوت ״ هەوڵدەدەم 
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ئیتالیەكە  پارێزەرە  دوێنێی  سەردانەكەی  هەبێت،  سودی  ناكەم  بڕوا  بەالم 

باندۆرێكی خراپی هەیە لەسەر ئەو كارە״ یاڤوز بەدەم قسەوە هەناسەیەكی 

من  بین،  لێبڕاو  و  ب��ەردەوام  هەوڵەكامناندا  لە  دەبێ  ״  گوتی  هەڵكێشاو 

ئەمڕۆ پاش كەمێكی دیكە لە وەزارەتی داد ژوانم هەیە و دەبێت بچم بۆ 

رۆما  لە  پاشان  من  رۆما،  بۆ  دەبەنەوە  ئێوە  دواتر  عەلی  و  حسێن  ئەوێ، 

دەتبینمەوە״..

بچوكەوە كەومتە هەنگاو  باخچەیەكی  بەتەنیشت  و  دابەزیمە خوارێ 

منیش هەروەها  بۆ خواستم  هیوای سەركەوتنی  ماڵئاواییەوە  بەدەم  یاڤوز 

لێكرا، دەنگی  لە ژورەوە لە الیەن حسێنەوە پێشوازیم  لێكرد،  و ماڵئاواییم 

״  گوتی  و  دامێ  كاغەزێكی  پارچە  بوو،  دیار  پێوە  شلەژانی  تاڕادەیەك 

دەیانەوێت  هاتووە،  بۆمان  سەرلەبەیانی  ئەمڕۆ  بكە  ئەمە  سەیرێكی 

پسوڵەیەك وەك بەڵگەی وەرگرتن و بەدەستگەشتنی نامەكەمان لێوەرگرن، 

بزانە چی لێبكەین باشە״ نامەكە بڕیارنامەیەكی حكومەتی سویرسا بوو كە 

تیایدا جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە هەتا پێنج ساڵی دیكە ئۆجەالن بۆی 

ئاشكرا  الیەك  هەموو  بۆ  ئەوەی  هەروەك  بكات،  واڵتە  ئەو  سەردانی  نیە 

بووبێت كە ماوەیەكی دیكە ئۆجەالن ئیتالیا بەجێدەهێڵێت، لەبەرخۆمەوە 

بە پرتەو بۆڵە گوتم ״ خۆپاراسنت لە دەرمان و چارەسەر باشرتە״ و نامەكەم 

دایەوە بە حسێن، ئەویش چاوەڕێی وەاڵمی من بوو گوتی ״ ئێوە چ دەڵێن؟״

- وازی لێبێنە، ئۆجەالن ئاگاداری ئەم نامەیە هەیە؟

- بەڵێ راستەوخۆ من خۆم نامەكەم دایێ و بۆم تەرجومە كرد!

حسێن سااڵنێكی درێژ لە ئەڵامنیا ژیابوو، ئەڵامنیەكی زۆر باشی دەزانی 

و زیاترلەو بارەوە پێم گوت ״ هیچ گوێ مەدەنە ئەو نامەیە ئەمە راوێژی منە 

بۆ ئۆجەالن، سویرسا داوای بەڵگەی وەرگرتنی نامەكە دەكات، با خۆیان بێن 

لێرە بەڵگەكە وەرگرن ئێوە ئەو زەحمەتە مەكێشن!״
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پەیامە  ئەو  باشە  زۆر  ״  گوتی  لەقاندو  رەزامەندی  سەری  حسێن 

دەگەیەنم، زیاتریش گوتی ״ئۆجەالن پێوەی دیار بوو كە زۆر بەو نامەكەی 

سویرسا  نیگەران بووە، لە روخساریدا ئەمە باش بەدیدەكرا״

دەبێت  سەیركە،  ״  گوتم  بۆیە  سازبكەم  بارودۆخەكە  تۆزێك  هەوڵمدا 

كە  دەزانین  بەهەرحاڵ  ئێمە  ئێستا  بڕوانیت،  نامەیە  ئەو  بۆ  پۆزەتیف  تۆ 

ئارام  شوێنێكی  بۆ  سویرسا  لە  كەین  ماندوو  بەوە  خۆمان  ناكات  پێویست 

بگەڕێین و ئۆجەالن بەرەو سویرسا رەوانە بكەین، واڵتێك كەمرت ئێمە هەوڵی 

خۆمانی لەگەڵدا بدەین، ئەوەش خراپ نیە״حسێن بەدەم پێكەنینەوە گوتی 

‹فەرموون با بتانگەیەمنە سەرەوە‹. 

هەموو  بە  دیكە  جارێكی  مامەوە،  ئۆجەالن  الی  كاژێر  دوو  نزیكەی 

لە  رۆشنت  و  بەجێهێشنت  نێگەتیفەكانی  و  خراپ  خاڵە  خۆمەوە  توانایەكی 

سیستەمەكانی  بە  باوەڕنەبوونم  و  توانایی  بێ  و  الوازی  باسكرد،  بۆ  رۆمام 

رادەستكردنەوەی  ترسی  و  ئەگەرەكان  ئەوروپا،  دەرەوەی  دادگاكانی  یاساو 

خۆی،  كەسایەتی  ژیانی  لە  مەترسیەكان  ئەوروپا،  دەرەوەی  لە  توركیا  بە 

پانتایی و فراوانی مەودای هەڵسوڕانی سیاسی ئەو لە ناو ئەوروپا لە چاو 

بە  ئۆجەالن  شیكردەوە.  بۆ  خااڵنەم  ئەم  هەموو  ئەوروپا...هتد  دەرەوەی 

بوو،  بەڕێز  و  هاوڕێیانە  هەر  روخساری  كردبووم،  شل  بۆ  گوێی  سەبرەوە 

بەردەمی  زەویەكەی  لەسەر  چاوی  قوڵەوە  سەرنجێكی  بە  بەردەوام  بەاڵم 

بوو، بڕوای نەبوو پرۆسە قەزاییەكان شتێك بۆ ئەو سەوزكات، رەنگە بیر لەوە 

بكاتەوە كە ئیتالیەكان لە پاشاندا باشرت هاوكاری سیاسی پێشكەش دەكەن 

ئەگەر ئەو دەستبەرداری مافی مانەوە بێت لەوێ، یان رەنگە نەخوازێت لە 

شوێنێك مبێنێتەوە كە تیایدا نەخوازراو بێت و خانەخوێ پێشوازی لێنەكات، 

بە هەرحاڵ نازانم، رەنگە كە من پێی دەڵێم پارێزگاری یاسایی و قەزایی لە 

دەرەوەی  لە  وەك  باشرتە  ئەوروپا  لە  حاڵەتێكدا  هەموو  لە  ئەو  دۆزەكەی 

بەكار  ئێمە  بە  دژ  هەمیشە  یاساكان  ״  نەبێت  گرنگ  زۆر  ئەو  بۆ  ئەوروپا 
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دەهێرنێن״ ئەمە وتەی خۆیەتی و لەم ساتەدا لە گوێم دەزرنگێتەوە، ئەمە 

وێرای ئەوەی كە مەسەلە یاسایی و قەزاییەكان تەنها خاڵ نین بۆ ئۆجەالن، 

رەنگە ئەگەربتوانین سەبارەت بە پێكهێنانی تریبوناڵێكی نیونەتەوەیی8 شتێك 

بكەین و بەرهەمێكامن هەبێت پاڵنەربێت بۆ ئۆجەالن لە ئیتالیا نەڕوات...

هۆتێلەكەم،  بەرەو  گەڕانەوەدا  لە  بوون  من  هاوڕێی  عەلی  و  حسێن 

بەاڵم  بچم،  ئەو  بۆالی  ویستم  دانیشتبوو،  هۆتێلەكە  باڕی  لە  ئەلێكس 

هەستمكرد سەرقاڵی گفتوگۆكردنە لەگەڵ كەسێكی دیكە كە وادیار بوو تازە 

گەشتۆتە ئەوێ، چونكە هێشتا جانتاكانی لە نزیكە خۆیەوە بوون، ئەلێكس 

بە تۆنێكی مكوڕ و جدی قسەی دەكرد، پیاوەكەش بە نیوە چاوێكی داخراو 

گوێی بۆ شل كردبوو، بەسیامیەكی پڕ پرسیارەوە سەیرێكی ״حسێن״م كرد، 

ئەویش بە دەنگێكی نزم چرپاندی بە گوێمدا ״ ئەم پیاوە نوێنەری پارمتانە 

دوێنێوە  لە  ئۆجەالن  ئۆستیا،  بۆ  بەرم  ئەو  پاشاندا  لە  ئەبێت  روسیا،  لە 

لە  روسیا  ئەگەری  هێشتا  كەواتە  ״  گوتم  خۆمدا  مێشكی  لە  چاوەڕییەتی״ 

ئارادایە״..

كە ئەلێكس چاوی بە ئێمە كەوت بە حورمەتێكی زۆرەوە كورسیەكی بۆ 

راكێشام، بۆ یەكەمجار هەستم بەوە كرد كە لە راستیدا هەمیشە من تەنها 

تەنها  هەمیشە  ئۆجەالن  وەرگێڕەكەی  لە  جگە  گروپەكەدا،  نێو  لە  ئافرەتم 

پیاوانم بەدیدەكرد، ئەلێكس، یوسف، یاڤوز، حسێن، عەلی، جۆن، ئەو پیاوە 

8- بە درێژایی ئەو رۆژانەی ئۆجەالن لە رۆما بوو، كەناڵەكانی میدیا بە هەموو جۆرەكانیەوە 

چاوپێكەوتنی  ك��وردان،  لە  دەهات  جمەی  كە  كوردیەكاندا،  كۆمەڵە  مەڵبەندو  نێو  لە 

تەلەفزیۆنی و رادیۆیی و رۆژنامەوانیان ساز دەدا، باشم لە بیر ماوە كە دەیانجار هاواڵتیانی 

نێودەولەتی هاوتای  یاخود چارەسەرێكی  نێودەوڵەتی  تریبونالێكی  پێكهێنانی  داوای  كورد 

مەسەلەی بۆسنەی هەرزۆگۆڤین كە لەو رۆژانەدا بە سەرپەرشتی مادلین ئۆلربایتی وەزیری 

دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتی كلنتۆن لە فەرەنسا لە )رامبۆیێ( بەڕێوە دەچوو، دەكرد، بەاڵم 

لە ریپۆرتاژەكاندا نەدەخرانە روو، هەروەك ئەوەی میدیاكانیش  لەم داواكاریانە  هیچ كام 

نەخوازن بابەتێكی لەو جۆرە بوروژێنن.. وەرگێڕ..
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پیرەی هەمیشە لە ئۆستیا الی ئۆجەالن بەدیم دەكرد، ئەندامانی نوسینگەی 

كوردستان لە رۆما كە دوێنێ سەردانم كردن، ئێستاش ئەو پیاوەی روسیا...

پارێزەرێك لەسەری  نیە و وەك  ئەمە بۆ بۆمن زۆر شتێكی نارسوشتی 

راهاتووم، لە راستیدا لە نوسینگەكەی خۆماندا نیوەی پارێزەرەكان ئافرەتن، 

بەاڵم هەموو ئەو كەسانەی موەكیلم بووم پیاو بوون، هەروەها زۆربەی ئەو 

)كەیسەكانی  مەسەلەی  لە  تایبەت  بە  دەبنەوە  روبەڕووم  كە  پارێزەرانەی 

سەرۆكی  پیاون،  زۆریان  زۆربەی  تێدایەو  كەم  زۆر  ئافرەتیان  دا،  تاوان( 

هیچ كام لە نۆزدە دادگا هەرێمەیەكەی هۆڵەندا ئافرەت نین، هەرگیزیش 

ئافرەتێك لەو پۆستەدا نەبیرناوە، ئەمستەردام یەك جار پارێزگارێكی ئافرەتی 

پیشەم خوارد،  بوو من سوێندی  ئەودا  كاتی  لە   )ELS SWAAB( هەبووە

لە  ئەلێكس  دەنگی  بوو.  لەمەوبەر  درێژ  ماوەیەكی  دیسانەوە  ئەمە  بەاڵم 

خەیاڵە فەمینیستیەكەم بە ئاگای هێنام:

- بە چی گەیشنت لەگەڵ ئۆجەالن؟

راستی  بە  كەیت،  باسی  بتوانیت  زەحمەتە  ״  وگوتم  هەڵتەكاند  شانم 

بیخوێنیتەوە،  ئاسانی  بە  بتوانیت  نیە  كراوە  كتێبێكی  وەك  سەرۆكەكەتان 

بەاڵم دڵنیام كە ئەو بیر لەوە دەكاتەوە لێرە نەمێنێت و بڕوات، من جارێكی 

باسكرد  بۆشم  بە شتێكی خراپ دەزانم،  ئەوە  بۆم رونكردوە كە من  دیكە 

بۆچی خراپە، بەاڵم دواجار ئەو خۆی بڕیار دەدات، بۆیە من بەراستی نازانم 

ئیرت چی روودەدات״.

ئەلێكس لە وەاڵمدا گوتی ״ رەنگە بەم زوانە هەموو شتێكامن بۆ رون 

بێتەوە״ پاشان رویكردە هاوڕێ روسیەكەی و زیاتر گوتی ״ رەنگە هەر ئەمڕۆ 

و سبەی هەموو شتێكامن بۆ رون بێتەوە״..

بەرەو  پەكەكە  پیاوەكەی روسیای  لەگەڵ  ئەوەی حسێن و عەلی  پاش 

ئۆستیا رۆشنت، هەوڵمدا بزانم كە پالنەكانی روسیا بەچی گەشتوون، ئەلێكس 

دەڵێت ئەوان ئامادەیی خۆیان دەربڕیووە بۆ وەرگرتن و داڵدەدانی ئۆجەالن، 
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ئێستا تەنها ئەوەندە لەسەر ئۆجەالن پێوێستە قایل بێت و لێرە بڕوات، بەاڵم 

من هەر دردۆنگ و بەگومانم; 

بۆ  هەیە  گەرەنتی  داوە؟  بەڵێنی  خۆی  خودی  روسیا  حكومەتی  ئایا 

ئەوە؟ بۆریس یەڵتسن خۆی لەمە ئاگادارە؟ ئەو خودی خۆی رێگای بەمە 

نەخۆشە  زۆر  و  نیە  باش  ئێستا  یەڵتسن  تەندروستی  لەمە  بێجگە  داوە؟ 

چی روودەدات ئەگەر ئەو لەناكاو مرد؟ من یەك دنیا پرسیارم هەیە، بەاڵم 

دەبێت״  چۆن  بزانین  با  ״  بن  نهێنی  زیاتر  شتەكان  حەزدەكات  ئەلێكس 

بێدەنگیم  منیش  ئیرت  بیست.  لەوم  من  كە  بوو  رستە  و  وەاڵم  تەنها  ئەمە 

لێكرد، چونكە دڵنیابووم وەاڵمێكی ئاشكرام چنگ ناكەوێت، لەبەرئەوەی لە 

ئەمەش  نەبوون،  ئاشكرا  و  رون  پێشهاتەكاندا وەاڵمی  و  روداوەكان  خودی 

ئاماژەیەكی باش بەدەستەوە نادات!.

دوا  و  بكەم  تیس  بۆ  تەلەفۆن  ئ��ەوەی  بۆ  ژورەك��ەم  بۆ  رۆشتمەوە 

بەتەما  بشۆم،  جلەكانم  ئەوەی  بۆ  هەروەها  پێڕاگەیەنم،  گۆڕانكاریەكانی 

نەبووم بۆ ماوەیەكی هێندە درێژ لە رۆما مبێنمەوە، جلی زۆرم لەگەڵ خۆمدا 

نەهێنابوو، بەاڵم كتێبێكم هێنابوو لە جارەكەی پێشووەوە بۆم بوو بەدەرس، 

بەاڵم پێدەچێت ئەمجارە پێویستم پێی نەبێت، پاش ئەوەی هەندێك لە تی- 

شێرتەكانم شوشنت لەگەڵ فكتۆردا پەیوەندیەكی تەلەفۆنیم گرت:

״ گوێگرە فكتۆر، نازانم كاتت دەبێت بە دواداچونێكم بۆ بكەیت؟ بزانە 

نێواندایە؟  لە  تاوانبارانیان  رادەستكردنەوەی  پەیامنی  توركیا  لەگەڵ  روسیا 

ئەگەر هەیە بزانە چی تیادا نورساوە و بەندەكانی چین؟״ بێگومان بە كورتی 

هەموو شتێكم بۆ فكتۆر رونكردەوە و دوا گۆڕانكاریەكانم بۆ باسكرد، ئەگەر 

ئەوە  ئۆجەالن  بۆ  بێت  ئەڵتەرناتیفێك  یاخود  هەڵبژاردنێك  روسیا  بەڕاست 

النیكەم دەبێت من ئەوە بزانم كە ئەم هەنگاوە لە رووی یاسایی و قەزاییەوە 

چۆن چۆنی دەبێت لەوێ... فكتۆر لە وەاڵمدا گوتی ״ پێموابێت هیچ جۆرە 

رێكەوتنێك لە نێوانیاندا نیە، بەاڵم هەر بۆ دڵنیایی دیسانەوە تەماشا دەكەم، 
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ئێستا تۆ پێتوایە كە ئەو بەڕاستی بە نیازی روسیایە؟ بە بۆچوونی من ئەمە 

شتێكی باش نیە، باشرت وایە بۆ ئەو لەو شوێنە مبێنێتەوە كە ئێستا لێیەتی، 

بۆچی دەیەوێت لە ئیتالیا بڕوات؟״

هەناسەیەكی قوڵم هەڵكێشاو گوتم ״ منیش نازانم بۆچی، پێم وابێت 

سەرو  خستۆتە  زۆریان  فشاری  ئیتالیەكان  چونكە  نەماوە،  بەمان  متامنەی 

لەگەڵدا،  هەوڵم  زۆر  من  دادگا،  بیدەنە  كە  لێدەكەن  ئەوەی  هەڕەشەی 

پێمڕاگەیاند كە رۆشتنی ئەو زەرەر نەبێت هیچی لەدوا نیە، بەاڵم ئیرت نازانم 

بۆ ئەو چ شتێك گرنگرتە״ جارێكی دیكە حەرسەتێكم هەڵكێشا بۆیە فكتۆر 

گوتی ״ پێموا بێت ئەركەكەت قورسرت بووە، پێتەوە دیارە״.

فكتۆر بەڵێنیدا كە ئەو داوایەی من جێبەجێ بكات و بە وردی بگەڕێت 

توركیادا  روسیاو  نێوان  لە  رادەستكردنەوە  پەیامنی  لە  جۆرێك  بزانێت 

بۆ  تەلەفۆنی  زێڕین  داخستووە  تەلەفۆنەكەم  ئەوەی  پاش  نا،  یان  هەیە 

ئیتالیا  لە  و  بڕوات  ئۆجەالن  رەنگە  كە  لەوەی  بوو  نیگەران  ئەویش  كردم، 

لە  و سبەی  ئەمڕۆ  لە هەموو حاڵەتێكدا  كە  پێدا  ئەوەم  بەڵێنی  نەمێنێت، 

ئاگاداری دەكەمەوە ״ هەرشتێك هەبوو  رۆما دەمێنمەوە و هەرشتێك بوو 

راستەوخۆ تەلەفۆنت بۆ دەكەم״ بەم جۆرە دڵنەوایی زێڕینم كردەوە. پاش 

رۆژنامەنوس  دوو  یەك  دوای  لە  یەك  خۆ  راستەو  زێڕین  تەلەفۆنەكەی 

پەیوەندیان پێوە كردم پرسیاری ئەوەیان دەكرد كە ״ داخۆ هیچی تازە هەیە؟״ 

منیش بێگومان پێمڕاگەیاندن كە هیچی تازە لە گۆڕێدا نیە، مەسەلەی روسیا 

شتێك نەبوو كە بتوانم بۆ رۆژنامەكانی بدركێنم بۆیە هەمان ئەو قسانەی 

زۆری  فشارێكی  ئیتالیا  حكومەتی  بەڵێ  ״  بۆیان  دووپاتدەكردەوە  دوێنێم 

ئۆجەالن  نەخێر  فشارەكانی;  لەسەر  بەردەوامە  و  ئۆجەالن  سەر  خستۆتە 

هێشتا نەڕۆشتووە، بەڵێ كەمێك بەر لە ئێستا قسەم لەگەڵیدا كرد، نەخێر 

بەدڵنیاییەوە  بێگومان  بەڵێ  روودەدات،  چی  نازانم  نازانم،  پێشهاتەكان 

لە گرمەی قسەكامندا  ״  بۆ بكەیتەوە.... هتد  تەلەفۆنم  دەتوانیت هەمیشە 
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لەگەڵ رۆژنامە نوسەكاندا تەلەفۆنەكەم بارگەی نەماو كوژایەوە، باشرت خۆ 

من زۆر شتی تازەم نیە بیدركێنم، شاحنە ‹ ژارژ‹ ی تەلەفۆنەكەم دەرهێناو 

خستمە سەر كارەبا و چومە خوارەوە بۆ الی ئەلێكس...

لەگەڵ ئەلێكس دانیشتم و پاش كەمێك لەوەی نامنان خوارد، یوسف و 

یاڤوز گەیشتنە المان، كاتژمێر چوارو نیو بوو، یاڤوز ماندوو دیار بوو، چەند 

هەفتەوە  سەرەتای  لە  هەر  یش  یوسف‹  خەوتبوو،‹  كەم  زۆر  بوو  رۆژێك 

نەخۆش كەوتبوو، بە سیامیەكی هەڵبزركاو لەسەر كورسیە دانیشتبوو، وێرای 

ئەوەی باڕی هۆتێلەكە گەرمیش بوو، بەاڵم ئەو چاكەتێكی ئەستوری لەبەر 

قوڕگی  ئازاری  ئەوەی  بۆ  دەخواردەوە  لیمۆی  چای  پەیتاش  پەیتا  كردبوو. 

ئەوەیە  سەرقاڵی  ئیتالیا  كە حكومەتی  كرد  ئەوەی  باسی  یاڤوز  بڕەوێتەوە، 

شوێنێكی مانەوە بۆ ئۆجەالن بدۆزێتەوە، بەاڵم هەتا ئێستا هیچی بۆ نەكراوە.

״ بۆ ئەوەندە پەلەیانە لە كۆڵیان بێتەوە، خۆیان بۆ هەوڵ نا دەن شتێكی 

پێدەچێت  ״  گوتی  لە وەاڵمدا  یاڤوز  بوو،  پرسیارێكی من  ئەمە  بكەن؟״  بۆ 

بۆئەفریكا  یان  دیكە  واڵتێكی  بۆ  بەئاسانی  هەروا  ئێمەش  بەاڵم  بێت،  وا 

ناچین״ یاڤوز باسی لەوە كرد كە ئیتالیا لە گەڵ یەكێك لە كۆڵۆنیە كۆنەكانی 

خۆیدا لەئەفریكا لەهەوڵی ئەوەدایە شوێنێك بۆ ئۆجەالن بدۆزێتەوە، جا ئایا 

ئەتیوبیا بێت یان ئەریرتیا بێت...

״ كارێكی زۆر پڕمەترسی و بێگەرەنتیە״ كەوام گوت یاڤوز لێی پرسیم 

״ئەی الی تۆ چی هەبوو؟״ منیش دیسانەوە سەردانەكەم بۆ الی ئۆجەالن 

ئەوتۆم  شتێكی  توانیبێتم  ناكەم  بڕواش  ״  گوتم  زیاتر  پاشان  و  باسكردەوە 

وەاڵمێك  ویستی  یاڤوز  كرد،  تەواو  دێڕە  بەم  وتەكەم  كە  كەوتبێت״  چنگ 

بداتەوە، بەاڵم لە پڕ زەنگی تەلەفۆنەكەم لێیدا كە پێموابوو فكتۆرە تەلەفۆنم 

بۆ دەكاتەوە:

- ئازیزەكەم چۆنی؟

كرد  ״حەزم  گوتی  زیاتر  و  خەتەكە  لەسەر  بوو  باوكم  لەدەنگی  گوێم 
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هەواڵت بزانم و گوێم لەدەنگت بێت، تەلەفۆمنان بۆ ماڵەوەت كرد، بەاڵم 

لەوێ نەبوویت بۆیە زەنگم بۆ تەلەفۆنە دەستیەكەت لێدا״

لەسەر  كار  دەزانیت  ه��ەروەك  رۆم��ام  لە  ئێستا  من  راستیدا  لە   -

دۆسیەكەی ئۆجەالن دەكەم.

و  دایك  بۆ دەكات، چونكە  تەلەفۆنم  باوكم  كاتەدا  لەم  بوو  الم سەیر 

بۆ دەكەن، هەروەها  تەلەفۆنم  لە پشوی كۆتایی هەفتەدا  باوكم هەمیشە 

پێنج  كاتژمێر  نیوەڕۆیە  پاش  بەم  بێت  ئەوە  باوكم چاوەڕێی  بوو  الم سەیر 

من لە ماڵەوە بم، دەستێكم خستە سەر تەلەفۆنەكەم و بەچرپە بە یاڤوزم 

گوت״ ببورە ئەوە باوكەم با كەمێك قسەی لەگەڵدا كەم دێمەوە بۆالت״... بە 

باوكم راگەیاند كە ئێستا سەرقاڵم و لە گفتۆگۆدام لەگەڵ خەڵكانی دیكە و 

هەوڵدەدەم ئەگەر ئەمشەو زوو لە كار بوومەوە تەلەفۆنی بۆ بكەم یاخود 

سبەی پەیوەندی پێوە دەگرمەوە... 

پاش كاژێرێكی دیكە و لە كاتی قسەكامندا لەگەڵ یاڤوزدا یەكسەر بۆم 

و  دیسەمبەرە  ئەمڕۆ ٢٤ ی  كردوم...  بۆ  تەلەفۆنی  باوكم  بۆچی  دەركەوت 

شەوی كێرستە )جەژنی كریسمس- وەرگێڕ(...

شەوی كیرست لە هوتێلێكی نیوە خاڵی نزیك رۆما، میوانەكانی دیكەی 

كێرستیان  گۆرانی  كە  بوون  بە سااڵچوو  ئینگلیزی  هۆتێل كۆمەڵێك خێزانی 

بەبەرزی لە نێو باڕی هۆتێلەكەدا دەچڕی، من بە تەنها لە بەردەم مێزێكی 

بچوكی هۆتێلەكەدا چاوەڕوانی گەڕانەوەی یاڤوز و یوسف بووم كە ئێوارەی 

لەوالتر  مێز  دوو  ئەلێكس  رۆشتبوون..  ئۆستیا  بەرەو  دیكە  جارێكی  ئەمڕۆ 

دانیشتبوو لەگەڵ میوانەكەی روسیا هێشتا سەرگەرمی قسەكردن بوون.

پێدەچێت ئەم ئێوارەیە زۆر درێژ بخایەنێت، هەندێك خواردن و ویسكیم 

داوا كرد- ئیرت مبەوێت و نەمەوێت شەوی كێرستە- هەروەها هەندێك تێبینی 

و یاداشتم لەسەر گفتوگۆكانم لەگەڵ ئۆجەالن و یاڤوز و ئەلێكس تۆماركردن، 

پێڕاگەیاندم كە پەیامنی  نێوەشدا ڤیكتۆر تەلەفۆنی بۆ كردم و ئەوەی  لەم 



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 82

دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  نیە،  روسیادا  و  توركیا  نێوان  لە  رادەستكردنەوە 

ئەگەر ئۆجەالن بڕیاریدا بچێت بۆ روسیا ئەوە روسیا ناچار نابێت ئۆجەالن 

رادەستی توركیا بكاتەوە، بەاڵم لە الیەكی دیكەوە نەبوونی رێكەوتنامەیەكی 

لەوجۆرە لە نێوان روسیاو توركیا بەداخەوە مانای ئەوە ناگەیەنێت كە روسیا 

سەیرێكی  ئەگەر  ناكاتەوە.  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن  و  ناكات  كارە  ئەو 

بارودۆخی سیاسی ئێستای روسیا بكەین ئەوە بێگومان ناتوانین لەم بارەوە 

ئەویش  كرد  قسەم  یاڤوزدا  لەگەڵ  بارەوە  لەم  هەبێت،  تەواومان  متامنەی 

هەمان دردۆنگی منی هەبوو. بە پشت بەسنت بەو راستیەی كە روسیا پێشرت 

ماوەی بە ئۆجەالن نەدابوو لەو واڵتەدا مبێنێتەوە ئەوە دەتوانین النی كەم 

لە  كە  ״ واڵتێك  كەین،  ناچەسپاو وەسف  بە  بارەوە  لەم  روسیا  هەڵویستی 

ئاماژەی  بێزارییەوە  بە  نیوەڕۆ  یاڤوز  هەروەك  ناوخودایە״  جەنگی  لێواری 

پێدا، ‹ یەڵتسن‹ نەخۆشە و واڵتەكەش بەتەواوی لەژێر كاریگەری مافیادایە، 

بكات  پەسەند  ئۆجەالن  مانەوەی  روسیا  پەرلەمانی  دۆما،  ئەگەر  تەنانەت 

– ئەلێكس لەم بارەوە گوتی بڕیارێكی پۆزەتفی دۆما بۆ مانەوەی ئۆجەالن 

داخۆ  كە  دەمێنێتەوە  دیسان  پرسیارەكە  بەاڵم   ،– چاوەڕوانكراوە  شتێكی 

حكومەتی روسیا خۆی دەكاتە خاوەن بڕیارێكی لەو جۆرە؟

و  ئەلێكس  گ��ەڕان��ەوە.  یوسف  یاڤوزو  شەو  نیوی  و  یەك  كاتژمێر 

منیس  خەوتبوون،  جێگاو  ناو  رۆشتبوونە  هاتبوو  روسیاوە  لە  پیاوەی  ئەو 

ئێسپرسۆیەكی بەهێزم خواردەوە بۆ ئەوەی خەو نەمباتەوە و بێدار مبێنم، 

یاڤوز  كراوەیە،  شەو  نیوە  درەنگانێكی  هەتا  هۆتێلەكە  باڕی  خۆشبەختانە 

زۆر دڵخۆش نەبوو، هیچ گۆڕانكاریەك بەسەر چارەنوسی نادیاری ئۆجەالندا 

نەهاتبوو، هێشتا ناخوازێت بڕیارێكی یەكجاری بدات و لە رۆما مبێنێتەوە، 

بەاڵم بڕیارێكی یەكجاری نەداوە بۆ ئەوەی بڕوات، رەوشەكە هەروەك دوو 

رۆژی رابووردوو نادیارو تەڵخە. 
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حكومەتی ئیتالی ئەوەی ئاشكرا كردووە كە پاش جەژنەكانی كریسمس 

و سەری ساڵ شوێنێكی مانەوەی نوێ بۆ ئۆجەالن دەستنیشاندەكەن، بەاڵم 

هێشتا ئاشكرای ناكەن ئەو شوێنە كوێیە و چ واڵتێكە !

پێكەوە  راستەوخۆ  هەمیشە  نەماندەتوانی  دەدوێت،  كەمرت  یوسف 

نەدەزانی،  ئینگلیزی  یاڤوزەوە  پێچەوانەی  بە  ئەو  چونكە  بكەین،  قسان 

بوو،  كوردیش  هەرچەندە  یوسف  دەزانی،  ئیتالی  و  توركی  تەنها  بەڵكو 

گەنجی  بە  كە  لەوانەی  زۆرێك  شێوەی  ئەویش  نەدەزانی،  كوردی  بەاڵم 

هەرگیز  ك��ردووە،  هەندەران  لە  رویان  جێهێشتووەو  بە  خۆیان  واڵتی 

نەیتوانیوە زمانی دایكیی خۆی فێر ببێت، ئەمڕۆ لە كاتی قسەكردنی نێوان 

یوسف و ئەلێكسدا دەبوو یاڤوز قسەكان تەرجەمەبكات، چونكە ئەلێكس 

جارێكیان  ئەلێكس  بارەوە  لەم  نەدەزانی  توركی  بەاڵم  دەزانی،  كوردی 

راشكاوانە پێی گوتم ״ هەرگیز ئامادە نەبووم زمانی داگیركەرانی خۆم فێر 

بە  نەتوانن  پێكەوە  ئەمەش شتێكی سەیرە كە دوو كورد  بەڕاستی  ״،  بم 

زمانی خۆیان بئاخافن و وەرگێڕ لە نێوانیاندا بێت.

لە توركیاش بەو جۆرەیە زۆرێك لە كوردەكان ناتوانن زمانی دایكیی 

توركیا  لە  كوردی  زمانی  تەفروتوناكردنی  سڕینەوەو  بەكاربێنن،  خۆیان 

كورد،  بە  بەرامبەر  بووە  توركیا  تۆكمەی  سیاسەتێكی  سەرەتاوە  لە  هەر 

یەك واڵت، یەك نەتەوە، یەك زمان، ئەم سیاسەتە هۆكاری ئەوە بووە كە 

نەیانتوانیوە  مندااڵن  قەدەغەبكرێت.  كوردی  زمانی  رەبەقە  ساڵی  دەیان 

لە قوتابخانەكاندا بە زمانی كوردی خۆیان بخوێنن و فێربن، زمانی كوردی 

جۆرە  بەم  بەكاربهێرنێت،  ئاخاوتن  هۆكارێكی  وەك  ئاشكرا  بە  نابێت 

كتێب و رۆژنامەش بە زمانی كوردی بەرچاوان ناكەون. پەیڤین بە زمانی 

كوردی لە توركیادا شتێكە هەتا ئێستا سزای یاسایی لەسەرە، دەچێتە نێو 

دەچێتە  بێگومان  بەمجۆرەش  جوداخوازی״  هەوڵەكانی  ״  چوارچێوەی 

چوارچێوەی تیرۆریزمەوە! ماوەیەك لەمەوبەر گۆرانیبێژێك بۆ ماوەیەكی 
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درێژ سزای حەپسی بەسەردا سەپێرنا لەبەر ئەوەی هەوڵیدابوو لە سیدی 

تازەكەیدا دوو گۆرانی كوردی تۆمار بكات.

ئەمەریكاشدا  لەگەڵ  كە  كردم  بۆ  ئ��ەوەی  باسی  نێوەدا  لەم  یاڤوز 

كێ  كەسە  ئەو  بەاڵم  دەرەوە״،  وەزارەتی  لە  كەسێك  ״  كراوە  قسەوباسێك 

نهێنی  بە  دەبوو  ئەمە  چونكە  بكات،  ئاشكرا  ناوی  نەیویست  یاڤوز  یە 

مبێنێتەوە. پێدەچێت مامەڵەی ئەمەریكا لەوەش كەمرت ئاشكراو روون بێت 

وەك من چاوڕێم دەكرد، لە لێدوانە فەرمیەكانی حكومەتی ئەمەریكادا بە 

تەواوی پشتگیری هەڵوێستی توركیا دەكرێت و رایانگەیاندووە كە ״ دەبێت 

تیرۆریست ئۆجەالن رادەستی توركیا بكرێتەوەو هەرلەوێ بخرێتە بەردەم 

پەردەوە  پشتی  لە  ئەمەریكیەكان  یاڤوز  قسەكانی  بەپێی  بەاڵم  دادگ��ا״، 

هەڵوێستێكی دیكەی تەواو جیاوازیان هەیە، لە رێگا نافەرمیەكان و كەسانی 

باشرتە  مبێنێتەوە  ئیتالیا  لە  ئۆجەالن  كە  دەگوترێت  ئەوە  فەرمیان  نیمچە 

لەم  یاڤوز  بدۆزرێتەوە.  تورك  و  كورد  كێشەی  بۆ  رێگاچارەیەك  ئەوەی  بۆ 

بارەوە لەو باوەڕەدا بوو كە سیاسەتی دوو فاقە یاخود یاریكردنی دوو سەرە، 

سیاسەتێكە زۆر لەواڵتان پەیڕەوی دەكەن، ئەو هیوا دەخوازێت كە بڕیارێكی 

یەكجاری ئۆجەالن بۆ مانەوە لە ئیتالیا ببێتە هۆكاری ئەوەی كە ئەمەریكا 

و واڵتانی دیكە ناچار بن بە شێوەیەكی فەرمی لەگەڵ كورددا مامەڵە بكەن 

و رێگا چارەیەك بۆ كێشەكە وەدۆزن. بێگومان ئەمە راستە، بەاڵم دیارە زۆر 

درێژ دەخایەنێت تا ئەنجامێكی دەبێت و پاشان ئایا ئۆجەالن بۆ ماوەیەكی 

هێندە درێژ لە ئیتالیا دەمێنێتەوە؟

بۆ  مبگەیەنێت  بتوانێت  بەیانی  سبەی  كە  رێكەوتم  یاڤوز  لەگەڵ 

بۆ ئەوەی كۆبونەوەیەك ساز بكەم، ئەویش  لە رۆما  نوسینگەی كوردستان 

بە ئەسپایی بە گوێدا دام ״ بەالم زۆر زوو نا، پاش كاتژمێر هەشت״ هەستم 

كرد لە سیامی یاڤوزدا سەرسوڕمانێك هەیە بۆیە سەیری كاتژمێرەكەی دەستم 

كرد روانیم كاتژمێر چوارو نیوە! منیش گوتم ״ كاتژمێر هەشت باشە كەواتە״ 
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كە  بێت  ئەوە  ئاماژەی  دەنگەكەم  كە  بووم  ئەوە  هیواداری  هەرچەندە 

دەتوانم لەو كاتەدا ئامادە بم، یاڤوز بە پێكەنێكی كەمێك گاڵتەوە شەوباشی 

لێكردم...

بە هەمان شێوە رۆژی داهاتووش هیچ گۆڕانكاریەكی ئەوتۆی لەگەڵ 

خۆیدا نەهێنا، رۆژەكەم بەو جۆرە بەسەر برد، لەگەڵ نوسینگەی كوردستان 

لە رۆما كۆبونەوەم ئەنجامدا، لەگەڵ یاڤوز و ئەلێكس دوا گۆڕانكاریەكامنان 

تاوتوێكردوە، تەلەفۆنم لەگەڵ زێڕین و جۆندا كرد، میدیاكان بە هەمان شێوە 

ئۆجەالن  كە  بووم  باوەڕەدا  لەو  نیوەرۆدا  كۆتایی  لە  كردەوە،  پەیوەندیان 

ئەمستەردام  بۆ  فرۆكە  دوا  لە  جێگایەكم  بۆیە  دەمێنێتەوە،  رۆما  لە  جارێ 

دابینكرد... 

نانی  ئەمستەردام  بۆ  سەفەركەمەوە  لەوەی  بەر  داوەتیكردم  یاڤوز 

بە  رۆم��اوە  كوردستانی  نوسینگەی  لە  پێكەوە  بخۆم،  لەگەڵدا  نیوەڕۆی 

نانی  لەوێ  جاران  زۆربەی  یاڤوز  كە  بچوك  رێستورانتێكی  بۆ  رۆشتین  پێ 

بە  جادەكان  دەردەكەوێت،  خامۆش  و  كپ  شێوەیەكی  بە  رۆما  دەخوارد. 

یەكجاری چۆڵ دێنە بەر چاو، پێدەچێت هەموو كەسێك لە ماڵەوە مابێتەوە 

نانخواردندا بۆ یەكەمجار  لە كاتی  پیرۆز بكەن،  بۆ ئەوەی جەژنی كێرست 

یاڤوز  نەبوو،  كەیسەكەوە  بە  پەیوەندی  كە  كرد  قسامنان  هەندێك  پێكەوە 

هەندێك بیرەوەری تایبەتی خۆی بۆ گێڕامەوە كاتێك كە خوێندكاری زانكۆ 

بووە، ئەو لە سوریا كۆلێژی ئەدەبیاتی خوێند بوو، ئاماژەی بە شەكسپیرو 

شاعیرە پەسەندەكەی خۆی كرد كە دەڵێ )قاچەكانم لەسەر زەوی وەستاون، 

بەاڵم هۆشم لە ئاسامنە(، باسامن لە رەوەندی كوردی لە ئەڵامنیاو هۆڵەندا 

كرد.

پارێزەرەكەی  و  من  لەنێوان  كە  دا  گرفتێك  بە  ئاماژەی  یاڤوز  پاشان   

 )EBERHARD SCHULTZ(ئۆجەالن لە ئەڵامنیا بە ناوی ئێبیرهارد شۆلز

یەكەم  پاش  راستەوخۆ  بەاڵم  دەیناسم،  ناو  بە  بەس  ئێستا  تا  لەراستیدا  كە 
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سەردانم تەلەفۆنم بۆ كرد و لە سەردانەكەم بۆ الی ئۆجەالنم ئاگادار كردووە 

یەكرت  بە  چاومان  ژانیوە  مانگی  لە  رۆما  لە  كە  رێكەوتین  ئەوە  لەسەر  و 

بكەوێت، منیش بە تەوسەوە لە یاڤوزم پرسی: 

- بەڕاستە؟ چ جۆرە گرفتێك هەیە؟ 

ئەنجام  هەڵەیەكیان  مەبەست  بەبێ  ئەڵامنیا  رۆژنامەكانی  پێدەچوو 

دابێت و منیان بە پارێزە ئەڵامنیەكەی ئۆجەالن ناساندبێت، پێدەچێت ئەم 

پاسپۆرتەكەم  هێشتا  بەراستی  من  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوە  هەڵەیەش 

رۆژنامەكانیش  بۆ  و  نەبووم  رەگەزنامەكەی خۆم  دەستبەرداری  و  ئەڵامنیە 

ئەوە زۆر گرنگ نیە، لەبەر ئەوە پارێزەرە ئەڵامنیەكە الی ئۆجەالن شكایەتی 

ئەوەی لە من كردبوو، وەك ئەوەی من ئەو خۆم ئەوكارەم ئەنجامدابێت!

هەناسەیەكم داو روم لە یاڤوز كرد ״ نا.. بەڕاستی شتی لەو جۆرە نەبووە״ 

پاشان وەك بێتاوان و بێئاگا لەو كارە شانم هەڵتەكاندو زیاتر گوتم ״ ئێوەی 

پیاوان....نازانم چی بڵێم.. ببورە یاڤوز بەهەڵە لێم تێمەگە، وەك ئەوەی ئێمە 

هیچ گرفتێكی ئاڵوزو ئەتۆمان نەبێت تا خۆمان بەم كارە البەالیانە سەرقاڵ 

كەین؟״ یاڤوز بە پێكەنینەوە وەاڵمی دامەوە ״ نا نا خۆت سەغلەت مەكە، 

ئەوە زۆر گرنگ نیە من بۆیە پێم گوتیت تەنها بۆ ئەوەی ئاگادار بیت״ پاشان 

منیش زیاتر گوتم ״ كە گەڕامەوە تەلەفۆن بۆ شۆلز دەكەم، پێی رادەگەیەنم 

كە رۆژنامەكان بە هەڵە ئەوە تێگەشتوون و ئەو تەنها پارێزەری ئۆجەالنە 

دەخەنی!  هەر  هێشتا  بەاڵم  لەقاند،  رەزامەندی  سەری  یاڤوز  ئەڵامنیا״  لە 

بەرەو  كە  ئەو شەمەنەفەرەی  بۆ شوێنی  گەیاندمی  یاڤوز  نانخواردن  دوای 

فڕۆكەخانە دەچوو:

- سەفەرێكی خۆش هاوڕێكەم، ئاگات لە خۆت بێت.

- بۆ تۆش هەروەها، بۆ لێپررساوەكەشت، هەوڵبدە ساڵی ئایندە هەر لە 

رۆما بێت، گوێت لێبوو؟

هەبوو  هەرشتێك  و  دەدەم  تەواو  هەوڵی  ״  گوتی  وەاڵمدا  لە  یاڤوز 
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بوو  چاوەڕی  و  ماچكردم  ئەوالی  ئەمالو  پاشان  دەكەم״  پێوە  پەیوەندیت 

ماڵئاوایی  دەستی  جار  چەندین  پاشان  جوڵەو  كەوتە  شەمەنەفەرەكە  تا 

ناو  خستە  دەستەكانی  هەردوو  كەوتینەوە  دوور  كە  ئیرت  و  بەرزكردەوە 

گیرفانی چاكەتەكەیی و بەرەو دەرەوە هەنگاوەكانی هەڵهێنان... لە رێگادا 

بۆ فڕۆكەخانە حسابم كرد لەوەتا هاتووم بۆ رۆما واتە چوار رۆژی رەبەق 

تەنها یازدە كاژێر خەوتبووم...

 - ٤ - 
لە  زوو  سەرلەبەیانی  كرێسمس  جەژنی  پاش  دووشەممەی  رۆژی 

״ئێ..  پرسی  و  كردم  بۆ  تەلەفۆنی  ئەندرێ  دانیشتبووم،  خۆم  نوسینگەی 

گەڕامەوە،  ״پێرێ  هاتویتەتەوە؟״  كەیەوە  لە  نەبوو؟  بوو چی  رۆما چی  لە 

زیاتر لەوە مامەوە كە چاوەڕێم دەكرد، تۆزێك بارودۆخەكە مەترسیدار بوو 

لەوێ، ئیتالیەكان هەڕەشەی دەركردنی ئۆجەالنیان دەكرد، بەاڵم پاش بێنەو 

بەردەیەكی زۆر سەرەنجام تا ئێستا ئۆجەالن لە ئیتالیایە، جارێ بارودۆخەكە 

جێگیرە״..

دوێنێش یاڤوز تەلەفۆنی بۆ كردم و ئەوەی پێراگەیاندم كە هیچ شتێكی 

تازە لە گۆڕێدا نیەو هەتا دوێنێ شەو ئۆجەالن هەر لە رۆما بووە، هەروەها 

ئەندرێ  بە  هەمووم  نەبوو  هەبوو  هەرچی  رۆما  بۆ  سەردانەكەم  كاتی 

گوت، هەروەها جەختم لەسەر ئەوە كردەوە كە بە زووترین كات دەبێت 

״  پێمگوت  هەروەها  دەستبەكاربین،  نێودەوڵەتی  دادگایەكی  بە  سەبارەت 

نازانم كاتت دەبێت ئەم هەفتەیە دانیشین لەو بارەوە قسان بكەین؟ داوا 

لە فۆن )PHON( یش دەكەم ئامادە بێت، چونكە ئەو لەوبارەوە دەتوانێت 

هاوكاریامن بكات״ ئەندرێ لە وەاڵمدا گوتی ״ ئەمە بە شتێكی باش دەزانم، 

كۆتایی  و  پشووی هەیە  ئێستا  تیس  نەخێر  ״  ״  ئاگادارە؟  بارەوە  لەم  تیس 

لەگەڵ  دواكەوین״  زۆر  نامەوێت  بۆیە  دەگەڕێتەوە،  داهاتوو  هەفتەی 
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پاشان  و  بكەم  قسان  فۆن  لەگەڵ  من  كە  پێكهاتین  ئەوە  لەسەر  ئەندرێ 

ئەویش ئاگادار كەمەوە... پاش دوو رۆژ لە ژورەكەی فۆن كۆبونەوەی خۆمان 

ئەنجامدا، فۆن بە گاڵتەوە ئەم كۆبونەوەیەی ناونا ‹ كردەوەی تاوتوێكردنی 

بیروبۆچونەكان‹ پاشان بەدەم قاوە تێكردنەوە دەستی بە قسان كرد:

- ئۆ كەی با سەرەتا هەموو ئەو شتانەی الی ئێوە كەڵەكە بووە گشتیان 

پێكەوە ریزكەین.

الپەڕەی  هەڵدانەوەی  بەدەم   – ئاسانە..  ״  گوتم  وەاڵم��دا  لە  منیش 

تا ئێستا النیكەم بە شێوەیەكی گشتی دەزانین  سەرنجەكانم زیاتر گوتم – 

كە چ شتێكامن بۆ ناكرێت״ پاشان بە كورتی دەرئەنجامێكم خستە بەردەم:

دوو  نێوان  كێشەكانی  تەنها  دەنهاخ  لە  دادوەری  بااڵی  كۆمیسیۆنی  ״ 

دەوڵەت چارەسەر دەكات، پێكهێنانی تریبوناڵێكی نوێ لە الیەن ئەنجومەنی 

لەم  ئەمەریكا  ئەوەی  لەبەر  مەحاڵە  یەكگرتووەكانەوە  نەتەوە  ئاسایشی 

بارەوە ئامادە نابێت هاوكاری بكات و هیچ دەوڵەتێكی دیكەش ئامادە نیە 

دەستپێشخەری بكات و كۆنفرانسێك بۆ ئاشتی كوردستان سازبكات، ئەگەری 

بۆچونی  بە  مەسەلەیە  ئەم  بۆ  نێونەتەوەیی  گردبوونەوەیەكی  سازدانی 

״  پرسی:  فۆن  پاشان  ئێمەیە״،  بۆچونی  دەرئەنجامی  ئەمە  زەحمەتە،  ئێمە 

دانوستان  بتوانێت  ناوبژیوان  وەك  الیەنێك  ئەوەی  بۆ  كردووە  چیتان  ئەی 

ئەنجامبدات وەك ئەوەی لە كۆسۆڤو بینیامن؟״

״ لەم بارەشەوە قسەو باسامن كردووە دەتوانین لە هەوڵەكاندا بەردەوام 

ناوبژیوانی  گرفتی  ״ سەیركەن;  قسان  كەوتە  ئەندرێ  پاشان  بەاڵم....״  بین، 

لە  هەنوكە  كە  دەكات  گرفتانە  ئەو  چارەسەری  تەنها  ئەو  ئەوەیە  سیاسی 

گۆڕێدان نەك ئەو گرفتانەی كە لە رۆژگارێكی رابووردوودا روویانداوە!״ فۆن 

منیش  مەبەستت چیە؟״  ״  پرسی  بۆیە  بزانێت  زیاتر  رونكردنەوەی  ویستی 

دیكەی  شتێكی  هەر  یاخود  تریبوناڵ  ״  دا  لەوبارەوە  رونكردنەوەم  زیاتر 

بكات،  رەهەند  دوو  رۆماڵی  دەبێت  ئەوە  پێكبهێرنێت  ئەگەر  جۆرە  لەو 
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و  كورد  نێوان  كێشەی  چارەسەركردنی  هەوڵی  كە  ئەوەیە  بێگومان  یەكەم 

تورك بدات، بەاڵم لە الیەكی دیكەوە دەبێت جۆرە حسابێك بۆ رابووردوو 

بەرپرسیاری  دەبێت  توركەكان  چ  و  كورد  چ  الیەن  هەردوو  بۆیە  بكرێت 

لەو  توندوتیژیانەی  ئەو  كێشانەو  بەو  بەرامبەر  ب��دەن  نیشان  خۆیان 

 NO PEACE( ئاكامەدا كەوتونەتەوە ״ ئەندرێ لێرەدا هەڵی دایەو گوتی

ناكرێت(،  دەستەبەر  عەدالەت  بەبێ  ئاشتی   –  WITHOUT JUSTICE

منونەی زۆرمان هەیە دەتوانین ئاماژەیان پێبكەین بۆ سەملاندنی ئەوەی كە 

هیچ كام لەمانە بەبێ ئەوی دیكە نابێت، پێموابێت لە رووی سیاسیشەوە 

چارەسەركردنی  بۆ  رابووردوو  هەوڵەكانی  هەموو  چەسپیوە،  ئەمە  ئێستا 

دەبێت هەردوو  كە  نیشاندەدەن  ئەوە  دوایدا  لەم چەند ساڵەی  كێشەكان 

ئەو رەهەندە لەبەرچاو بگیرێت، تەماشاكەن باشوری ئەفریكا و كۆمیسیۆنی 

ناوبژیوانی  هەرگیز  یۆگوسالڤیا  تریبونالی  بەبێ  یوگوسالڤیا،  یان  راستیەكان 

سەركەوتنی بەدەست نەدەهێنا. ئەو خەڵكەی سااڵنێكی درێژ لە ژێر ستەمی 

ناعەدالەتیەی  ئەو  كە  هەیە  بەوە  پێویستیان  نااڵندویانە  نادادپەروەریدا 

منیش  لێرەدا  بكرێت״،  چارەسەر  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  راب��ووردوو 

یاخود  كەسێك  بێت  زەحمەت  رەنگە  ئەوەش  وێرای  ״  گوتم  و  هەڵمدایێ 

كەواتە  بێت!  پەسەندكراو  الوە  هەردوو  الیەن  لە  كە  بدۆزینەوە  الیەنێك 

ئەو ناوبژیوانە یاخود ئەو الیەنەی وەك دەاڵڵێك ئەم كارە دەكات دەبێت 

كێ بێت؟״ فۆن سەری راوەشاندو گوتی ״ بەڵێ لە گرفتەكە تێدەگەم، بەاڵم 

واتە  الیەن  هەردوو  ئەگەر  دەبێت  چۆن  هەڵوێستی  ئێوە  موەكیلەكەی 

بەویشەوە، بۆ لێپرسینەوە بانگهێشتكران؟ لەوەاڵمدا گوتم ״ ئۆجەالن لە رۆما 

بە  بدات  خۆی  ئامادەیە  كە  پێڕاگەیاندم  ئەوەی  ئاشكرایی  و  رون  بە  زۆر 

دەست هەر دامەزراوەیەكی یاساییەوە بەمەرجێك سیفەتێكی نێونەتەوەیی 

ئەندرێش  ئامادە بێت״  تیادا وەك الیەنێكی بەرپرسیار  هەبێت و توركیاش 

بەڵكو  ئێمە نەگوتووە،  بە  تەنها ئەمەی  ״ ئۆجەالن  بارەوە زیاتر گوتی  لەم 
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دووپاتكردۆتەوە״  ئەوەی  رۆژنامەكاندا  چاوپێكەوتنی  لە  جاران  چەندین 

بەدەم قاوە تێكردنەوە فۆن گوتی ״ كەواتە دەبێت دامەزراوەكە سیفەتێكی 

نێونەتەوەیی هەبێت!״ ئەوجا ئەندرێ زیاتر گوتی ״ بەڵێ تەنها ئەوەندەش 

یاسا  بەڵكو دەبێت  نێونەتەوەیی هەبێت،  دامەزراوەكە خەسڵەتێكی  نا كە 

تەنها  ئاوا  كەیسێكی  بۆ  چونكە  بەڕێوەبربێن،  تیایدا  نێونەتەوەییەكانیش 

ملمالنێیەكی  لەبەردەم  لێرەدا  ئێمە  دەدەن  دەست  نێودەوڵەتیەكان  یاسا 

ناوخۆی چەكدارانەداین״ منیش وەك پشتگیری بۆچوونەكەی ئەو گوتم ״ بە 

چەسپاندنی یاسا نێودەوڵەتیەكان لەم حاڵەدا ئاشكرا دەبێت كە مەسەلەكە 

شەڕێكی  لە  بریتیە  مەسەلەكە  بەڵكو  نیە،  تیرۆریزمەوە  بە  پەیوەندی 

بۆ ئۆجەالن  ئەم الیەنە  میلەتێك و دەوڵەتێكدا،  نێوان  لە  ناوخۆ  چەكداری 

زۆر گرنگە، چونكە توركیا سااڵنێكی درێژ سەركەوتوو بووە لەوەی كە مۆركی 

تیرۆریزم بەسەر ئەودا بچەسپێنێت״...

گرفتێك  بەاڵم  تێدەگەم،  ئەمانە  هەموو  من  ״  گوتی  پاشاندا  لە  فۆن 

هەیە لێرەدا ئەویش ئەوەیە داخۆ توركیا بە خواهیشتی خۆی دێتە پێشەوە 

و هاوكاری دەكات؟ بێگومان هیچ دادگایەكی تایبەت لە گۆڕێدا نابێت كە 

ئامادە  ئەگەر خۆشی  دۆزەكە،  لە  بەرپرس  بكاتە  بكات خۆی  ناچار  توركیا 

ناكرێت״  ساز  تریبونالیش  ئەوە  بكات  كارە  ئەم  خۆاهیشت  بە  نەبێت 

بۆ  بكەین  پێشنیارێك  ئەگەرئێمە  بەاڵم  راستە،  ئەوە  ״  گوتی  ئەندرێش 

دروستكردنی مونتەدایەكی نێودەوڵەتی و ئەم پێشنیارە لە الیەن یەكیەتی 

ئەوروپاوە پەسەند بكرێت ئەوە توركیا رەنگە ناچار بێت هاوكاری لەم بارەوە 

بكات״ ئەوجا منیش گوتم ״ جگە لەوەش ئەگەر یەكیەتی ئەوروپا پشتیوانی 

ئەم پێشنیارە بكات ئەوە ئەگەری ئەوە دێتە پێشەوە كە یەكیەتی ئەوروپا 

فشاری سیاسی بخاتە سەر توركیا بۆ ئەوەی هاوكاری بكات״ فۆن لە وەاڵمدا 

ناوبژیوان  مەسەلەی  سەر  دەگەڕێمەوە  دیسان  من  بەاڵم  بەڵێ،  ״  گوتی 

كەسێكیش  ئەگەر  نەكەین،  رابووردووش  لە  باس  ئەگەر  دەالڵەكە،  یاخود 
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بدۆزینەوە كە لە رووی نێونەتەوەییەوە پەسەند كراوبێت بۆ منونە كەسێكی 

وەك هۆڵ بروك )HOLBROOKE( ئایا لەم كاتەدا دەكرێت توركیا بخرێتە 

ژێر فشارەوە بۆ ئەوەی هاوكار بێت؟״ لەوەاڵمدا گوتم ״ ئەمە راستە، بەاڵم 

گرفتێكی دیكە لەم سیناریۆیەدا هەیە، بۆ ئەوەی بتوانین ئەم كارە بكەین 

یان  نەتەوەیەكگرتووەكانەوە  یاخود  ئەوروپاوە  یەكیەتی  الیەن  لە  دەبێت 

هەر رێكخراوێكی دیكەی لەوجۆرە راسپێردرابێتیت واتە بە شێوەیەكی دیكە 

كە  بدات  كەسێك  یاخود  ناوبژیوانێك  بە  فەرمان  دەبێت  ئەوروپا  یەكیەتی 

وەك دەاڵڵ بكەوێتە نێوانەوە، ئەمەش بۆ خۆی واتای ئەوە دەگەیەنێت كە 

یەكیەتی ئەوروپا دەبێت دەستپێشخەری بكات لەم بارەوە، بەاڵم هەروەك 

دەستپێشخەری  كورددا  مەسەلەی  لە  نایەوێت  ئەوروپا  یەكیەتی  ئاشكرایە 

بنوێنێت״  ئەندرێش گوتی:

ئەوروپاوە  كۆمیسیۆنی  بە  پەیوەندیم  خۆم  من  وایە،  راست  بەڵێ  ״ 

راشكاوانە  ئەوان  و  كردووە  قسەم  زۆریاندا  هەرە  زۆربەی  لەگەڵ  گرتووە، 

ئەوان چاوەڕێی دەستپێشخەری  بەستووە،  دەڵێن هەموو شتەكان چەقیان 

یەكیەتی  سیاسیەكانی  كە  باوەڕەدام  لەو  من  بەاڵم  الیەنەكانن،  لە  یەكێك 

ئەوروپا رەنگە ئامادە بن بە پاڵپشتی خەڵكانی دیكە بكەونە جوڵە، تەنانەت 

لە  سەرەكیان  رۆڵی  خۆیان  كە  مەرجەی  بەو  توركیا  سەر  بخەنە  فشاریش 

هەناسەیەكی  بەدەم  قسەو  لە  بوو  بەردەوام  ئەندرێ  نەبێت״  بڕیارەكەدا 

ئەوە  خوازیاری  الیەنەكە  هەردوو  ئەگەر  دەبوو  ئاسانرت  ״  گوتی  قوڵەوە 

ئەمە  بێگومان  بەاڵم  دانیشتنایە،  دانوستان  مێزی  لەسەر  خۆیان  بوونایە 

دیكەی  الیەنێكی  دوو  و  سێ  بێ  بە  دەبێت  بۆیە  رون���ادات،  هەرگیز 

ناوبژیوان لە نێوانیاندا هەبێت״ من لە راستیدا بێ هیوا بوونی ئەندرێ باش 

تێدەگەشتم، چونكە ئەم مەسەلەیە كەمێك وەك مەسەلەی جیابوونەوەی ژن 

و مێرد وایە تێڕامانی زۆر و وشە گەلێكی سیحری دەخوازن.. فۆن لە سیامیدا 

دیار بوو كە لە بیركردنەوەیەكی قوڵدایە، بۆیە بە سەرنجەوە گوتی: ״ ئەرێ 
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یەك دەقە راوەسنت! رەنگە بتوانین ناوبژیوانێكی نێودەوڵەتی باس بكەین؟!״ 

من و ئەندرێ پێكەوە پرسیامن ״ مەبەستت چیە؟״ 

لە  جۆرێك  كەینەوە،  بیر  قوڵرت  هەندێك  با  ״  گوتی  وەاڵم��دا  لە  فۆن 

دەنێیت  ناو  هەرچیەكی  یاخود  نێودەوڵەتی  ناوبژیكردنی  یاخود  میانگیری 

هەیە، ئەم میانگیریە )ئاربیرتەیج( لەگەڵ دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی 

الیەنی  دوو  ناوبژیوانی  یاخود  میانگیری  بە  تایبەتە  و  هەیە  بوونی  الهای 

شەڕكەر و ناوەكەشی بریتیە لە )ناوبژیوانی یاخود میانگیری نێودەوڵەتی( 

״ ئەندرێ لە خۆشیدا بە دەنگی بەرز گوتی ״ ئۆ بێگومان راست دەبێژیت 

 THE PERMANENT COURT( ناوبژیكردن  بۆ  هەمیشەیی  دادگای 

״  گوتی  زیاتر  فۆن  باشە״  زۆر  پێشنیارێكی  ئەمە   )OF ARBITRATION

پێموابێت ئەمە رەنگە شتێك بە شتێك بكات، بەاڵم ئیرت ئەبێ ئێوە زیاتر بە 

دواداچوون لەم بارەوە بكەن״ 

رۆژانی داهاتوو من و ئەندرێ زۆر بە وردی لەم بارەوە بە دواداچومنان 

كرد بۆشامن دەركەوت كە بەڵێ پێدەچێت دادگای هەمیشەیی ناوبژیكردن 

لە رووی قەزایی و یاساییەوە بۆ ئەم كارە شیاو بێت، چارەسەرێكی گونجاو 

الیەنە  نێوان  لە  ناوبژیكردن  وەك  چ  دام��ەزراوە  ئەم  راستیدا  لە  بێت، 

ناكۆكەكاندا و چ وەك هەنگاوی یاسایی و قەزایی دەتوانێت رۆڵی گرنگی 

هەبێت تەنانەت لەمەڕ ئەو روداوانەشی كە پەیوەندی بە رابووردووە هەیە، 

دادگای ناوبژیكردن لە كۆشكی ئاشتی شاری دەنهاخ دامەزراوە، بەم جۆرە 

دەتوانین بڵێین چارەسەرەكە لەبەردەم دەرگاكەماندایە.

 ١٨٩٩ ساڵی  لە  دەنهاخ  ئاشتی  كۆنفرانسی  بەرهەمەكانی  لە  یەكێك   

دادگاو  كۆنرتین  كە  بوو  ناوبژیوانی  هەمیشەیی  دادگ��ای  دامەزراندنی 

دامەزراوەی یاسایی نێودەوڵەتی مەزنە، ئامانجی سەرەتایی لە دروستكردنی 

ئەم دادگایە ئەوە بوو كە جۆرێك یاخود دەستەو دامەزراوێك بخوڵقێرنێت 

رێگای  لە  كە  بكات  چارەسەر  نێودەوڵەتیانە  ئاڵۆزە  ملمالنێ  ئەو  بتوانێت 
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یەكەم  ئەمە  بەاڵم  ناكرێن،  چارەسەر  و  بنبەست  دەگاتە  دیبلۆماسیەوە 

دادگایە  لەم  ناوبژیوان  دەستەی  بوو، چونكە  رێكخراوە  ئەو  مەزنی  سودی 

دەتوانێت ناوبژیوانی لە نێوان دوو الیەندا بكات كە یەكێكیان دەوڵەت بێت 

ئەو دادگایە  ئەندامی  بەمەرجێك دەوڵەتەكە  نەبێت،  ئەوی دیكە دەوڵەت 

كام  بزانین  ئاسانە  ئێمە  بۆ  ئەوەش  بێگومان  ناسیبێتی،  فەرمی  بە  و  بێت 

دەناسێت؟  فەرمی  بە  دادگایە  ئەم  و  مۆركردووە  پەیامنەی  ئەو  دەوڵەت 

ئەم  توركیا  ناویاندا  لە  واڵت  هەفتاوچوار  گشتی  بەشێوەیەكی  بێگومان 

پەیامنەی مۆركردووە و دادگاكەی بە فەرمی ناسیوە، بەمجۆرە ئەم دادگایە 

بە شێوەیەكی فەرمی مافی هەیەو دەتوانێت ببێتە ناوبژیوان بۆ چارەسەری 

كێشەی نێوان كورد و توركیا...

ئەویش  كە  بەدیدەكرێت  تیادا  ئێمەشی  دووەمی  مەرجی  هەروەها 

نارساوبێت  نێودەوڵەتیەوە  رووی  لە  و  بێت  نێودەوڵەتی  مونتەدایەكی 

لە  ناوبژیوانی  هەمیشەیی  دادگ��ای  گونجاوە،  ت��ەواو  ئێمە  بۆ  ئەمەش 

رابوردوودا زنجیرەیەك لە شەڕو ئاژاوەی چارەسەر كردووە، لەوانەش كێشەی 

 ،)CORFOE9( كۆرفۆ  كەنارەكانی  شەڕی  لەمەڕ  بەریتانیا  و  ئەلبانیا  نێوان 

نێوان  كێشەی  هەروەها  ئینگلیز،  و  ئێران  نێوان  پرتۆلی  كێشەی  هەروەها 

ئەمەریكاو فەرەنسا لەمەڕ مافی رەوەندی فەرەنسا لە مەغریب، هەروەها 

كێشەی راوەماسی نێوان نەرویج و بەریتانیا...

كەنارەكانی  لە  نزیكە  بەاڵم  یۆنانە،  واڵتی  بە  سەر  دەریایە  نێو  دورگەیەكی  9  -كۆرفۆ 

ئەلبانیاشەوە، لە ساڵی ١٩٤٦ دا لە نێوان ئەلبانیا و بەریتانیادا لەم كەنارانەدا كێشە پەیدا 

بوو، لەم نێوەدا ٤٤ سەرنشینی پاپۆڕێكی بەریتانی كوژران و ٢٢ ی دیكەش بریندار بوون، 

بەریتانیا داوای قەرەبووی زیانەكانی دەكرد، بەاڵم ئەلبانیا لەسەردەمی سەرۆكایەتی )ئەنوەر 

خواجە( بەمە قایل نەبوو بۆیە بەریتانیا دەستی بەسەر ١٥٧٤ كیلۆ زێڕی ئەلبانیادا گرت كە 

لە یەكێك بە بانكەكانی بەریتانیا بە ناوی )بانك ئۆف ئینگالند( دانرابوو، ساڵی ١٩٤٩ وەك 

یەكەم دۆسیە ئەم كێشەیە درا بە دادگای ناوبژیوانی نێودەوڵەتی و سەرەنجام ساڵی ١٩٩٢ 

چارەسەركرا. – وەرگێڕ-
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كاری  دەزگایەكە  ئەو  كە  ئەوەیە  ناوبژیوان  دادگای  كەماسیەكی  تەنها 

بەیەك  دژ  الیەنی  هەردوو  كە  ئەنجامدەدات  دۆسیانەدا  لەو  تەنها  خۆی 

بكەنە  ئەو  و  بكەن  بەو  پێشكەش  داوایە  ئەو  خۆیان  خواستی  بە  خۆیان 

بە  توركیا  دەبێت  بارەدا  لەم  دیكە  واتایەكی  بە  نێوان خۆیاندا،  لە  میانگیر 

واتا  بە  دادگایە  ئەم  بدات،  نیشان  رەزامەندی خۆی  دادگایە  ئەم  میانگیری 

حەرفیەكەی دادگا نیە، دادوەری هەمیشەیی لەم دادگایە نیە وێرای ئەوەش 

جارێك  بەڵكو هەموو  نیە،  و چاالك  ناكات  كار  شێوەیەكی هەمیشەیی  بە 

لەگەڵ كێشەیەكی تایبەتدا كۆمیسیۆنێكی ناوبژیوان لەالیەن شارەزایانەوە و 

بە رەزامەندی هەردوو دەوڵەتی خاوەن كێشە پێكدەهێرنێت، هەر الیەنێك 

بكات  دەستنیشان  ناوبژیوان  چوار  زۆر  النی  دەتوانێت  دەوڵەتێك  یاخود 

پاش پێكهێنانی كۆمیسیۆنەكە لە نێو لیستەكەدا هەر واڵتێك دەتوانێت دوو 

ناوبژیوان لەو چوارەی كە ئەویدی دیاری كردووە، دەستنیشان بكات پاشان 

ئەو چوار ناوبژیوانەش لە نێوان خۆیاندا لەسەر پێنجەم رێكدەكەون...

و  كۆمیسیۆن  هیچ  كە  دەزانین  ئەوە  سەرەتاوە  لە  ئێمە  باشە  بەاڵم 

مونتەدایەك یاخود تریبوناڵێكی نێودەوڵەتی نیە كە بەدەر لە خواستی توركیاو 

تەنها  مێز.  بخاتە سەر  بتوانێت دۆسیەی كوردەكان  ئەو  رەزامەندی  بێ  بە 

تریبوناڵێكی  دروستكردنی  هەوڵی  بتوانین  كە  ئەوەیە  ئاڵتەرناتیف  ئەگەرو 

ئەو  تەنها  بكەین  نێودەوڵەتیەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی  رێگای  لە  تازە 

ئەنجومەنەی كە دەتوانێت دەوڵەتانی ئەندامی خۆی ناچار بكات گوێڕایەڵی 

كە  بۆچوونەی  ئەو  بەاڵم  پێكهێرنا!،  ئەگەر هاتوو  بن  لەو جۆرە  دادگایەكی 

ئەوە  ئەویش  دەمایەوە  وەك خۆی  پێدەبەست هەر  پشتامن  ئێمە خۆمان 

بوو كە ئەگەرێكی زۆرمان لەبەرچاودا بوو بۆ ئەوەی توركیا لە ژێر فشارێكی 

سیاسی نێودەوڵەتیدا دادگای ناوبژیوان قبوڵ بكات و ئەمەریكاش دەنگ بۆ 

دروستبوونی تریبونالێكی لەوجۆرە بدات و لە گەڵیدا بێت هەروەها كاریش 

زیاتر لەسەر ئەوە بكەین كە فشارەكان زیاتر لەسەر توركیا بن بەو پێیەی كە 
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الیەنێكە لە كێشەكەدا نەك فشار بخەینە سەر نەتەوەیەكگرتووەكان یاخود 

ئەمەریكا.

لەگەڵ فۆن، من و  ئەم كۆبونەوەیە  پاش  نزیكەی یەك هەفتە  ماوەی 

ئەندرێ تەواوی الیەنەكانی پەیوەند بەم دۆسیەیەمان تاوتوێكرد و گەیشتینە 

دەست  بەنرخەو  كارە  ئەم  بۆ  ناوبژیوان  دادگای  بەڵێ  كە  بڕوایەی  ئەو 

دەدات، ئیرت ئێستا دەبێت پێشنیارو دیدی خۆمان گەاڵڵە بكەین و بیخەینە 

سەر كاغەز. بەرلەوەی ئەندرێ یەكەم رەشنووسی ئەم پرۆژەیە بنوسێتەوە 

كردبوو،  ئامادە  ناوەكەم  پرۆژەیە،  ئەم  ناولێنانی  بۆ  لێكردم  ناوێكی  داوای 

كوردەكان بە واڵتەكەی خۆیان دەڵێن باشوری خۆرهەاڵتی توركیا یاخود )ئەو 

واڵتەی كە خۆری لێوە هەڵدێت( بۆیە دەستبەكاربون و ئامادە سازیەكامنان 

بۆ دادگای ناوبژیوانیكردن كردە پرۆژەیەك بە ناوی )پرۆژەی خۆرهەاڵت(.

 - ٥ -
ئەو ماوەیەی كە من و ئەندرێ سەرقاڵی تاوتوێكردن و خۆئامادە كردن 

بووین بۆ ״ پرۆژەی خۆرهەاڵت״ رەوشی ئۆجەالن لە ئۆستیا باشرت نەببوو، 

بارودۆخەكە  كۆن  ساڵی  رۆژی  دوا  و  كریسمس  جەژنی  رۆژانی  نێوان  لە 

هێمن بوو. خۆشبەختانە سیاسیەكانی ئیتالیاش بە بۆنەی جەژنەوە مۆڵەتیان 

هەتا  ئۆجەالن  بوو،  هەق  لەسەر  و  كرد  راستی  لێرەدا  یاڤوز  خواستبوو. 

لەیەكەم  بەاڵم  مابوو،  رۆما  لە  هەر  ژانیوە  یەكەمی  نوێ  ساڵێ  سەرەتای 

هەفتەی ساڵێ نوێ وە هەموویان گەڕابوونەوە، دیاریش بوو كە ئیتالیەكان لە 

ساڵی نوێدا فشارەكانیان بۆ سەر ئۆجەالن چڕتر دەكەنەوە، ئیرت لێرە بەدواوە 

من تاڕادەیەك بە شێوەیەكی رۆژانەو بەردەوام لە الیەن یاڤوزەوە تەلەفۆنم 

بۆ دەكرا بۆ ئەوەی گەرماوگەرم لە هەموو گۆڕانكاریەكان ئاگادارم كاتەوە، 

تەلەفۆنە  دەكرد.  پەیوەندییان  هەر  ناوبەناو  جۆنیش  و  زێڕین  هەروەها 

دەستیەكەم بەرلەوەی ئەم دۆسییەیە بگرمە دەست زۆر كەم بەكارم دەهێنا، 
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ئێستا بەردەوام لەگەڵ خۆمدا دەیبەم بە تایبەت ئەگەر لە نوسینگەكە نەبم، 

ناو جێگاوە لەگەڵ خۆمدا دەیبەم ئەمەش  تەنانەت شەوان كاتێك دەچمە 

یاڤوزەوە  الیەن  لە  دوو  كاتژمێر  ژانیوە  ی   ٤ شەوی  چونكە  نەبوو،  خراپ 

پەیوەندیم پێوە كرا، یاڤوز داوای ئەوەی لێكردم كە بە زووترین كات بتوانم 

بڕیاری  پێدەچێت  سبەی،  ئەمڕۆ  هەر  بكرێت  ئەگەر  بكەم  رۆما  سەردانی 

بەجێهێشتنی ئیتالیا نزیك بووبێتەوە...

و  هێمن  كابرایەكی  بزانم  كە  ناسیوە  ئەوە  بەشی  ئێستا  تا  یاڤوزم 

نیە  كەسێك  ئەو  كە  لەوەی  بووم  دڵنیا  قوڵە،  بیركردنەوەی  لەسەرخۆیەو 

وای  هەستێكی  و  بكات  تەلەفۆن  خۆیەوە  لە  دڵەڕاوكەوە  و  ترس  بەهۆی 

لە  رۆژ  هەمان  و  وەرگرت  هەند  بە  زۆر  ئەوم  پەیامەكەی  بۆیە  هەبێت 

نیوەڕۆدا تكتی رۆمام كڕی، حسێن و عەلی لە فڕۆكەخانە چاوەڕێیان دەكردم 

دابین  بۆ  ژووری��ان  رۆما  لە  كوردستان  نوسینگەی  نزیك  هۆتێلێكی  لە  و 

پێشوو زۆر  باسی ئەوەی كرد كە ئەم رۆژانەی  لە رێگادا حسێن  كردبووم، 

قورس و گران بوون، ئیتالیەكان هەڕەشەكانیان چڕتر كردۆتەوەو بارودۆخەكە 

تا بێت خراپرت دەبێت، سبەی بەیانیش دەبوو راستەو راست بۆالی ئۆجەالن 

بڕۆم..

هەروەها ئێبەرهارد شۆلز پارێزەرەكەی ئۆجەالن لە ئەڵامنیا لە نیوەڕۆی 

ئەمڕۆوە لە رۆمایە، ئێستا ئەو الی ئۆجەالنە و پاشان كە گەڕایەوە دێت بۆ 

ئەم هۆتێلە بۆ الی من. پێمخۆش بوو كە ئەویش هاتووە بەتایبەت لەبەر ئەو 

شتەی كە یاڤوز لە جەژن و رۆژی كێرسدا پێی راگەیاندم. هەروەك بەڵێنم بە 

یاڤوزدابوو ئەو كات كە لە رۆما گەڕامەوە بۆ هۆاڵندا پەیوەندیم بە شۆلزەوە 

ئەڵامنیەكان  رۆژنامە  نوسینانەی  ئەو  كە  روونكردەوە  بۆ  ئەوەم  و  كرد 

باڵویانكردۆتەوە بە بێ ئاگاداری من بووە، ئەو رونكردنەوەكانی منی پێخوش 

بوو، بەاڵم من هەستێكی وام ال دروست نەبوو كە بتوانین پێكەوە بە باشی 

مامەڵە بكەین. شۆلز پارێزەرێك بوو لە شاری برێمەن)BREMEN( لە بواری 
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كوردەكاندا  كەیسی  لە  بوو  دەمێك  زۆر  شارەزایی هەبوو، هەروەها  سزادا 

كاریدەكرد، بۆیە زۆرجار بەناوی )شۆلزی كورد( ەوە ناوی دەبرا، بۆیە رەنگە 

وا هەست بكات كە ئەو شارەزایی لەسەر دۆزی كوردان زۆر لەمن زیاترە، 

هەروەها منیش لەوە بەگومان بووم كە ئەو ئامادە بێت ئەوە پەسەند بكات 

كە دۆسیەی ئۆجەالن دۆسییەكی سادەی بواری سزادان نیە، بەڵكو زۆر لەوە 

ئاڵۆزترە و نوسینگەكەی منیش لە بواری ماف و یاسا نێودەوڵەتیەكانەوە زۆر 

لەوە شارەزاترە كەئەو دەیزانێت، بەاڵم بەهەرحاڵ بابزانین چۆن دەبێت من 

تا دۆخەكە زیاتر  ئامادە كردووە بۆ ئەوەی زیاتر كراوەتربم لەگەڵیدا  خۆم 

هاوڕێیانە بێت. رەوشەكە خۆی لە خۆیدا هێندە ئاڵۆزە پێویستم بە كەسێكی 

دیكە نیە ئاڵۆزتری كات و بە شتی البەالوە سەرقاڵم كات..

هۆڵی  لە  خ��وارەوە  لە  و  ژورەوە  بردە  جانتاكەم  كە  نەبوو  هێندە 

لە  كە  شۆلز  كاتێك  بووم  تەلەفۆنكردن  سەرقاڵی  یاڤوز  لەگەڵ  هۆتێلەكە 

سااڵن   ٥٠ تەمەن  پیاوێكی  هۆتێلەكەدا،  بە  كرد  خۆی  گەڕابۆوە  ئۆستیاوە 

پانتۆڵێكی  و  ئەستور  چاویلكەیەكی  روتابۆوە،  سەری  تاڕادەیەك  دەبوو 

گەورەی  كامێرایەكی  بوو،  لەبەردا  تۆخی  قاوەیی  بلوسێكی  لەگەڵ  كاوبۆی 

بەدەستەوە بوو، وەك ئەوەی سەیرانكەران لە ملی دەكەن، ئەمەوێت لێرەدا 

ئەوە بڵێم كە من زۆر حەز بەو پارێزەرانە ناكەم ئاوا  جل و بەرگ دەپۆشن. 

پاش ساڵوكردن – كە ساڵوێكی زۆر ساردو سەرپێیی بوو- پێشنیازی ئەوەم 

كرد كە بجینە شوێنێژك دانیشین و شتێك بخۆین بۆ ئەوەی بەدەم خواردنەوە 

باشرت یەكرت بناسین و لەسەر كەیسەكەش قسەوباسی خۆمان بكەین.. 

بەبێ ماندوو بوون هەر لە سوچی هۆتێلەكەدا رێستورانتێكامن دۆزیەوە، 

لە قسەو باسەكامناندا ئاشكرا بوو كە هەردووالمان لە هەموو حاڵەتەكاندا 

لەگەڵ ئەوەدا بووین كە ئۆجەالن لە رۆما مبێنێتەوە، شۆلز ئەمڕۆ جارێكی 

نەجوڵێت،  ئیتالیا  لە  بكات  قایل  ئۆجەالن  كە  دابوو  ئەوەی  هەوڵی  دیكە 

ئیتالیەكانیش شۆلز هەمان بۆچوونی منی  پارێزەرە  بە  هەروەها سەبارەت 
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باش  دەستپێكێكی  سەرەتایەك  وەك  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمانەش  كە  هەبوو 

بوون لە نێوان من و ئەودا...

شۆلز هەروەها سەبارەت بە رسوشت و چۆنیەتی دۆسیەكە لە ئەڵامنیا 

قسەو باسی كرد، چۆنیەتی مامەڵەی حكومەتی ئەڵامنیا لەگەڵ ئەم كێشەیەدا 

خواستی  دەستبەرداری  ئەڵامنیا  حكومەتی  الیەكەوە  لە  راكێشە؛  سەرنج 

بە  داوایە  ئەم  ئەوەی  وێرای   - بووە  توركیا  بە  ئۆجەالن  رادەستكردنەوەی 

لە الیەكی  كرابوو- كەچی  ئامادە  ئۆجەالن  یاداشتێكی دەستگیركردنی  پێی 

دیكەوە حكومەتی ئەڵامنیا نایەوێت دەستبەرداری یاداشتی دەستگیركردنی 

بەاڵم  بێزاركەرە،  سەیرو  مامەڵەیەكی  ئەمەش  بێگومان  بێت،  ئۆجەالن 

دیارە بەم هەڵوێستە ئەڵامنیا دەیەوێت گرەنتی ئەوە بكات ئەگەر بێتو بە 

ئەڵامنیادا  بە  بكات  خۆی  ئۆجەالن  ناگەهان  یاخود  نەخوازراو  شێوەیەكی 

ئەوە هێشتا ئەڵامنیا ئەو مافەی بۆ خۆی هێشتبێتەوە كە دەستگیری بكات، 

بەم  رێگایەش دیارە ئەڵامنیا دەیەوێت وەك كارتێكی هەڕەشە ئەم هەنگاوەی 

بۆ خۆی دانابێت. دیارە ئەڵامنیاش وەك ئێمە باش دەزانێت كە گرفتەكانی 

ئیتالیا چین و چۆن هەوڵی ئەوە لە ئارادایە كە شوێنێكی مانەوەی نوێ بۆ 

ئۆجەالن دابین بكرێت، ئەمە وێرای ئەوەی كە بوونی ژمارەیەكی زۆری كورد 

كە  نەكاتەوە  لەوە  بیر  ئاسان  هەروا  حكومەتە  ئەو  دەكات  وا  ئەڵامنیا  لە 

ئۆجەالن لەو واڵتەدا ماوەی نیشتەجێ بوونی پێبدرێت..

هەوڵ  ئێمە  دەبێت  بووە  هەرحاڵێك  بە  كە  بوو  ب��اوەڕەدا  لەو  شۆلز 

سەر  بیخەینە  و  پەیدابكەین  ئۆجەالن  دەستگیركردنەكەی  یاداشتی  بدەین 

مێز بۆ ئەوەی بزانین ناوەرۆكەكەی چیە، من لەگەڵ ئەوەدا بووم، بەاڵم لە 

دەستگیركردنەی  یاداشتی  ئەم  ئەڵامنیا  ئەگەر  دەبوو  لۆژیكانە  هەمانكاتدا 

ئۆجەالنی بكشانایەتەوە، چونكە من لەو باوەڕەدا بووم كە ئێمە دەتوانین 

ئەو یاداشتی دەستگیركردنەی ئۆجەالن لە بەرژەوەندی خۆماندا بەكاربێنین. 

كە  بگرێت  لەوە  رێگە  بووە  هەرشێوەیەك  بە  هەوڵدەدات  ئەڵامنیا  راستە 
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بەكار  بەڵگەیە  ئەم  دەتوانین  ئێمەش  بەاڵم  ئەڵامنیاوە،  ناو  بێتە  ئۆجەالن 

بێنین لە حاڵەتی ئەوەی ئەگەر ئیتالیا سور بێت لەسەر دەركردنی ئۆجەالن 

بدات  یاداشتنامەیە خۆی  ئەو  پێی  بە  دەبێت  ناچار  ئۆجەالن  ئەوسا  ئەوە 

بەدەست دەسەاڵتدارانی ئەڵامنیاوە. ئەڵامنەكان هیوای دەرئەنجامێكی لەو 

مبێنێتەوە،  ئیتالیا  لە  ئۆجەالن  ئەڵامنەكانە  قازانجی  لە  بۆیە  ناخوازن  جۆرە 

هەروەها جگە لەوە پێشنیازی ئەوەی بۆ شۆلز كرد كە پەیوەندی بە وەزیری 

ناوخۆی ئەڵامنیا شیلی )SCHILY( ەوە كە هاوڕێی كۆنی خۆی بوو بكات 

ئاوادا  بارودۆخێكی  لە  ئەڵامنیا  داخۆ  كە  لێبكات  ئەوەی  داوای  ئەوەی  بۆ 

ئامادەیە مانەوەی ئۆجەالن لە ئیتالیا پشتیوانی بكات؟

باسی ئەوەشم بۆ شۆلز كرد كە لەسەر داخوازی ئۆجەالن ئێمە سەرقاڵی 

ئەوەین كە جۆرێك لە تریبوناڵ یاخود مونتەدایەكی نێودەوڵەتی ساز بكەین 

و لەم بارەشەوە هەوڵەكانی خۆمان چڕ كردۆتەوە بۆ ئەوەی بتوانین دادگای 

ناوبژیوانی نێودەوڵەتی بخەینە سەر هێڵ و بۆ ئەم مەبەستە كارمان كردووە. 

بۆ  بایەخی  ئەو  كە  بوو  ئاشكرا  بەاڵم  كردبوو،  گوێداری  رێزەوە  بە  شۆلز 

پرۆژەكەی ئێمە )پرۆژەی رۆژهەاڵت( نەبوو..

ئەویشم  بۆ  كرد  باسم  یاڤوز  لەگەڵ  وتەكەی  هەمان  دیسانەوە  من 

ئەڵامنیەوە  یاسای سزادانی  بە  نیە خۆم  لەبەرنامەمدا  دوپاتكردووە كە من 

الیەنە  كە  راس��پ��ێ��ردراوم  ئ��ۆج��ەالن��ەوە  الی��ەن  لە  من  بكەم،  س��ەرق��ال 

نێودەوڵەتیەكانی ئەم كەیسە تاوتوێ بكەم و كاریان لەسەر بكەم و هەروەها 

وەك مونەسقێك لە نێوان هەموو پارێزەرەكاندا كار بكەم، هەرچەندە شۆلز 

بە  ئیرت  كە  پێدەچوو  بەاڵم  ״ناخۆشانە״،  زانیاریە  بەم  نەبوو  شادمان  زۆر 

پاش  منیش  نەمابێت،  الریەكی  هیچ  و  بێت  قایل  كەیسەدا  لەو  من  رۆڵی 

بەرەو  شۆلز  لەگەڵ  ئیرساحەتەوە  كەماڵی  بە  دانشتنەكەمان  تەواوبوونی 

هۆتێلەكە گەڕامەوە...
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 - ٦ -
سەرلەبەیانی رۆژی داهاتوو یاڤوز هات بەشوێنمدا و لەگەڵ وی بەرەو 

ئۆستیا بەڕێكەوتین، لە رێگادا لە دوا گۆڕانكاریەكان ئاگاداری كردمەوە، ئێستا 

ئیتالیەكان ئیرت ئەوە دەزانن كە هەڕەشە كردن بەوەی پرۆسەیەكی دادگایی لە 

ئیتالیا بەرامبەر بە ئۆجەالن ئەنجام بدەن راستگۆیی خۆی لەدەستداوە بۆیە 

ئۆجەالن  الی  بەرپرسیاریەتی  هەستی  سەر  كاركردنە  بەهۆی  هەوڵدەدەن 

وەزیرانی  سەرۆك  كە  گوتی  بارەوە  لەم  یاڤوز  بێنن.  بەدەست  ئەنجامێك 

ئەوە  مبێنێتەوە  ئیتالیادا  لە  ئەو  ئەگەر  راگەیاندووە  ئۆجەالنی  بە  ئیتالیا 

سەرقاڵی  ئۆپۆزیسیۆنەكان  پارتە  گوایا  دەهێنێ،  هەرەس  ئێستا  حكومەتی 

پشتوانی  لە  ئۆجەالن  بێتو  ئەگەر  روخاندنی حكومەت  بۆ  پیالنێكن  دانانی 

زیاتر بەهرەمەند بێت، ئۆجەالنیش بۆ ئەم بەهانەیە هەستیارە،چونكە ئەوان 

ئەوروپا  بگاتە  ئەوەی  بۆ  كردووە  ئەوی  هاوكاری  ئیتالیا  حكومەتی  دەڵێن 

هەست  ئۆجەالنیش  ك��ردووە،  دابین  بۆ  حەوانەوەی  شوێنی  پاشانیش  و 

توشی  زیاتر  حكومەتە  ئەو  ئیرت  خۆیەوە  بەهۆی  نابێت  كە  دەكات  بەوە 

گرفت بكات. بەپێی وتەی یاڤوز ئۆجەالن بڕیاری یەكجاری داوە كە ئیتالیا 

بەجێبهێڵێت، بەاڵم تەنها شت كە ماوە ئەوەیە بۆ كوێ و كەی بڕوات؟ من 

لەالیەن خۆمەوە هەتا ئەم ساتە هەر پێ لەسەر ئەوە دادەگرم كە ئۆجەالن 

سەركێشیەكی زۆر گەورە دەكات ئەگەر لە ئیتالیا بڕوات، بەاڵم لەوە دەترسم 

كە ئەم خاڵە لەچاو خاڵەكانی دیكەدا الی ئەو بایەخێكی كەمرتی هەبێت..

میللی  گۆرانی  لە  گوێداری  ئۆجەالن  میوانەكەی،  ژوری  گەشتمە  كە 

كوردی دەگرت، بەڕێزێكی زۆرو هاوڕێیانەوە بەخێرهاتنی كردم، بەاڵم هەر 

زوو هەستم بەوە كرد كە ئۆجەالن خەیاڵی زۆر دوورە، ئۆجەالن پرسیاری 

گوێم  یاخود هەرگیز  دەكەم  گۆرانی  ئارەزوی  داخۆ من  كە  لێكردم  ئەوەی 

گۆرانی  لە  گوێ  بەڵێ  گوتم  وەاڵمدا  لە  منیش  گرتووە؟  كوردی  گۆرانی  لە 

دەگرم، بەاڵم گۆرانی میللی كوردی نا، چونكە هیچی لێنازانم، وێرای ئەوەش 
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كە  ئەوەی گوت  وەاڵمدا  لە  ئۆجەالن  تێناگەم.  زمانەكەشی  كە  بەداخەوەم 

گرنگ نیە زمانەكە تێبگەیت، بەاڵم ئەگەر گوێ لە دەنگەكە بگریت ئەوە زۆر 

شت تێدەگەیت، ئۆجەالن باسی گۆرانیەكەی كرد كە گوزارشت لە ئازارەكانی 

ژنێك دەكات خۆشەویستەكەی لە تێكۆشاندا لە دەستداوە!

گۆرانیەكە باسی لە ئازارەكانی میللەتی كورد و جوانی كوردستان دەكرد، 

ئەو واڵتەی كە خۆری لێوە هەڵدێت. بەدەم گوێگرتن لە گۆرانیەكەوە باسی 

مێژوی كوردامنان دەكرد، گەورەترین نەتەوەی بێ واڵت لەسەر زەمین. 

چوار  بەسەر  گەورەیە  فەرەنسا  هێندی  بە  پێوانەدا  لە  كە  كوردستان 

واڵتدا دابەش كراوە: توركیا و عێراق و ئێران و سوریا، زیاتر لە سی ملیۆن 

چاو  لە  كوردەكان  كە  ئێران  لە  جگە  بەاڵم  دەژی��ن،  لەكوردستاندا  كەس 

پارچەكانی  لە  هەیە،  بەرچاویان  كەلتوری  ئازادیەكی  دیكەدا  پارچەكانی 

دیكەدا كوردەكان بۆیان نەبووە وەك نەتەوەیەك خۆیان پیشان بدەن، ئەو 

شتێكی  بوون  دووچاری  عێراق  كوردەكانی  ئاسن  ئاگرو  بە  چەوسانەوەی 

ئەوتۆی كەمرت نیە لە داپڵۆسینی كوردەكان لە توركیا. هێشتا هەمووان ئەو 

وێنە دڵتەزینەی كوردەكانی عێراقامن لەبەرچاو ماوە كە لە بەڕێزە درێژە بێ 

لە دەستی سەدام حسێن هەڵدەهاتن، كەچی  لە شاخەكانەوە  بڕانەوەكان 

بینیامن كۆمەڵی نێودەوڵەتی تەنها بۆ ماوەیەكی كورت بایەخی بەو گرفتەی 

كوردەكانی عێراق دا، ئەم كارەساتە مرۆییە بایەخێكی ماوە درێژی سیاسی 

عێراق  حكومەتی  دیكەی  ترسناكەكانی  توندوتیژە  كارە  لە  یەكێك  پێنەدرا. 

بە   ١٩٨٨ ساڵی  لە  بوو  باكور  شارێكی  كیمیاوی  بۆمبارانی  كوردەكان  دژی 

لە  كەمی  بە  زۆر  كوشنت  هاتنە  كورد  هەزارەها  تیایدا  كە  هەڵەبجە  ناوی 

رۆژنامەكاندا دەنگی دایەوە.

نایانەوێت  تایبەت ئەوروپا و ئەمەریكا  وادیارە كە واڵتانی خۆرئاوا بە 

پرسی كورد زەق بكەنەوەو بیخەنە بەرچاوان ئەمەش لە ترسی ئەوەی ئەگەر 

هەندێك  یەكپارچەیی  و  س��ەروەری  بكەن  كورد  مافەكانی  لە  باس  بێتوو 

پاراستنی چەسپاوی  بەو گرفتەوە بخەنە مەترسییەوە.  پەیوەست  لەواڵتانی 
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و ئارامی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوین لەپێش هەموو شتێكەوەیە بۆ ئەوان.

دەستگەیشنت بە سەرچاوە دەوڵەمەندەكانی پرتۆاڵ و ئاو نابێت بكەونە بەر 

مەترسی، لەبەر پێگەی سرتاتیژییەوە كوردستان بۆ خۆرئاوا زۆر گرنگە.

لە)سیاسەتی  بریتیە  دەكرێت  پەیڕەو  ئەمڕۆ  كە  سیاسەتەی  ئەو 

حسابی  لەسەر  خ��ۆی(  وەك  چەسپاوی  بە  بارودۆخەكە  هێشتنەوەی 

هۆاڵندا  دانیشتوانی  هێندی  دوو  ژمارەیان  كە  دەكرێت  پیادە  نەتەوەیەك 

دەبێت، بە ئاشكرا هەست بەوە دەكرێت كە ئەم الیەنەی دووەم بایەخێكی 

دەكەوێتە  واڵتەكەیان  كە  لەوەدایە  كورد  نەگبەتی  پێنادرێت،  ئەوتۆی 

جێگایەك، هەرچی سامانی گرنگی وەك نەوت و ئاو هەیە لەوێدایە. 

كاسێتەكە تەواو بوو، ئۆجەالن هەڵیگێڕایەوە بۆ دیوی دووەمی، داوای 

كرد جارێكی دیكە چایامن بۆ بێنن، ئەوجا پرسیاری ئەوەی لە من كرد كە 

تەنانەت  ناوچەكەدا،  لە  كۆنن  دانیشتوانێكی  چەندە  كورد  دەزانم  داخۆ 

دەزانم،  ئەوە  بەڵێ  گوتم  لەوەاڵمدا  منیش  توركەكان؟  خودی  لە  كۆنرتیش 

دەشزانم كە وشەی كوردستان لە سەدەی دوازدەوە بەكار هاتووە، هەندێك 

لە داستان و بەسەرهاتە كۆنەكانیش باس لە بنەڕەتی كوردەكان ‹ میدەكان‹ 

دەڵێت  كە  بەكاردێنین  كۆن  پەندێكی  ئێمە  هێشتا  هۆڵەندا  لە  دەكات، 

)یاسای میدو فارسەكان(، بەاڵم پەیوەندی ئەمە بە كوردەوە لە الیەن هیچ 

كەسەوە باس نەكراوە...

لە مێژوی كۆندا كوردەكان لەگەڵ گەالنی دوو ئیمپراتۆریەتی ئیسالمی 

گەورەی عوسامنیەكان و فارسەكاندا ژیاوە، ئەم گەلە لە ناوخۆیدا لە چەندین 

سەرۆك  الیەن  لە  تایفەیەكیش  تیرەو  هەر  پێكهاتووە،  تایفە  تیرەو  هۆزو 

هاوتای  دەمە  ئەو  كوردەكانیش  كراوە.  رابەری  شێخێكەوە  یان  هۆزێك 

شێوەیەكی  ئیمپراتۆریەتانە  ئەو  دیكەی  موستعمەرەكانی  و  شوێن  هەموو 

ئۆتۆنۆمی لە كلتورو ئاین و ژیانی خۆیدا هەبووە لەوكاتەدا پێویستی بەوە 

بتوێنێتەوە،  خۆی  بكرێت  ناچار  كلتوریەوە  و  سیاسی  روی  لە  نەكردووە 
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بارودۆخە هەروا نەماوە،  چونكە ئەوانیش هەر موسڵامن بوون، بەاڵم ئەم 

بەڵكو بەداخەوە لە سەدەی رابووردوودا چینێك لە ناو پاشاموەی هەردوو 

رەگەزی  بە  ئایندا  لە  هاوبەشیان  تەنها  كە  بوون  پەیدا  ئیمپراتۆریەتەكەوە 

كلتوری  كە  بوون  پەیدا  تازە  نەتەوەی  لێرەدا  نەدەزانی  شوناس  سەرەكی 

ئەو  هەتا  كە  كوردەكان  بەاڵم  هەبوو،  سەربەخۆیان  شوناسی  سەربەخۆو 

بوون  هۆگر  خۆیانەوە  تایفەكانی  و  تیرە  و  هۆز  بە  توندی  بە  زۆر  دەمە 

مەسەلەی  بە  سەبارەت  خۆرئاواییەكان  تێزە  كاریگەری  بەر  كەوتنە  كەمرت 

نەتەوەییەوە، بۆیە لەكاتی سەرهەڵدانی ئەو نەتەوە نوێیانەوە كە شوناسی 

نەتەوەیەكی  وەك  خۆیان  نەكردو  كارەیان  ئەو  ئەوان  كردبۆوە  جیا  خۆیان 

جیاواز دەرنەخست، هەتا ئەمڕۆ ئەو كوردانەی كە لەتوركیا دەژین زۆر بە 

ئاسانی بە توركە شاخاویەكان ناو دەبرێن و گوایا وشەی كوردیش لە دەنگی 

كرتە كرتی پێاڵوی ئەو توركە شاخاویانەوە وەرگیراوە كاتێك بەسەر بەفردا 

رۆشتوون!

تەنها یەك جار لە مێژوودا رویداوە كە كوردەكان فرسەتی ئەوەیان بۆ 

جیهانی  جەنگی  پاش  لە  دەستكەوێت،  خۆیان  سەربەخۆیی  هەڵكەوتبێت 

یەكەم لە ساڵی ١٩٢٠ دا و لە پەیامنی ئاشتی سیڤەردا ئەوە ئاشكرا كرا كە 

دەوڵەتیشیان  رەنگە  و  بن  خۆیان  بەڕێوەبەری  خۆیان  دەتوانن  كوردەكان 

مایەوە،  كاغەز  لەسەر  بەڵێن  وەك  تەنها  ئەمە  بەاڵم  بكرێت،  دروست  بۆ 

پیالنی  ئەتاتورك  كەمال  تورك  ناسیۆنالیستی  سەرۆكی  كاتەدا  لەو  چونكە 

دیكەی هەبوو، ئەو پێدەچێت لەو ماوەیەدا كوردەكانی بەكار هێنابێت بۆ 

بەدیهێنانی ئامانجەكانی خۆی بەوەی كە ئەوانی قایل كردبوو شان بەشانی 

ئیمپراتۆریەتی  پاشاموەی  زۆرترین  بتوانن  ئەوەی  بۆ  بجەنگن  توركەكان 

عوسامنی بخەنە سەر توركیا، بەرامبەر بەوەش بەڵێنی بە كوردەكان دابوو 

كە لە پاشاندا دەوڵەتێك بۆ هەردوو نەتەوە لە چوارچێوەی توركیای نوێدا 

دروست دەكات، بەاڵم ئەم بەڵێنانە هەمووی پشتگوێ خران و پاش سێ ساڵ 
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و لە رێكەوتننامەی ئاشتی لۆزان لە ساڵی ١٩٢٣ دا مافی سەربەخۆ بوونی 

بەكورد،  بەڵێنەكانی  جیاتی  لە  ئەتاتوركیش  و  وەالنرا  یەكجاری  بە  كوردان 

توركیای كرد بە واڵتی )توركە بەختەوەرەكان( رەوشی كوردان باشرت نەبوو 

لە چارەنوسی كوردانی ژێر دەستەی عەرەبەكان لە عێراق و سوریا و یاخود 

لە لە كوردەكانی ئێران..

بە  بوو  توركاندا  بۆتەی  ناو  لە  كورد  نەتەوەی  تواندنەوەی  ب��ەزۆر 

سیاسەتی رۆژانە، بەكارهێنانی زمانی كوردی قەدەغەكرا، بەزۆر تواندنەوەی 

نین،  ك��وردی  كە  ناوچانەی  ئەو  بۆ  بەزۆرەملێ  راپێچكردنیان  بە  كورد 

جۆرە  بەم  تەختكردنی...  و  گوندەكانیان  سوتاندنی  و  كوردان  لەناوبردنی 

هەرلە سااڵنی بیستەوە زۆر زووتر لە سەرهەڵدانی پەكەكە و ئۆجەالن توركیا 

چەوساندنەوەی  و  قەالچۆكردن  بە  دەستیكرد  سیستەماتیك  شێوەیەكی  بە 

بەزەبرو زەنگی كوردان، كوردانێك كە نیوەی ئەو سی ملیۆن كەسەیان واتە 

پازدە ملیۆنیان لە توركیا دەژین و ژمارەشیان بەم جۆرە چارەكێكی دانشتوانی 

پێكدەهێنن. هەموو هەوڵەكانی كوردیش بۆ سەرهەڵدان و  هەموو توركیا 

لەبەر  دەكران،  سەركوت  ئاسن  و  ئاگر  بە  رەوشە  ئەو  رووبەڕووبوونەوەی 

یەكنەبوون یاخود دابەشبوون و پەرت بوونی كوردانیشەوە هەموو جارێك 

ئەم  سەربازیانە  وەحشیانەو  شێوەیەكی  بە  تەنها  كە  چۆتەسەر  توركیا  بۆ 

سەرهەڵدانانەی كورد دامركێنێتەوە.

ساڵی ١٩٧٨ كاتێك پەكەكە دامەزرا بارودۆخی كوردەكان لە توركیا باشرت 

نەببوو، هەتا ئەو كاتەش دەوڵەتی تورك بە زەبری ئاگر و ئاسن رووبەڕووی 

و  سیاسی  مافە  داوای  بێتو  ئەگەر  دەوەستا  كوردان  سەرهەڵدانێكی  هەر 

كلتوریەكانی خۆیان كردبێت، دەستگیركردنی بە كۆمەڵ، كوشنت، بزركردن و 

بێسەروشوێنكردنی خەڵك، ئەشكەنجەدان هەموو ئەمانە كردەوەگەلێكن كە 

ئەنتەرناسیۆنال و هەموو  هەتا ئەم ساتەش تەواوی راپۆرتەكانی ئەمنستی 

رێكخراوە نارساوەكانی دیكەی مافی مرۆڤ راشكاوانە ئاماژەیان بۆ كردووە...
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پاش ئەوەی مانگی سێپتەمبەری ١٩٨٠ لە توركیا كودەتایەكی سەربازی 

كران.  زیاتر  كوردەكان  دژی  لە  ه��ەاڵواردن  و  چەوساندنەوە  ئەنجامدرا 

تایبەتەكانیشدا قەدەغەكرا،  بارودۆخە  لە  بەكارهێنانی زمانی زمانی كوردی 

بە  بەرهەرجۆرێك  و  لەهەر شێوەیەك  كوردان  گرفتی  باسكردنی  ئاشكرا  بە 

یاسای  بوو.  تەنها سزادان  ئاكامەكەی  كە  كارێك  بە  بوو  ئاشكرا  شێوەیەكی 

تازەی دژ بە تیرۆری نوێ هاتە ئاراوە كە تیایدا تۆمەتی جوداخوازی لە نێو 

خەڵكی  بەردەوام  یاسایە  ئەم  هەمان  بەپێی  هەروەها  بوو،  چوارچێوەیدا 

نەتەوەیی نەك  تۆمەتی الوازكردنی هەستی  بە  زیندانەكان و  نێو  دەخرانە 

سیاسیە  و  هونەرمەندان  و  روناكبیران  لە  زۆرێك  بەڵكو  كوردەكان،  تەنها 

غەیرە كوردەكانیش كە بە ئاشكرا داوای چارەسەری كێشەی كوردیان دەكرد 

خرانە ناو كونجی زیندانەكان و وەك تیرۆریستێك مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرا...

كاتی ئیرت ئاشكرا بوو كە لەژێر ئەم بارودۆخە تازەیەشدا رەوشی كوردان 

كوردستانی  لە  گەریالیی  بڕیاریدا شەڕی  پەكەكە  ساڵی ١٩٨٤  نابێت  باشرت 

توركیا بەرامبەر بە دەوڵەتی تورك راگەیەنێت. سەرباری ئەوەی ئەم جەنگە 

زۆر زەحمەت و توندوتیژ بوو، بەاڵم لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا و لە سااڵنی 

جەماوەری،  بزوتنەوەیەكی  بە  بوو  تا  دەبوو  بەهێزتر  پەكەكە  هەشتاكاندا 

گەورەترین بزوتنەوەی رێكخراو لە نێو كوردەكانی توركیا، لە پەرچەكرداری 

توركیا  لە كوردستانی  تەنها هێزی سەربازی خۆی  تورك  ئەمەشدا دەوڵەتی 

دەوڵەتی  یاسا  چەسپاندنی  و  پارێزگاریكردن  بۆ  لەمڕۆدا  دەكرد،  تۆكمەتر 

تورك نزیكەی ٣٠٠ هەزار سەربازی لە كوردستاندا باڵوكردۆتەوە.

بەرزبوونەوەی پشتگیری لە نێو گەلی كورددا بۆ پەكەكە لە كوردستانی 

توركیادا بۆتە هۆی ئەوەی كە سوپای توركیا نەك تەنها جواڵنەوەی سەربازی 

پەكەكە بكاتە ئامانج، بەڵكو تەواوی گەلی كوردی خستۆتە نێو چوارچێوەی 

تاوانباركردن و هەرهەموویان وەك دوژمن چاولێدەكات بەهۆی ئەمەشەوە 

زۆرترین كردەوە سەربازیەكانی سوپای توركیا ئاراستەی جەنگاوەرانی پەكەكە 
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توركیا  كوردستانی  لە  كورد  سڤیلی  خەڵكانی  بە  بەرامبەر  بەڵكو  نەكراون، 

ئەنجامدراون. یەكێك لە دیارترین ئەو كردەوانەش ئەو كاتە ئەنجامدرا كە 

جەنگاوەرانی پەكەكە سەركردەیەكی ژاندرمەی شاری دیاربەكری پایتەختیان 

تیرۆركرد ئەوسا سوپای توركیا رق و كینەو نائومێدی خۆی بەسەر شاری ‹ 

وێرانكردنی گوندەكان  بە سادەیی  ئەمڕۆ زۆر  رژاندو كردیە كەالوە.  لیس‹ 

دژی  روبەڕووبوونەوەیاندا  لە  توركیا  سوپای  بۆ  ئاسایی  زۆر  كارێكی  بۆتە 

جەنگاوەرانی كورد، لەوەتای ئەم شەڕە ناوخۆیە هاتۆتە گۆڕێ سوپای تورك 

تەختی  زەویدا  لەگەڵ  سوتاندووەو  كوردەكانی  گوندی  چوارهەزار  لە  پرت 

شارەگەورەكان  بەرەو  بەزۆر  یان  كوژراون  یان  دانشتوانەكەشی  و  كردوون 

لەم  توركیا  دەوڵەتی  ئامانجی  دەبێت  ئاشكرا  جۆرە  بەم  كۆچپێكراون.. 

بەڵكو  لەناوببات،  كورد  كەلتوری  بنەمای  كە  نیە  ئەوە  تەنها  هەنگاوانەدا 

توركیا  كوردستانی  كۆمەاڵیەتی  سرتەكتوری  و  ئابوری  بنەمای  دەخوازێت 

لەناو بەرێت. 

گۆڕانكاری  پەكەكەش  ئامانجەكانی  كات  تێپەڕبوونی  بە  هەروەها 

داوای  سەرهەڵدانیدا  سەرەتای  لە  بزوتنەوەیە  ئەم  هاتووە،  بەسەردا 

رابووردوودا  ساڵی  دە  لە  بەاڵم  دەكرد،  كوردان  بۆ  دەوڵەتێكی سەربەخۆی 

چوارچێوەی  لە  ئۆتۆنۆمی  بە  پارتەكە  كە  رونكردۆتەوە  ئەوەی  پەكەكە 

بێنەدی،  توركیادا قایل دەبێت بەو مەرجەی كە داخوازیەكانی گەلی كورد 

بكات  هاوكاری  بارەوە  لەم  نەبووە  ئامادە  هەرگیز  تورك  دەوڵەتی  بەاڵم 

زیاتر  لەوەش  بەڵكو  بدۆزێتەوە،  كێشەیە  ئەو  بۆ  سیاسی  چارەسەرێكی  و 

بەهارانەی  هێرشی  ترادیسۆنالی  شێوەیەكی  بە  سەرلەنوێ  ساڵێك  هەموو 

خۆی كردۆتە سەرجەنگاوەرانی كورد بە هیوای سەركوتكردنی یەكجاریان و 

یەكالكردنەوەی دۆزەكە بە هێزی سەربازی. وێرای ئەوی لە الیەن پەكەكەوە  

یەكالیەنە  ئاگربەستی  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  ەوە   ١٩٩٣ ساڵی  لە  هەر 

سوپای  و  دەوڵەت  لەالیەن  ب��ەردەوام  هەڵوێستە  ئەم  بەاڵم  راگەیەنراوە، 
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توركەوە فەرامۆش و پشتگوێ خراون و هەرگیز وەاڵمیان نەدراوەتەوە...

سیاسەتی چەوساندنەوە و تواندنەوەی بەزۆر چەندین ئاكامی سامناكی 

یاخود  قەالچۆكران  یان  هەڵهاتن  كوردستان  لە  كورد  ملیۆنەها  لێكەوتەوە، 

ناچاركران بۆ شارە گەورەكان كۆچ و رەو بكەن. لەو شارانەشدا دەبوو لەژێر 

و  شوناس  مافێكی  هیچ  بەبێ  و  نەداری  و  هەژاری  سەختی  بارودۆخێكی 

كەلتوری خۆیان بژین یان دەبوو بۆ دەرەوەی واڵت هەڵبێن.

بەم جۆرە گرفتی كورد فراوانرت كرا و بوو گرفتێك كە تەنها لە چوارچێوەی 

كوردستانی توركیادا قەتیس نەما، بەڵكو ئەمڕۆ لە شارە گەورەكانی توركیادا 

بۆ منونە رۆژانە كوردەكان لەگەڵ ئەو كەسانەدا دووچاری رووبەڕوو بوونەوە 

دەبن كە ناخوازن یاخود نایانەوێت شوناسی كورد پەسەند بكەن بەم جۆرە 

دۆزی كورد لە توركیا نەك بچوك نەبۆوە، بەڵكو گەورەتر بوو لەوەش زیاتر 

لە كێشەكەدا  تاراوگە ئەمڕۆ بوونەتە فاكتۆرێكی سیاسی گرنگ  كوردەكانی 

لە  توركیا  بوونی  ئەندام  بە  مەسەلەی  تەنها  نەك  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمەش 

زۆر  ژمارەیەكی  بوونی  بەڵكو  پرسیارەوە،  ژێر  دەخاتە  ئەوروپا  یەكیەتی 

هۆی  بۆتە  راستیەكە  ئەوروپیەكاندا  واڵتە  لە  تورك  و  كوردی  رەوەندی  لە 

ئەوەی كە ئەم كێشەیە بكاتە كێشەك بۆ ناوخۆی ئەوروپا، بە ئامادە بوونی 

چاوی  زیاتر  چیدی  ناتوانن  ئەوروپا  دەوڵەتانی  ئیرت  رۆما  لە  ئۆجەالنیش 

خۆیان لە ئاست كێشەی كوردا بنوقێنن...

بوو،  تەواو  گۆرانیەكە  بۆوە،  ئارام  و  كپ  كەمێك  میوانەكە  ژوری 

ئۆجەالن بێدەنگ بە دەستی یاری بە زنجیرەكەی دەستی ‹ ئەوەی دڵەراوكە 

الدەبات״ دەكرد، بەڵێ كەواتە چارەنوسی كوردان هەر بەدبەختی بووە و 

مێژوی چەوساندنەوەشیان لە مێژوی دەوڵەتی توركیا كۆنرتە، هەفتاوپێنج 

ئەوە  بۆ  تەنها  دڵنیام  ״  گوتی  داو  منی  سەرنجی  پاشان  ئۆجەالن  ساڵ، 

بەڵێ  ״  لەوەاڵمدا گوتم  ببیستیت״ منیش  باسی مێژوی كورد  نەهاتوویت 

یەكسەر  گفتوگۆیانە  ئەو  پاش  كە  بوو  زەحمەت  تۆزێك  ئەوەی  وێرای  ״ 
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بۆ  دەستم  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  خۆمان،  بابەتەكەی  سەر  بچینەوە 

جانتاكەم برد و ئەو الپەڕەیەم دەرهێنا كە سەرنجەكانم تیادا نوسیبوون و 

دەستمكرد بە باسكردنیان. سەرەتا كەمێك دوودڵ بووم و لەسەر پرۆژەی 

خۆرهەاڵت قسەم كرد، ئۆجەالن ناوەكەی ال جوان بوو هەروەها سەبارەت 

ئەمە  كە  كرد  ئەوە  بۆ  ئاماژەم  كرد، من  باسامن  وتەو  ناوەرۆكەكەشی  بە 

تەنها سەرەتایەكەو دەبێت زیاتر كاری لەسەر بكەین، ئەگەر هەموویامن 

تەواوكرد هەوڵدەدەم بەهۆی وەرگێڕێكەوە بیگۆڕمە سەر زمانی توركی و 

وێنەیەكی بۆ ئەو رەوانە بكەم تاكو بیخوێنێتەوە، ئۆجەالن داوای ئەوەی 

سەردانی  دیكە  جارێكی  شۆلز  و  یاڤوز  لەگەڵ  پێكەوە  سبەی  لێكردم 

دەكاتەوەو  دیكە  شتی  هەندێك  لە  بیر  ئەویش  نێوانەدا  لەم  بكەمەوە، 

بڕیار دەدات و ئێمە ئاگادار دەكاتەوە. الپەڕەكەم خستەوە نێو جانتاكەم 

و  كردم  ماچ  ئەوالی  ئەمالو  ئەمجارەش  ئۆجەالن  سەرپێ  هەستامە  و 

ماڵئاوایی لێكردم، كە دەرگاكەم داخست گوێم لێ بوو ئۆجەالن دیسانەوە 

كاسێتەكەی خستەوە سەر هەمان گۆرانی..

 - ٧ - 
پاشاموەی ئەو رۆژەم لەگەڵ یاڤوز و جۆن  دا كە سەرلەبەیانی ئەمڕۆ 

گەشتبووە رۆما، بەسەر برد، جۆن هاوبیری ئێمە بوو لەوەی كە رۆشتنی 

ئۆجەالن لە رۆما كارێكی باش نابێت. جۆن راستەوخۆ پاش من چوو بۆ الی 

ئۆجەالن، هەروەها ئەوەشی ئاشكرا كرد كە هەر ئەمڕۆ ئەلێكس دەگاتە 

ئەوانیش  چونكە  دەناسی،  ی  ‹ئەلێكس‹  یش  جۆن‹  من‹  هەروەك  رۆما، 

پێكەوە لە چەندین مەسەلەی دیكەی تایبەت بە كورد هاوكاری یەكرت بوون، 

لەو دەمەیدا كە من چاوەڕوانی گەڕانەوەی ‹ جۆن‹ م دەكرد – كە بێگومان 

كاریگەری زۆری لەسەر رەوشەكە هەبوو- باسی‹ پرۆژەی خۆرهەاڵت‹ م بۆ 

یاڤوز كرد، یاڤوز پرۆژەكەی زۆر پێباش بوو بۆیە هەوڵی ئەوە دەدات ئەگەر 
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پرۆژەكە تەواو بوو خرایە سەر كاغەز ئەوە ئەو هەوڵ بدات وەك باڵڤۆكێك 

بەناو پەكەكەدا باڵو بكرێتەوە. 

دەمەو نیوەڕۆ جۆن گەرایەوە بۆ هۆتێلەكە، پێدەچوو ئۆجەالن داوای 

ئەوەی لێكردبێت ئەگەری دۆزینەوەی شوێنێكی نیشتەجێ بوون لە یونان 

چونكە  نەبێت،  بەوە  هیوای  زۆر  جۆن  واپێدەچوو   بەاڵم  بكات،  تاوتوێ 

لەكاتی پەیوەندییەكانی خۆی بە حكومەتی یۆنانەوە گوێبیستی ئەوە بووە 

كە حكومەتی یۆنان دەتوانێت پشتیوانی مانەوەی ئۆجەالن لە ئیتالیا بكات، 

بەاڵم خۆی بە هیچ شێوەیەك ئامادە نیە شوێنێكی نیشتەجێبوون بۆ ئۆجەالن 

بە  یۆنان،  بۆ  گەڕایەوە  جۆن  رۆژ  هەمان  نیوەڕۆی  بكات.  دابین  یۆنان  لە 

بۆچوونی من مەبەست لە گەڕانەوەشی ئەوە بوو كە جارێكی دیكە بتوانێت 

لەگەڵ  گفتوگۆ  دیسانەوە  یۆنان  لە  ئۆجەالن  پێشوازیكردنی  بە  سەبارەت 

حكومەتی یۆناندا بكات..

دەمەو ئێوارە هاوڕێ لەگەڵ یوسف و یاڤوز لەگەڵ ساراسەنی پارێزەرە 

تازە لە گۆڕێدا  ئیتالیەكەی ئۆجەالن دەمەتەقێم كرد بەاڵم الی ئەو هیچی 

شوێنی  دۆزینەوەی  لە  ئیتالیا  حكومەتی  كە  بوو  باوەڕەدا  لەو  ئەو  نەبوو، 

ئەڵتەرناتیف بۆ ئۆجەالن یەكال بۆتەوە، تەنها ئەوە نەبێت كە نازانرێت ئەو 

بوون  قایل  داوای  ئیتالیەكان  دەكرێت.  رەوانە  بۆ  ئۆجەالنی  كامەیە  واڵتە 

بشتوانن  ئەوەی  بۆ  و  گواستنەوەی  بۆ  دەكرد  ئۆجەالنیان  رەزامەندی  و 

وردەكاری ئەم گواستنەوەیە رێكبخەن، بەاڵم ئەوان ناخوازن ناوی ئەو واڵتە 

ئەوەی  لەترسی  ئەمەش  دەكرێت،  رەوانە  بۆ  ئۆجەالنی  كە  بكەن  ئاشكرا 

نەوەك ئاوی ئەو واڵتە بەر لەسەفەرەكەی ئۆجەالن ئاشكرابێت – بەتایبەت 

لەم  ئۆجەالن  سەالمەتی  گەرەنتی  نەتوانن  ئەوان  ئیرت  و   - توركەكان  بۆ 

سەفەرەدا بكەن، تەنانەت ناوی شوێنەكە بە ئۆجەالن خۆشی ناوترێت تەنها 

باوەڕەدا  یاڤوز هەردوكامن لەو  كەمێك بەر لە سەفەرەكەی نەبێت. من و 

رێكخستنی  بۆ  ئیتالیەكان  بە  رەزامەندی  نابێت  ئۆجەالن  كە هەرگیز  بوین 
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ئەو سەفەرە بدات بەر لەوەی بزانێت كە بۆچ واڵتێكی دەبن ئەمە وێرای 

ئەوەی كە هیچ جۆرە شێوەیەك لە سەالمەتی و ئاسایش بۆ گیانی ئۆجەالن 

لەو واڵتەدا لە ئارادا نابێت...

گەل  لە  تر  دوایی  رۆژی  رێكەوتبووین  ئۆجەالن  لەگەڵ  هەروەك 

دەبرو  ئەوێ  بۆ  ئێمەی  یوسف  رۆشتین،  ئۆستیا  بەرەو  شۆلز  و  یاڤوز 

چاوەڕوانیشی دەكرد تا ئێمە تەواو دەبین و بۆ رۆمامان بگەڕێنێتەوە، لە 

لە  وێنەی خۆمان  بتوانم  تا  پێبوایە  كامێرایەكم  رێگا خۆزگەم دەخواست 

نێو ئۆتۆمبیلەكەدا بكەمە فلمێك، هەر یەكەو تەلەفۆنێكی دەستی خۆی 

بەگوێجكەوە نابوو، بە هەریەكە لە زمانەكانی كوردی و توركی و ئینگلیزی 

و ئیتالی و ئەڵامنی و هۆڵەندی قسان دەكران هەموو دابومان بەیەكدا، 

سەرباری ئەوەی كە هیچ كام لە ئێمە گەش بین نەبوو بەرامبەر بە ئەگەری 

رۆشتنی ئۆجەالن لە ئیتالیا، بەاڵم تێكەاڵوی دەنگەكامنان لەوە سەیرتر بوو 

كە مرۆڤ چاوەڕوانی دەكرد. دوێنی ئێوارە یاڤوز ئێمەی داوەت كرد بۆ 

زۆر  كاتێكی  كرد،  كەیسەكەمان  باسی  كەم  زۆر  عەرەبی،  رێستورانتێكی 

خۆشامن بە پێكەنین و گاڵتەوە بەسەر برد كەشێكی پێكەنینانی و هەزەلی 

بوو...

هەروەها ئۆجەالنیش ئەمڕۆ كەمرت وەڕس و بێزار بوو، سیامیەكی پڕ 

وزەو روخسارێكی كامەرانی پیشان دەدا، هەستم دەكرد گەشتبتێە بڕیاری 

لە  نەڵێت  ئەوە  ئاشكراش  بە  هەرچەندە  بەجێبهێڵێت  ئیتالیا  كە  ئەوەی 

جیاتی ئەوە هەریەكە لە ئێمە یاڤوز و شۆلز و خۆشم ئەركێكی تایبەمتان 

پێسپێردرا، یاڤوز دەبێت بچێت بۆ فەرەنسا بۆ ئەوەی هەندێك كارو بار 

ئەستۆ  لە  ئەڵامنیا  سزادانی  یاسای  مەسەلەی  بدات، شۆلز  ئەنجام  لەوی 

بگرێت، بەتایبەتیش هەوڵبدات كە یاداشتی دەستگیركردنەكەی ئۆجەالن 

پرۆژەی  ״  لەسەر  و  بین  بەردەوام  زێڕین  لەگەڵ  منیش  هەڵوەشێنێتەوە، 

خۆرهەاڵت״ كار بكەین.
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بەجێبهێڵێت،  ئیتالیا  داوە  بڕیاری  كە  نەكرد  ئەوەی  باسی  ئۆجەالن 

بەاڵم ئەو ئەركانەی بە ئێمەی سپارد ئاماژەی ئەوە دەدەن ئەمە جۆرێك لە 

وەسیەتنامەی ئەوروپی بوو. هەموو ئەم شتانە كارێكی درێژ ماوە بوون 

و ئەنجامدانیان كاتی دەویست، بەاڵم من لەو باوەڕەدا بووم كە ئۆجەالن 

لە هەوڵی ئەوەدایە بەر لەوەی بڕوات هەموو شتەكان رێكبخات... دواتر 

پاش ئەوەی سەردانەكەمان بۆ الی ئۆجەالن تەواو بوو یاڤوز باسی ئەوەی 

بۆ  داوە  خۆی  كۆتایی  بڕیاری  ئۆجەالن  باوەڕەدایە  لەو  ئەویش  كە  كرد 

ئەوەی لە ئیتالیا نەمێنێت..

لە رۆخی دەریا و لەبەردەمی پێشەوەی رێستورانتێكدا دانیشتبووین، 

ئەو  ئەوەی كرد كە  باسی  یاڤوز  بوو،  و روناك  رۆژێكی هەتاوی و گەرم 

بانگ كرابوو  بۆ ئیتالیا بۆ ئەوەی پێداویستیەكانی نیشتەجێبوونی ئۆجەالن 

كاتێكی  بۆ  ئەوەی  بۆ  سپێردراوە  بەو  كە  تازەیەی  ئەركە  ئەو  رێكبخات، 

نادیار بچێت بۆ فەرەنسا بەڕوونی ئاماژەی ئەوە دەبەخشێت كە ئیرت كاری 

ئەو لە ئیتالیا كۆتایی هاتووە، بە واتایەكی دیكە ئۆجەالن بەتامای ئەوە 

نەماوە چیدی لە ئیتالیا مبێنێتەوە، تەنها شۆلز لەو باوەڕەدا بوو كە ئۆجەالن 

پشت بە رێنوێنیەكانی ئێمە دەبەستێ و لە ئیتالیا دەمێنێتەوە، بەاڵم من 

دڵنیا بووم لەوەی كە ئەو بۆچوونە راست نیەو ئەمە دوا سەردانی ئێمە 

دەبێت بۆ ئیتالیا.

یوسف  و  یاڤوز  لە  ماڵئاواییم  فڕۆكەخانە  لە  نیوەڕۆ  درەنگانێكی 

لە  ب��ەدواوە  سبەی  لە  بتوانم  كە  دامێ  تەلەفۆنێكی  ژمارە  یاڤوز  كرد، 

هەموو  لە  بكەم.بڕیارماندا  بۆ  تەلەفۆنی  ژمارەیەوە  ئەو  بەهۆی  پاریس 

كەیسی  چونكە  بكەین،  بەردەوام  یەكەوە  بە  پەیوەندیامن  بارودۆخێكدا 

ئۆجەالن بە رۆشتنی ئەو لە ئیتالیا كۆتایی نایەت.

هێشتا دوو كاژێری مابوو كە سواری فڕۆكەكە بم، لەبەر ئەوەشی بڕوام 

بەوە نەدەكرد جارێكی دیكە بێمەوە بۆ ئیتالیا هەرچی پارەی ئیتالیم پێامبوو 
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هەمووم دا بە بۆنبۆنسی ئیتالی10 و واین و شكوالتە، پاش ئەوەی چەیك كرام 

بۆ ئەوەی وردە وردە بچمە ژورەوە،  خەریك بوو تەلەفۆنەكەم بكوژێنمەوە 

بوو  رۆما  فڕۆكەخانەی  لە  ئەویش  كردم،  بۆ  تەلەفۆنی  ناكاو  لە  فكتۆر  بەاڵم 

بەڕێگاوە بۆ ئەسینا بۆ بە دواداچوونی كەیسێكی دیكە، لە ترانسێتەكە چاومان 

بە یەكرت كەوت و ئەوەم پێڕاگەیاند كە پێدەچێت بەم زوانە ئۆجەالن لە ئیتالیا 

دوا  بوو  خەریك  كە  كرد  باسامن  قسەو  هێندە  فكتۆردا  لەگەڵ  نەمێنێت.. 

بە  بچێت،  لەدەست  فرۆكەكەم  بوونی  سوار  بۆ  ئاگاداركردنەوەم  بانگەوازی 

پەلەپروزێ كەومتە رێ و لەبەرخۆمە گوتم ‹هەر ئەمەم كەم بوو فڕۆكەكەشم 

لەدەست بچێت...‹ بە هەناسەبڕكێ پاش كەمێك خۆم گەیاندە ناو فڕۆكەكە، 

بەاڵم هەر زوو بۆم ئاشكرا بوو كە راكردنەكەم لە خۆڕایی بوو، چونكە ئاگادار 

كراینەوە كە لەبەر تەم و مژ هەموو گەشتەكانی فڕین لە رۆما دوا دەكەون، 

فڕۆكەوانەكە ئاگاداری كردینەوە كە یەك ریز گەشتی دیكە لە پێش ئێمەوەیە 

بۆ فڕین بۆیە لە هەموو حاڵەتێكدا دواكەوتنی سەفەرەكەمان لە یەك كاژێر 

هەر  هێشتا  ئێمە  دیكە  كاژێرێكی  تێپەڕبوونی  پاش   ; جوانە  نابێت،  كەمرت 

لەسەر زەوی بووین، تەماشام كرد خواردنی ئێوارە دابەش دەكرێت كە ئەمەش 

پاش  دەرچوو  نەدەدا،  هەرواش  باشی  ئاماژەیەكی  بۆخۆی  من  بۆچوونی  بە 
كەمێكی تر لە رێگەی نامەدەنگیەكانی فڕۆكەخانەوە گوێبیستی ئەوە بووین 

تەواوی  هەیە  ئەوە  ئەگەری  و  دەچێت  خراپرت  بەرەو  ئاوهەوا  رەوشی  كە 

گەشتەكان بۆ كاتێكی نادیار هەڵبوەشێنەوە، كاژێرێكی دیكە چاوەڕێ بووین، 

پاشان گوێبیستی بڕیاری یەكجاری بووین: ئەمڕۆ ئیرت چیدیكە گەشت نیە و 

هەموو گەشتەكان راگیراون و هەموو نەفەرەكانیش دەبرێنە هۆتێل و ئەگەر 

رەوشی ئاوهەوا باشرت بوو ئەوە سبەی گەشتەكان دەست پێدەكەنەوە...

ئاسامنی  گەشتی  دەیان  پاشاگەردانی،  بە  بوو  فڕۆكەخانە  هۆڵی  لەنێو 

بەشوێن  فڕۆكەخانە  نێو  لە  خەڵكی  زۆری  ئاپۆرایەكی  كرابوون،  كانسل 

10- جۆرێكە لە نەستەلەی ئیتالی - وەرگێڕ- 
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ئەو  بەشوێن  دەرەوە  لە  دیكەش  ئەوانی  بوون،  جانتاكانیاندا  دۆزینەوەی 

پاسانەدا دەگەڕان كە خەڵكیان بۆ هۆتێل دەگواستەوە.. ئێستا ئیرت نیوە شەوە، 

لە هەموو الیەكەوە خەڵكی ماندوو توڕە دێنەبەرچاوان، زۆری پێدەچێت تا 

بەشوێن  زۆریش  خەڵكێكی  دەهێرنێنەوەو  جانتاكان  سەرلەنوێ  دیسانەوە 

تیایاندا بەرچاو دەكەوێت بەشوێن جانتاكەیدا وێڵە  جانتاكانیدا دەگەڕێت، 

كە دەرمان و پێداویستی زۆر گرنگ و پێویستی تێدایە. هەندێكی دیكە زۆر 

بە خەمی ئەوە بوو كە دەبوو هەر ئێستا بەو فرۆكەیە گەشتەكەی بكردایە.. 

جگەرەكێشان  داگیرساند،  جگەرەیەكم  و  دانیشتم  جانتاكەم  لەسەر  منیش 

لە نێو هۆڵەكەدا قەدەغە بوو، بەاڵم كارمەندەكانی فڕۆكەخانە خۆیان بەوە 

ماندوو نەدەكرد كە لێپرسینەوە لەگەڵ جگەرە كێشەكاندا بكەن، رەنگە لەو 

باوەڕەدا بن كە النیكەم ئەوەی جگەرەی لە دەمدا بێت بێدەنگ دەبێت و 

هاوارناكات... نزیكەی كاتژمێر یەك و نیوی شەو ئێمەیان بۆ هۆتێلكی نزیك 

فڕۆكەخانە گواستەوە، دنیا زۆر تەمومژاوی بوو، تا  پاسەكە لەبەردەم دەرگای 

لە  پێشرت  هۆتێلەیە  ئەو  هەمان  هەر  كە  نەمنزانی  داینەبەزانین  هۆتێلەكە 

رۆژی جەژنی كێرسدا لێی دابەزیبووم، هەرگیز لەو باوەڕەدا نەبووم كە وا 

زوو دیسان بۆ ئەم هۆتێلە دەگەڕێمەوە!

نەفەرەكانی  لە  )زۆرێك  ناجێگر  و  كورت  شەوێكی  بەسەربردنی  پاش 

بە گۆرانی و  بڕیاریان دابوو پاشاموەی ئەو شەوە  بۆ هۆتێلەكە هێرنابوون 

بەزمەوە لە نێو باڕی هۆتێلەكەدا نەك لە نێو جێگای خەودا، بەسەر بەرن.( 

فڕۆكەخانە،  بۆ  براینەوە  شەش  ونیو  كاتژمێر  داهاتوو  رۆژی  سەرلەبەیانی 

بۆمان  نیو  و  كاتژمێر هەشت  ببوو،  جێگیر  ئاووهەوا  رەوشی  خۆشبەختانە 

هەیە گەشتەكەمان بەرەو ئەمستەردام درێژە پێبدەین...

گرت  تەكسیم  یەكسەر  ئەمستەردام  لە  سخیپۆڵ  فڕۆكەخانەی  لە 

هەر  دەرەوە.  بۆ  یەكسەر  پاشان  و  كرد  دوشێكم  ماڵەوە  بۆ  رۆشتمەوە  و 

بەرەو  پاشان  و  خ��وارد  بەیانیم  نانی  نزیك  قاوەخانەیەكی  لە  ناوە  لەو 
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نوسینگەكەمان بەڕێكەوتم، زۆر شادمانم كە ئەمڕۆ هیچ جورە ژوان یاخود 

فڕۆكەو  و  گەشت  بەدەست  بووم،  شەكەت  زۆر  نیە،  دادگام  ئامادەبوونی 

هۆتیل و كەم خەوی تەواو ماندوو بووم، بەاڵم لە الیەكی دیكەش هەروەك 

پێشبینی دەكەم ئەگەر ئەمە دوا گەشتی رۆما بێت ئەوە ستەمە وا بە ئاسانی 

لە بیرم چێتەوە...

 - ٨ -
هەفتەیەك پاش گەڕانەوەم لە رۆما لەگەڵ ئەندرێ پێكەوە دەستامن كرد 

پێشەكیەكی  ئەندرێ  پرۆژەی خۆرهەاڵت‹   › لە وردەكاریەكانی  كاركردن  بە 

جوانی سەبارەت بە مافی كوردان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا ئامادە 

كردبوو، هەموو گەلێك مافی ئەوەی هەیە خۆی بڕیار لە چارەنوسی خۆیی 

لە گرنگرتین رێكەوتنە  و ئۆتۆنۆمی بدات، كە ئەمەش دیارە بەپێی یەكێك 

یاساییە نێونەتەوەیەكان نارساو بە پەیامننامەی جنێف گرەنتی كراوە.

هەندێك  لە  كرا  پێشێل  میلەتێك  چارەنوسی  دیاریكردنی  مافی  ئەگەر 

حاڵەت و بارودۆخدا ئەو گەلە مافی ئەوەی هەیە كە ״جەنگی دیاریكردنی 

نوسی،  تەواوی  بە  پرۆژەكەمان  ئەوەی  پاش  راگەیەنێت،  خۆی״  شوناسی 

وێنەیەكم بۆ ئۆجەالن وەرگێڕایە سەر زمانی توركی، رەشنوسی ئەم پرۆژەیە 

توركی چەند رۆژێكی  بۆ  بەجۆرێك كە وەرگێڕانەكەی  بوو  زۆر دوورودرێژ 

دەویست، ئەگەر هەموو شتێك بە ئاسایی تێپەڕێت ئەوە هەفتەی داهاتوو 

وێنەیەكی ئەم پرۆژەیە بە زمانی توركی دەگاتە دەستی یاڤوز و ئۆجەالن.

لەگەڵ  داهاتوو  هەفتەی  بۆ  ژوانێكی  ئەندرێ  نێوەشدا  لەم  هەر 

كۆمیسیۆنی ئەوروپا لە برۆكسل سازكردبوو بۆ ئەوەی ئەم پێشنیارەی ئێمەیان 

لەگەڵدا تاوتوێ بكات. لەگەڵ چەند ئەندامێكی پارلەمانی ئەوروپاشدا وەك 

 PAULA GREEN › و پاوال گرین › HEDY DANCONA ›هەدی ئانكۆنا

‹ وتووێژمان كردبوو، زێڕین بۆ یەكەم جار دێت بۆ ئەمستەردام و پێكەوە 
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راسپاردەكانی ئۆجەالن تاوتوێ دەكەین، ئەو دەبێت كاری لۆبی كوردەكان لە 

نێو پارلەمانی ئەوروپا و پارتە سیاسیەكان وەگەڕخات، پەیامەكەمان ئاشكرا 

بوو: دەمانەوێت هەوڵی بەدەستهێنانی زۆرترین پشتیوانی سیاسی ئەوروپا 

بەرەو  ئێمە  بۆ  یەكەم  هەنگاوی  وەك  ئەوروپا  پشتیوانی  چونكە  بدەین، 

ریگای راستەقینەی بەدیهێنانی ‹ پرۆژەی رۆژهەاڵت‹، زۆر گرنگە.

خۆمان  وكارەكانی  ئیش  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  ئێمە  هەرچەندە 

كە  بوو  ال  ئەوەم  هەستی  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  من  بەاڵم  رادەپەڕاند، 

رۆشتنی ئۆجەالن لە رۆما وەك هەورێكی چڵكنی رەش بەسەر سەرمانەوەیە، 

بكردایە  تەلەفۆنیان  زێڕین  یاخود  یاڤوز  یان  جۆن  ئەگەر  جارێك  هەموو 

چەند  رۆژی  جار  هەندێك  دەكرد  تەلەفۆنیان  ب��ەردەوام  هەمووشیان   -

جارێكیش- یەكسەر هەستی ئەوەم ال دروست دەبوو كە ئیرت تەواو ئێستا 

هەواڵی رۆشتنی ئەوم پێڕادەگەیەنن...

تێگەشتم  ئەوە  ئۆجەالن  لەگەڵ  دیدارمدا  دوا  لە  كە  ئەوەی  سەرباری 

كە ئێمە دەبێت بەردەوام بین لەسەر كارەكامنان لە ‹ پرۆژەی خۆرهەاڵت‹ 

ئەویش  دەترسم  دیكە  شتێكی  لە  من  بەاڵم  نەمابێت،  ئیتالیاش  لە  ئەو  با 

ئەوەیە كە ئەگەر ئۆجەالن لە ئەوروپا نەمێنیت ئەوە ئەوروپا زۆر پەرۆش 

نابێت بۆ دۆزینەوەی رێگا چارەیەك بۆ كێشەی كورد. لە الیەكەوە هیوایەكی 

زۆرم بەوە هەبوو كە ئێمە بەهۆی ‹ پرۆژەی خۆرهەاڵت‹ توانیبێتامن پرۆژە 

بە  جێبەجێكردن  و  بەرجەستەكردن  بۆ  گونجاو  ریالیستی  زۆر  رێگایەكی 

پراكتیكی بدۆزینەوە و بەوردی و درشتی بیخەینە سەر كاغەزو پێشكەشی 

بیر  كە  بۆم  بوو  زەحمەت  زۆر  جار  هەندێ  دیكەشەوە  الیەكی  لە  بكەین 

لەوە نەكەمەوە: ئەترسم هەموو ئەم ماندوو بوونە بە هەدەر بڕوات و پاش 

ئێمە  پالنەكانی  هەموو  ئیرت  ئەوروپا  لە  بەدەركەوتنی  و  ئۆجەالن  رۆشتنی 

بكەوێتە نێو چاڵە بەفری سیاسەتەوە!



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 116

هەتا ئێستا هێشتا ئۆجەالن نەڕۆشتووە، بایەخی سیاسیش بۆ مەسەلەكە 

رۆژنامەو  چاوپێكەوتنی  داوای  رۆژان��ە  من  دەب��وو،  زیاتر  دەهات  هەتا 

تەلەفزێۆنیم لێدەكرا. هەرچەندە من زۆر بە گرنگم دەزانی كە مەسەلەكە 

بایەخی سیاسی زیاتر وەربگرێت و لە میدیاكاندا باسی بكرێت، بەاڵم كاتی 

زۆر زیاتری دەویست وەك لەوەی كە من چاوەڕێم دەكرد بۆیە بڕیارم دابوو 

كە رۆژانە لە دوو كاژێر زیاتر بۆ ئەوە تەرخان نەكەم، ئەمە سەرباری ئەوەی 

دۆسیەكەی دیكەم كە ئەویش هەر دۆسیەی كوردانە و تایبەتە بە ‹ مەد تی 

ڤی‹ كاتێكی زۆر دەخوازێت، مەد تی ڤی لەگەڵ ئەو كۆمپانیا ئینگلیزیەی كە 

گرێبەستی پەخشی لەگەڵدا مۆركردووە كێشەی هەیە و رەنگە گرێبەستەكەی 

هەڵوەشێنێتەوەو پەخشەكەی راوەستێت.. 

هەفتەیەك پاش سەردانم بۆ الی ئۆجەالن دەبوو چەندین جاریش بە پەلە 

سەردانی برۆكسل بكەم بۆ ئەوەی خێرا بەتەنگ پرۆسەكانەوە بچم، ئێستاش 

كە ئۆجەالن لە ئەوروپایە تاقە تەلەفزێۆنی كوردی لە هەموو شتیك زیاتر بۆ 

كوردەكان پڕ بایەخە و زۆر ناخوش دەبێت بۆیان ئەگەر ئەم كەناڵە داخرێت 

و پەخشی راگیرێت.

لە  نیوێك  هەفتەو  پاش   ١٩٩٩ ژانیوەی  ی   ١٦ رێكەوتی  شەمەی  یەك 

كرا  بۆ  تەلەفۆنەم  ئەو  دواجار  بۆ  ئۆستیا  لە  ئۆجەالن  الی  بۆ  سەردانم  دوا 

كە زۆر دەمێك بوو پێشبینی و چاوەڕێم كردبوو. جۆن بەتەلەفۆن ئاگاداری 

بەرەو  ״ رۆشتووە  بەجێهێشتووە  ئێوارە ئۆجەالن رۆمای  كردمەوە كە دوێنی 

واڵتی هاوڕێكەی خۆمان ئەو هاوڕێیەی كە لە كەیسەكەی پێشوودا پێكەوە 

ناسیامن!״ جۆن نەیدەویست ناوی واڵت و كەسان بەرێت زیاتریش گوتی ״ 

خەمت نەبێ ئەو بە سەالمەتی گەشتووە״ لەوەاڵمی پرسیارێكی مندا كە داخۆ 

یان درێژتر لەوێ دەمێنێتەوە جۆن گوتی  لەواڵتەدایە  ترانسێت  بە  ئۆجەالن 

״ ئامانج ئەوەیە كە بۆ هەمیشە لەوێ مبێنیتەوە״ هەروەها زیاتر بۆ دڵنیایی 

گوتی ״ دەبێت ئەمە بە نهێنی مبێنێتەوە، بەاڵم تۆ تێگەشتیت كە من مەبەستم 
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لە كام واڵتە؟ ״ لە وەاڵمدا گوتم بەڵی تێگەشتم...

ناسیبوومان  پێشوودا  كەیسی  لە  كە  هاوڕێیەمان  لەو  مەبەستی  جۆن 

ئەلێكس بوو، بەم جۆرە ئیرت بۆمن رون و ئاشكرا بوو ״ ئۆجەالن لە روسیایە״.
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بولەر BOHLER وەك خۆی

بەجێهێشت  رۆمای  ئۆجەالن  كە  هەفتەیەی  ئەو  پشووی  كۆتایی  لە 

بابەتێكی دورو   )DE VOLKS KRANT( لە رۆژنامەی د ڤۆلكس كرانت

 JAN( هودەمان  یان  الیەن  لە  بابەتە  ئەم  كرایەوە،  باڵو  من  لەسەر  درێژ 

HOEDEMAN( لە ژێر ناوی ‹ بولەر وەك خۆی‹ باڵوكرایەوە...

پاش ئەوەی لە بەرنامەكەی ‹باوتن هۆف‹ یەكرتمان ناسی، یان پەیوەندی 

خۆشحاڵ  ئۆجەالن  دۆسیەكەی  بە  سەبارەت  لێكردم  داوای  و  كردم  پێوە 

لەسەر  تەنها  نوسینەكە  بنوسێت،  تەسەل  تێرو  بابەتێكی  ئەگەر  دەبێت 

دۆسیەكەی ئۆجەالن نابێت، بەڵكو لەسەرخودی خۆشم دەبێت: پاڵنەرەكانی 

ئەو كارەم، بیركردنەوەم پاشخانی كەسایەتی خۆم، بۆچون نەڕینەكانم لەمەڕ 

پیشەی پارێزەری، من بێگومان ئەم داوایەم لە دڵەوە پیخۆش بوو- جا ئایا 

ئەمە لەخۆبایی بوون بێت یان نا، نازانم –، بەاڵم كەمێكیش هەر دەترسام..

لە راستیدا سەرنجی ئەوەم دابوو كە لەم ماوەیەی پێشوودا رۆژنامەنوسان 

تایبەتی  ژیانی  بە  بایەخدانیان  تایبەتیش  بە  پێدەدام،  زیاتریان  بایەخێكی 

من  بدەن.  موەكیلەكەم  مەسەلەی  بە  بایەخ  لەوەی  وەك  بوو  زیاتر  خۆم 

بە  سەبارەت  سەمەرانە  سەیرو  هەڵسەنگاندنە  ئەم  نەمدەتوانی  سەرەتا 

خودی كەسایەتی خۆم وەك ״بابەتێكی هەواڵ״ لە رۆژنامەكاندا باش تێبگەم، 

بەاڵم پێدەچێت كاركردنی پارێزەرێكی ژن و موەكلێكی وەك ئۆجەالن بیرو 
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بۆچوونی جیاوازی لێبكەوێتەوە، ئەمەش كەم تا زۆر لە چوارچێوەیەكی وەك 

.)THE BEAUTY AND THE BEAST ،11خامنە شۆخەكەو جانەوەرەكە(

رۆژنامەیەكی ئەڵامنی )BILDZEITUNG( زیاتر ئەمەی رونكردۆتەوە 

دۆسیەكەی  بە  سەبارەت  نوسینێكی  دیسێمبەردا  مانگی  لە  خۆی.  الی 

 DER TERRORCHEF UND DIE SCHONE( ئۆجەالن لە ژێر تایتلی

ANWALTIN – سەرۆكی تیرۆریستان و دادوەرە شۆخەكە( باڵو كردەوە. 

من سەبارەت بەم رەوشە لە الیەكەوە نیگەران بووم بەوەی كەسێكی 

وەك ئۆجەالن وەك تیرۆریست وێنە بكرێت یان خودی توانای من و شێوازی 

روخسارم وەك كچە بلۆندو قژزەردێكی جوان نیشان بدرێت، بەاڵم لە الیەكی 

دیكەشەوە وەك كەسێكی هەلپەرست بیرم دەكردەوە، بۆ نا؟ ئەگەر پێویست 

بەوە بێت پارێزەرێكی قژ زەرد و بلۆند بتوانێت ئەم مەسەلەیە بوروژێنێت 

خراپ نیە...

 DE VOLKS( رۆژن��ام��ەی  كە  دەم��زان��ی  هەمووی  ئەمانە  وێ��رای 

خراپیش   )BILDZEITUNG(ئەڵامنیەكە رۆژنامە  لە  جیاوازە   )KRANT

زیاتر  رۆژنامەیەدا  لەو  بكەم  باس  خۆم  بە  سەبارەت  شتێك  ئەگەر  نیە 

لەوە بێت كە داخۆ من چ جۆرە جل و چ جۆرە ماركەیەك دەپۆشم.. بۆیە 

پاش كەمێك بیركردنەوەو پاش ئەوەی كە ‹ یان هودەمان‹ چەند نوسین و 

ریپۆرتاژێكی خۆی بۆ ناردم كە پێشرت نوسیبوونی و من زۆرم ال باش بوون، 

لە سەرەتای مانگی ژانیوەدا تەلەفۆنم بۆ كرد و بەڵێنم پێدا كە خۆم ئامادە 

دەكەم بۆ چاوپێكەوتنەكە و بڕیارماندا كە رۆژی دووشەممەی دادێ كاتژمێر 

دەی سەرلەبەیانی لە ماڵی خۆم كارەكە ئەنجام بدەین، چونكە ‹ یان‹ لەوە 

ئەنجام  كارەكە  ئارامی  بە  نەتوانین  خۆمدا  نوسینگەكەی  لە  كە  دەترسا 

11-  خامنە شۆخەكەو جانەوەرەكە، الحسنا ء و الوحش، چیرۆكێكی خەیاڵیە كە بە چەندەها 

شێوە كراوە بە فلیم و درامای تەلەفزێۆنی، تیایدا جانەوەرێك و شۆخێك توشی ئەڤینداری 

دەبن. وەرگێڕ
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بدەین و تەلەفۆن جاڕسامن بكات، سەرەتا پێم باش نەبوو لە ماڵی خۆمدا 

ئەم كارە بكەم، چونكە نەمدەویست ئادرەسی تایبەتی خۆم تێكەڵ بە كار 

بكەم و ئاشكرای بكەم، بەاڵم ‹ یان‹ ئارامی كردمەوە و بەڵێنی ئەوەی دا كە 

بەرپرسانە لەگەڵ ئەو ئادرەسە مامەڵە دەكات، بۆیە منیش قایل بووم.

‹یان‹ رێك لە كاتی خۆیدا گەیشت من هێشتا سەرقاڵی خۆ ئامادە كردن 

بووم، خەریكی كۆكردنەوەی ماڵ و قاوە دروستكردن بووم كە زەنگی دەرگا 

لێدرا. من خۆم لە خۆمدا ژنێك نیم كە دەمەو بەیان زۆر لە ماڵەوە بووبێتم 

و بە دەست و برد بم لە كاری ماڵدا، خۆ ئەگەر دووشەممەش بێت و یەكەم 

دووقات  كارەكانم  هەموو  مەكە،  باسی  هەر  ئیرت  ئەوە  بێت  هەفتە  رۆژی 

كاتیان دەوێت. ‹یان‹ زۆر ئەوەی ال گرنگ نەبوو چوست و چاالكانە بەسەر 

قادرمەكاندا بەرەو نهۆمی سێهەم سەركەوت، پێدەچوو بە پێچەوانەی منەوە 

ئەو تەواو خۆی بۆ كارەكە ئامادە كردبێت!

من  بوو،بەڵكو  دووشەممە  بەیانی  سەرلە  كە  نا  ئەوە  لەبەر  تەنها 

رانەهاتبووم كە شتی تایبەتی خۆم بۆ كەسێك كە تازە دەیناسم،باس بكەم 

بۆیە سەرەتای گفتوگۆكامنان تۆزێك نائارامیم پێوە دیار بوو. ‹یان‹ بێگومان 

سازدابوو  چاوپێكەوتنی  دیكەدا  كەسانی  چەندین  لەگەڵ  ئەوەی  بەهۆی 

ئەوەی دەزانی بۆیە سەرەتا لە خۆیەوە دەستی پێكرد باسی دایك و باوكی 

و ئاستی خوێندنی خۆیی و خولیاكانی – هیوایەتەكانی- بۆ باسكردم، پاش 

نیو كاژێر ئیرت من بە تەواوی نائارامیەكەم رەوییەوەو بێگومانیش بە تەواوی 

دااڵنەكەیدا  لەبەردەم  و  میوان  ژوری  چوینە  ئەوسا  ئیرت  بەئاگاهاتبووم! 

دانیشتین.

باسی ئەوەم كرد كە من لە شاری فرای بۆرگ )FREIBURG( گەورە 

بووم، كە بەشاری خوێندكارانی زانكۆ نارساوە لە باشوری خۆرئاوای ئەڵامنیا 

لە سەرسنوری نێوان فەرەنسا و سویرسا. باوكم كە ئەمساڵ تەمەنی دەبێتە 

لە  پاشان  و  چاپخانەیەك  لە  سەرەتا  بوو  دارایی  بەڕێوەبەری  ساڵ  هەفتا 
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وزەو  خاوەن  لەسەرخۆ  و  هێمن  كابرایەكی  نیشتەجێبوون.  كۆمپانیایەكی 

پێموابێت  گەشبین.  و  ف��راوان  و  قوڵ  باوەڕێكی  بیرو  و  زۆر  توانایەكی 

حەزی  پارێزەر  زۆر  كە  بەكاردێت  تێدا  ژمارەی  كە  كارانەی  لەو  حەزكردن 

لێناكات و كاری نەخشە بۆ كێرشاو و چوارچێوە بۆ داڕێژراوم لە باوكمەوە بۆ 

ماوەتەوە هەروەها خۆشبەختانەش تێروانینی پۆزەتیفانە بۆ ژیان.

دایكم كارمەندی حكومی بوو لە وەزارەتی فیدرالی خوێندن و رۆشنبیری، 

كە تەمەنی من بۆتە دووساڵ دایكم ناچار بووە كارەكەی خۆی رابگرێت و 

لە پاشاندا كە من چوومە قوتابخانە دەست بە كار بكاتەوە، هەرچەندە بۆ 

ئەو عەیامە قورس بووە، بەاڵم دایكم ئەوەی بە گرنگ زانیوە كە هەمیشە 

كار بكات بۆ ئەوەی زیاتر پشت بە خۆی ببەستێت – دایكم زۆرجار بەوە 

گوناهبار كراوە كە وەك پێویست ״ هەروەك چۆن لەو سەردەمەدا باو بووە 

ئەمەو  بدات،  منداڵەكەی  بە  بایەخ  ئەوەی  بۆ  نەماوەتەوە  ماڵەوە  لە   ››

خۆشەویستم بۆ ئەدەب و شانۆ و هەروەها پێویستی تێكەاڵو بوون لەگەڵ 

خەڵكیدا، بەدڵنیاییەوە لە دایكمەوە بۆ ماوەتەوە.

ئاسایی  سەردەمە  ئەو  بۆ  دیسان  ئەمەش  كە  بووم  منداڵ  تاقانە  من 

جاران  زۆربەی  دیكەمدا  خوێندنەكانی  لە  پاشان  و  قوتابخانە  لە  نەبووە، 

من تەنها كەس بووم كە نە خوشك و نە برام نەبووە، منداڵە گوناهەكەیان 

لێكمدەدایەوە،  بەرامبەرم  تەشەرێك  تانەو  وەك  من  ئەمەش  كە  پێدەوتم، 

بەاڵم لە راستیدا من ئەو حاڵەتەم ال خۆش بوو، ژوری خۆم بەتەنها بۆ خۆم 

بوو، لەگەڵ خوشكێكدا نەبووم لەسەر یاریەكامنان بەشەڕ بێین، یان برایەكی 

لەگەڵدا  خۆمی  بكات  پێویست  هەمیشە  كە  نەدەبوو  لێپەیدا  بێزاركەرم 

بگونجێنم، ئەمە وێرای ئەوەی كە وەك تاقانەیەك نازێكی زۆرت هەڵگیراوە 

دایك و باوكم هەمیشە دەڵێن لەم بوارە دا زۆر خێرا خۆم بۆ ئاشكرا كردوون، 

چونكە وەك دەڵێن تەمەنم تەنها چەند رۆژیك بووە و لەو خەستەخانەیەی 

كە تیایدا لە دایكبووم وەك نەریتی جاران كە باو بووە دەبوو منداڵی تازە 
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ئاینی  رێورەسمێكی  وەك  خەستەخانەكەدا  كەنیسەی  نێو  لە  بوو  دایك  لە 

باپیرەم لە  لەالیەن قەشەیەكەوە پیرۆز بكرێت12. دایك و باوكم و نەنك و 

نێو خەستەخانەكەدا بوون كاتێك قەشەكە قایل نەبووە لە دایك بوونەكەم 

پیرۆز كات، چونكە ناوەكەم ״ بریتا״ ناوێكی ئاینی نەبووە! هەروەها دایك 

و باوكم قایل نەبوون لە جیاتی ئەو ناوە ناوی دیكەی وەك بریگێتا یاخود 

داوای  لێیپرسیوە  كردووە  قەشەكە  لە  دەمی  رووی  باوكم  لێبنێن،  بریگیتم 

چی دەكات بۆ ئەوەی منداڵەكەی بە ناوی بریتا ناو بنێت و پیرۆزی كات؟ 

قەشەكەی  بە  باوكم  ١٩٦٠كە  ساڵی  لە  سەردەمە  ئەو  ماركی  پەنجا  دیارە 

ئامادە  تا قەشەكە رازی نەبێت بەوەی كە  داوە بڕە پارەیەكی كەم نەبووە 

بێت ناوەكەم قبواڵ بكات و كارەكەی خۆی ئەنجام بدات، باوكم هەمیشە بە 

پێكەنینێكی قوڵەوە پێم دەڵێت تەمەنت هەفتەیەك نەبوو كە یەكسەر بڕە 

پارەیەكی زۆر لەسەرمان كەوتیت! ناهەقیشی نەبوو راستی دەكرد..

كەواتە بەراستی منداڵێكی تاقانەی تەواو بووم بە واتای خۆی، لە نێون 

خێزانێكدا گەورە بووم كە هەمیشە پارێزراو بووم و هەرگیز خەمی هەژاری 

كۆنەكامندا  وێنە  لە  بووم،  الواز  و  بچوك  نەبووە،  پارەیی  بێ  و  نەداری  و 

لەگەڵ  هەبووە  بچوكم  دەموچاوێكی  بكەیت  بەدی  ئەوە  باش  دەتوانیت 

دەمێكی درێژدا، دەمێكی درێژ پڕ بە واتای خۆی بە روخسارو بە راستیش، 

وزەیەكی زۆرم هەبووە كە دەبوو ئەم وزە زۆرە لە خۆمدا دەركەم ئەویشم 

بە ئەسپ سواری و سەمای بالی دەربڕیوە. بێ سەبرو بێ ئارام بووم كاتی 

خۆشی و ئێستاش هەر وام، هەمیشە ویستووەمە شتی نوێ تاقیكەمەوە و 

شتی نوێ فێر بم، خێڕا جارس بووم و بێزار بووم لە شتەكان، هەرچەندە بە 

حەزو تینێكی زۆرەوە چوومەتە قوتابخانە، بەاڵم هەستی ئەوەم هەبووە كە 

خوێندنەكەم زۆر هێواش دەڕوات.خوێندن بۆ من زۆر ئاسان بوو، هەرگیز 

12  -لە ئاینی كریستیاندا منداڵ كاتێك لە دایك دەبێت پاش ماوەیەك لە الیەن قەشەیەكی 

تایبەتەوە هەندێك ئاوی بەسەردا دەكرێت و لە دایك بوونەكەی پیرۆز دەكرێت، ئەمەش 

رێورەسمێكی ئاینیە و زیاتر وەك نەریتێكی لێهاتووە.... وەرگێڕ
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خۆیان  شتەكان  هەموو  قوتابخانەوە  و  خوێندن  بە  نەدەكرد  سەرقاڵ  خۆم 

هەروا بەڕێوە دەچوون. دایك و باوكم و مامۆستاكانیش بەدەستمەوە گیریان 

بەردەم  مبخەنە  كە  بڕیاریاندا  ئیرت  بۆیە  بكەن  نەیاندەزانی چی  خواردبوو، 

پسپۆڕێكی دەرونناسی تا پشكنینی دەرونیم بۆ ئەنجام بدرێت، كە چوومە 

قوتابخانەی ئامادەیی ئەم خووەم هەروەك خۆی بوو.

هێشتا ئەو پشكنینە م الی پسپۆڕە دەرونناسەكە زۆر باش لە بیر ماوە، 

تەمەنم حەوت سااڵن بوو دەبوو كۆمەڵێك تاقیكردنەوەی زۆر ئەنجام بدەم، 

گێڕانەوە،  وێنەكێشان، چیرۆك و حیكایەت  ژمارە و حسابكردن،  وشەكاری، 

شتگەلێكی خۆش بوون، هەمووشیانم بە باشی ئەنجام دابوو، چونكە پاش 

ئاشكراكردنی دەرئەنجامەكە بە دایك و باوكمیان راگەیاندبوو كە ״ كچەكەتان 

بارەوە  لەم  نورساو  و  كتێب  ئێستادا  سەردەمی  لە  ״  بەرزە13  ئاست  ژیری 

یەكجار زۆرن، هەروەها پرۆگرامی تایبەت هەیە بۆ ئەو مندااڵنەی كە ئەم 

دیاردەیەیان هەیە، ئەمە وێرای چەندەها رێكخراوی جیاواز بۆ دایك و باوكی 

ئەو مندااڵنە بۆئەوەی بزانن كە چۆن مامەڵە لەگەڵ منداڵەكانیاندا بكەن، 

بەاڵم لە سااڵنی شەستەكاندا شتێكی ئەوتۆ زۆر لەم بارەوە نەبوو كە بەرچاوی 

گۆڕێدا  لە  مندااڵنەش  بەو  تایبەت  قوتابخانەی  رونكاتەوە،  باوكان  و  دایك 

لەبەردەمی  چارەیەك  تەنها  كرابوو،  فەرامۆش  بابەتە  ئەم  بڵێن  یان  نەبوو 

مندا ئەوە بوو كە پۆلێك یاخود ساڵێكی خوێندنم بۆ پێشخەن، ئەوێ دەمێ 

دایك و باوكم لە خۆمیان پرسی كە من لەو بارەوە چی دەڵێم و بۆچونم چیە، 

بەاڵم من پێمخۆش نەبوو، چونكە من خۆم هەمیشە لە پۆلەكەمدا بچوكرتین 

منداڵ بووم جا ئێستاش ئەگەر ساڵێكم پێشخەن ئەوە هاوڕێكانم هەمووی 

Intellectual giftedness -13 ئەمە دیاردەیەكی ژیریە نەك نەخۆشی، 

نێو  لە  دیاردەیە  ئەم  زۆرجار  هەیە،  بەرزیان  زیرەكی  ئاستی  كە  دەگوترێت  كەسانە  بەو 

منداڵدا وەك نەخۆشی سەیری كراوە، چونكە منداڵەكە لە سەرەتادا ئاسایی نایەتە بەرچاو، 

ئەلبێرت ئەنشتاین یەكێك بوو لەم كەسانە ئەو لە منداڵیدا تا درەنگانێك نەیدەتوانی قسان 

بكات و زۆر ئارەزوی قوتابخانەشی نەبوو... وەرگێر
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گەورەتر دەبن بۆیە هەرگیز حەزم بەمە نەدەكرد هەروەها حەزم نەدەكرد 

كە هاوڕێكانم بەجێبێڵم، بۆیە بڕیارمدا لە شوێنی خۆمدا مبێنمەوە!

دایك و باوكم چەندین ساڵ دواتر ئەنجامی پشكنینە دەرونیەكەیان بۆ 

باسكردم، چونكە نەیاندەویست بەهۆی ئەو ئەنجامەوە من توشی لەخۆبایی 

بوون و سەركێشی بم و بە چاوێكی نزمەوە سەیری مندااڵنی دیكە بكەم، 

بوونی  زیرەك  كە  دەكردمەوە  رون  بۆ  ئەوەیان  هەمیشە  ئەوە  جیاتی  لە 

كەسێك واتای ئەوە دەگەیەنێت كە زیاتر هەست بە بەرپرسیارەتی بكات، 

ئەگەر لە كەسێكی دیكە باشرت بیت ئەمە واتای ئەوە دەگەیەنێت كە دەبێت 

هەمیشە لەپشت كەسانی دیكەوە بیت و ئاگات لێیان بێت ئەمە نەك تەنها 

دەرسانەی  لەو  دیكە  یەكێكی  وابوو.  هەر  دواتریش  بەڵكو  قوتابخانە،  لە 

پەیوەندی  و  سیاسەت  كە  بوو  ئەوە  بووم  فێر  باوكمەوە  و  دایك  لە  كە 

باوكم  و  دایك  گێڕاوە،  گەورەی  رۆلێكی  چ  ئەواندا  ژیانی  لە  كۆمەاڵیەتی 

درێژە  و سااڵنێكی  بوون  و هەڵسوڕاوی سیاسی  گەنجیەوە چاالك  لە  هەر 

لە  ئەوان هیچیان   -SPD - ئەڵامنیا پارتی سوشیال دیموكراتی  لە  ئەندامن 

خێزانێكی دەوڵەمەندەوە نەهاتوون، بەاڵم هەردوكیان لە ژیاندا سەركەوتوو 

بووە، هەروەك چۆن  باشیان دەستكەوت  پارەی  و  كاریان كردووە  و  بوون 

كەسێك زیرەك بێت بەرپرسیاریەتی زیاترە بە هەمان شێوەش خۆشیان كە 

كە  بۆیە  زیاتریان هەڵگرتووە،  بەرپرسیاریەتی  دەستكەوتووە  زیاتر  پارەیان 

دارا  ئەو كەسانەی كەمرت  بۆ  بووە خۆیان تەرخانكردووە  باش  باری مادیان 

بوون  باوەڕەدا  لەو  ئەوان  چونكە  نا-،  خێركردن  كاری  بە  ئەمەش   – بوون 

رێگای  لە  دەبیت  بەڵكو  بكڕیت،  ناتوانیت  كۆمەاڵیەتی  بەرپرسیاریەتی 

پەیوەندییە سیاسیەكانەوە بە كردەوە ئەنجامی بدەیت.

جیا لەمانەش بۆ ئەوان گرنگ بوو كە هەمیشە من ئەوەم لە یاد بێت 

كە پێگەشنت و پەروەردە بوونم لە ناو ئەو خێزان و پێگەیەدا هەروا لە خۆڕا 

دروست نەبووە بۆیە سەرباری ئەوەی كە دایك و باوكم دارا بوون و پارەیان 
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لەبەر دەستدا بووە، دەبوو من ئەوە بزانم كە خەڵكانی دیكە بۆ پەیداكردنی 

پارە زۆر ماندوو دەبن، بۆیە یەكەم پشووی خوێندن لە كارگەیەكدا كارم كرد 

كاركردن  و  راوەستان  لە  بوو  بریتی  كارەش  ئەو  دۆزیمەوە،  بۆی  باوكم  كە 

بەردەمی  دەهێنایە  بەرهەمەكانی  هەبوو  بانێكی  كە  مەكینەیەك  سەر  لە 

كرێكاران، كارەكەم خۆش نەبوو، بەاڵم دەرسی لێوە فێر بووم...

بەم جۆرە سیاسەت و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان رۆلی زۆر گرنگیان 

گێڕاوە لە پەروەردەی مندا، بۆیە بێگومان وەاڵمێكی جوان دەبێت ئەگەر تۆ 

لەمن بپرسیت: كەواتە لەبەر ئەوە بووە بڕیارت داوە ماف و یاسا بخوێنیت 

و منیش لە وەاڵمدا بە تۆ بڵێ�م ״بەڵی بێگومان من ویستوومە ببم بە پارێزەر 

تا لەو رێگایەوە عەدالەت بە دەست بێنم״ ئەمە وەاڵمێكی جوانە بۆ ئەوەی 

لە رۆژنامەدا باڵو بێتەوە، بەاڵم بەداخەوە وا نیە ئەگەر وا بڵێ�م ئەوە راست 

ناكەم. لە راستیدا من لە پاش خوێندنی ناوەندی شتێكی ئەوتۆ لە مێشكمدا 

دەرسەكامندا  هەموو  لە  ئایندە،  لە  بكەم  چی  دەمەوێت  بزانم  كە  نەبوو 

بوون  باش  یەك  وەك  وانەكاندا  هەموو  لە  كۆتاییم  منرەكانی  بوون  باش 

راوێژكاری خوێندن  بۆ  بەاڵم  دیكەدا،  ئەوی  بەسەر  نەدەدا  بابەتێكم  باشی 

لە قوتابخانە زۆر ئاشكرا بوو: بەم منرە باشانەوە باشرت وایە بڕۆیتە كۆلێژی 

پزیشكی و ببیتە نوژدار. لەو كاتەدا لە ئەڵامنیا خوێندنی پزیشكی پێویستی 

بە منرەی زۆر بەرزدەكرد، ئەو منرانەی كە من هەمبوون پێویستی بەوە نەبوو 

كە ناوم بچێتە نێو لیستی چاوەڕوانی یاخود تیروپشكم بۆ بكرێت، بەڵكو من 

راستەوخۆ وەردەگیرام، لێرەوە راستەوخۆ شتێكم ال دروست بوو كە یەكالی 

كردمەوە: بڕیارمدا خوێندنی پزیشكی لە مێشكی خۆمدا دەركەم...

ئیرت بولەری تەواو ئەمەیە: هەمیشە ئەگەر خەڵكانی دیكە پێیان باش 

بووبێت كە من ئەو شتە دەبێت بكەم، رێك بە پێچەوانەوە شتێكی دیكەم 

كردووە، هاوڕێكانم هەمیشە بە گاڵتەوە دەیانگوت ״ ئەگەر ویستت بریتا 

شتێك بكات ئەوە دەبێت رێك و رەوان شتێكی پێچەوانەی لێداواكەیت تا 
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ئەوەت بۆ بكات كە خۆت دەتەوێت!״ ئەمە بێگومان بۆ گاڵتەیە و زل كراوە، 

بەاڵم هەندێك راستیشی تێدایە، رقم لەوە دەبێتەوە بە الوازی تەماشا بكرێیت 

و ئەگەر هەست بەوە بكەم پەراوێز دەخرێم زۆر سەرسەخت و كەلە رەق 

دەبم و مووی قژم بەرز دەبنەوە! هەڵبژاردنی خوێندنەكەم منونەیەكی باشە 

بۆ ئەمە من خۆم هیچ شتێكم بەرامبەر بە خوێندنی پزیشكی نەبوو، بەاڵم 

ئەو جۆرە هەڵبژاردنەم ال خۆش نەبوو..

بە  بێگومان  پارادۆكسی؟  یاخود  تەبا  دژە  لە  جۆرێكە  ئەمە  ئایا 

دڵنیاییەوە، بەقسەی خۆم دەكەم، ئەو رێبازە دەگرم كەخۆم بڕوام پێیەتی، 

مرواریم  كە  بێت  ئەمانە  لەبەر  رەنگە  شۆڕدەمبەوە،  خۆمدا  ناخی  بە 

تەبا  دژە  لە  جۆرێكە  بەرهەمی  هەمانشێوە  بە  مرواریش  دەوێت،  خۆش 

و پارادۆكسی، چونكە لە راستیدا مرواری بەرهەمی جۆرێكە لە نەخۆشی، 

جوانەی  بەرهەمە  ئەو  كەچی  سەدەفەكاندا  نێو  لە  هەوكردن  لە  جۆرێك 

لێپەیدا دەبێت!

كێشەم بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ ئەوەدا نیە ئەگەر ملوانكەی مرواری 

چونكە  كۆنزەرفەتیف،  و  بەتەمەن  ژنانی  بە  بێت  تایبەت  نەریتێك  وەك 

بەرگ  و  جل  لە  جۆرێك  كە  نەبووە  باش  پێم  هەرگیز  ئەمەدا  لەبەرامبەر 

بكرێتە ئاماژە بۆ چەپی سیاسی، بۆ منونە ئەگەر دەنگت بە چەپی سەوز دا 

ئەوە دەبێت جۆرێكی تایبەت بلوس لەبەركەیت و پێاڵوێكی تایبەت لە پێ 

بكەیت، بە راستی ئەمانە هەموو شتی بێ واتان.. 

با یەكجاری خاڵە خراپەكانی دیكەی رسوشتی خۆمت بۆ ریز كەم، باشرت 

وایە ئەوەش بڵێم كە من زۆر لەشت دەكۆڵمەوە و قیرسیچمەم هەروەك 

كەسێك  ئەگەر  دەبرێت.  ناوی   )NACHTRAGEND( بە  ئەڵامنیدا  لە 

لەمێشكمی  و  دەمێنێ  لەبیرم  هەمیشە  بكات  لەگەڵدا  خراپم  مامەڵەی 

لە  كە  فیلەی  ئەو  وەك  رێك  وای��ە،  فیل  ئەقڵی  وەك  ئەقڵم  دەرناكەم، 
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رێكالمەكەی رۆلۆ )ROLO(دا هەیە14، فیلێكی منداڵ لە باخچەی ئاژەاڵن 

دەمی  نزیك  بسكیتێك  منداڵەكە  پێدەكرێت،  گاڵتەی  منداڵێكەوە  لەالیەن 

یەكسەر  بیخوات  دەیەوێت  فیلەكە  كە  بەاڵم  دەكاتەوە،  بچوكەكە  فیلە 

فیلە  جۆرە  بەم  خۆی  دەمی  بۆ  دەیبات  پێكەنینەوە  گاڵتەو  بە  منداڵەكە 

ئەمە  پاش  ساڵ  چەندین  دەشكێت،  و  دەبێتەوە  تەریق  زۆر  منداڵەكە 

بوون،  گەورە  تەواو  ئیرت  منداڵەكە  و  فیلەكەش  كە  كاتێك  ئاهەنگێكدا  لە 

هەردوكیان یەكرت دەبیننەوە، بەاڵم فیلەكە بۆی دەگەڕێتەوە و یەك زلەی 

باشی لێدەدات و تۆڵەی خۆی وەردەگرێتەوە..  منیش وەك ئەو فیلە وام، 

هەرگیز شتی لەو جۆرەم لە بیر ناچێتەوە!

یاسام  و  ماف  بۆچی  بەاڵم  هەڵنەبژارد،  پزیشكیم  خوێندنی  جۆرە  بەم 

هەڵبژارد لەبەر ئەوەی حساب و ژمارەی تیا نیە ؟ رەنگە ئەمە تارادەیەك رۆڵی 

هەبووبێت، نكوڵی لەوەدا ناكەم، بەاڵم بە پلەی یەكەم كە خوێندنی ماف و 

یاسام هەڵبژارد بۆ ئەوە بوو كە پێویست نەكات بڕیار بدەم، چونكە لە رێگای 

دادوەر،  بیتە  دەتوانیت  بگریت،  الیەن  چەندین  دەتوانیت  خوێندنەوە  ئەم 

ئەمە  گوتم  خۆمدا  لەگەڵ  جۆرە  بەم  كۆمپانیاكان،  مافناسی  یاخود  پارێزەر، 

دەكەم و پاشان سەیردەكەم بزانم چۆن دەبێت، ئەمەش دیسان رسوشتێكی 

)بولەر(ە كە هەمیشە دەڵێت)پاشان سەیر دەكەم بزانم چۆن دەبێت(، چونكە 
من زۆر باش نیم لەوەی بتوانم پالنێكی زۆر چڕ و ئاڵۆز بۆ ئایندە داڕێژم بۆیە 

هەمیشە دەڵێم ‹ با جارێ ئەمە بكەم پاشان سەیر دەكەم بزانم چۆن دەبێت‹.

بەاڵم بەراست ئەمە تەنها هۆكاری راستەقینە نەبوو بۆ هەڵبژاردنی ئەو 

خوێندنی  ئەوەی  بۆ  هەبوون  دیكە  راستەقینەی  هۆكاری  بەڵكو  خوێندنە، 

وەك  بتوانم  كە  دەك��ردەوە  لەوە  بیرم  كاتەدا  لەو  هەلبژێرم،  یاسا  و  ماف 

ئامادە  خۆ  بۆ  شتە  گونجاوترین  یاساش  خوێندی  و  بكەم  كار  دبلۆماسێك 

14- ئەمە یەكێكە لە رێكالمە جوان و بەناوبانگەكان، كە لە راستیدا رێكالمەكە بۆ بسكیتەكە 

دەكرێت، بەاڵم ئەم چیرۆكەی لەگەڵدا پێشكەش كراوە. وەرگێڕ 
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كردن بۆ كاریكی لەو جۆرە، راستت پێ بڵێم ئەوە زیاترخەونێكی گەوجانەی 

بێت  راستەقینە  بیركردنەوەی  ئاسۆیەكی  ئەوەی  وەك  بوو  الویم  تەمەنی 

دبلۆماتە  و  كەسایەتی  بە  سەبارەت  زۆرم  كتێبی  كاتەدا  لەو  ئایندە،  بۆ 

مەتەرنیش  و   )TALLEYRAND( تالیراند  دەخوێندەوە  مێژووییەكانم 

كاریگەریم  و  بگۆڕم  جیهان  بێگومان  دەمویست   ،)METTERNICH(

ببینم،  دوورەك��ان  واڵتە  و  بكەم  زۆر  سەفەرێكی  هەبێت.  مێژودا  بەسەر 

ئەمانە بۆ من گرنگ بوون، بەاڵم ئەو دەمە تەمەنم هەژدە سااڵن بوو. وێرای 

ئەمانەش رەنگە رونرتبێت ئەگەر باسی ئەوەش بكەم بۆچی زیاتر بڕیارمدا 

لە  ئەوە  خولیای  كاتی خوێندیشدا هەر  لە  تەنانەت  بخوێنم،  یاسا  و  ماف 

مێشكمدا مابوو كاری دبلۆماسیەت بكەم، بەاڵم سەرەنجام هەرگیز لێبڕاوانە 

شتێك  هەموو  پێش  جارێ  دبلۆماسیەوە،  هێڵی  بچمە  نەدا  ئەوەم  هەوڵی 

حەزم بەوە نەدەكرد ببمە فەرمانبەر، چونكە ئەم كارەم زۆر ال سڤیل بوو، 

راوێژكاری  بە  بوو   )KOHL(ك��ۆل دەمە  ئەو  كە  بوو  ئەوە  خاڵیش  دووەم 

ئەڵامنیا و من لەخۆم رانەدەبینی كە بەراستی مبەوێت كار بۆ ئەو بكەم..

من لە خوێندنی ناوەندییەوە چاالكڤانی رێكخراوی ڤاڵكن سەر بە الوانی 

هەفتاكان  سااڵنی  سەرەتای  ئەمە  بووم،   )SPD( دیموكرات  سوشیال  پارتی 

لە  بوو  لیرباڵ  چەپ-  هاوپەیامنی  یەكەم  سەرهەڵدانی  سەرەتای  كە  بوو 

ئەڵامنیا. لەو دەمەدا لە دایك و باوكمەوە فێر بووم كە لەو رێگایەوە دەبێت 

سیاسەتی ئەڵامنیا بەشێوەیەكی رادیكاالنە بگۆڕێت و چاك بكرێت، ویللی 

ئامانجە  ئەو،  كەسایەتی  بوو،  بەرز  منونەی   )WILLY BRANDT( برانت 

سیاسیەكانی، وە ك زۆرێك لە خەڵكی منیش زۆر پێمخۆش بوو كە خەاڵتی 

نۆبلی بۆ ئاشتی پێدرا. لە ناوەڕاستی هەفتاكاندا من هێشتا بۆم نەبوو دەنگ 

بدەم، بەاڵم لە كاتی دووەم بانگەشەی هەڵبژاردندا چاكەتێكم لەبەر كردبوو 

كە بەگەورەیی ناوی ویللی لەسەر نورسابوو...

شمیت  هێلموت  ئ��ەو  جێگرەوەكەی  سەرەتا  برانت  ویللی  پ��اش 
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)HELMUT SCHMIDT( تاكە منونەم بوو، الیەنگرو هاوسوزی بووم زۆر 

بە بڕواوە وەك )ترپەی دڵی چەپایەتیم( ناوم دەبرد، بەاڵم وەك زۆرێك لە 

چەپەكان  حكومەتی  لە  من  گەورەكانی  چاوەڕوانیە  دیكە  هیواو  خەڵكانی 

لە كۆتایی هەفتاكان و سەرەتای هەشتاكاندا رەوینەوە و توشی نا ئومێدیان 

پارێزگاری  بڕیاری  رادیكاالنە،  حوكمی  دەستور،  لە  پارێزگاریكردن  كردم، 

ناتۆ15...هتد 

لە  دەبوو،  خراپرت  بڕوات  باشرت  بەرەو  ئەوەی  جیاتی  لە  بارودۆخەكە 

ئەوكاتە   )SPD( حكومەتی  كه  بۆچونەی  ئەو  گەشتمە  بێگومان  پاشاندا 

ئەڵامنیا  لە  ئابوری  –بارودۆخی  هاتبوو  ئاڵۆز  بارودۆخێكی  دووچ��اری 

 BAADER-( خراپرت ببوو هەروەها هێرشەكانی رێكخراوی بادر- ماینهۆف
MEINHOF( و راف )RAF16( كاری حكومەتی چەپەكانی گرانرت كردبوو- 

زیاتر  و  دانایە  كەمرت  مرۆڤ  ساڵیدا  هەژدە  هەڤدەو  تەمەنی  لە  بێگومان 

چاوەڕوانی روداوی كتوپڕو خێرا دەكات..

بەمجۆرە هەموو شتێك دەگۆڕا، پارتە چەپە مەدەنیەكان بەرەو خراپرت 

دایك  بە  بەرامبەر  منیش  دەبوو  لێدەهات،  راستەكانیان  وەك  و  دەچوون 

چونكە  نەدەبوو،  لێسەوز  هیچی  كارەش  ئەم  بەاڵم  بوەستمەوە،  باوكم  و 

بەرەو  هەڵگەڕانەوە  بكەم؟  چی  دەبوو  كەواتە  بوون،  چەپ  تازە  ئەوان 

الی راست هەرگیز بۆ من ئەلتەرناتیف نەبوو بۆیە هەوڵم دەدا هەر وەك 

15- ئەم بڕیارە كە بە ئینگلیزی بە بڕیاری جوت پاریزگاری )double decision( نارساوە، 

لە رۆژی ١٢ی دیسێمبەری ١٩٧٩ لە الیەن دەوڵەتانی ئەندامی ناتۆ مۆركرا بۆ ئەوەی ٥٧٢ 

رۆكێتی مەودا ناوەندی تاك كاڵوەی ئەتۆمی ئەمەریكی لە ئەوروپا جێگیر بكرێت، ئەمەش 

 SS/ وەك پەرچەكردارێك بەرامبەر بەوەی كە یەكیەتی سۆڤیەتی جاران لەو كاتەدا رۆكێتی

20 ی لە ئەوروپای خۆرهەاڵت جیگیر كردبوو- وەرگێڕ-

16- بۆ تێگەشنت لە رێكخراوی راف و بادرماینهۆف بڕوانە فەرهەنگۆكی ئەم كتێبە لە دوا 

بەشدا – وەرگێڕ
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چەپێك بەرامبەر بە دایك و باوكم بوەستمەوە: دژی ئیرسائیل بم و لەگەڵ 

فەلەستینیەكاندا بم، دژی ئەمەریكا بم و لەگەڵ یەكیەتی سۆڤیەتدا بم..

بە  خەونم  خوێندەوە،  )LENIN(م  لینین  و   )MARX( ماركس   

شۆڕشێكی ئاشتی خوازانەی جیهانیەوە دەبینی، زۆر سەرسام بووم بە رۆزا 

لە  بەشداریەكانیدا  و  هەوڵ  لە   )ROSA LUXEMBURG( لوكسۆمبورگ 

سەرو هەمووشیانەوە بە شێوازی روناكبیرانەی ئەو لە تێكوشان و خەباتیدا. 

سوزیان  دڵنیاییەوە  بە   )RAF( راف  رێكخراوی  سیاسیەكانی  ئامانجە 

ئەوا  بگرم  لەخاڵێكدا  باوكم  و  دایك  مبویستایە  كاتێكیش  هەر  راكێشابووم، 

 FRANZ – سرتاوس  جوزیف  فرانس  لە  پێباشرتە  )بادرماینهۆفم  دەمگوت 

هەموو  بە  م  ‹راف‹  توندوتیژەكانی  كارە  بەاڵم   ،)-  JOSEF STRAUSS

شێوەیەك رەت دەكردەوە، ئەوە چارەسەر نەبوو بۆ رەوشەكە...

دژی  لە  پرۆسەكانم  بەڕێوەبردنی  شێوازی  دیكەشەوە  الیەكی  لە 

ئەندامانی رێكخراوی بادر- ماینهۆف زۆر بە ناپەسەند دەبینی. تێنەدەگەشتم 

بزوتنەوەیەكی چەپدا سەرهەڵبدات،  نێو  لە  ئەوها  رێبازێكی  دەبێت  چۆن 

)ئازادی  كە  دەكردەوە  ئەوە  لەسەر  جەختی  لوكسۆمبۆرگ  رۆزا  هەمیشە 

 SPD - هەمیشە بریتیە لە ئازادیەك بۆ بیركردنەوەی ئەوانی دیكەش(، كەچی

– لەو باوەڕەدا بوو كە ئەم رێچكە فۆرمێكی بنەڕەتیە  لە سیاسەتی ئەو، بەاڵم 

بەداخەوە من گەیشتمە ئەو بڕوایەی كە ئەم مۆدێالنە كاتێك برەویان سەند 

كە پارتی - SPD – هێشتا لە ئۆپۆزیسیۆندا بوو، بەاڵم كە خۆیان هاتنە نێو 

دەسەاڵتەوە راستەوخۆ هیچی نەما بۆیە هەموو ئەو منونە بەرزانەی كە من 

بۆ چەپم دانا بوو الی خۆم تەنانەت بۆ ئایدۆلۆجیای سوشیال دیموكراتیش لە 

كاتی پرۆسەكانی دژبه ئۆتۆ شیللی )OTTO SCHILY( پارێزەرو راوێژكاری 

گودرون ئینسلین )GUDRUN ENSSLIN( بوو بە منونەی بەرزم.

تەواوەتی  بە  وایە  باشرت  كە  دەرئەنجامەی  ئەو  گەشتمە  كۆتاییدا  لە 

تەنها  من  بارەشەوە  لەم  راستەوە،  و  چەپ  بە  بكەم  فەرامۆش  سیاسەت 
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كەس نەبووم، پێم وابێت بێزاربوون لە سیاسەت بە بیركردنەوەیەكی منونەیی 

هەژمار دەكرێت بۆ سەرەتای سااڵنی هەشتاكان هەروەها چەندەها هاوڕێی 

دیكەشم هەبوون كە رێك وەك من بیریان دەكردەوە لەو ماوەیەدا، دواتر بە 

راستی بۆم دەركەوت كە پێداویستی من بە خۆ تەرخانكردن بۆ شتێك كە من 

بە )هۆكارێكی گونجاو( ی بزانم چیدی نەماوە سەرباری ئەوەش پێویستم 

بهێنم،  بەدی  پێداویستیە  ئەو  ئەوەی  بۆ  بدۆزمەوە  رێگایەك  كە  بوو  بەوە 

بەاڵم ئەمەم زۆر درەنگ بۆ رۆشن بۆوە..

ئێستاش پاش هەموو شتێك زەحمەتە كە بتوانم ئەو رەوشەی كە بەسەر 

لە  جۆریك  بەتەواوی  بارودۆخە  ئەو  بگێڕمەوە،  هاتبوو  هاوڕێكامندا  و  من 

روبەڕووبوونەوەی قەدەر بوو سەبارەت بە ئایندە كە تێهەڵكێشی كۆمەڵێك 

پێچەوانەی  بە  ناخۆشیەكانیەوە،  و  خۆشی  بە  ژیاندا  لە  بوون  راستی 

هاوتەمەنەكانی خۆمانەوە ئێمە بێزارو پڕ بووین لە بارودۆخەكە لە الیەكەوە 

تەنانەت  وەرنەدەگرت  شتەكانی  جدی  بە  كەسێك  هیچ  و  شتێك  هیچ 

بە جدی و  بەدرێژایی شەو  لە الیەكی دیكەشەوە چەندین جار  خۆشامن، 

راشكاوانە باسامن لە هەڕەشەكانی وەك جەنگی ئەتۆم و پیسبوونی ژینگە 

دەكرد. زۆر لەوە دڵنیا بووین كەسامن تەمەنی بیست و پێنج تەواو ناكات و 

گشتامن دەبینە قوربانی تەقینەوەی بنكەیەكی ئەتۆمی یان دەبینە قوربانی 

بە  پەنجە  دەزانێت  پێویستی  بە  لەپڕدا  كە  ئەمەریكا  گەمژەی  سەرۆكێكی 

بنێت، بۆیە خوازیاری ئەوە بووین كە ئەگەر  بەناوبانگەكەدا  دوگمە سورە 

بەخۆمان  بایەخامن  بەڕێز مبرێت.  مردنێكی  با  ئەوە  دەبێت مبرێت  مرۆڤ 

بەرگانەمان دەكرد  و  ئەو جۆرە جل  باسی  ترسێكی زۆرەوە  بە  زیاتر دەدا، 

كە بۆ كاتی رودانی كارەساتەكان گونجاون، وێرای هەموو ئەم دڵنیابوونەش 

تەنانەت  و  خوێندن  لەسەر  بووم  بەردەوام  كەچی  تیاچوون،  و  كۆتایی  لە 

پێشكەش كردنی دكتۆراكەشم...
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لە  سیاییدا خۆی  بواری  لە  بوو  چاالك  جاران  كە  ئێمە  لە  تاكێك  هەر 

سیاسەت دوورخستەوەو وازی هێنا، سیاسەت گەمەیەكی پیس بوو كە تەنها 

مرۆڤە پیسەكان دەیانكرد، ئێمە نەماندەویست چیدی لەو گەمەیە بەشدار 

بین، هیچی تر بەردەوام نەبووین وەستاین، لە سەرو ئەمانەشەوە كەسێك 

بێ  سیاسی  هەوڵێكی  هەموو  ناهێنێت،  بەدەست  شتیك  هیچ  تاك  وەك 

سەرەنجام دەمایەوە. ئەو بۆشایەی كە لە ژیامناندا پەیدا ببوو بە شێوەیەكی 

لە  بێت  سەرنجڕاكێش  تێكەاڵوییەكی  كە  دەك��ردەوە  پڕمان  بەوە  كاتی 

پشتگوێخسنت و ژیان بەرێكردن، كتێبی )BRAVE NEW WORLD17( مان 

ئەمە  دەخوێندەوە،   )NOSTRADAMUS18(نۆسرتادامۆس شانی  بە  شان 

 .)GLOBAL20 2000( و كتێبی )CASTANEDE19( وێرای كتێبەكانی

وردە  ژیانە  ئەم  رسوشتی  هەشتاكان  دووەمی  نیوەی  تێپەڕبوونی  بە 

وردە دەستی بە گۆڕان كرد، خوێندم تەواو كردبوو، ساڵێكم بۆ خوێندن لە 

دەكرد،  تەواو  بوو  خەریك  دكتۆراكەشم  نامەی  بەسەربردبوو،  ئەمەریكاش 

ئەوەی  پێشبینی  بكەم.  پاشان چی  كە  لە خۆم دەكرد  ئەوەم  پرسیاری  ئیرت 

كە ناگەینە تەمەنی بیستوپێنج راست دەرنەچوو بۆیە دەبوو ئیرت وردە وردە 

Brave New World -17 ئەم كتێبە رۆمانێكە لە ساڵی ١٩٣٢ لە الیەن نوسەری بەریتانی 

 – راژیونالیزم  تەكنەلۆژیاو  پێشكەوتنی  چۆنیەتی  لە  باس  نورساوە،   )Aldous Huxley(

ژیربێژی یاخود لۆژیك- كە چۆن لە ئایندەدا زاڵ دەبن بەسەر ژیانی مرۆڤدا دەكات.. وەرگێڕ

18- نوسرتادامۆس یەكێكە لەو كەسە بەناوبانگانەی كە پێشبینی هەندێك لە روداوەكانی 

ئایندەی كردووە لە نێوان سااڵنی 1550 – ١٥٦٦ دا ژیاوە بە بنەڕەت فەرەنسیە.. وەرگێڕ

و جادووكردن  بە سحر  كتێبێكی سەبارەت  ئەمەریكە چەند  نوسەرێكی   Castanede -19

نوسیوە. وەرگێڕ

20- ئەم كتێبكە كە پێشرت وەك راپۆرتێك لە ساڵی ١٩٧٧ پێشكەش سەرۆكی ئەمەریكا جیمی 

كارتەر كراوە تیایدا باسی ژیان و مرۆڤایەتی دەكات لە ساڵی ٢٠٠٠دا.. وەرگێڕ
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ئەوكاتەی  بۆ خوێندنەكەم  بكەم.  داهاتوودا چی  لە  بكەمەوە كە  لەوە  بیر 

لە ئەڵامنیادا بووم دەبوو ستاژە بكەم، بۆیە لە نوسینگەیەكی پارێزەری كارم 

دەكرد، هەر لەوێش بیرۆكەی ئەوەم بۆ هات:

بەاڵم  من!،  بۆ  گونجاوبێت  شتێكی  ئەمە  پێدەچێت   ! پارێزەری  كاری 

نوسینگەو  كەلوپەلەكانی  بە  بایەخدان  كە  بڵێ�م  ئەوە  دەبێت  داخەوە  بە 

كارەكە  بابەتی  و  ن��اوەرۆك  لە  زۆرج��ارن  شیك  شێوەیەكی  بە  دەرخستنی 

گونجاو  كاتە  ئەو  بۆ  بارودۆخەش  جۆرە  ئەم  بەراستی  بەاڵم  بوون،  گرنگرت 

قۆناغی  كە  نەدەبەخشی  ئەوەی  واتای  تەنها  هەشتا  سااڵنی  كۆتایی  بوو.. 

ئاماژەیەك  كاتدا  لەهەمان  بووە،بەڵكو  تەواو  ئایندە  رۆشنی  نا  و  نادیاری 

بوو بۆ دەستپێكێكی نوێ: سەرەتای قۆناغێكی چاالك و گەرم كە منیش بە 

كرد،  پەیدا  پارەم  كرد،  زیادیان  تواناكانم  بەڕێكەوتم.  لەگەڵیدا  كامەرانیەوە 

لە نوسینگەیەكی مەزنی  پەیدا بوون، من  لە پڕدا  پێكەوە  ئەمانە هەمووی 

پارێزەریدا لە یەكێك لە بانكە میرتۆپۆلەكانی فرانكفۆرت كارم دەكرد، رێنوێنی 

و ئامۆژگاریم پێشكەش بە خەڵكانی دەوڵەمەند دەكرد، مانگانەیەكی باشم 

تایبەتی خۆم هەبوو، هەندێك  وەردەگرت، نوسینگەیەكی جوان، سكرتێری 

جار خۆم زۆر بە گرنگ دەزانی كە دەمەو بەیان بە قاتەوە بۆ كار دەچووم.. 

ئێواران پاش دە یاخود دوازدە كاژیر كار دەگەڕامەوە ماڵەوە بە نیوە مردوویی 

دادەنیشتم، بەحاڵ دەمتوانی تۆزێك سەیری تەلەفزیۆن بكەم هەندێك جار 

بێزاردەبووم و دەكەومتە گومانەوە كە سبەی لەسەر ئەو كارە بەردەوام بم، 

لەخۆم دەپرسی: ئەرێ بۆ خاتری خوا من چی دەكەم؟ كەچی رۆژی دواتر 

دیسان دەچومەوە بۆكارو بەردەوام دەبووم...

پێش ئەوەی وەڕس بوون تەنگم پێهەڵچنێت و توشی گرفت و بێزاری بم 

رێكەوت بەهانام هات و یارمەتیدام، ئەو ساڵەی كە لە ئەمەریكا خوێندم، 

كرد  كارم  فرانكفۆرت  لە  ساڵێك  ئەوەی  پاش  ناسی،  هۆڵەندیم  پارێزەرێكی 

داوای كردم و خواستمی پاش نیو ساڵی دیكە واتە لە ساڵی ١٩٩١ كارێكم الی 
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)LOEFF CLAEYS VERBEKE( كە نوسینگەیەكی گەورەی پارێزەری بوو 

لە ئەمستەردام دۆزیەوە، بەبێ ئەوەی زۆر بیری لێبكەمەوە یەكسەر بەرەو 

هۆڵەندا گواستمەوە، دیارە ئەمەش دیسانەوە نیشانیدا كە بولەر خۆیەتی و 

ئەوە رسوشتەكەیەتی...

خۆشبەختانە زۆر بیرم لەم هەنگاوە نەكردەوە دەنا بە راستی هەرگیز 

لە ژیامندا كاری وام نەدەكرد، كە هامتە ئێرە یەك وشە هۆڵەندیم نەدەزانی، 

هیچی ئەوتۆشم لەسەر ئەم واڵتە نەدەزانی، هۆاڵندا بۆ من تەنها لە پەنیرو 

گوڵی توڵپدا نارساو بوو هیچی دیكە... هەروەها گواستنەوەكەم بۆ هۆاڵندا 

كارەكەم  لە  بیر  كردمەوە  كۆڵ  لە  ئەوەی  درێژ  ماوەیەكی  تا  یەكەمجار  بۆ 

بكەمەوە كە داخۆ باشە یان نا رەنگە ئەمەش بە ئانقەست نەبووبێت، بەاڵم 

دەكرێت ئامانج بووبێت...

لەو  ساویلكانە  زۆر  نەبوو  هۆڵەندا  لەسەر  زۆر  زانیاریم  ئەوەی  لەبەر 

دڵنیایشەوە  بە  نزیكن،  یەكەوە  لە  زۆر  ئەڵامنیا  كە: هۆڵەنداو  بووم  باوەڕەدا 

زۆر لەیەكرت جیاواز نین تەنها ئەوە نەبێت كە زمانەكە جیاوازە، بۆیە یەكسەر 

 )LOEFF( دەكرد  كارم  شوێنەی  لەو  بكەم،  هۆڵەندی  فێری  خۆم  هەوڵمدا 

زۆری  هەرە  زۆربەی  بۆیە  بوون  نێونەتەوەیی  كەیسی  كارەكامنان  زۆربەی 

كارەكان بە ئینگلیزی بەڕێوە دەچوون، بەاڵم من خۆم پێمخۆش بوو بە زووترین 

كات فێری زمانەكە ببم، هەوڵمدا یەكسەر بە هۆڵەندی قسان بكەم، سەرەتا 

هەڵەم زۆر دەكرد، بەاڵم لەو باوەڕەدا بووم كە هیچ كەس ئەمەم لێناگرێت، 

سەرەتادا  لە  تەنانەت  نەخوێند،  كۆرسم  هۆڵەندی  فێربوونی  بۆ  هەرگیز  من 

فەرهەنگیشم نەبوو، بەاڵم من بەهۆی گوێگرتن و قسەكردنەوە خۆم رادەهێنا 

لە  ئێوارە  و  نەمزانیبا واتەكەی چیە فۆنەتیكەكەیم دەنوسی  ئەو وشانەی كە 

فكتۆری هاوسەرم دەپرسی تا بۆم شیكاتەوە، هێشتا من یەكەم وشەم لە یاد 

ماوە كە واتەكەیم نەدەزانی و نوسیبوومەوە ئەویش وشەی )بەخشین لە باج( 

بوو،،چونكە ئەم وشەیە زۆر لە كەیسەكاندا دووبارە دەبۆوە و فڕم بەسەرەوە 
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هەوڵەكانی  باشی  بە  زۆر  من  بەاڵم  چیە،  لەوە  مەبەست  نەمدەزانی  نەبوو، 

خۆم چڕ كردەوە و پاش ساڵێك ئیرت دەتوانم بڵێم هۆڵەندییەكی پاك فێر بووم، 

زمانەكە  دەكرد...بەمجۆرە  بەوە  شانازیم  زۆر  كە  بڵێم  ئەوەش  ئەكەم  حەز 

نەبوون،  كێشە  زۆر  هۆڵەنداش  یاساییەكانی  بڕگە  هەروەها  نەبوو،  گرفت 

پرنسیپەكان هەر هەمان پرنسیپەكان بوون بە ئەڵامنی تەنها ئەوەم پێویست 

بوو كە ژمارەی بڕگە یاساییەكان لەبەر كەم رەنگە ئەمە سادەكردنەوەیەك بێت، 

بەاڵم سەرەنجام توانیم لەگەڵ ئەوەی كە لە ئەڵامنیا فێری بووم یەكیانخەم. لە 

بكەم هۆڵەندا وەك  لەوەی كە هەست  راستەقینەی من  تاكە گرفتی  راستیدا 

ماڵی خۆمە گرفتێك بوو بە تەنها لە الیەك و هەموو ئەوانی دیكەش لە الیەكی 

دیكە...

بە  حەزیان  هۆڵەندی  زۆر  كە  منونە  بۆ  نەمدەزانی  هۆڵەندا  هامتە  كە 

چارەی ئەڵامنی نەدەكرد، ئەمە بە تەواوی بۆ من شتێكی تازە بوو، بۆ یەكەمجار 

وشیەیە  لەو  مەبەست  نەشمدەزانی  و  بێت   )MOF21( وشەی  لە  گوێم  بوو 

لە هۆاڵندا  هەیە  ئەڵامنیا  دژی  نوكتانەی  هەموو  ئەو  دەبوو  هەروەها  چیە، 

تێبگەشتامیە، بۆ منونە ئەڵامنیەكان دەكێشن بە هێلكە شەیتانۆكەداو بە دەنگی 

نەمدەزانی  هەروەها   ،)AUFMACHEN22( بیكەرەوە  دەكەن  هاوار  بەرز 

بۆچی هەمیشە داوام لێدەكرا كە پاسكیلی نەنكی كەسێكی دیكە بدەمەوە23، 

لە  ئەمە  دیارە  هۆاڵندا،  لە  دەگوترێت  ئەڵامنیەكان  بە  جنێو  وەك  وشەیەكە  ئەمە   -21

بەرهەمی ئەو رق و كینەیە بوو كە جەنگی جیهانی دووەم لە نێوان ئەڵامنیا و هۆڵەندا 

دروستیكرد.. وەرگێڕ

aufmachen -22 ئەمەش یەكێكە لەو وشانەی كە لە جەنگی جیهانیەوە ماوەتەوە، سەربازە 

ئەڵامنیەكان فێر بوون هەمیشە بەدەنگی بەرز داوای كردنەوەی شتێكی داخراو بكەن بۆ 

منونە جانتاكەت بكەوە، دەرگاكە بكەرەوە، پەنجەرەكەت بكەرەوە...هتد وەرگێڕ

دووەمی  كاتی جەنگی  لە  ئەڵامنەكان، چونكە  بە  پێكردنە  گاڵتە  وەك  ئەمەش  دیارە   -23
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زۆر شتی دیكەی لەم بابەتە، بۆ نەگبەتی من پاش دووساڵ مانەوەم لە هۆاڵندا 

جامی ئەوروپای تۆپی پێ لە نێوان ئەڵامنیا و هۆڵەندا كرا، مەبەستم ئەوەیە 

كە من هیچم بەرامبەر بە دووگوڵی نیە، بەاڵم ئەمەش یارمەتی نەدام، چونكە 

هەستی  هۆڵەندا  و  ئەڵامنیا  نێوان  لە  دووگۆڵی  كە  تێبگەم  ئەوە  ئیرت  دەبوو 

نەتەوەیی دەبزوێنێت!

شەڕی  گەرمی  گەرماو  لە  بوو  نەوەدە كان  ساڵی  سەرەتای  ئەوجا 

لە دووگۆڵێ،  بووبێت  تر  ئارام  تۆزێك  بۆ زۆر كەس  ئەمە  كەنداودا، رەنگە 

بەاڵم بۆ ئەڵامنەكان ئەمە نەگبەتی و قوربەسەرییەكی دیكە بوو لە نوكتەو 

بێگومان  ئەوە  بووایە  بەشدار  شەڕەكەدا  لە  ئەڵامنیا  ئەگەر  پێكردن:  گاڵتە 

شەڕانگێز و ملهوڕ ناو دەبرا كە هیچ دەرسێك لە جەنگی دووەمی جهیانیەوە 

ئامادە  فێر نەبوون، ئەگەر بەشداریشامن نەكردایە ئەوە ترسنۆك بووین و 

ئەو  من  بە  سەبارەت  بكەین.  جولەكەكان  لە  بەرگری  هێشتا  نەبووین 

رەوشەی كە تێكەوتبووم وەك ئەڵامنیەك لە هۆاڵندا مایەی پێكەنین بوو. لە 

ئەڵامنیا چارەی ئەو كەسە كۆنزەرفەتیڤانەشم نەدەویست كە فێر بوون تەنها 

زیاتر  ئەڵامنیا  لە  من  دەخواردەوە،  ئەڵامنیان  رەسەنی  خواردنەوەی  بیرەو 

خۆم بە بێگانە دەبینی وەك لەوەی ئەڵامنی بم، 

لە هۆاڵندا  بەردەوام  كە  ئەڵامنیایەی  بە  دژ  ئەوە هەستە  لەبەر  بەاڵم 

بكەم،  ئەڵامنیا  لە  بەرگری  بەوە دەبوو كە  پێویستم  توشم دەبوو زۆر جار 

زۆر سەیر بوو من هەرگیز خۆم هێندە بە ئەڵامنی نەزانیوە وەك لە هۆڵەندا 

توشی بووم..

بەمجۆرە لە سەرەتادا كە هامتە هۆاڵندا توشی گرفت و زەحمەت هاتم، 

بەاڵم بە دڵنییایەوە ئەمە واتای ئەوە نیە كە تەواو بێزرابێتم و وەڕس بووبم، 

جیهانیدا سەربازە ئەڵامنیەكان بۆ راكردن و خۆ دەربازكردن پاسكیلێكی زۆریان دزی و بە 

ئەڵامنیەك  لە  تانە  بخوازێت  كاتێك هۆڵەندیەك  بۆیە  ئەڵامنیا،  بۆ  پاسكیل هەڵدەهاتنەوە 

بدات ئەوە یەكسەر پێی دەڵێت )پاسكیلەكەی نەنكم بەرەوە(... وەرگێڕ
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سەرباری ئەمەش هەندێك لە حاڵەتی هەستیار بوونم بەرامبەر بە هەستی 

دژ بە ئەڵامنیا لەوە وە سەرچاوەی گرتبوو كە من هەستم بە غەریبی دەكرد 

و بیری ئەڵامنیام دەكرد، من بیری ئەڵامنیام وەك واڵت نەدەكرد، بەڵكو بیری 

خێزانەكەم و زمانەكەم و هاوڕێكانم و خواردنەكانم دەكرد، زۆری خایاند تا 

من توانیم خۆم بە خواردنی )پاروی پەنیرو شیری خەست( وەك نانی نیوەرۆ، 

رابێنم، ئەگەر راستگۆبم هەتا ئێستاش ئەو شیرە خەستەم ال خۆش نیە، بەاڵم 

ئیرت چی بكەین ئەوە شتێكی تەواو هۆڵەندییە...

و  بخوێنیتەوە  كتێب  هۆڵەندیەكان  و  هۆڵەندا  بە  سەبارەت  ئەگەر 

بتەوێت بزانیت )هۆڵەندای تەواو( چیە ئەوە بێگومان هەندێك وشە دێتە 

بەر چاوت كە زۆر دووبارە دەبنەوە لەوانەش )كۆمەڵگای سازاو(، )مۆدێلی 

پۆلدەر24( و كۆمەڵگای فرە ئەتینی یەكخراو، ئەم زاراوەی بۆ كەسێكی وەك 

من تازە بوون و تەواو هۆڵەندییانەن، ئەمە وێرای چەندین شتی دیكەی ورد  

كە هەمووی سەرنجت رادەكێشن ئەگەر ماوەیەكی كەم بێت گوستبێتەوە 

بۆ هۆڵەندا بۆ منونە كەسێك داوەت كراوە بۆ خواردنەوەی قاوە كەچی ئەو  

یازدە هاتووە!  كاتژمێر  بێت  نیوەڕۆ  پاش  كاتژمێر چواری  ئەوەی  لە جیاتی 

خۆت  هاوتەمەنی  ئەگەر  دەكات  سەیرت  خێسەوە  بە  كەسێك  چۆن  یان 

بێت و تۆش لە جیاتی ئەوەی پێی بڵێت )تۆ( بە )بەڕێزتان( بانگی بكەیت! 

یان سەیر دەكەیت سەرلەبەیانی رۆژانی دووشەممە هەرچی دوكان و بازاڕ 

هەیە داخراون!

جێگەی  دیسان  بەاڵم  تێنەگەم،  )ئەمە25 (  هۆكاری  لە  نەبێت  وا  من 

وشك  و  بوون  ئاو  پێشرت  كە  دەگوترێت  زەویانە  بەو  هۆڵەندیە  وشەیەكی  پۆلدەر    -24

كراونەتەوە و كراون بە زەوی هەروەك ئاشكرایە هۆاڵندا روبەرێكی زۆری زەوی و وشكانی 

بۆ خۆی بەو شێوەیە دروست كردووە. وەرگێڕ

25- پێموابێت نوسەر وشەی )ئەمە(شی هەر لەرێزی شتە سەیرەكاندا بەكار هێناوە،چونكە 

هۆڵەندی وشەی )ئەمە( زۆر دەڵێ. وەرگێڕ
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جیاتی  لە  بێت  بوونت  لەدایك  رۆژی  یادی  تۆ  ئەگەر  تایبەت  بە  رامانە 

ئەوەی شیرینی وەرگریت دەبێ تۆ رشینی ببەخشیت، یان ئەو كارمەندانەی 

لەسەركار هاوڕێنت و نیوەڕوان دەچن هەوایەكی پاك هەڵمژن دەچن پیاسە 

بۆ  دەكەنەوە  بچوك  شتەكان  یان هۆڵەندیەكان هەموو  دێنەوە،  و  دەكەن 

منونە پارچۆكەیەك لە جیاتی پارچە، پارولكەیەك لە جیاتی پارو، كیژۆڵەیەك 

جیاتی  لە  هاوڕێلكەیەك  بیرەیەك،  جیاتی  لە  بیرە چكەیەك  كچ،  جیاتی  لە 

هاوڕێ....

هەروەها هۆڵەندا بە چەندین شتی دیكەی تایبەت بە خۆی دەنارسێتەوە 

كە رسوشت یاخود نەریت و رەوشتی هۆڵەندی تەواون بۆ منونە ئەو رەشەبا 

توندەی كە سەرەتا زۆر بێزاری كردبووم، یان ئاهەنگی رۆژی پادشا و رۆژی 

كە  هاتوچۆ28  رەوشی  رۆژانەی  دەنگوباسی  شار27،  یازدە  بۆنەی  شازادە26، 

گلدانەوەی  تایبەتەكانی  شوێنە  یان  دەخوێرنێتەوە  بەیانێك  دەمەو  هەموو 

...)CARPOOLSTROOK29( ئۆتۆمبیل واتە كارپۆل

ناوە،  لەسەر  پادشایەتی  تاجی  رۆژەدا  لەو  كە  پادشای هۆڵەندا  بە  تایبەتە  رۆژێكی    -26

هەروەها رۆژێكی تایبەتیش بە شازادە هەیە.. وەرگێڕ

27- ئەم بۆنەیە وەك تقوسێكی سااڵنە وایە كە لە باكوری هۆاڵندا لە زستاندا ماوەی نێوان 

سەهۆڵ.  سەر  تایبەتی  پێاڵوی  بە  سەهۆڵ  لەسەر  راكردن  پێشبڕكێی  دەكرێتە  شار  یازدە 

وەرگێڕ

28- هەموو باڵڤۆكی دەنگوباسەكان رەوشی هاوتوچۆ لەسەر ئۆتۆبانەكان هاوتای رەوشی 

بۆ  گونجاوترە  جادە  كام  بزانێت  مرۆڤ  ئەوەی  لەپێناوی  ئەمەش  دەخوێرنێتەوە،  هەوا 

سەفەركردن یاخود بۆ چوونە سەر كار، لەم دەنگوباسەدا زۆر بە ووردی بارودۆخی هەموو 

جادەكان باس دەكرێت.. وەرگێڕ

29- ئەمە ئەو شوێنانەیە كە چەندین كەس ئۆتۆمبیلەكانی خۆیان تێدا گلدەدەنەوە و بە 

ئەم  ئیش  بۆ  كاردەكەن دەچن  لەهەمان شوێن  پێكەوە  كە  ئۆتۆمبیلی هاوڕیكانی خۆیان 
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بە  هەر  ئەمە  بكەم،  رۆژمێریش  كلتوری  بۆ  ئاماژە  دەبێت  هەروەها 

جیاواز  دەربڕینی  وشەو  چەندەها  مەبەستەش  ئەم  بۆ  هۆڵەندییە،  راستی 

بۆ  نایەن  حسابكردن  و  ژم��اردن  لە  بێگومان  كە  كراون  ریز  واڵت��ەدا  لەم 

منونە: با رۆژمێرەكەم دەربێنم، با رایكێشم، با بیكەمەوە، با ریزیان كەم، با 

دەربڕینانەش  ئەم  هەموو  دانێم،  یەكدا  پاڵ  لە  رۆژمێرەكان  با  یەكیانخەم، 

تایبەت و گونجاوی خۆی هەیە، هەموو شتەكانیش دەبێت لەو  مەبەستی 

دانرێت،  بۆ  تایبەتی  ژوانی  و  بكرێت  تەرخان  بۆ  رۆژی  و  كات  رۆژمێرەدا 

ئەمە تەنها پەیوەندی بە كارەكەتەوە نیە، بەڵكو بۆ كاروباری دیكەش هەر 

وایە، بۆ منونە بە یەكێك لە هاوڕێكانت بڵێ: پێتخۆشە ئەم ئێوارەیە پێكەوە 

بچین بۆ سینەما فلیمێك ببینین؟ ئەویش لە وەاڵمدا دەڵێت: بێگومان زۆر 

دێنێت  رۆژمێرەكەی  ئەوەی  پاش  بزانم،  بێنم  رۆژمێرەكەم  با  بەاڵم  خۆشە، 

پێت دەڵێت: هەفتەی داهاتوو كاتت هەیە؟ بەم جۆرە مەبەستم ئەوەیە كە 

نابێت چاوەڕوانی ئەوە بیت هەر لەخۆتەوە كەسێك قایل كەیت ئەم ئێوارەیە 

بەبێ ئەوەی پێشرت  ژوانت لەگەڵدا دانابێت لەگەڵتا بێت بۆ سینەما. كە تازە 

هاتبووم بۆ هۆاڵندا وامدەزانی كە پەنابردن بۆ رۆژمێرەكە رەتكردنەوەیەكی 

بەڕێزانەیە ئەگەر كەسێك حەز نەكات یاخود كاتی نەبێت بۆ ئەوەی پیكەوە 

ماڵەوە،  بۆ  دانەیەك  هەیە  رۆژمێرم  سێ  خۆم  ئێستا  بەاڵم  دەرەوە،  بچینە 

رێكەوت  بە  نەوەك  جانتاكەمدایە  ناو  لە  دانیەكیش  كارەكەم،  بۆ  دانەیەك 

كەسێك داوای ژوانێكم لێبكات بۆ ئەوەی پێكەوە بۆ سینەما بچین..

هۆاڵندا  ژیانی  لەگەڵ  خۆم  ئەوەی  بۆ  نەكرد  قسوریم  من  جۆرە  بەم 

رابێنم، زمانەكە فێر بووم، چەندە رۆژمێركم كڕین و لە نوسینگەیەكی گرنگی 

ئەوتۆ  زۆر شتێكی  دوو ساڵ  یان  ساڵونیو  یەكەم  دەكرد،  كارم  پارێزەریشدا 

كارە دیارە بە نۆرە ئەنجام دەدرێت و لە پێناو ئەوەدایە كە كەمرتین قەرە بالەغی بخرێتە 

سەر جادەكان و كەمرتین بڕی دووەم ئۆكیسدی كاربۆن باڵو بێتەوە ئەم وێرای ئەوەی كە 

هەرزانرتیشە بۆ ئەو كەسانە خۆیان. وەرگێڕ
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هۆڵەندیەكان  و  هۆڵەندا  ناسینی  بە  كردبوو  سەرقاڵ  خۆم  نەبوو،  گرنگ 

ماندوو  لە  بیر  یان  بكەم  سەغڵەت  خۆم  كە  نەبوو  زۆر  كاتم  جۆرە  بەم 

بوون و وەڕسبوونی كار بكەمەوە، بەاڵم پاش ماوەیەكی دیكە هەمان ئەو 

هەستەم بۆ گەڕایەوە كە لە فرانكفۆرت تووشی بووم، بەاڵم ئەمجارە بەهۆی 

خۆشەویستی یاخود گواستنەوە ناتوانم وەك جاری پێشوو هەر هیچ نەبیت 

بە شێوەیەكی كاتیش بێت بتوانم گرفتەكە چارەسەربكەم، ئەمجارە دەبێت 

خۆم چارەسەر بدۆزمەوە...

 )LOEF( نوسینگەی  لە  من  كە  دەچ��وو  س��ااڵن  سێ  بۆ  دەم��ە  ئەو 

دەستبەكار بووم، بە شێوەیەكی گشتیش كارەكان بە باشی بەڕێوە دەچوون، 

و  زۆر گرنگ  ئەو دۆسیەی  بۆ )LEO SPIGT( دەكرد،  كارم  بە زۆری  من 

بە خێزانی  دژ  ئەو دۆسیەیەی  بۆ منونە وەك  بە دەستەوە دەگرت  خۆشی 

 JOEP VAN( بەڕێوە دەچوو یان ئەوەی كە دژی )VAN DER VALK(

DEN NIEUWEENHUIJZEN( بەڕێوە دەچوو..

لەگەڵ )LEO( زۆر بە باشی دەمتوانی كارەكانم راپەڕینم، لەگەڵ ئەودا 

ئەم  راستیدا  لە  پێكەنیوم.  لەگەڵیدا  زۆریش  هەروەها  بووم  فێر  شت  زۆر 

و پارێزەرەكەی دیكەش )EBEL MAGNIN( كە كارم بۆ دەكرد، هۆكاری 

ئەوە بوون كە من بۆ ماوەی سێ ساڵ بتوانم لەوێ كار بكەم، چونكە من 

هێشتا زۆرجار پرسیارم لەخۆم دەكرد كە داخۆ من كارێكی گرنگ و بەسود 

بۆخۆم دەكەم یان تەنها ئەوەیە كە پارەی باش وەردەگرم و دۆسیەی گرنگ 

بە دەستەوە دەگرم.

لە بەهاری 1994 دا من لە الیەن رێكخراوی )پارێزەر بۆ پارێزەران30( 

هەڵبژێردرام كە بۆ چەند هەفتەیەك بەرەو باشوری ئەفریكا بەڕێكەوم، لەو 

30- ئەم رێكخراوە ساڵی ١٩٨٦ لە هۆڵەندا دروست بوو، ئامانجیش لە دروستبوونی ئەم 

رێكخراوە ئەوە بوو كە هاوكاری هەمەجۆرە پێشكەش بە پارێزەرانی واڵتانی دیكە بكات- 

وەرگێڕ- 
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بوو،  ئازادانە  هەڵبژاردنی  یەكەم  ئەنجامدانی  سەرقاڵی  واڵتە  ئەو  دەمەدا 

ئێمەش كارمان ئەوە بوو كە لە نزیك )جۆهانس بێرگ( ە وە وەك چاودێری 

راستیدا  لە  بدەین.  ئەنجام  لێكۆڵینەوە  مرۆڤ،  مافەكانی  پێشیلكردنی 

ئەوەی لەوێ بۆمان پێشهات زۆر ناخۆش بوو، بەاڵم بۆ من ئەم كارە وەك 

دەیبینیت،  كە  دەدەیت  ئەنجام  شتێك  لێرە  النیكەم  بوو،  چاوكردنەوەیەك 

و  كە سود  بكەم  كارێك  دەكردەوە   لەوە  بیرم  من  بوو  دەمێك  زۆر  چونكە 

لەوێ  هەمیشە  بۆ  كە  كردەوە  لەوە  بیرم  ساتێكیش  بۆ  هەبێت،  ئەنجامی 

كار بكەم، بەاڵم خێرا بڕیارمدا ئەو كارە نەكەم یەكەم هۆكار ئەوە بوو كە 

‹رەش  كە  ببینن  ئەوە  رۆلی  لەوێ  سپیەكان‹  ئەوروپیە    › نەبووم  خوازیار 

پێستە داماوەكان‹ رابەری بكەن و فێریان كەن چۆن كارەكان بكەن، دووەم 

هۆكاریش ئەوە بوو كە لەگەڵ خۆمدا دەمگوت: ئەمەش تەنها سەفەرێكە 

خۆم  گرفتەكانی  ئەوەی  جیاتی  لە  وایە  هۆڵەندا  بۆ  گواستنەوەكەم  وەك 

چارەسەر بكەم بۆخۆم سەفەری دەرەوەی واڵت دەكەم، بە واتایەكی دیكە 

دەمگوت: دەبێ بگەڕێمەوە بۆ هۆڵەنداو لەوێ بڕیاری خۆم بدەم...

ئەمەشم بۆ نەكرا، چونكە هەستێكی زۆر روونم هەبوو كە من شتێكی 

ئەو  نەمدەزانی  بەاڵم خۆشم  لە دەست دەدەم،   )LOEF( لە كن بنەڕەتی 

شتە چیە ئەمە سەرباری ئەوەی كە نەمدەزانی ئەگەر لەوێ واز لە كار بێنم 

پاشان دەبێت چ كارێكی دیكە بكەم، رەنگە ئەمەش خەتای خۆمی تێدا بێت 

كە نەمدەتوانی لە هیچ جێگایەكدا ئارام بم و بە كارێك قایل بم یان رەنگە 

حەزم لەوە كردبێت زیاتر شتەكان بە ئاسانرت بێنە بەردەست، بەاڵم ئەوەی 

كە بۆمن ئاشكرا ببوو ئەوە بوو كە هێشتا خولیای پێشكەوتن و كاری باشرتو 

بەسودتر لە سەرمدایەو دەبێت شتێكی دیكە یاخود چارەسەرەێك بدۆزمەوە، 

سەرەتا هەوڵمدا ئەو چارەسەرە لە دەرەوەی كارەكەی ئێستامدا بدۆزمەوە 

بەتایبەت چارەسەرێك بێت بۆ كاتی دەستبەتاڵیم.

لە رێكخراوی ئاشتی سەوز )GREENPACE( و پارێزەر بۆ پارێزەران 
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دەستەی  ئەندامی  بوومە  یاسایی  هاوكاری  بۆ  دیكە  رێكخراوێكی  چەند  و 

بەڕێوەبەر، بەاڵم لە ئاكامدا گەیشتمە ئەو دەرئەنجامەی كە هێشتا ناتوانم 

خۆم بەوە قایل بكەم و بڵێم )كەواتە دۆزیمەوە كارەكەی خۆم دادەنێم بۆ 

پارە پەیداكردن و لە كاتی دەستبەتاڵییدا كارێكی بەسود تر دەكەم(.

 )LOEF( بارودۆخەكە ئاڵۆزتر بوو، چونكە لەو شوێنەی كە كارم دەكرد الی

داوام لێكرا كە ببم بە ئەندام و هاوپشك لە بەڕێوە بردنی نوسینگەكە )واتە 

لەمەو بەدوا نەك وەك پارێزەرێك كار بكات بۆ ئەو كۆمپانیایە، بەڵكو خۆی 

بێگومان  ئەمەش  وەرگێڕ(  بێت-  پارێزەریەكە  كۆمپانیا  هاوبەشی  ئەندامی 

هەلێكی زێڕین بوو كە هەر لە خۆڕا هەڵنەدەكەوت، هەلێكی زێڕین بوو 

بە تایبەت لە رووی داراییەوە بۆیە راستگۆ نابم ئەگەر بڵێم رەتكردنەوەی 

زیاتر  لەوەش  بۆمن،  دەبێت  ئاسان  كارێكی  نەكردنی  قبوڵ  بڕیاری  ئەمەو 

پێموابوو كە بەرز بوونەوەی ئاساتی داراییم شتێكی یەكجار خۆش دەبێت، 

بوون بە شەریك لە نوسینگەیەكی ئەوها بەناوبانگ كەم نیە بۆیە هەموو 

دۆست و هاوڕێیانم ئەو كاتە دەیانگوت: ئەگەر ئەوە نەكەیت دیارە شێتیت، 

چەند ساڵێك لە گەڵیاندا بە ئەگەر بەدڵت نەبوو پاشان دەتوانیت بوەستیت، 

دایك  یەكال كردەوە.  باوكمدا شتەكەی  لەگەڵ  گفتوگۆیەك  بەاڵم سەرەنجام 

و باوكم لەو باوەڕدابوون كە شتێكی زۆر باشە ئەگەر بتوانم لە كارەكەمدا 

باش  و  نەكەم  پەلە  بڕیارەدا  لەم  لێكردم  داوایان  بۆیە  پێشكەوم  هەمیشە 

بیری لێبكەمەوە، لەم بارەوە باوكم گوتی )كچم دەبێت بڕیاری كۆتایی الی 

كە  ئەوەیە  یەكەمیان  دەڵێ�م  تۆ  بە  دوو شت  تەنها  من  بەاڵم  بێت،  خۆت 

كۆتایی  لە  وەربگریت  زیاتریش  پارەی  هەرچەندە  بزانیت  ئەوە  دەبێت 

یورۆ  سەد  پێنج  هێشتا  دەبینیت  بكە  بانكیەكەت  حسابە  سەیری  مانگدا 

قەرزاری بانكیت، دووەمیش ئەوەیە كە من پرسیارێكت لێدەكەم ئایا تۆ تۆ 

ئێستاش لەم كاتەدا مانگانەیەكی زۆر باش وەردەگریت یان نا؟ گوتم بەڵێ 

گوتی باشە با وای دابنێین كە تۆ پاش پێنج سالی دیكە كاتێك سەیری خۆت 
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دەكەیت وێرای ئەوەی كە بوویت بە هاوبەش لە نوسینگەكە، بەاڵم هەمان 

بڕی پارەت وەرگرتووە ئایا ئەو كارە دەكەیت؟ بەبێ ئەوەی بیری لێبكەمەوە 

سەرم باداو گوتم نا، ئەوجا باوكم گوتی كەواتە تۆ ئەم كارە تەنها لەبەر پارە 

دەكەیت و ئەمەش بناغەیەكی باش نیە( بەراستی باوكم كابرایەكی زیرەكە 

و تەواو قسەكەی راست بوو.

داوەتی  نیوەڕۆ  نانخواردنی  بۆ   )LEO( ئەوە  پاش  كورت  ماوەیەكی 

شێوازە  بە  ئەو  كە  دەدایەوە  پاڵم  كورسیەكە  لەسەر  تازە  هێشتا  من  كردم 

تایبەتەكەی خۆی وەك فەرمانێكی یاسایی لێی پرسیم؛ )پێم وابێت دەمێكە 

خەریكی لێكدانەوەی ئەقڵی خۆتی، بۆ ئەو مەسەلەیە ئەمەوێت ئێستا بزانم 

دەبین بە هاوبەش یان نا؟ بەڵێ یان نەخێر؟( هەناسەیەكی قوڵم هەڵكێشا 

و پێمگوت )نەخێر - LEO - پێناچێت ئەو كارە بكەم( هەوڵمدا بۆی روون 

بكەم،  دیكە دەخوازم  كە من شتێكی  ناكەم،  كارە  ئەو  بۆچی  كە  بكەمەوە 

بەاڵم نازانم جارێ چیە، كە رەنگە من بۆ ماوەیەك بچم بۆ باشوری ئەفریكا 

كار بكەم، كە من لە راستیدا شتێكم دەوێت بیكەم كە تەنها بۆ پارە نەبێت. 

لە كۆتایی گفتوگۆكەماندا –LEO - وەك باوكێك دەستی كێشا بە شامندا و 

من  بەاڵم  بڕۆیت،  تۆ  ئەگەر  بۆمن  وایە  وەك شۆك  پێناخۆشە  )زۆرم  گوتی 

هەمیشە شانازیت پێوە دەكەم(. پێمخۆشە بڵێم كە هەتا ئێستاش كە بیر لەو 

گفتوگۆیەم لەگەڵ – LEO- دەكەمەوە دڵم بە خێرایی لێدەدات، بەاڵم دڵنیام 

خۆمدا  لەگەڵ  ساتێكیش  بۆ  هەرگیز  و  دا  راستم  بڕیارێكی  بارەوە  لەو  كە 

ئەوە  لەسەر   -EBEL  - و   -LEO - لەگەڵ  نەكردبا...  وام  بریا  نەمدەگوت 

پێكهاتم كە جارێ هەتا شەش مانگی دیكە الی ئەوان كاری خۆم دەكەم بۆ 

ئەوەی هەموو ئەو دۆسیانەی كە لە المە چارەسەر بكەم یاخود بەكەسانی 

دیكەی بسپێرم و لە كۆتایی ساڵی ٢٠٠٤ دا ئیرت واز لە كار دێنم.

لەو كاتەدا هیچ بیرۆكەیەكم نەبوو، نەمدەزانی چی بكەم باشە، بەاڵم 

مانگی  شەش  هێشتا  دەبێت  چۆن  بابزانم  جارێ  دەمگوت:  خۆمدا  لەگەڵ 
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دیكەم لێرە ماوە بۆ بیركردنەوە، بەاڵم لە هەموو حاڵەتێكدا پێویستم بەوە 

بوو كە بۆ ماوەیەك لە هۆڵەندا نەمێنم ئەمەش بیرۆكەیەكی باش بوو بۆم، 

ماوەیەك دوور دەكەومەوە و بە هێواشی بیر لە هەموو شتێك دەكەمەوە...

شاری  پارێزەری  نوسینگەیەكی  لە  لەوكاتەدا  كە  فكتۆر  هاوسەرەكەم 

رۆتەردام دەستبەكار بوو، دەیویست ماوەیەك بۆخۆی پشوو بدات كەواتە 

ساڵی  تۆگستۆسی  مانگی  لە  ئەویش  چونكە  لەبارە،  زۆر  كاتێكی  ئێستا 

ئەمستەردام دەستبەكار دەبێت بەمجۆرە  لە  نوسینگەیەكی دیكە  لە  دادێ 

خانوەكەمان  دەبێت،  خۆمان  بۆ  مانگامن  حەوت  نزیكەی  هەردوكامن 

پشیلەكانیشامن  و  هەڵگرت  شوێنێك  لە  ناوماڵامن  كەلوپەلەكانی  فرۆشت، 

كرد،  سەفەرمان  خۆشامن  بكات،  ئاگاداریان  كە  فكتۆر  باوكی  بە  سپارد 

یەكەمجار بۆ باشوری ئەفریكا پاشان بۆ یۆنان، پاشان بۆ فەرەنساو ئیرلەندا... 

من لەو ماوەیەدا یەكجار بە خێرایی گەڕامەوە هۆاڵندا بۆ ئەوەی كۆنرتاكتی 

بۆ  سەفەركەم  بەرلەوەی  بكەم،  مۆر  ئەمستەردام  لە  تازەكەم  نوسینگە 

باشوری ئەفریكا )فۆن( ی هاوڕێم لە رێگای كەسێكی دیكەوە بیستبووی كە 

من لە نوسینگەی )LOEF( نامێنم و داوای لێكردنم ئەگەر پێمخۆش بێت 

لەگەڵ ئەواندا كار بكەم، ئەو كاتە من)فۆن و تیس(م تەنها بە ناو دەناسی، 

من  خۆیەتی  گوتم:  یەكەسەر  گەڵیاندا  لە  گفتوگۆم  یەكەم  لە  هەر  بەاڵم 

ئەمەم دەوێت نوسینگەیەكی بچوك لە گەڵ چەند پارێزەرێكی باش و شارەزا 

پارێزەری  كاری  كە  نوسینگەیەك  سیاسەتەوە،  بە  پەیوەسنت  كارەكانی  كە 

چارەسەریان  و  دەست  بگرێتە  دۆسیەكە  تەنها  كە  بێت  زیاتر  لەوە  تیایدا 

پێوە  بوونی  پرۆفیشناڵ  سیامی  كە  بوو  نوسینگەیەك  ئەوەش  وێرای  كات، 

جۆرایەتیەكی  و  جۆنیەتی  قەزاییەكان  و  یاسایی  كارە  جۆرێك  بە  بوو  دیار 

دیكەی دەبەخشی. لەم گفتوگۆیەدا خێرا پێكهاتین و لەسەر ئەوە رێكەوتین 

داهاتووەوە  ساڵی  ئۆگستۆسی  مانگی  لە  هۆڵەندا  بۆ  گەڕانەوەم  دوای  كە 

دەست بەكار بم، بە دەستبەكاربوونی منیش لەو نوسینگەیە ناوی منیش بۆ 
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 VAN DEN BIESEN( سەر ناوی نوسینگەكە زیاد كراو بوو بە نوسینگەی

...)PRAKKEN BOHLER

شانازییە،  و  خۆشی  جێگەی  خۆمەوە  تایبەتی  ناوی  بە  نوسینگەیەك 

بێگومان ئەو ناوە هەتا ئێستاش وەك خۆیەتی، تۆزێكیش هەزەلی بوو كە 

نوسینگەكە لە مانگی ژانیوە ناوەكەی گۆڕا بۆ ئەو ناوە لە كاتێكدا من هەشت 

بەهاردا  لە  ئۆگستۆسدا.  مانگی  لە  واتە  بم  بەكار  كە دەست  مابوو  مانگی 

كە  پرسیم  لێی  جارێكیان  فكتۆر  بووین  ئەفریكا  باشوری  لە  هێشتا  كاتێك 

هەستم چۆنە ئێستا نوسینگەیەكم هەیە بە ناوی خۆمەوە لە ئەمستەردام، 

زیاتر  بەڵكو  كرد،  لەمنی  فكتۆر  كە  نەبوو  پرسیارێكی جدی  بێگومان  ئەمە 

بۆ  نوسینگەكە  بۆ  بكەم  تەلەفۆن  كە  لێكردم  داوای  بۆیە  بوو  پێكەنین  بۆ 

لێدا  نوسینگەكەم  تەلەفۆنی  ژمارە  لێبێت،  گوێم  خۆم  گوێی  بە  كە  ئەوەی 

یەكسەر  پرسگەكە  فەرمانبەری  كە  لێبوو  گوێم  و  هەڵگیرا  تەلەفۆنەكە  و 

 VAN DEN BIESEN PRAKKEN  - نوسینگەی  ئێرە  )رۆژباش  گوتی 

ئەوەی هیچ  بەبێ  و  راچەنیم  یەكسەر  من  پارێزەری(  بۆ  ە   –  BOHLER

بڵێم لە خۆمەوە تەلەفۆنەكەم فڕە دا، فكتۆر هێندە پێدەكەنی، لە پێكەنینا 

هەموو رۆژەكە نەیدەتوانی خۆی بگرێت...

پاش ئەوەی حەوت مانگ پشومدا و هەناسەم هەڵمژی هەروەك چۆن 

نەخشەم بۆ كێشابوو لە مانگی ئۆگستۆسی ١٩٩٥ دا دەستم بە كاركردن لەم 

نوسینگەیەی ئێستادا كرد. سێ رۆژ بوو گەڕابوومەوە، ئەمستەردام زۆر گەرم 

بوو، سەرلەبەیانی لە الیەن هاوڕێیەكی خۆم و فكتۆر- ئەنیتا- كە ئەویش 

هەر لەهەمان نوسینگە كاری دەكرد بە ئۆتۆمبیل برام بۆ نوسینگەكەم، ئەنیتا 

لە نوسینگەیەكی دیكە كاری پارێزەری دەكرد و چەند مانگێك بەر لە ئێستا 

نوسینگەكە  بۆ  دەڕۆشتین  پێكەوە  نوسینگەیە،  ئەم  بۆ  گواستیەوە  ئەویش 

كاتێ لە ئەنیتام پرسی كە چۆن لەم نوسینگەیە پێشوازی لێكراوە یان داخۆ 

بێگومان  كە  پێیگوتم  ئەویش  نا؟  یان  بووە  بەكار  لێرە دەست  كە  پێخۆشە 
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كە  نیە  پەشیامن  ساتێكیش  بۆ  و  دەبێت  دەستبەكار  لێرە  بووە  دڵشاد  زۆر 

نوسینگەكەی دیكەی بەجێهێشتووە، هەروەها دڵنیاش بوو لەوەی كە منیش 

هاوتای ئەو زۆر شادمان دەبم كە لەو نوسینگەیە كار دەكەم.

چەند  لە  دەكەمەوە،  كار  بە  دەست  دیسان  كە  بوو  زۆر  هەوەسم 

مانگی یەكەمی دەستبەكاربوونەوەم بیرم لە رۆژانی ماندوو بوون و بێزاریم 

كە  پێموابوو  بۆیە   )LOEF( نوسینگەی  لە  و  فرانكفۆرت  لە  دەك��ردەوە 

پارێزەری،  كاری  بۆ  دەبێت  چانسم  دوا  نوسینگەیە  لەم  بوونم  دەستبەكار 

ئیرت  نەتوانم خۆم بگرم مانای ئەوەیە كە  بێزار بم و  لێرەش  ئەگەر  چونكە 

من بۆ ئەو كارە گونجاو نیم ئەمەش ئەو راستیە بوو كە من وەك دەرەنجام 

پێیگەیشتم.

لە سەرەتاوە  نەبوو كە من  ئەوەم  بە هیچ جۆرێك خەمی  لەمالشەوە 

پەیدا  بۆخۆم  دۆسیە  بنێم،  بنیات  نوسینگەكەم  دەستپێبكەمەوە،  دەبێت 

بكەم، چونكە دەمێك بوو لە دەرەوەی واڵت بووم و هەروەها هیچ كام لە 

كەلوپەلی  تەنانەت  نەهێنا،  لەگەڵ خۆمدا  ئەوال  نوسینگەی  لە  دۆسیەكانم 

تەلەفۆنێكی  تەنها  بوو  هۆڵ  و  چۆڵ  خۆم  ژورەكەی  نەبوون،  نوسینگەشم 

تێدا بوو كە لەسەر زەوی دانرابوو، بەاڵم خێرا كەلوپەلەكامنان كڕین و لەو 

باوەڕەشدا بووم كە لەمەودوا خێرا دۆسیەكم بۆ دێت، كە لە راستیشدا وابوو، 

شتەكان بۆ خۆیان زۆر بە جوانی و باشرت لەوەی كە من پێشبینیم كردبوو 

بۆ  دۆسیەم  هێندە  نەبوو  مانگێك  چەند  تەنها  خۆیان،  هێڵی  سەر  كەوتنە 

هات كە ناچار بووم هەندێكیان بدەم بەسەر هاوڕێكامندا.

لە كاتی مانەوەم لە دەرەوەی واڵت بیرم لەوە دەكردەوە كارێك بۆ ئەو  

نا ئارامیەی ناخم بكەم، كاری پارێزەری النی كەم لە نوسینگەكەی ئێستای 

خۆمدا زۆر جاران چڕ و تاقەت پروكێنە، لە كارێكەوە بۆ كارێكی دیكە لە 

ژوانێكەوە بۆ ژوانێكی دیكە تەنها راكردنەو هەموو كارەكانیش دەبوا زوتر 

ئەنجام بدەیت، ئەم جۆرە لە كاری پارێزەری زۆر جار دەتبەستێتەوە بۆیە 

بەگرنگم دەزانی كە لە پاڵیدا كارێك بۆ زانست و فێربوون بكەم بەبێ ئەوەی 
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كە  بۆیە  دەكردەوە  لەمە  بیرم  هێواش  هەبێت،  بەسەرەوە  كاری  سەرقاڵی 

خوێندنی  بە  بكەم  دەست  كە  ئەوەمدا  بڕیاری  ئەمستەردام  بۆ  گەڕامەوە 

بە  خۆم  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  هەمیشە  راب��ووردوودا  لە  من  فەلسەفە. 

فەلسەفەوە سەرقاڵ كردبوو هەروەها نوسینی كۆتایی خوێندنەكەشم لەسەر 

بابەتی فەلسەفەی یاسا بوو.

ئەوەی  بۆ  باشە  هۆكارێكی  فەلسەفە  خوێندنی  كە  ب���اوەڕەدام  لەو 

پێویستیان  پارێزەرەكان  بژی،  خۆیدا  بابەتەكەی  لەگەڵ  بتوانێت  پارێزەرێك 

بەوەیە كە ئارەزووی ئەوەیان هەبێت كارەكەی خۆیان بە گرنگ و پڕ بایەخ 

بزانن منیش لەمە بەدەر نیم. كاتێك لە نێوەندی كەیسێكی گەورە دا سەرقاڵ 

ئەو  هێندی  بە  ژیاندا  لە  شتێك  هیچ  كە  دەكەیت  بەوە  باوەڕ  خێرا  دەبیت 

كاتێكیش  دۆسیەیەدا،  لەو  دەدەیت  ئەنجامی  تۆ  كە  نیە  گرنگ  مورافەعەیە 

ئێواران لە سەر كورسی كۆلیژەكە دادەنیشم زۆرم ال گرنگ نیە كە سەرلەبەیانی 

هەمان ئەو رۆژە دۆسییەكی زۆر گەورەی دادگای تاوانەكانم بردۆتەوە ئەمەش 

وەك كردارێكی بەئاگا هێنانەوە نائاسایی بوو، بە ئاگا هێنانەوە یەكی زۆر گرنگ 

ناوەرۆكدا فەلسەفە دژە هاوسەنگیەكی زۆر جوان  لە  تەندروست، چونكە  و 

پیشكەش بە كاری پارێزەری دەكات، لە فەلسەفەدا تۆ مامەڵە لەگەڵ هەندێ 

بیركردنەوە دەكەیت كە بە شێوەیەكی روتكراو )ئەبسرتاكت( وێنە كراون كە 

بۆ  مرۆڤایەتی،  بیری  فۆندەمێنتاڵەكانی  و  بنەڕەتی  پرسیارە  بۆ  دەروازەیەكن 

منیش گرنگە بیر لەو شتانە بكەمەوە كە راستیەكانی رۆژانە تێدەپەڕێنن... بەم 

جۆرە یەكخستنی كاری پارێزەری و فەلسەفە رێبازی منە بۆ ئەوەی پارێزگاری 

و  گرنگی  كە الی من  بكەم  ئەو شتانە  لە هاوسەنگی رەهەندە جیاوازەكانی 

بایەخیان هەیە، خۆشبەختانە ئێستا لە نوسینگەیەك دەستبەكارم كە ئەم شتانە 

هەمووی دەكرێ بكرێن.

ئەگەر سەبارەت بە دۆسیەكەی ئۆجەالن قسە بكەین ئەوە هاوڕێكانم لە 

نوسینگە پشتیوانێكی گرنگ بوون بۆ من، ئەمە تەنها ئەو پارێزەرانە ناگرێتەوە 

كە لەم كەیسەدا كاریان كردووە، بەڵكو تەواوی ئەو كەسانەش دەڵێم كە بە 
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لەم  كەیسێكی  هەبووە،  كەیسەوە  بەم  پەیوەندیان  ناراستەوخۆ  شێوەیەكی 

جۆرە فشارێكی زۆری خستۆتە سەر نوسینگەكەمان ئەمەش بەهۆی رایگشتی 

و ئەو ژمارە بێشومارەی تەلەفۆن كە لە كەناڵە جیاوازەكانی میدیاوە بۆ ئێمە 

پرسگەكەمان  كاری هاوكارەكانی  ئەوەی  بوونەتە هۆی  بۆ منونە  دەكرێت كە 

ئەم  كە  جیاوازانەی  لێكدانەوە  هەموو  ئەو  وێرای  ئەمە  بكەن  گرانرت  زۆر 

لەم  كردبێت  كاری  ئێمەدا  لەگەڵ  كە  كەسێك  دەیخاتەوە هەرچی  بارودۆخە 

الیەن  لە  تەنها  نەك  كراوە  لەگەڵدا  قسەی  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  بارەوە 

موەكیلەكانی دیكەوە، بەڵكو لە الیەن هاوڕێ و ناسیار و خزمیشەوە تەنانەت 

لە الیەن دراوسێ توركەكانیشیانەوە!

بێگومان من هیچ دوو دڵ نەبووم لە وەرگرتنی ئەم كەیسە، كاتێك من لە 

كۆتایی مانگی دیسەمبەردا بوو لە رێگای تەلەفۆنێكەوە ئەو داوایەم لێكرا بەبێ 

هیچ ئەمالوئەوالیەك راستەوخۆ گوتم )بەڵێ(، هەروەها لە پاشانیشدا بە هیچ 

قورسە،  زۆر  ئەمە دۆسیەیەكی  راستە  كارەم،  لەم  نەبووم  پەشیامن  شێوەیەك 

بەاڵم لە هەمان كاتدا نرخی هەیە ناوەرۆكەكەشی بریتیە لەو پرسیارە یاساییە 

بنەڕەتیانەی كە دەكرێن، پرسیارگەلێك سەبارەت بە مافەكانی نەتەوەیەك لە 

ئەمە  چارەنوس،  بڕیاردانی  مافی  و  كلتوریەكان  و  سیاسی  مافە  و  ئۆتۆنۆمی 

تێكوشان و خەباتێكی یاساییە دژی چەوساندنەوەو جیاكردنەوەی رەگەزپەرستی 

ئەمەش كارێكە كە من وەك پارێزەرێك خۆم بۆ تەرخان كردووە...

ئاماژەیەكی  كەیسە  لەم  نوسینگەكە  هاوڕێكانی  هەموو  پشتگیریكردنی 

باشرت  دنیا  و  ژیان  كە  ئەوەیە  ئێمە  ئامانجی  كۆتایدا  لە  چونكە  بۆمن،  باشە 

بكەین، بێگومان ئێمە لەو باوەڕەداین كە ئەوەمان بۆ دەكرێت:

YOU CAN SAVE THE WORLD/ ONE CASE AT A TIME31

31- دیارە نوسەر خۆی بەم رستیە بە زمانی ئینگلیزی كۆتایی بە وتەكانی هێناوە، واتاكەشی 

ئەوەیە كە تۆ دەتوانیت دنیا بپارێزێت بەوەی لە كاتی خۆیداو بە نۆرە و هەنگاو بە هەنگاو 

دنیا رزگار بکەین.
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بەشی دووەم
گەشتەكان

دەرگا داخراوەكان 
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ئەو رۆژەی ئۆجەالن گەیشتبووە روسیا یاڤوز هات بۆ الم بۆ ئەمستەردام 

روسیا  یاڤوز  قسەكانی  بەپێ  بكەین،  تاوتوێ  نوێ  بارودۆخی  ئەوەی  بۆ 

بڕوات،  واڵتە  ئەو  باشوری  بۆ  ئەوەی  بۆ  بكات  ئۆجەالن  هاوكاری  دەبێت 

رەوانەی شوێنێك  بێت  بەهەر شێوەیەك  بێت،  ئەرمینیا  یان  رەنگە جورجیا 

بكرێت كە نزێك بێت لە سنوری كوردەوە، من لە یاڤوزم پرسی داخۆ ئەو 

وەاڵمی  و  هەڵتەكاند  شانێكی  یاڤوز  بەاڵم  دەكات؟  لەوجۆرە  شتی  بە  بڕوا 

نەدایەوە، بەم جۆرە ئێستا ئاشكرایە كە سەرەڕای چاوەڕوانیەكانی ئەلێكس و 

ئەو پیاوەی كە بەرپرسی پەكەكە بوو لە روسیا و من لە رۆما بینیم، ئۆجەالن 

بەبێ رێگەدانی فەرمی حكومەتی روسیا چۆتە ئەو واڵتە، ئەمەش مەترسی 

جدی لەسەر ژیانی پەیدا دەكات...

هەر  یان  بكاتەوە؟  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن  روسیا  ئەگەر  دەبێت  چ 

ئەو  بۆ  نوێی  شوێنێكی  ئەوەی  بەبێ  دەریكات  واڵتەكەدا  لە  نەبێت  هیچ 

دۆزرابێتەوە؟ یان ئەگەر روسیا ئۆجەالن نەگرێتە خۆ ئەی باشە دەبێت ئەو 

ئۆجەالن  گەڕانەوەی  ئەگەری  لە  ئیتالیا؟  بۆ  دەگەڕێتەوە  بچێت؟  كوێ  بۆ 

داوای  واڵتە  لەو  ئەو  چونكە  كەنەوە،  رەتی  ناتوانن  ئیتالیەكان  ئیتالیا  بۆ 

مافی پەنابەری كردووە و ئەو داخوازیەش هەتا ئێستا هەر دەخوات و لە 

رووی یاساییەوە هەر بەردەوامە، بەاڵم من دەزانم كە ئۆجەالن ناخوازێت 
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چارەسەری  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بكات،  بێزار  زیاتر  ئیتالیا  حكومەتی 

چونكە  نیە،  واقعی  و  راستی  شتێكی  سوریا  بۆ  گەڕانەوەش  نیە،  دیكەمان 

ئەوە ئاشكرایە كە ئەو واڵتە هەرگیز ئامادە نابێت ئۆجەالن بگرێتەوە خۆی.

من دەزانم سوریا تەنها لە الیەن توركیاوە لەژێر فشاردا نیە، بەڵكو لە الیەن 

راستیەمان  ئەو  حسابی  هەمیشە  ئێمە  فشاردایە،  لەژێر  ئەمەریكاشەوە 

كردبوو كە بنكەی ئاسامنی ئەنچەرلیك بۆ ئەمەریكا زۆر گرنگە بۆیە بەبێ 

ئەمالو ئەوال ئەوان لە مەسەلەی ئۆجەالندا پشتیوانی توركیا دەكەن، بەاڵم 

رۆلی تەواوەتی ئەمەریكا لەم مەسەلەیەدا لە پاشاندا باشرت ئاشكرا دەبێت.

ئۆجەالن  بتوانێت  رەنگە  ئەفریكا  باشوری  كە  باوەڕەدایە  لەو  یاڤوز 

بگرێتە خۆ، بەاڵم بە شێوەیەكی فەرمی حكومەتی ئەو واڵتە هێشتا ئەوەی 

ئاشكرا نەكردووە.

بە  ن��ەدان  م��اوە  و  پاراسنت  بە  تایبەتن  كە  هۆكارانەی  ئەو  لەبەر 

دەكەن  پەیڕەوی  ئەوروپا  یەكیەتی  واڵتانی  تەواوی  كە  رادەستكردنەوە 

پێشكەشی  ئیتالیا  لە  ئۆجەالن  كە  پەنابەری  مافی  داخوازی  لەبەرئەوەی  و 

كردووە و هێشتا هەر لە روی یاساییەوە كاری پێدەكرێت و دەخوات من 

لەو باوەڕەدام كە تەنها ئەوروپا شوێنێكی شیاوە بۆ ئۆجەالن كە ئاسایش و 

سەالمەتی ئەو بپارێزێت، بەاڵم ئێستا ئەو تەواو لە دەرەوەی ئەوروپایە و زۆر 

زەحمەتە بتوانین جارێكی دیكە بهێنینەوە ئێرە، لەم بارەشەوە بارودۆخەكە 

لێبكات.  پێشوازی  نیە  ئامادە  گۆڕانكاری بەسەردا نەهاتووە و هیچ واڵتێك 

نیە  دەستدا  لە  هیچامن  ئێمە  وەختەدا  ساتە  لەم  باوەڕەدایە  لەو  یاڤوز 

ئەوە نەبێ چاوەڕێ بكەین و هیوا بخوازین، هەروەها كارەكەی خۆمان لە 

)پرۆژەی خۆرهەاڵت( بەردەوام پێبدەین.

روسیایە،  لە  هەر  ئۆجەالن  هێشتا  تێپەڕیوەو  دیكە  نیوێكی  هەفتەو   

ئەگەر لە یاڤوز بە هەڵە تێنەگەشتبێتم ئەوا ئۆجەالن لە شوێنێكی نهێنی لە 

دەوروبەری مۆسكۆ خۆی حەشار داوە و ژمارەیەكی زۆر كەم لە خەڵك�ی 
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ئەو نهێنیە دەزانن و دەبێت هەرواش مبێنێتەوە، منیش لە جۆن و یاڤوزەوە 

رێنامیی ئەوەم وەرگرت كە نابێت الی هیچ كەس ئەوە بدركێنم كە ئۆجەالن 

ئەو  تا  مبێنێتەوە  نهێنی  بە  دەبێت  ئۆجەالن  مانەوەی  شوێنی  كوێیە،  لە 

كاتەی بارودۆخەكە ئاشكرا دەبێت، جگە لە )تیس و فكتۆر( هیچ كەس لە 

دیكەی  پارێزەرەكانی  تەنانەت  كوێیە،  لە  ئۆجەالن  نەیدەزانی  منەوە  زاری 

نوسینگەكەشم ئاگاداری ئەوە نەبوون كە ئۆجەالن لە روسیایە، خۆشبەختانە 

ئەمە  كە  دەگرت  حاڵەتەیان  ئەو  رێزی  نوسینگەكەمان  لە  كەسێك  هەموو 

نهێنیەكی تایبەت و گرانە.

رۆما  لە  ئۆجەالن  كاتەوەی  لەو  جاڕسكەربوون،  زیاتر  رۆژنامەكان 

كە  بوون  ئەوەوە  دوای  بە  نوسان  رۆژنامە  و  رۆژنامەكان  بەردوام  نەماوە، 

داخۆ ئۆجەالن لە كوێ خۆی حەشار داوە، منیش هەمیشە هەمان وەاڵمم 

بكەم...  ئاشكرا  ئەوە  ناتوانم  نەخر  كوێیە،  لە  دەزان��م  بەڵێ  دەدان��ەوە: 

زۆربەیان بەرامبەر بەم وەاڵمە كرچ و كاڵە قایل نەدەبوون و هەوڵیان دەدا 

ئەڵامنی  نوسێكی  رۆژنامە  لێدەركێشن،  قسەم  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك 

لێیە ساردە یان  پرسیاری ئەوەی لێدەكردم كە داخۆ ئەو واڵتەی ئۆجەالنی 

لە  هۆاڵندا  وەك  واڵتەش  ئەو  وابێت  پێم  گوتم  لەوەاڵمدا  منیش  گەرمە؟ 

داخۆ  كە  ئەوەی  پرسیاری  وەاڵمی  لە  گەرمە،  هاویندا  لە  و  ساردە  زستاندا 

ئێستا لەو واڵتە زستانە یان هاوینە وەاڵمم نەدایەوە، هەندێك لە رۆژنامە 

نوسان لەوە زیاتر داوای سازدانی چاوپێكەوتنی رۆژنامەوانیان لە ئۆجەالن 

دەكرد و پێشیان باشرت بوو كە چاوپێكەوتنەكە ئێكسكلوزیف بۆ خۆیان بێت، 

ئەوەم  هەروەها  بوو.  مەحاڵ  هەر  داوایە  ئەو  كاتەدا  لەم  بوو  دیار  بەاڵم 

رونكردەوە كە لە كاتی ئێستادا بەردەوام كار بۆ ئەوە دەكرێت كە شوێنكی 

نوێ بۆ نیشتەجێبوونی ئۆجەالن دیاری بكرێت و هەركاتێك ئەوە ئامادە كرا 

ئەوە راستەوخۆ ئاشكرای دەكەین...

لێدوانەكان گەشبینانە بوون، بەاڵم تۆ بڵێی هەرگیز ئەم شتانە بێنە دی؟ 
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هەتا ئێستا ئەوە بەدی ناكرێت كە روسیا ئامادەبێت بە فەرمی قایل بێت 

بەوەی شوێنی نیشتەجێ بوون بۆ ئۆجەالن دابین بكرێت هەروەها توركیاش 

بە هەموو هێزو توانایەكی خۆیەوە هەوڵدەدات سوراخێكی بزانێت، ئەگەر 

گۆڕێ  دێنە  ئەگەر  دوو  ئەوە  روسیایە  لە  ئۆجەالن  كە  بزانێت  بەوە  توركیا 

یان  دەكوژێت  ئۆجەالن  دەستبەجێ  توركیا  هەواڵگری  دەزگای  ئەوەتا  یان 

بەسەردا دەسەپێنن، هەتا  لە سێدارەدانی  فەرمانی  و  توركیا  بۆ  دەیبەنەوە 

نیشتەجێبوونی  مافی  فەرمی  بە  ئەوەی  بەبێ  زیاتر  ماوەیەكی  ئۆجەالنیش 

بتوانێت  توركیا  كە  بەوەی  دەبن  گەورەتر  هەڕەشەكان  هەبێت،  روسیا  لە 

سۆراخی ئۆجەالن بكات بەر لەوەی ئۆجەالن شوێنێك یان شوناسێكی ئارامی 

یاسایی لەو واڵتە چنگ بخات.

لەمالو ئەوالشەوە پروپاگەندەی سەیر و سەمەرە سەبارەت بە شوێنی 

مانەوەی ئۆجەالن دەهاتنە بەرگوێ، زۆرجاران باسی ئەوە دەكرا كە پێشبینی 

لیبیا بەدیكراوە كە  ئەوە لە ئارادایە ئۆجەالن گەڕابێتەوە بۆ سوریا، یان لە 

زیاتر:  لەوەش  نوسیبووی،  رۆژنامەیەك  وەك  بووە  قەزافیدا  قۆڵی  لە  قۆڵی 

شانۆگەریەك  تەنها  ئەمە  بەجێنەهێشتووە  ئیتالیای  ئۆجەالن  هەرگیز  نا 

لە  بە دڵنیاییەوە ئۆجەالن  بۆ ئەوەی توركەكان بە هەڵە بەرن. نەخێر  بوو 

یۆنانە، ئەمەشیان هەندێكی دیكەن كە بە جدی وەرنەدەگیران وەك ئەوەی: 

پرۆپاگەندەی  ئیرت  ناوچە كوردیەكانی توركیا خۆی شاردۆتەوە،  لە  ئۆجەالن 

باشوری  یان  لە چیچان،  یان  سپیە  روسیای  لە  ئۆجەالن  ئەوەی  وەك  دیكە 

ئەوە  سەیرتر  لەهەمووی  دەگوترا،  ئەمەریكاش  باشوری  تەنانەت  ئەفریكا، 

بوو كە هیچ كەس ناوی روسیای نەدەبرد یاخود زۆر بە كەمی باسی روسیا 

دەكرا...

سەرباری هەوڵەكانیان بۆ پەیداكردنی شوێنێكی هەمیشەیی بۆ مانەوەی 

ئۆجەالن موەكیلە كوردەكانم گرفتێكی دیكەشیان هەبوو، كەناڵی سەتەالیتی 

كوردەكان)مەد تی ڤی( هێشتا روبەڕووی هەڕەشەی داخسنت دەبێتەوە ئەویش 
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بەوەی كە مافی پەخشكردنەكەی لێوەرگیرێتەوە، پرۆگرامی تەلەفزیۆنی كوردی 

دەستكردی  مانگێكی  بەهۆی  و  دێنێت  بەرهەم  بەرنامەكانی  بەلجیكاوە  لە 

مۆڵەت  بە  پێویستی  ڤی  تی  مەد  ئەمەش  بۆ  دەكرێت،  پەخش  بەریتانییەوە 

هەیە لە دەوڵەتی بەریتانیا، ئەو الیەنەی كە چاودێری ئەو مۆڵەتە دەكات و لێ 

ی بەرپرسە واتە )ICT( ماوەیەك لەمەوبەر ئەوەی راگەیاند كە ئەگەری ئەوە 

هەیە ئەو مۆڵەتە لە مەد تی ڤی وەرگیرێتەوە، چونكە ئەو كەناڵە مەرجەكانی 

لە  كەناڵە  ئەو  دیكە  واتایەكی  بە  شكاندووە،  بێالیەنی  و  سەربەخۆبوون 

پەخشەكانیدا زۆر بایەخی بە ئۆجەالن و پەكەكە داوە.

هەرچەندە مەد تی ڤی لە رابووردووشدا روبەڕووی گرفت و كێشەی لەم 

هەیە،  كە  بێت  زیاتر  لەوە  شتەكە  پێدەچێت  جارە  ئەم  بەاڵم  بۆتەوە،  جۆرە 

مەد تی ڤی گومانی هەیە لەوەی كە توركیا فشاری سیاسی بۆ ئەم مەسەلەیە 

بەتاڵ  پەخشەكە  مۆڵەتنامەی  ئەوەی  بۆ  بەریتانیا  بە  بەرامبەر  بەكاربێنێت 

كاتەوە، من نازانم ئەمە هەتا چەند راستە، بەاڵم ئەگەر گومانەكەی مەد تی ڤی 

لە  مانەوەی مۆڵەتی پەخشكردنەكە  نابێت، چونكە  ئاسان  ئەوە هەروا  وابێت 

هەموو شتەكانی دیكە لەپێشرتە بۆیە مەد تی ڤی ناتوانێت رسكی ئەوە بكات 

لەبەر  ئێستادا،  كاتێكی وەك  لە  بەتایبەت  بدات  لە دەست خۆی  ئەو مۆڵەتە 

ئەوە پاش گفتوگۆیەكی كتوپڕلەگەڵ ئەوان و پارێزەرەكەی بەریتانیای مەد تی 

مەرجەكانی  بە  بكەن  پابەند  خۆیان  دەكرێت  هەتا  بڕیاردرا  برۆكسل،  لە  ڤی 

)ICT( ە وە.

 - ٢ -
رۆژێك پاش كۆبونەوەكەی بروكسل، سەرلەبەیانی لە نوسینگەكەی خۆم 

لە ئەمستەردام جۆن تەلەفۆنێكی بۆ كردم، تەلەفۆن كردنی ئەو بۆ من  شتێكی 

ئەوتۆ گرنگ و تایبەت نیە، لەوكاتەوەی ئۆجەالن رۆمای بەجێهێشتبوو جۆن 

دەكردم،  بۆ  تەلەفۆنی  رۆژانەش  جار  هەندێك  رێكوپێكی  بە  و  بەردەوام 
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زۆربەی جارانیش هەر ئەوە دووپات دەبۆوە كە هیچی تازە لە گۆڕێدا نیە 

و ئۆجەالن لە هەمان شوێنەكەی خۆیەتی، بەاڵم ئەمجارە هەر لە دەنگی 

جۆنەوە بۆم دەركەوت كە شتێك رویداوە و هەرواش دەرچوو. جۆن داوای 

لێكردم ئەگەر بكرێت تەلەفۆنی بۆ بكەمەوە، ئەمەش مانای ئەوە بوو كە 

هەر  بكات،  لەگەڵدا  قسەم  نوسینگەكەم  تەلەفۆنی  بە  نەیدەویست  جۆن 

بۆیە پێموابوو كە شتێك لە گۆڕێدا هەیە. لە نوسینگەكەی خۆمەوە بە پێ 

بەرەو تەلەفۆنێكی گشتی رۆشتم كە زۆریش لە نوسینگەكەوە نزیك نەبێت، 

نوسینگەكەمان  تەلەفۆنی  ئەگەر  كە  بووم  فێر  نێوەدا  لەم  هەر  ئەمەش 

بە  ئەوە  دەبێت هەمیشە  ئەوە  بكرێت  گوێڕادێر  و  بێت  لەژێر چاودێریدا 

گشتیەكانی  تەلەفۆنە  هەموو  هەیە  ئەوەش  ئەگەری  كە  وەربگرین  هەند 

لەمەوبەر  هەفتە  دوو  بن، خۆشبەختانە  چاودێریدا  ژێر  لە  نزیكانەش  ئەو 

بوون.  كڕی  تەلەفۆنم  كارتی  سیم  دەستە  یەك  جۆن  ئامۆژگاری  بە  هەر 

جۆن ژمارە تەلەفۆنی هۆتێلێكی ئەسینای دابومێ تا بتوانم پەیوەندی پێوە 

بگرم، نەشمدەزانی كە جۆن بە چ ناوێك لەو هۆتێلە خۆی ناساندووە بۆیە 

من یەكێك لەو ناوە یۆنانیانەم دا بە پرسگەی هۆتێلەكە كە جۆن بەكاریان 

لەگەڵ  بۆیە یەكسەر  بوو  ناوەكە راست  لەمەدا بەختم هەبوو كە  دێنێت، 

جۆندا گرێ درام:

- چی رویداوە جۆن؟

- گرفتێكی گەورەمان هەیە، ئەو دەبێت لەو شوێنە بڕوات كە لێیەتی.

- بۆ؟ دەبێت لەو واڵتە بڕوات ؟ دەری دەكەن؟ كەی دەبێت بڕوات؟ 

هەرئێستا؟

لەبەر  ئێمە بەس ئەمشەومان  لە مەترسیەكی گەورەدایە،  ئەو  بەڵێ   -

دەستدایە، ئەو دەبێت ئەمڕۆ لەوێ نەمێنێت..

- نەفرەت... ئەی كەواتە چی؟

- دەتوانیت ئەمشەو بێیت بە شوێنیدا؟ ئەمە داوای جۆن بوو لە من 
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و  بگرە  كرێ  بە  فڕۆكەیەك  دەكرێت  بۆت  ‹ئەگەر  گوتی  زیاتر  هەروەها 

لە  ئاوا  بۆالی  ئەوێ  بۆ  دەچم  ئێستا  خۆم  من  شوێنیدا،  بە  وەرە  ئەمشەو 

كاتژمێر یەك و دوو دەگەمە ئەوێ دەبێ تۆش ئەم ئێوارەیە بگەیتە ئەوێ و 

راستەوخۆ پێكەوە لەگەڵ ئەودا بگەڕێیتەوە تێگەشتیت؟‹

- بەڵێ تێگەشتم.

- ئێ جا دەتوانیت ئەوە بكەیت؟ مەبەستم ئەوەیە بەو پێیەی كە تۆ 

پارێزەری ئەویت بۆت دەكرێت ئەوە بكەیت؟

چۆنیەتی  دەربارەی  نەبوو  بیرۆكەیەكم  هیچ  لێكردەوە،  بیرم  كەمێك 

دەكرێت،  چارەسەر  نیە،  گرنگ  ئەوە  بەاڵم  كرێ،  بە  فڕۆكە  پەیداكردنی 

بەاڵم سەبارەت بەوەی كە داخۆ من بۆم هەیە هاوكاری ئۆجەالن بكەم بۆ 

نابینم كە رێگر  ئەوەی لە روسیاوە بە فڕۆكە دەرباز بێت؟ هیچ هۆكارێك 

بێت لەبەردەم ئەوەدا، هەروەك ئاشكرایە ژیانی ئەو لەمەترسیدایە ئەمەش 

هۆكارێكی تەواوە كە ئەو بەرەو هۆاڵندا بێنین، لێرە یاداشتی دەستگیركردن 

پەنابەری  مافی  داوای  ئیتالیا  لە  ئەوەش  وێرای  دەرنەچووە،  ئەو  دژی  لە 

رێنوێنی  هەیە  بۆم   – ئەو  پاریزەری  وەك   – پێموابێت  من  بۆیە  كردووە 

هەوڵەكانی بكەم تا بتوانێت خۆی بگەیەنێتە شوێنێكی ئاسایش و ئارام...

- بەڵێ ئەوەم بۆ دەكرێت، بەاڵم هاتنەكەی دەبێت فەرمی بێت و خۆی 

راستەوخۆ  ئەو  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  مانای  ئەمەش  بناسێنێت  پۆلیس  بە 

دەستگیر دەكرێت.

- زۆر باشە من ئەمە بە خۆشی دەگەیەنم، ئێستا دەبێت من كۆتایی 

بە قسەكانم بێنم، چونكە دەبێت بڕۆم بۆ فڕۆكەخانە، نیوەڕۆ پەیوەندیت 

پێوە دەكەمەوە.

گەڕامەوە بۆ نوسینگە، ئێستا دەمژمێر نزیكی یازدە دەبێت، واتە تەنها 

سەیرێكی  بكات،  بۆ  تەلەفۆنم  دیسانەوە  جۆن  ئەوەی  بۆ  ماوە  كاژێر  سێ 

رۆژمێرەكەم كرد ‹ هەینی بیستوهەشتی ژانیوە‹ ئەمڕۆ سێ ژوانم هەیە كە 
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خۆشبەختانە دوو دانەیان زۆر هەستیارو بەپەلە نین و دەتوانم پاشیانخەم 

بۆ هەفتەی دادێ، بۆیە داوام لە سكرتێرەكەم كرد ئەو كارەم بۆ سازبكات و 

ئەگەر ویستیان بزانن بۆچی ژوانەكەیان پاشخراوە ئەوە بێگومان وەالمەكە 

ئەوەیە كە من بە شێوەیەكی كتوپڕ دەبێت سەفەر بۆ دەرەوەی واڵت بكەم. 

وەاڵمی  ناتوانم  و  بێزارم  كە  بەوەی  هەستیكرد  كردم  ناوچاوانی  سەیرێكی 

و  بربێت  بەڕێوە  دەبوو  كاتژمێر١٤  سێهەم  ژوانی  بدەمەوە،  زیاتر  پرسیاری 

 )FIOD32( لە  لێپێچینەوە  دانشتنێكی  لە  بوو  بریتی  پاشبخرێت،  ناكرێت 

كە تایبەت بوو بە دۆسیەیەكی ساختەكاری لە باج، خۆشبەختانە فكتۆریش 

لەم كەیسە لەگەڵمدا كار دەكات بۆیە دەتوانێت لە جیاتی من ئەو ئەركە 

جێبەجێ بكات، سەیری كاتژمێرەكەی دەستم كرد دەمژمێر یازدو نیو بوو.

جا ئێستا بۆ خاتری خودا چۆن بتوانم فڕۆكەیەك پەیدا بكەم؟ بۆ دڵنیا 

بوون سەرەتا لە هاوڕێكانم پرسی رەنگە یەكێكیان بە رێكەوت بزانێت كە 

خێرا  زۆر  كاتیش  نەبوو،  سودی  نا  بگرین،  بەكرێ  فڕۆكە  دەتوانین  چۆن 

دەڕۆشت، هەوڵمدا بە ئارامی مبێنمەوە و لەسەرخۆ بیركەمەوە: فڕۆكە ; كێ 

بناسم شتێك لەبارەی فڕۆكەوە بزانێت؟ دەستبەجێ كەسێك كەوتە خەیاڵم، 

كچێكی هاوڕێم كە ئەویش كاتی خۆی لە )LOEF( پێكەوە كارمان دەكرد 

لە بەشی بەكرێكدانی فڕۆكە كار   )FORTIS( بانكی فۆرتس لە  ئێستا  ئەو 

دەكات، راستەوخۆ تەلەفۆنم بۆ كرد و لە راستیشدا هەر وا بوو دوو كۆمپانیای 

بەاڵم  بوون،  ئەمستەردام  فڕۆكەخانەی  لە  كە  دەناسی  فرۆكەی  بەكرێدانی 

چۆن ئەمە رێكبخەم ئەگەر من بە ناوی خۆم و كۆمپانیاكەمانەوە ئەو كارە 

بكەم ئەوە بێگومان ئەوە ئاشكرا دەبێت كە ئەم فرۆكەیە بۆ ئۆجەالنە، من 

زۆرجار لە رۆژنامەكاندا ناوم دەبرێت بۆیە دوور نیە كە ئەوان بزانن من كێم، 

ئەو  لەگەڵ  لێكولینەوە  باجە،  بەڕێوبەرایەتی  بە  سەر  لێكۆڵینەوەی  دەزگایەكی   *  -32

باجدا..-  لە  دەدەن  ئەنجام  ساختەكاری  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  كە  دەكات  كەسانەدا 

وەرگێڕ-
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هەروەك  ئەویش  هەیە  دیكەمان  گرفتێكی  دیسانەوە  ئێمە  ئەوەش  وێرای 

باسمكرد رەنگە تەلەفۆنەكەمان لە ژێر چاودێریدا بێت هەروەها دەبێت من 

بە كۆمپانیای فڕۆكەكە بڵێم كە ئەم فڕۆكەیەمان بۆ كوێ دەوێت و سەفەری 

كوێ ی پێدەكەین، بڕیارمدا فكتۆر ئاگاداركەمەوە، چونكە ئەو خۆی هەستی 

بە شتێك كردووە كە بارودۆخی ئۆجەالن ئاسایی نیە دەنا هەرگیر ئەوە لەمن 

بەو  كارەكەم  لێپێچینەوەكە  دانیشتنی  لە  بەر  كاژێرێك  چەند  ناوەشێتەوە 

بسپێرم.

فكتۆر زۆر بە ئاسانی و بەبێ گرفت دەتوانێت لەگەڵ رۆڵی تازەی خۆیدا 

وەك )شێفی ترانسپۆرت( خۆی رابێنێت، هەروەها من دیسان كامەرانم كە لە 

نوسینگەیەكدا كار دەكەم تەواوی هاوڕێكانم لەكاتی پێویستدا دەستبەجێ 

خۆیان هەڵدەدەنە ناو كارو هاوكاری دەكەن، لەگەڵ فكتۆردا پێكهاتم كە ئەو 

هەر ئەمڕۆ بەبێ ئەوەی زانیاری لەسەر وردەكاریەكان بدركێنێت فرۆكەیەك 

بۆ شەش كەس بە ئاراستەی مۆسكۆ – ئەمستەردام – مۆسكۆ دابین بكات، 

بەڕێكەوین  چەند  كاتژمێر  دەبێت  و  چەندە  نرخەكەی  بزانێت  هەروەها 

ئەمانە  ئەگەر  بین،  مۆسكۆ  لە  هەشت  دەمژمێر  بەری  دەورو  ئەوەی  بۆ 

هەمووی تەواو بوو ئەوە ئیرت سەیر دەكەین بزانین چی دەكەین، فكتۆر لە 

ژورەكەم بەدەركەوت كە من دیسان بە راكردن چومەوە بۆالی و پێمگوت 

كە نەكەن بە تەلەفۆنی نوسینگەكە یاخود بە تەلەفۆنە دەستییەكانی خۆیان 

ئەو كارە ئەنجام بدەن.

مەیسەركردنی فڕۆكەیەكی كرێ لەوە ئاسانرت بوو كە من تێگەشتبووم، 

پاش نیو كاژێر لە گفتوگۆكامنان، فكتۆر هاتەوە بۆ الم و دڵنیای كردم كە پاش 

نیوەڕۆی ئەمڕۆ فڕۆكەیەك بە ئاراستەی ئەمستەردام – مۆسكۆ-ئەمستەردام 

بۆ ئێمە ئامادە دەكرێت و ئەوەشی ئاشكرا كرد كە بە هیچ شێوەیەك گرفت 

نەهاتۆتە رێگای كارەكە و جگە لە ناوی خۆم هیچ زانیاریەكیان داوا نەكردووە، 

هەروەها داوای ئەوەی لێكرابوو كە لە ماوەی یەك كاژێری دیكەدا دەبێت 
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تەلەفۆن بكاتەوە بۆ ئەوەی بڕیاری كۆتایی بە كۆمپانیاكە بدات و فرۆكەكە 

بۆ ئەوان حجز بكرێت ئەگەر ئێمە ئەوامنان دڵنیاكردەوە لە كارەكە ئەوە ئیرت 

ئەوان فڕۆكەوانێك دابین دەكەن و پاشان مۆڵەتی فڕین لەگەڵ فڕۆكەخانەو 

تاوەری زیڕەڤانی ساز دەكەن، بەم جۆرە فڕۆكەكە دەوروبەری كاتژمێر پازدە 

دەتوانێت بەرەو مۆسكۆ بفڕێت...

بە  بكاتەوە  پەیوەندی  دیكە  كاژێری  نیو  پاش  كە  كرد  فكتۆر  لە  داوام 

ساتی  و  كات  بەاڵم  بچەسپێنێت،  بەڵێنەكە  ئەوەی  بۆ  فڕۆكەكە  كۆمپانیای 

فڕین با جارێ هەر بە كراوەیی مبێنێت، هەروەها داوام لە فكتۆر كرد كە 

لەگەڵ كۆمپانیاكە قسە بكات و بزانێت ئەگەر یەك یان دوو نەفەری زیادە 

لەو سەرەوە لەگەڵامن سوار بن و بۆ ئەمستەردام بین هیج گرفتێك دروست 

پەرچەكرداریان چی  داخۆ  كە  بكەمەوە  تاقی  ئەوان  بەمە  دەكات؟ ویستم 

كە  دەكەن  كەسانە  ئەو  تەواوی  زانیاری  یاخود  و  داوای شوناس  و  دەبێت 

لەوسەرەوە لەگەڵامندا دێن. 

هاتەوە  فكتۆر  ب��ووم،  جۆن  تەلەفۆنی  چاوەڕێی  من  دەمەیدا  لەو 

كرد  ئەوەشی  باسی  پێگەیاندم هەروەها  فڕۆكەكەی  كردنی  ژورەوەو حجز 

بگەڕێنەوە  لەگەڵامندا  دیكە  كەسانی  نەبووە  لەوە  الرییان  كۆمپانیاكە  كە 

هەروەها هیچ وردەكاریەكیشیان سەبارەت بەو كەسانە داوا نەكردووە! هەر 

لەم نێوەدا بوو فكتۆر جارێكی دیكە تەلەفۆنی كردەوە و لە الیەن كۆمپانیای 

دابین كراوە... ئاگادار كرایەوە كە مۆڵەتی فڕینیش  بەكرێدانی فڕۆكەكەوە 

 › FIOD › لەبەر ئەوەی فكتۆر دەبوو بچێت بۆ دانیشتنی لێپێجینەوە لەگەڵ

بە كۆمپانیای فرۆكەبەكرێدانەكەی راگەیاند كە یەكێك لە هاوكارەكانی خۆی 

بۆ كاروبارەكانی دیكە تەلەفۆنیان بۆ دەكات.

دەستیەكەم  تەلەفۆنە  بۆ  زەنگی  جۆن  نیوەڕۆ  پاش  دوونیوی  كاتژمێر 

لێدا، یەكسەر ئەوەم پێڕاگەیاند كە شتەكانم هەموو رێكخستوون و لێمپرسی 

كە سەفەرەكە لەگەڵ كۆمپنایای بەكرێدانی فڕۆكەكە تەواوكەم یان نا؟، بەاڵم 
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جۆن لە وەاڵمدا گوتی كە ئەو هێشتا تەواو نازانێت لەوێ چی لە گۆڕێدایە 

یان   بكرێت  دەبێت  گەشتەكە  كە  لەوەی  بێت  دڵنیا  ناتوانێت  جارێ  بۆیە 

نا، بۆیە من پێمگوت كە گەشتەكە  ئەوان دەبێت بڕۆن بۆ ئەو شوێنە یان 

رادەگرم هەتا ئەو كاتەی ئەو تەلەفۆنم بۆ دەكاتەوە، جۆن پەیامنیدا كە بە 

زوترین كات تەلەفۆنم بۆ دەكاتەوە.. نەشمدەتوانی لەگەڵ فكتۆر تەلەفۆن 

بكەم، چونكە ئەو لە ناو ئۆتۆمبیلەكەیدا بەڕێوە بوو بۆ كاری خۆی...

راستەوخۆ پاش تەلەفۆنەكەم لەگەڵ جۆن دیسان رۆشتمەوە دەرەوەی 

نوسینگە بۆ ئەوەی لە یەكێك لە تەلەفۆنە گشتیەكانی سەرجادەوە لەگەڵ 

فكتۆر  لەگەڵ  هەروەك  بكەم.  تەلەفۆن  فرۆكەكەدا  بەكرێدانی  كۆمپانیای 

وە  كۆپ(ە  )فكتۆر  ئەو  هاوكارەكانی  لە  یەكێك  بەناوی  من  رێكەوتبووم 

تەلەفۆنەكە  چاوەڕێی  تەوسەوە  بە  ئەوان  پێدەچوو  كردن،  بۆ  تەلەفۆنم 

پازدە  كاتژمێر  دەكرد  پێشبینیامن  ئێمە  هەروەك  كە  پێمڕاگەیاند  بووبن، 

دیكەی  ماوەیەكی  بۆ  فڕینەكە  كاتی  دەبێت  بۆیە  سەرناگرێت  بەڕێكەوین 

نیو،  هەڤدەو  یان  هەڤدە  كاتژمێر  نزیكەی  تا  بكەینەوە  درێژ  نیوەڕۆ  پاش 

كە  راگەیاندم  پێیان  دڵنیاییەوە  پەڕی  بەو  فرۆكەكە  بەكرێدانی  كۆمپانیای 

ئەوە هەرگیز كێشە نیە ئەگەر بێتۆ ئێمە هەتا كاتژمێر هەڤدەونیو سەفەری 

خۆمان بكەین و هەموو شتێك بەدڵی خۆتان دەبێت، لە هەموو حاڵەتێكدا 

منیش  دەكات،  ئێوە  چاوەڕێی  فرۆكەوانەكەش  و  كراوە  ئامادە  فڕۆكەكە 

لەگەڵیاندا رێكەوتم كە راستەوخۆ پاش ئەوەی بۆمان روندەبێتەوە كاتژمێر 

چەندە سەفەر دەكەین ئەوا من دەستبەجێ تەلەفۆنتان بۆ دەكەمەوە.

لە  كە  نەفەرەی  بەو  سەبارەت  بووبێت  نادیارپەیدا  شتێكی  پێدەچوو 

مۆسكۆ  لەگەڵامندا دەگەڕێتەوە، دەستم توند خستە سەردڵ�م ״ ئۆ خودایە، 

مۆسكۆ  لە  كێیە  كەسە  ئەو  بزانن  دەیانەوێت  ئێستا  ئەوەیە،  نۆرەی  ئێستا 

لەگەڵامندا سەردەكەوێت״ !
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- بەڵێ رەنگە... ״ هەروەها بە ئارامی و هێواشی پرسیم: گرفت هەیە 

لەم بارەوە؟

- بەڕێزتان دڵنیان كە نەفەرێك لەگەڵتاندا سواردەبێت بۆ ئەمستەردام؟ 

ئایا یەك نەفەرە یان دوان؟

ئایا  ئێوە؟  بۆ  ئایا ئەمە گرفتێكە  نیم، بەاڵم  - نەخێر ئێستا جاری دڵنیا 

فڕۆكەكە جێگای نەفەرێك یان دوانی زیادەی تێدا دەبێتەوە؟

- بەڵێ بە دڵنیایەوە، بەاڵم دەبێت ئێمە لە پێشدا بزانین چەند كەس بەو 

فڕۆكەیە دەفڕن، پێموابێت جەنابتان لەمەدا ناهەقیامن ناگرن؟

كە  هەستمكرد  من  لێرەدا  ״  گەورەیە؟  گرفتێكی  بەراستی  ئەمە  ئایا   -

خەریكە گرفت و كێشە سەرهەڵبدەن.

دەنگی كابرای سەر هێڵی تەلەفۆنەكە گڕترو بەرزتربوو كاتی هەستی 

بەوە كرد كەسەكەی بەرامبەری تێناگات و ساویلكەیە!! بۆیە زیاتر گوتی:

دەكەن  گەشتە  ئەو  كەس  چەند   بزانین  دەبێت  ئێمە  بەڕێز  خامنی   -

داخۆ  و  بكرێت  ئامادە  فڕۆكەكە  نێو  لە  كەس  چەند  بۆ  خواردن  بزانین  تا 

كەسانی ״ فیگیتار״ لە نێوتاندا هەیە یان نا؟

زۆر بەزەحمەت بۆم كرا دەنگی خۆم وەك خۆی بهێڵمەوە و گوتم:

- بەڵێ راست ئەفەرمویت بەڕاستی ساویلكەیی بوو لە من، من هەر 

خەیاڵم بۆ ئەوە نەچوو، من هەوڵ دەدەم لە كاتی خۆیدا ئاگادارتان كەمەوە 

ئەگەر كەسێك لەوسەرەوە لەگەڵامندا گەڕایەوە.

كە گەڕامەوە بۆ نوسینگەكە لە پێكەنیندا خۆم بۆ نەدەگیرا، ئەمە چۆن 

چیرۆكێكی سەیرو سەمەرەیە لەبەر خۆمەوە بە پێكەنینەوە هەر دەمگوتەوە 

)خامنی بەڕێز ئێمە دەبێت بزانین چەند كەس ئەو گەشتە دەكەن تا بزانین 

خواردن بۆ چەند كەس ئامادە بكەین!(.

پاش نیوەڕۆی ئەو رۆژە زۆر پێكەنین و كامەرانیی لەگەل خۆیدا نەهێنا، 

هەموو سەرە كاژێرێك جۆن تەلەفۆنی دەكردو ئەوەی دووپاتدەكردەوە كە 
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لەوێ״  ״  نێوانیان  كەسی  وەك  كە  وەرناگیرێت  بۆ  كەسەی  ئەو  تەلەفۆنی 

پەیوەندی پێوە دەكات، جۆن سەبارەت بەم رەوشە زۆر نیگەران و نارەحەت 

بوو بەتایبەتیش لەبەر ئەوەی كە خۆشی پەیوەندی لەگەڵ ئۆجەالندا بڕاوە 

و ناتوانێت قسەی لەگەڵدا بكات بۆیە جۆن نەیدەتوانی دڵنیا بێت لەوەی كە 

ئێمە دەبێت بڕۆین بە شوێن ئۆجەالندا و لەگەڵ خۆماندا بیهێنین. ئیرت پاش 

هەر تەلەفۆنێكی جۆن من دەبوو گەشتەكە بۆ كاژێریكی دیكە دوا بخەم تا 

داوای  بۆ كردم  تەلەفۆنی  نیو جۆن دیسان  كاتژمێر هەڤدەو  لە  سەرەنجام 

لێكردم كە گەشتەكە بە تەواوی هەڵوەشێنمەوە...

بۆ  ئێستا  پەیوەندارەوە-  كەسی  رێگای  لە   - كە  راگەیەنرابوو  جۆن  بە 

ناكات  نیە بەم جۆرە پێویست بەوە  ماوەیەكی كاتی ئۆجەالن لە مەترسیدا 

جۆن  ئاگاداری  هەروەها  شوێنیدا،  بە  بچین  ئێستادا  لە  كەم  النی  ئێمە  كە 

ئەوەی  بۆ  مۆسكۆ  بۆ  بچێت  دەتوانێت  هەفتەیەك  پاش  كە  كرابووەوە 

كاتەهیج كەس  ئەو  ناكات هەتا  پێویست  بۆیە  بكات،  تاوتوێ  بارودۆخەكە 

بەرێتە  روسیا  لە  ئۆجەالن  بكات  ئەوە  بۆ  كار  و  بكات  سەغلەت  خۆی 

دەرەوە، من و جۆن لەو باوەڕەدا بووین كە ئۆجەالن هێشتا لە روسیایە و تا 

هەفتەیەكی دیكە دەتوانێت لەوێ مبێنێتەوە، بەاڵم نەماندەزانی كە لە كاتی 

وتووێژەكانی ئێمەدا ئۆجەالن بە رێگاوە بووە بۆ یۆنان.

 - ٣ -
كە فكتۆر لە دانیشتنی لێپێچینەوەكە گەڕایەوە تازە من گەشتی فڕۆكەكەم 

هەڵوەشاندبووە، هەموو شتەكانم بە كورتی بۆ روون كردەوە، بەرامبەر بە 

ئەگەری ئەوەی كە جارێ بە شێوەیەكی كاتی ئۆجەالن لە گرفتدا نیەو توشی 

كێشە نابێت فیكتور بۆ ماوەی دوو رۆژ دەچێت بۆ ئەسینا، خۆشم كامەران 

بووم بەوەی كە پشووی كۆتایی ئەم هەفتەیە، پاش بەسەر بردنی هەینییەكی 

زۆر جەنجاڵ دەست بەتاڵ دەبم و بۆ دوو رۆژی ئایندە سەرقاڵ نابم.
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رۆژی شەممە تەنها یەك تەلەفۆنم بۆ كرا كە ئەویش لە الیەن جۆن بوو، 

كە لە ریگای ڤیەناوە لە مۆسكۆوە بۆ ئەسینا دەگەڕایەوە، ئەو هەتا ئێستا 

هیچ شتێكی سەبارەت بە رەوشی ئۆجەالن بە روونی نەدەزانی، بەاڵم لەو 

باوەڕەدا بوو كە رەنگ بێت روسەكان ئامادە بن بۆ ماوەیەكی كاتی كەم رێگا 

بە مانەوەی ئۆجەالن بدەن، منیش لەوەاڵمدا گوتم ئەمانە هەموو بۆ ئێمە 

جوان دەردەكەون ئەگەر بێتو راست بن، بەاڵم دەبێ چاوەڕێی ئەوە بین كە 

بزانین داخۆ ئەمجارە دیسان چۆن ئێمە دەكەوینەوە هەلەكەسەما... 

بەڵێ لە راستیدا جوان دیارن ئەگەر بێتو راست بن، گومانەكەی من لە 

خۆڕا نەبوو، یەك رۆژ پاش ئەوە واتە لە بەیانی رۆژی یەك شەممە كاتژمێر 

حەوت و نیو جۆن جارێكی دیكە تەلەفۆنی بۆ كردم، بەاڵم زۆر دواتر ئەوەی 

دەزگای  بەڕێوەبەری  رۆژە  ئەو  شەممەی  شەوی  كە  كردمەوە  روون  بۆ 

موخابەراتی یۆنان )BABIS STAVRAKAKIS( پەیوەندی پێوە كردووە و 

لە كوێیە؟  ئێستا  ئەو دەزانێت ئۆجەالن  ئەوەی كردووە كە داخۆ  پرسیاری 

ئایا لە شوێنێكی ئارامدایە؟ جۆن ئەم تەلەفۆنەی ال نامۆ بووە بۆیە یەكسەر 

پێرسۆنەكەی ئۆجەالن و هەواڵی رەوشەكەی  بۆ كۆنتاك  تەلەفۆنی كردووە 

لێپرسیوە كە داخۆ هیچ گرفتێك لە ئارادا هەیە یان نا، جۆن گوێبیستی ئەوە 

بووە كە پێویست ناكات خۆی سەغلەت كات، چونكە ئۆجەالن سەالمەتە، 

هەواڵگری  دەزگ��ای  بەڕێوەبەری  كەسی  هەمان  كاژێر  دوو  پاش  بەاڵم 

تەلەفۆنی بۆ جۆن كردووە و داوای لێكردووە كە ئایا ئەو سەبارەت بە شوێنی 

مانەوەی ئۆجەالن لە یۆنان هیچ دەزانێت یان نا؟ نەخێر وەاڵمی جۆن ئەوە 

جۆنی  بە  پاشاندا  لە   ›  STAVRAKAKIS  › نازانێت.  هیچ  ئەو  كە  بووە 

راگەیاندووە كە ئۆجەالن لە ئێوارەی رۆژی هەینییەوە لە یۆنانە بەبێ ئەوەی 

مۆڵەتی لە حكومەتی یۆنان وەرگرتبێت یاخود بەبێ ئەوەی كە حكومەتی 

یۆنان ئاگاداری ئەم كارە بێت و لە ماوەی دوازدە كاژێردا دەبێت ئۆجەالن 

ئەو واڵتە بەجێبێڵێت...، بەاڵم من هەموو ئەم شتانەم چەند رۆژ دواتر زانی، 



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 164

ئەوەی  ترسی  كردم  بۆ  تەلەفۆنی  كە جۆن  یەكشەممە  رۆژی  سەرلەبەیانی 

هەبوو كە گرفتێكی گەورە چاوەڕێامن دەكات!! 

- دەبێ ئێمە دیسان بچین بە شوێنیدا، ئەو لەوێ پێشوازی ناكرێت و 

دەبێت لە نێوان دوازدە كاژێری دیكە دەركەوێت و ئەوێ بەجێبێڵێت!

- نا شتی وا مەڵێ، دیسان دەبێت بڕوات؟

- بەڵێ بەداخەوە، هیچی دیكە ناكرێت، دەتوانیت هاوكاریامن بكەیت؟

- چی لەدەستم بێ قسوری ناكەم فەرموو بڵێ:

من  دەكەینەوە،  دووب��ارەی  دیسان  كردمان  هەینی  رۆژی  ئەوەی   -

پێویستم بە یارمەتی تۆ هەیە.

من هێشتا نەمدەزانی جۆن مەبەستی تەواوی چیە بۆیە دیسان پرسیم:

- مەبەستت ئەوەیە كە من دیسان دەبێت فڕۆكە بەكرێ بگرم، بەاڵم 

بۆ كوێ؟

لە  بوو،  لێی  پێشووتر  كە  نەماوە  لەو شوێنە  ئەو  تێنەگەشتیت،  نا...   -

و  گواستنەوە  خۆم  نەمێنێت،  شوێنە  لەو  دەبێت  ئەو  دیكەیە،  شوێنێكی 

ترانسپۆرتم رێكخستووە، ئێمە ئەمشەو دەچینەوە بۆ ئەو شوێنەی كە رۆژی 

كردن  رێنوێنی  بۆ  پارێزەرێكی  دەمەوێت  من  بەاڵم  بچین،  دەبوو  هەینی 

لەگەڵ بێت..

- بەڵێ، من ئێستا تێدەگەم، چی لەمن داوا دەكەیت كە بیكەم؟

- تۆ دەزانی ئێستا من بۆ كوێ دەچم وانیە؟

- بەڵێ پێموابێت دەزانم.

دوێنێ وا تێگەشتم كە جۆن لە مۆسكۆ گەڕاوەتەوەو لە رێگای ڤیەناوە 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەسینا.

- زۆر باشە كەواتە دەبێت تۆش بێیت بۆ ئەو شوێنە، هەر ئێستا، دەبێت 

هەتا كاتژمێر چواردە بگەیتە المان بۆت دەكرێت؟

سەیرێكی كاتژمێرەكەم كرد، دەمژمێر هەشتی سەرلەبەیانی بوو:
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- رەنگە زەحمەت بێت، دەبێت جارێ سەیر كەم بزانم دەكرێت یان نا.

دوورتریش  رێگەی  بە  هەوڵبدە  نا  ئەگەر  بكەیت،  شتێك  هەوڵبدە   -

بووە هەر بگەیت، با ئەو بەبێ ئامادەبوونی پارێزەر نەچێت بۆ ئەو شوینە 

نیو  پاش  فڕۆكەخانە،  بۆ  رێگاوەم  بە  ئێستا  من  نیازمان هەیە،  كە  تازەیەی 

كاژێر تەلەفۆنت بۆ دەكەمەوە بزانم بۆت دەكرێت یان نا.

بزانم  تێبگەم  هەوڵمدا  داخست  تەلەفۆنەكەی  جۆن  ئ��ەوەی  پاش 

نەمابێت،  روسیا  لە  ئۆجەالن  كە  وادەردەكەوێت  چونكە  روودەدات،  چی 

پێدەچوو هەر لەرۆژی هەینیەوە كە ئێمە سەرقاڵی ئەوە بووین بچین بە 

شوێنیدا ئەو لەوێ نەماوە، بەاڵم بۆچی ؟ وەاڵمی ئەمە نازانم، ئەی كەواتە 

هەرگیز  یۆنانێك  بكەم،  بەوە  بڕوا  تەواو  ناتوانم  یۆنانە؟  لە  كوێیە؟  لە  ئەو 

بەهیچ شێوەیەك ئەوی ناوێت چۆن وەری دەگرێت؟، بەاڵم ئەگەر جۆن داوا 

لەمن بكات بگەمە یۆنان مانای ئەوەیە كە ئۆجەالن لە یۆنانە... ئەی باشە 

ئەگەر لە یۆنانە ئەم هەموو ترس و لەرزەی بۆچیە؟ خۆ یۆنانیش ئەندامی 

یەكیەتی ئەوروپایە، یۆنان ناخوازێت ئەو بگرێتە خۆی ئەمە تێدەگەم، بەاڵم 

بۆچی رەوانەی ئیتالیای ناكەنەوە؟ خۆ ئەو لە ئیتالیا داوای مافی پەنابەری 

كردووە و هێشتا ئەو داوایە بەردەوامە، ئەمەش بێگومان زیاترین ئەگەرە كە 

لەبەردەستدا بێت. لەوەش گرنگرت ئەگەر ئۆجەالن ئاشكرای بكات كە ئەو لە 

یۆنانە ئەوسا حكومەتی یۆنان دەتوانێت تەنها دوو شت بكات یان ئەوەتا 

و  وەرگرێت  ئێتالیەكان  لە  ئۆجەالن  پەنابەریەكەی  مافی  مەسەلەی  خۆی 

خۆی كاری تێدا بكات یان ئەوەتا ئۆجەالن بۆ ئیتالیا رەوانە بكاتەوە ئەمەش 

تەنها رێگەیە بۆ هەموو ئەو واڵتانەی كە رێكەوتننامەی شنگنیان مۆركردووە. 

داوای  دەیگرێتەوە  پەیامنی شنگن  واڵتانەی  لەو  یەكێك  لە  كەسێك  ئەگەر 

ئەوە  شنگن،  دیكەی  واڵتێكی  بۆ  بڕوات  پاشان  و  بكات  پەنابەری  مافی 

لەوكاتەدا واڵتی دووەمی شنگن بۆی هەیە ئەو كەسە رەوانەی یەكەم واڵتی 

لە  ئۆجەالن  كە  بكرێت  ئەوەش  باسی  ئەگەر  بكاتەوە،  لێوە هاتوو  شنگنی 
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نێوان یۆنان و ئیتالیادا لە روسیا ماوەتەوە واتە لە دەرەوەی واڵتانی شنگن 

بووە ئەمەش كاریگەری نابێت، النی كەم لەم بارەی ئێستادا، چونكە ئەمانە 

لە  گرفتەكە  كەواتە  ئەی  رویانداوە،  هەفتەیەكدا  چەند  نێوان  لە  هەمووی 

كوێدایە؟ رەنگە شتێكی دیكە لە گۆڕێدا هەبێت كە من نازانم چیە...

 )KLM( كۆمپانیای گەشتەكانی  بەینەدا سەیری خشتەی  و  كەین  لەم 

ئەسینا،  بۆ  نیوەڕۆ گەشتێك هەیە  پاش  لە  تەنها  كە  بۆم دەركەوت  كرد،  م 

گەشتی یەكەم كاتژمێر حەوتی دەمەو بەیان رۆشتووە و تازە من ئەمەیانم 

لەدەست چووە، هەروەها لەڕێگەی فرانكفۆرت و رۆماشەوە لە كاتی خۆیدا 

پێڕاناگەم، بۆیە ئەگەر پاشرت جۆن تەلەفۆنی كرد دەبێت ئەوەی پێبڵێ�م كە 

دیكەم  چارەسەرێكی  بەاڵم  ئەسینا،  بگەمە  نیوەڕۆ  دەوروبەری  ناتوانم  من 

بە بیردا هات، من بە جۆنم گوت كە فكتۆربە رێكەوت )لەو شوێنەیە كە 

دەبێت من بۆی بێم(.كە جۆن تەلەفونی كرد شادمان نەبوو بەوەی كە من 

ناتوانم لەكاتی خۆیدا بگەم بۆیە پێمڕاگەیاند كە من داوا لە فكتۆر دەكەم 

ئەو تەلەفۆنت بۆ بكات، ئەویش ئەو بیرۆكەیەی بە شتێكی زۆر باش زانی.

ئەگەر من باش حاڵی بوبم ئەوە جۆن لە كاتژمێر چواردەوە لە ئەسینا 

دەبێت، بێگومان ئەمە بە كاتی ئەوێ مانای وایە یەك كاژێر زووتر لە كاتی 

هۆڵەندا، چارەكێك بەر لە كاتژمێر سیازدە تەلەفۆن بۆ فكتۆردەكەم، هیوادارم 

بۆ رۆژێكی وەك دەمەو بەیانی یەك شەممە زۆر زوو تەلەفۆنی بۆ نەكەم و 

بێداری كەم. بۆ گەیشنت بە ژوانەكەی جۆنیش ئەو كاتەم بە گونجاو زانی، كێ 

دەزانی ئەمڕۆ چ شتێك چاوەڕێی فكتۆردەكات؟ بۆیە گوتم باشرت وایە ماوەی 

بۆكرد و وەاڵمی  تەلەفۆنم  پاشان  بەاڵم كە  بدەم درێژترین كات بخەوێت، 

زۆر  دوێنێ  ئەوە  چونكە  هێناوە،  ئاگام  بە  زوو  كە  دەركەوت  بۆم  دامەوە 

سەرقاڵ بووە و ئەم بەیانیە كاتژمێر حەوت و نیو چۆتە جێگاوە بۆ نوسنت!.

بارودۆخەكە  و  ئێمەیە  هاوكاری  بە  پێویستی  جۆن  كە  باسكرد  بۆم 

روونكەمەوە  بۆی  تەلەفۆن  بە  ناتوانم  و  دەخوازێت  خێرایی  و  هەستیارە 
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كە چی روودەدات، بۆیە دەبێت ئەو هەر ئێستا پەیوەندی بە جۆن بكات، 

ژمارەی تەلەفۆنە دەستیەكەی جۆنم پێدا، لەسەر ئەوە پێكهاتین كە فكتۆر 

راستەوخۆ پاش ئەوەی لەگەڵ جۆن گفتوگۆ دەكات دەبێت تەلەفۆن بۆ من 

بكاتەوە. بیرۆكەیەكی ئەوتۆم نەبوو واملێبكات بڕوا بەوە بكەم كە بەراستی 

ئۆجەالن لە یۆنانە، هەروەها لە خۆمم دەپرسی؛ ئەی باشە جۆن چۆن چۆنی 

فكتۆر  كە  لەوەی  نەبوو  گومانم  بەاڵم  هۆاڵندا؟،  بۆ  بێنێت  ئەو  دەتوانێت 

دەزانێت دەبێت چی بكات و لە كاتی پێویستدا چۆن مامەڵە دەكات..

نزیكەی پاش سێ چارەك جۆن تەلەفۆنی بۆ كردم و ئاشكرای كرد كە 

فكتۆر قسەی لەگەڵ كردووە، هیچی لەوە زیاتر نەگوت هێندە نەبێت كە 

گوتی ئەو ئێستا بە ڕێگاوەیە بۆ ئەوەی فكتۆر لەگەڵ خۆی بەرێت و پاشان 

بەاڵم  بداتێ،  زیاترم  رونكردنەوەی  دەمویست  دەكاتەوە،  من  بۆ  تەلەفۆن 

ئاشكرا  بۆ  خۆیم  نیازەكانی  رازو  تەلەفۆن  بە  ناتوانێت  جۆن  كە  دەمزانی 

بكات. من دڵەڕاوكەی ئەوەم بوو كە نەمدەزانی بە تەواوی چی رودەدات، 

لە خەیاڵی خۆمدا كەومتە بیركردنەوە لە قسەكانی جۆن، بزانم ئەو بە تەواوی 

چی گوت و باسی چ شتێكی كرد، ئایا ئۆجەالن ئەمڕۆ دەگاتە هۆاڵندا؟ ئایا 

كاژێرێك  پاش  تێگەشتووە؟  هەڵە  بە  جۆن  یان  یۆنانە  لە  راستیدا  لە  ئەو 

چاوەڕوانی فكتۆر تەلەفۆنی بۆ كردم:

- ناتوانم زۆر قسە بكەم ״ فكتۆر بە پەلە قسەكانی دەكرد״ من ئێستا لە 

ناو فڕۆكەدام پاش چەند خولەكێكی دیكە بەڕێدەكەوین.

- چۆن؟ بۆچی لە فڕۆكەدان ؟ بەتەمای چیت؟

- گوێگرە من ئێستا لە پاڵ ئەودام له ناو فڕۆكەكەدا تێگەشتیت؟

- لەپاڵ ئەودا؟ ״ كەواتە ئۆجەالن بە راست لە یۆنانە״ تێدەگەم، بەاڵم 

بۆ كوێ دەچن؟

- ناتوانم بە تەلەفۆن ئەوە بڵێم، بێگومان خۆت دەزانیت.
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بێگومان راستدەكات نابێت ئەوە بپرسم، بەاڵم داخۆ دەبێت راستەوخۆ 

بێنە هۆاڵندا؟ بۆیە پرسیم:

- دەچیتە دەرەوەی شنگن؟

- بەڵێ دەرەوەی شنگن.

- پاشانیش بێگومان ناوەسنت لە سەفەر؟

- راستە، جۆن دەڵێت تۆ خۆت دەزانێت ئێمە لە كۆتاییدا بۆ كوێ دێین، 

رەنگە ئێمە لە نیوەشەدا بگەین.

- جۆن لەگەڵ تۆدایە؟

- بەڵێ، ئەویش لەگەڵامن دێت

ئارامی دەبەخشێت، جۆن دەزانێت چی دەكات  النیكەم ئەمە تۆزێك 

وچۆن مامەڵە لەگەڵ رەوشەكەدا دەكات. زیاتر پرسیم:

- كاتژمێر چەند دەگەنە ئەو واڵتەی كە ئێوە سەفەری بۆ دەكەن؟

- بە تەواوی نازانم، بەاڵم پێموابێت كاتژمێر پێنج و نیو، ئێمە دەبێت 

دابخەم،  تەلەفۆنەكە  ئیرت  دەبێت  من  بەاڵم  بین،  ئاسامنەوە  بە  كاژێر  دوو 

راستەوخۆ كە فڕۆكەكە نیشتەوە خۆم تەلەفۆنت بۆ دەكەم.

- ئاگاتان لە خۆتان بێت.

كاتی دوا رستەم بە خێرایی گوت فكتۆر تەلەفۆنەكەی داخستبوو...

 -٤-
پاش گفتوگۆكەم لە گەڵ فكتۆر هەوڵمدا هەموو ئەو شتانەی كە باس 

لە هەموو  نیە  زیاتر  لەوە  تێبگەم،  ئەوەی  بۆ  یەك هێڵ  بخەمە سەر  كران 

حاڵەتێكدا ئۆجەالن بە رێگاوەیە بۆ هۆاڵندا، فكتۆر گوتی كە ئەوان لە نیوە 

شەودا دەگەنە ئێرە، ئەمەش مانای ئەوەیە یان دێنە ئەمستەردام یان دێنە 

پاشاندا  لە  رەنگە  داخراوە،  كاتەدا  لەو  ماسرتیخت  فڕۆكەخانەی  رۆتەردام، 

بەرەو  ئەوان  كە  پێدەدات  ئاماژەیەكم  بكات  بۆ  تەلەفۆنم  فكتۆر  ئەگەر 



169گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

دەبێت  ساویلكانە  زۆر  كارێكی  رۆت��ەردام،  بەرەو  یان  دێن  ئەمستەردام 

ئەگەر من لە فڕۆكەخانەیەكی دیكە بە هەڵە چاوەڕێیان بم..، بەاڵم دیسان 

واڵتێك  چ  بۆ  پێشدا  لە  ئەوان  كە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە،  دیكە  پرسیارێكی 

دەچن لە دەرەوەی شنگن؟ ئەمە روونە، بەاڵم دەبێت بۆ كوێ بچن؟ فكتۆر 

گوتی ئەوان كاتژمێر پێنج و نیو دەگەنە ئەوێ، نزیكەی دوو كاژێر دەبێت 

بە ئاسامنەوە بن، بەاڵم شتێك لێرەدا راست نیە، ئێستا كاتژمێر دوونیوە، دوو 

كاژێریش بە ئاسامنەوە بن ئەوە دەكاتە كاتژمێر چوارونیو نەك پێنج و نیو، 

تۆبڵێت فكتۆر لە نێوان كاتی یۆنان و هۆاڵندا توشی هەڵە نەبووبێت؟ بەاڵم 

خۆ كاتی فڕینەكە و ئەو كاتەی دەبێت بە ئاسامنەوە بێت تەواوە؟ ئەمەش 

مانای ئەوەیە كە فكتۆر پاش دوو كاژێری دیكە دەبێت تەلەفون بكاتەوە لە 

بن  ئاسامنەوە  بە  ئەسیناوە  لە  كاژێر  پێنج، دوو  و  كاتژمێر چوارونیو  نێوان 

بۆشوێنێك لە دەرەوەی شنگن واتای زۆر دەبەخشێت، بە دڵنییایەوە ناچن 

بۆ  یان  بچن  پراگ  بۆ  رەنگە  لەوێ هاتووە،  تازە  ئۆجەالن  بۆ روسیا،چونكە 

بوداپست؟ بەاڵم ئەگەر ئۆجەالن لەوێوە راستەوخۆ بەرەو ئەمستەردام بێت 

و نیو كاژێریش بۆ بەنزین تێكردنەوە، هەموو ئەمانە واتای ئەوەیە كە ئەوان 

دەبێت زۆر زووتر لە نیوە شەو بگەنە ئێرە، هەرچەند سەرئەهێنم و سەر 

ئەبەم لەم شتە تێناگەم!

بكەم  فكتۆر  چاوەڕێی  ئەوەیە  بكرێت  پێم  ئێستا  كە  شتێك  تەنها 

بێتەوە،  روونرت  تۆزێك  رەوشەكە  ئەوسا  رەنگە  دەكات،  بۆ  تەلەفۆنم  هەتا 

كرد چونكە هەست  تیس‹  بۆ‹  تەلەفۆنم  سەرقاڵیەدا  ئەم  گەرماوگەرمی  لە 

ناكەم بتوانم بە تەنها فریا كەوم، خۆشبەختانە ئەو لە ماڵەوە بوو هەروەها 

ئەمڕۆ دەستی بەتاڵەو كارێكی ئەوتۆی نیە بۆیە لەسەر ئەوە رێكەوتین كە 

خۆی بۆ هەموو ئەگەرێك ئامادە بكات نەوا كارێكی ناوەختە بێتە پێشەوە، 

سەركێشیەكەی  لە  ئەو  بەاڵم  باسكەم،  بۆ  زۆری  نەمدەتوانی  بەتەلەفۆن 

رەنگە  قسەكانم  لە  بۆیە  بوو،  ئاگادار  مۆسكۆ  بە  سەبارەت  هەینی  رۆژی 
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حاڵی بووبێت كە ئەگەری ئەوە هەیە ئۆجەالن بە رێگاوە بێت بۆ هۆاڵندا و 

فیکتۆریش لەگەڵ ئەودایە، لەگەڵ تیس پێكهاتین كە من پاش تەلەفۆنەكەی 

فكتۆر پەیوەندی پێوە بكەمەوە...

رەنگە  نەكرد،  تەلەفۆنی  فكتۆر  پێنج،  پاشان  نیو  بە چوارو  بوو  بەاڵم   

بە هەڵە تێگەشتبم، رەنگە فكتۆر مەبەستی لە پێنج و نیو بە كاتی هۆاڵندا 

بووبێت، بەاڵم لە پێنج و نیویشدا تەلەفۆنی نەكرد، پاش ئەوەی كاژێرێكی 

تەواو كەومتە دڵەراوكەوە، خۆم  ئیرت  نەبوو  تەلەفۆن  دیكە چاوەڕێم كرد و 

تەلەفۆنم بۆ فكتۆر كرد، بەاڵم تەلەفۆنەكەی كوژاوەتەوە، نەمدەوێرا نامەشی 

كوژابێتەوە  تەلەفۆنەكەی  ئەگەر  چونكە  بەجێبێڵ�م،  بۆ  تەلەفۆنەكەدا  لە 

ئەوە دیارە هۆكاری خۆی هەیە و ئەگەر منیش پەیڤێكی بۆ بەجێبێلم رەنگە 

تەنها گرفت بۆ ئەو دروست بكات. چارەكی مابوو بۆ حەوت هێشتا فكتۆر 

تەلەفونی نەكردووە، دەبوو هەتا ئێستا فكتۆر شتێكی بگوتایە و تەلەفۆنێكی 

بكردایە، ئەو باش دەزانێت كە من چاوەڕوانی تەلەفۆنی ئەوم، بەاڵم ئاشكرایە 

ئەگەر ئەو بتوانیبا دیارە تەلەفۆنی بۆ دەكرم، من دڵنیام لەوە، كەواتە هیچی 

رویدابێت؟  چی  دەبێت  بەاڵم  رویداوە،  شتێك  كە  لەوەی  جگە  نیە  دیكە 

ناشزانم چی بكەم، لە ژوری دانیشتنەكەم هەر دەهاتم و دەچووم، شەش 

هەنگاو بۆالی پەنجەرەكە پاشان دەگەڕامەوە شەش هەنگاو بۆالی دیوارەكە، 

پاش هەر دەجار لە هاتن و رۆشنت لە ناو ژورەكەدا تەلەفۆنم بۆ فكتۆر و 

جۆن دەكرد، بەاڵم سودی نەبوو، تەلەفۆنەكانیان كوژابوونەوە!

كاتژمێر حەوت و چارەك تەلەفۆنم بۆ ‹تیس‹ كردەوە، ئەویش وەك من 

بیرۆكەیەكی  من  هاوشێوەی  بوو، هەروەها  نیگەران  زۆر  شێوە  هەمان  بە 

بەڵكو  بكەین،  چاوەڕێ  دەبوو  بۆیە  باشە،  بكەین  چی  كە  نەبوو  ئەوتۆی 

فكتۆر تەلەفۆن بكات، لەسەر ئەوە پێكهاتین كاتژمێر هەشت ئەگەر هێشتا 

پاشان  و  بكەمەوە  بەو  پەیوەندی  من  نەكردبوو  تەلەفۆنی  فیکتۆریش 

پێكەوە كۆبینەوە بۆ ئەوەی )كۆمیسیۆنی قەیران( پێكبێنین، چونكە دەبوو 
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كوێ  بەرەو  ئۆجەالن  بزانن  توانیبێتیان  توركەكان  كە  دانێین  ئەوە  ئەگەری 

دەڕوات و دەسەاڵتدارنی ئەو شوێنەیان ئاگاداركردبێتەوە. رەنگە راستەوخۆ 

زینداندا  لە  و  كردبێنت  یەكسەر دەستگیریان  ئەو شوێنە  بۆ  گەیشتنی  پاش 

كە  دەكات  ئەوە  چاوەڕێی  فكتۆر  بێگومان  ئەگەرەدا  لەم  كردبن،  توندیان 

ئەو  پێكهاتبووین  ئەوەی وەك  لەبەر  دەنێم  راستەوخۆ هەنگاوی خۆم  من 

تەلەفۆنی بۆ من نەكردەوە ! 

كاتژمێر هەشت زەنگی تەلەفۆن لێدرا، بەاڵم فكتۆر نەبوو، بەڵكو عەلی 

بتوانم  ئەگەر  لێكردم  داوای  ئەمستەردام،  لە ״KIC״ سەنتەری كوردی  بوو 

بەڵێنم  نوسینگەكەیان،  بۆ  بچم  پەلە  بە  گفتوگۆیەكی  بۆ  كات  زووترین  بە 

پێدان كە بچم و پاش نیو كاژێر گەیشتمە ئەوێ، ‹تیس‹ م لەگەڵ خۆمدا برد 

لە عەلی دوو كەسی دیكەی  بیست خولەك گەیشتینە الیان، جگە  پاش  و 

ناوەكانی حەسەن و شەهال لەوێ بوون، ك���ە من نەمدەنایسن، عەلی  بە 

رایگەیاند كە حەسەن و شەهال لە )بروكسل(ەوە هاتوون، هەروەها گوتی 

ئەوان بۆ رێكخستنی كارەكان هاتوون بۆ ئێرە لە ئەگەری ئەوەی ئۆجەالن 

بگاتە هۆاڵندا، ئەوان دەیانزانی كە ئێمە پارێزەرەكانی ئۆجەالنین و هاتوون 

بزانن چی لە گۆڕێدایە و ئۆجەالن كەی دەگاتە هۆاڵندا.

رێنوێنی  بۆ  پارێزەریكی هۆڵەندی  ئۆجەالن  كە  رونكردنەوە  بۆ  ئەوەم 

كردن لەگەڵدایە، ئەو پاریزەرە كار بۆ ئەوە دەكات كە لە حاڵەتی گەشتنی 

بۆ  بكرێتەوە  رەوانە  راستەخۆ  كە  بگیرێت  بەوە  پێش  بۆ هۆاڵندا  ئۆجەالن 

ئۆجەالن  گەیشتنی  پاش  راستەخۆ  فكتۆر  هاتووە.  لێوەی  كە  واڵتەی  ئەو 

داوای  ئەو  كە  دەك��ات  ئاشكرای  واڵتە  ئەو  پۆلیسی  كن  لە  هۆاڵندا  بۆ 

خۆی  ئەو  بەاڵم  بكەن،  دەستگیر  ئۆجەالن  رەنگە  دەكات.  پەنابەری  مافی 

ئۆجەالن  نەخوازێت  ئەگەرهۆاڵندا  نازانێت،  بەدوور  جۆرە  لەو  ئەگەرێكی 

بگرێتە خۆی ئەوا بێگومان لە داهاتوودا پرۆسەیەكی یاسایی بەڕێوە دەبرێت 

خۆیان  نەخوازن  ئیتالیەكان  ئەگەر  بكەنەوە،  ئیتالیای  رەوانەی  ئەوەی  بۆ 
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ئۆجەالن وەرگرنەوە ئەوا كارەكە درێژ دەخایەنێت و لە شەش مانگ هەتا 

ساڵێكی پێدەچێت، لەنێوان ئەو كاتەدا هۆاڵندا ناچار دەبێت ئۆجەالن قبوڵ 

نا، رەنگە هۆڵەندا مەسەلەی مافی  یان  بێت  زینداندا  لە  ئەگەر  بكات، جا 

پەنابەریەكەی ئۆجەالن لە ئیتالیەكان وەربگرێت، بەاڵم من ئەگەرێكی لەو 

جۆرە بە دوور دەزانم، ئەو دەمەی توركیا دەزانێت كە ئۆجەالن لە هۆڵەندایە 

هاوتای ئەوەی كە بەرامبەر ئیتالیا كردی، داواش لە هۆاڵندا دەكات ئۆجەالن 

هۆڵەندا  كە  روونادات  جۆرە  لەو  كارێكی  هەرگیز  بەاڵم  كاتەوە،  رادەستی 

ئەوەیە  رووب��دات  كە  شت  خراپرتین  بكاتەوە،  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن 

دیسانەوە ئۆجەالن بگەڕێرنێتەوە بێگومان بۆ ئیتالیا، هەروەها پێدەچێت لە 

ماوەی مانەوەیدا لە هۆاڵندا لە زینداندا توند بكرێت.

پاش ئەم رونكردنەوانە نۆرەی منە پرسیارەكانم بكەم: ئایا ئەوان دڵنیان 

هەموو  كە  هەیە  بەڵگەیەكیان  ئایا  هۆاڵندا؟  دەگاتە  ئەمڕۆ  ئۆجەالن  كە 

بۆچی  ئەی  نیە؟  ئارادا  لە  گرفت  و  دەچن  بەڕێوە  رێكوپێكی  بە  شتەكان 

نابیستین؟ وەاڵمی هەموو ئەم پرسیارانەم  ئێمە هیچ لە جۆن و فكتۆرەوە 

بە ناتەواوی و كورتی وەرگرت، بەاڵم دڵنیاكرامەوە كە هەموو شتێك بەپێی 

نەخشەكان بەڕێوە دەچن و ئۆجەالن بە رێگاوەیە بۆ هۆاڵندا. ئەو لە رێگای 

واڵتێكی دیكەوە دێت و پێدەچێت ئێستا گەشتبێتە ئەوێ، بەاڵم ئەو واڵتە 

ئاشكرا كرد كە  ئاشكرا بكەن، حەسەن ئەوەی  ناخوازن بۆمی  كامەیە ئەوە 

بۆیە  بێت،  بەكار  تەلەفۆن  نابێت  یاخود  زەحمەتە  زۆر  فڕۆكەكەوە  لەنێو 

ئێمە سەبارەت بە رۆشتنەكەی ئەوان لە ئەسیناوە هیچ نابیستین، بەهەرحاڵ 

فڕۆكەكە ئێستا لەسەر زەویە و لەماوەیەكی كورتدا بەرەو هۆڵەندا دەكەوێتە 

ئاگادار  بێت  ساتێكدا  لەهەر  كە  دەكات  ئەوە  چاوەڕێی  حەسەن  گەڕ. 

بكرێتەوە لەوەی كە فڕۆكەكە هەستاوەو بە ڕێگاوەیە بۆ هۆاڵندا و ناوی ئەو 

فڕۆكەخانەیەش وەربگرێت كە فڕۆكەكەی لێدەنیشێتەوە.

تۆزێك هێمن بوومەوە، پێدەچێت هەموو شتێك بەباشی بەڕێوە بچێت، 
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هەروەها وردەكاری ئەم چیرۆكەش لە پاشاندا لە فكتۆرەوە دەبیستم، بەاڵم 

لە حەسەن و  هێشتا خاڵێك هەیە كە دەبێت رونبكرێتەوە، تیس پرسیاری 

شەهال كرد كە داخۆ بیریان لەوە كردۆتەوە راگەیاندنەكان لەمەڕ هاتنەكەی 

ئۆجەالن ئاگادار بكرێنەوە؟

لە  راگەیاندن  دەزگاكانی  وای��ە  باشرت  كە  رون��ك��ردەوە  ئ��ەوەی  تیس 

ئەوە  ئێمە  دەبێت  بكرێنەوە،  ئاگادار  و  هەبێت  ئامادەییان  فڕۆكەخانە 

بزانین كە هۆڵەندا شادمان نابێت بە گەیشتنی ئۆجەالن بۆیە هەوڵی خۆیان 

دەخەنە گەڕ بۆ ئەوەی رێگەبگرن لە وەی بێتە نێو هۆاڵنداوە، بۆیە ئەگەر 

ئێمە راگەیاندن و میدیاكان ئاگادار كەینەوە ئەوسا حكومەتی هۆاڵندا ناچار 

دەركردنی  بۆ  بكات  خۆیدا  فشارەكانی  لەگەڵ  مامەڵە  ئاگاوە  بە  دەبێت 

ئەمەش بێگومان لە قازانجی ئێمەیە، پاش ماوەیەك گفتوگۆكردن بڕیار درا 

دەزگاكانی  هۆاڵندا  دەگاتە  ئۆجەالن  كە  لەوەی  دەبین  دڵنیا  ئەوەی  پاش 

راگەیاندن ئاگادار كەینەوە... 

حەسەن  كە  تەلەفۆنیەی  پەیوەندییە  ئەو  شەو  نۆی  كاتژمێر  نزیك 

بەڕێوە  رێكوپێكی  بە  شتەكان  هەموو  پێدەچوو  كرا،  بوو  چاوەڕوانی 

كاتژمێر  دەكرێت  چاوەڕێ  و  هۆاڵندا  بۆ  بەڕێگاوەیە  ئۆجەالن  چووبێنت، 

و  من   ،)ZESTIENHOEVEN( فرۆكەخانەی  بگاتە  شەو  دوازدەونیوی 

فڕۆكەخانەكەم  رێگای  من  رێگا،  بكەوینە  رۆتەردام  بەرەو  بڕیارماندا  تیس 

ببینین، لەگەڵ  نەدەزانی خراپیش نەبوو كە بارودۆخەكە لە شوێنی خۆیدا 

ئێمەی  )ستیاین(  لەوێوە  و  رێ  كەوتینە  خۆمان  نوسینگەكەی  بەرەو  تیس 

لە هەر  بۆئەوەی خۆم  برد.   )ZESTIENHOEVEN( فڕۆكەخانەی بەرەو 

هەڵەیەك دوور بگرین كە بێتە پێش، بڕیارماندا لە درەنگرتین كاتدا و ئەو 

دەمەی دڵنیا دەبین كە بەراستی ئۆجەالن بەڕێگاوەیە بۆ هۆڵەندا پەیوەندی 

بە میدیاكانەوە بكەین.. 
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كە  پرسیمەوە  دیسان  و  كرد  عەلی  بۆ  تەلەفۆنم  ئۆتۆمبیلەكەدا  لەناو 

داخۆ هەموو كارەكان بە باشی بەڕێوە دەچن یان نا تا بتوانین پەیوەندی بە 

میدیاكانەوە بكەین، پاش ئەوەی عەلی لەگەڵ حەسەن و شەهال گفتوگۆی 

هۆاڵندا  بەرەو  ئۆجەالن  فڕۆكەكەی  كە  كردەوە  ئەوە  لەسەر  جەختی  كرد 

بەڕێگاوەیە، هەناسەیەكی قوڵم هەڵمژی و بە تیس و ستاینم گوت ״ئەوە 

هۆاڵندا״  بەرەو  ئاسامنەوەیە  بە  فڕۆكەكە  بووین،  چاوەڕێ  كە  ساتەكەیە 

زۆر  كە  دیكە  رۆژنامەنوسی  دوو  هەروەها  كرد   -  ANP33  - بۆ  تەلەفۆنم 

باشم دەناسین لە رۆژنامەی )DE VOLKSKRANT( و )NRC( م ئاگادار 

نیوی  دوازدەو  كاتژمێر  لە  ئۆجەالن  ئێمە  زانیاریەكانی  بەپێی  كە  كردەوە 

ئەمشەو لە فڕۆكەخانەی )ZESTIENHOVEN( ی هۆاڵندا دەنیشێتەوە...

 - ٥ -
ف��ڕۆك��ەخ��ان��ەی  گەیشتینە  ئێمە  ش���ەو  ن��ی��وە  ل��ە  ب���ەر  ك��ات��ێ 

)ZESTIENHOVEN( فڕۆكەخانەكەو هۆڵی چاوەڕوانی چۆڵ بوون، پاش 

ئەوەی تۆزێك هاتوچۆ و ئەمسەرو ئەوسەرمان كرد بڕیامدا پرسیار لە پۆلیسی 

فڕۆكەخانەكە بكەم كە داخۆ فڕۆكەیەكی تایبەت بە رێگاوەیە بۆ هۆاڵندا؟ 

لەبەردا  بەرگی فەرمی  كە  بوو  كارمەندەكان  لە  یەكێك  ئەمە وەاڵمی  بەڵێ 

دەنیشێتەوە״  لێرە  شەو  دوازدەونیوی  كاتژمێر  تایبەت  فڕۆكەیەكی  ״  بوو 

من بڕوا ناكەم لە هەمان ئەو كاتەدا فڕۆكەیەكی دیكەی تایبەت لە هەمان 

ئەوەی  فرۆكەیە  ئەو  دەبێت  كەواتە  بنیشێتەوە،  رۆتەردام   لە  فڕۆكەخانه 

ئۆجەالن بێت، پاش بیستنی ئەو هەواڵە تیس و ستاینم لەوە ئاگاداركردەوە 

بەرەو  پاشان  دەبێت،  لێرە  كاژێر  یەك  پاش  ئۆجەالن  فڕۆكەكەی  بەڵێ  كە 

ببینین.  فڕۆكەكان  نیشتنەوەی  هێڵی  و  شوێن  ئەوەی  بۆ  رۆشتین  دەرەوە 

دوورەوە  لە  دەتوانین  دواتر  كەواتە  بوو  ساماڵ  سایەقەی  ساردو  شەوێكی 

ANP -33* ئاژانسی دەنگوباسی هۆاڵندا Algemeen Nederlands Persbureau – وەرگێڕ
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هۆڵی  نەبرد  كاژێری  نیو  ئێرە،  دەگاتە  كە  بكەوێت  فڕۆكەكە  بە  چاومان 

الیەك  هەموو  لە  دەهات،  و جمەی  خەڵك  لە  بوو  سیخناخ  فڕۆكەخانەكە 

رۆژنامەنوسان و میدیاكاران بەدی دەكران، هەروەها كوردێكی زۆریش بە 

الفیتەو سلۆگانەوە بۆ ״ بەخێرهاتنی״ سەرۆكەكەیان ئامادە بوون، پێدەچوو 

راگەیاندنەكەی ئاژانسی دەنگوباسی هۆاڵندا وەك بۆمبێك دەنگی دابێتەوە.

بە  شتێك  بووە  هەرچۆنێك  كە  بووین  ئەوەدا  هەوڵی  لە  تیس  و  من 

رۆژنامە نوسان راگەیەنین، بەاڵم لەوەش زیاتر كە ئۆجەالن پاش نیوكاژێری 

دیكە دەگاتە ئێرە نەماندەتوانی لێدوان بدەین، تەنانەت یاڤوز لە فەرەنساوە 

گەشتبووە ئێرە، بە كورتی ئەوەی لە ماوەی دوو رۆژی رابوردوودا رویاندابوو 

بۆ ئەوم باسكرد بەهەمان شێوەش بۆ عەلی و شەهال و حەسەنیش. 

كوردەكان شاگەشكە ببوون، گۆرانیان دەگوت و دیالنێیان دەكرد، هەموو 

كەس لەوێ بە گەشتنی ئۆجەالن شادمان بوو، پێدەچوو زۆربەی كوردەكان 

نەمدەناسین  من  كە  لەوان  زۆر  ژمارەیەكی  كێم،  من  كە  زانیبێت  ئەوەیان 

دەهاتن تەوقەیان لەگەڵدا دەكردم و سوپاسگوزاری خۆیان دەردەبڕی...

دەیانویست  و  دەكرد  پرسیاریان  هێشتا  نوسان  رۆژنامە  لە  زۆرێك 

لەگەڵ  ئەوەندەی  تەنها  منیش  نا،  یان  هەیە  تازەیە  گۆڕانكاری  كە  بزانن 

رۆژنامەنوسی  دە  راستەوخۆ  بكردایە  قسەم  خولەك  دوو  تەنها  یەكێكیاندا 

تازە  نەوەك شتێكی  ئەوەی  ترسی  لە  دەبوون  و گوێ قوالغ  دیكە دەهاتن 

هەبێت و لە دەستیان بچێت، بەاڵم هەتا ئەو كاتە هیچی ئەوتۆ تازە نەبوو 

شایەنی راگەیاندن بێت.. من و تیس بە نۆرە دەچوینە دەرەوە بۆ چاودێری 

ناوە  نا،  یان  بەدەر دەكەوێت  فڕۆكە  بزانین  ئاسامن  تەماشاكردنی  و  كردن 

ناوەش چەندین جار دە چومە سەرەوە بۆالی پۆلیسەكانی فڕۆكەخانە، بەاڵم 

هیچ زانیارییەكم چنگ نەدەكەوت ئیرت نەمدەزانی كە ئایا ئەوان بەراستی 

ئاگاداری هیچ نین یاخود ناخوازن زانیاری بدركێن�ن. 
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شوێنە  ل��ەو  ك��وردەك��ان  زۆری  ژم���ارەی  ئامادەبوونی  لە  پۆلیس 

ئاگاداركرایەوە، دوو پاس پۆلیس گەشتنە ئەوێ هەروەك بۆ منیان رونكردەوە 

لە پێناوی ئەوەدا بوو كە لە ئەگەری ئەوەی توركەكانیش بێن بۆ ئەو شوێنە 

و گرفت دروست بكەن ئەوان رەوشەكە بپارێزن، بەاڵم خۆشبەختانە ئامادە 

بوونی ئەو پۆلیسانە كاری نەكردە سەر كوردەكان و هیچ خۆیان تێك نەداو 

بەردەوام بوون لەسەر ئاهەنگ و دیالنێی خۆیان..

ئۆجەالن  فڕۆكەكەی  گەشتنی  بۆ  راگەیەنراو  كاتی  بەسەر  كاژێر  نیو 

و  سەردان  لە  فڕۆكەخانە  پۆلیسەكانی  دیارنیە،  هیچ  هێشتا  بەاڵم  تێپەڕی، 

بۆ  دەچووم  من  هەركاتێك  چونكە  بوون،  بێزار  بەردەوامەكانم  پرسیارە 

پرسیار كردن یەكسەر ژمارەیەكی زۆر لە رۆژنامەنوسان بەدوامدا دەهاتن و 

هەوڵیان دەدا بێنە ژوری فەرمانبەرەكانەوە بۆ زانینی شتێك، بەالم هەموو 

جارێك منیان رەوانە دەكرد بۆ نهۆمی دووەم كە سەنتەری هاتوچۆو گەشتە 

ئاسامنیەكان بوو، لەوێش هیچ شتێكی ئەوتۆ بەدیار نەدەكەوت، سەرەتا كە 

جاریك رۆشتمە سەرەوە و پرسیارمكرد وەاڵمێكم وەرگرت ״ بەڵێ.. فڕۆكەیەك 

چاوەڕواندەكرێت بێت بۆ ئێرە، بەاڵم هێشتا نەگەشتۆتە ئاسامنی هۆاڵندا!״ 

كەچی ئەمجارە وەاڵمێكی دیكە وەردەگرم ״ بەڵێ ئێمە لەسەر شاشەكانی 

نەخێر  ״  گەڕێرنایەوە״  فڕۆكەیە  ئەو  بەاڵم  بەدیكرد،  فڕۆكەكەمان  خۆمان 

نازانم بۆ كوێ ״ وەاڵمەكان و گفتوگۆكان هەرجارەی بە شێوەیەك دەبوون 

״ چارەكێكی دیكە وەرنەوە رەنگە زانیاری زیاترمان دەستكەوێت״ ״ نەخێر 

نازانم چی روودەدات، من دڵنیا نیم كە داخۆ ئەو فڕۆكەیە بەڕێگاوەیە بۆ 

هۆاڵندا یان نا״....

بیستم  رۆژنامەنوسەكانەوە  لە  یەكێك  لە  شەو  یەكی  كاتژمێر  نزیكەی 

كەمێك بەر لە ئێستا دوو ئۆتۆمبێلی مارسیدیسی گەورە كە پێدەچێت سەربە 

وەزارەتی دەرەوە بن گەشتوونەتە ئێرە، لەگەڵ كۆمەڵێك لە رۆژنامەنوسان 

ئۆتۆمبێلی  دوو  و  وایە  كە  بینیم  رۆشتم  فڕۆكەخانەكە  دەرەوەی  بەرەو 
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مارسیدس كە چوار كەسی بە قات و جلوبەرگی پۆشتەوپەرداخەوە تێدا بوو، 

چونكە  بێت،  بەڕێوەبەر  پێدەچوو  كە  فڕۆكەخانەكەوە  كەسێكی  الیەن  لە 

ژورەوە  بەرەو  بوو،  فەرمییەكەیەوە  چاكەتە  بە  زێڕین  نیشانەی  كۆمەلێك 

پێشوازی دەكرێن و بەرەو نهۆمی سەرەوە بران، من پرسیاری سیفەتی فەرمی 

ئەوانەم كرد و داوام كرد كە قسەیان لەگەڵدا بكەم، بەاڵم دەرگای ئۆفیسی 

بەڕیوەبردنی فڕۆكەخانەكە لەپێشم داخرا.

كەسێك  خولەك  دە  پاش  دەدا،  دەرگاكە  لە  زەنگم  ب��ەردەوام  من 

لە فەرمانبەرەكانی  پێشوازی  بوو  ئەو كەسە  دەرگاكەی كردەوە كە هەمان 

ئەو  هەر  كە  دەرك��ەوت  و  بردن  س��ەرەوەی  بۆ  و  كرد  دەرەوە  وەزارەت��ی 

ئەمسەرو  بەردەو  بێنەو  پاش  فڕۆكەخانەكەیە،  بەڕێوەبەری  خۆی  كەسە 

ئەوسەرێكی زۆر ئەوەی راگەیاند كە ئەو دڵنیا بووە لەوەی فڕۆكەكە بەرەو 

هۆاڵندا نەكەوتۆتە ڕیگا و هەرگیزیش نەگەشتۆتە ئاسامنی هۆاڵندا و ئێستا 

لە شوێنك نیشتۆتەوە كە ئەو ناخوازێت ناوی ئەو شوێنە بەرێت...

بۆ  راستیەكانم  بتوانێت  كەسێك  تەنها  بكەم،  چی  بە  بڕوا  نەمدەزانی 

بەاڵم  بێت،  فڕۆكەكەدا  لەناو  كە  بێت  كەسێك  دەبێت  ئەوە  بكات  ئاشكرا 

كە  الیدابوو  چارەك  ئاستەمە،  ئەواندا  لەگەڵ  كردن  پەیوەندی  ئێستا  هەتا 

دیسان هەوڵمدا تەلەفۆن بۆ فكتۆر بكەم، بەاڵم دیسان تەلەفۆنەكەی ئەو 

كوژاوەتەوە و پەیوەندی وەرناگرێت..

و  خ��ۆی��ان  دیالنێی  و  ئاهەنگ  ل��ە  ب��وون  ب����ەردەوام  ك��وردەك��ان 

نەبوو،  ناهەقیشیان  دەبوون،  سەبر  بێ  زیاتر  دەهات  تا  رۆژنامەنوسانیش 

منیش هەروا لەخۆمەوە كاتژمێر دووی شەوی رۆژی یەكشەممە نەهاتومەتە 

ئەوەدا  مشتومڕی  لە  تیس  و  ستاین  لەگەڵ  بم.  چ��اوەڕوان  و  فڕۆكەخانە 

دیكەش  تۆزێكی  كە  دەرئەنجامەی  ئەو  گەیشتینە  بكەین،  چی  كە  بووم 

لێیدا، راست  تەلەفۆنەكەم  كاتەدا زەنگی  لەم  بین،  لێرە مبێنینەوەو چاوڕێ 

و رێك پاش دوازدە كاژێر لە دوا پەیڤینم لەگەڵ فكتۆر، ئێستا دیسان ئەو 
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بایەخ  بێ  هەروا  بێگومان  تەلەفۆنیەكە  پەیوەندیە  لەگەڵمدا،  لەسەرخەتە 

ئیرت هەرچۆنێك  كۆبوونەوە،  لەدەورم  رۆژنامەنوس  دەیەها  بۆیە  وەرنەگیرا 

و  ستاین  دەكەوێت،  دیار  بە  شتێك  و  دەزانین  دەنگوباسەكان  ئێستا  بێت 

تیس بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا بوون كە رۆژنامەنوسەكانم لێدوورخەنەوە، 

بەاڵم سودی نەبوو.

چی  كرد:  فكتۆر  ئاراستەی  پرسیارم  كۆمەڵێك  بەیەكەوە  دەستبەجێ 

روودەدات، ئێستا لەكوێت، بۆ چی ئێستا تەلەفۆن دەكەیت...هتد 

كردیت،  بۆ  تەلەفۆنم  ئێستا  كە  مببورە  ئەسینا،  بۆ  گەڕاومەتەوە  من   -

نەمتوانی زووتر تەلەفۆنت بۆ بكەم، خۆ لەخەوم خەبەر نەكردیتەوە؟ 

بە دەنگیدا دەردەكەوت كە فكتۆر زۆر ماندوو نائارام بێت

- چی ؟ خەبەرت كردبێتمەوە لەخەو؟ بۆ تۆ ئەزانێت لێرە بارودۆخ چیە 

و چی روودەدات؟ من لە كاتژمێر یازدەو نیوەی شەوەوە لە فڕۆكەخانەی 

دەنگتان  ئێوە  بەاڵم  دەكەم،  ئێوە  چاوەڕوانی   ›  ZESTIENHOVEN  ›

نیە، هەرچی رۆژنامەو میدیا هەیە لە هۆڵەندا لێرە كۆبۆتەوە لەبەرئەوەی 

ئۆجەالن دەگاتە رۆتەردام!

- چی چی؟ تۆ لە فڕۆكەخانەی ״ZESTIENHOVENیت؟״، بەاڵم بۆ 

خاتری خوا لەبەرچی؟ ئێمە هەرگیز بەرەو هۆڵەندا نەكەوتوینەتە رێگا.

تەنها  ئێمە  نەبووم،  ئەوە  ئاگاداری  من  بەاڵم  تێدەگەم،  ئەوە  ئێستا   -

ئەوەمان زانی كە ئێوە لە كاتژمێر دوازدەو نیوەی شەوێ دەگەنە ئێرە، بەاڵم 

بۆ نەگەشنت چی رویداوە؟ بۆچی گەڕاویتەتەوە بۆ ئەسینا؟

نازانم چیە، رێگامان نەدرا بەرەو هۆڵەندا بكەوینە  - شتێك رویدا كە 

رێگا، من بە تەواوی نازانم چیە، بەاڵم پێدەچێت حكومەتی هۆاڵندا ئاگاداری 

هاتنی ئێمە بوبێت بۆ هۆاڵندا.

- ئەی موەكیلەكەم؟ ئەو چۆنە؟
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- ئەو باشە پارێزراوە، النی كەم لە ئێستا ژیانی لەمەترسیدا نیە، بەاڵم 

من نازانم لەمەودوا چی لێبەسەردا دێت.

- ئەی خۆت بەتەمای چیت ؟ هەر لەوێ دەمێنیتەوە؟

- نەخێر، پێویست بە مانەوەی من ناكات، من لە پاشاندا یەكەم گەشتی 

نیو  و  كاتژمێر هەشت  و  دەبم  فڕۆكە  ئەمستەردام سواری  بەرەو  ئاسامنی 

دەگەمەوە هۆڵەندا.

ب��ارەوە  لەم  هیچی  جۆن  بكەین؟  شتێك  ئێمە  دەك��ات  پێویست   -

نەگوتووە.

- نا، تا ئێستا هیچی نەگوتووە، بەاڵم ئەو تەنها ئەوەندەی گوت كە لە 

پاشاندا تەلەفۆنت بۆ دەكات و چوارچێوەكانی ئەم بابەتە زیاتر باس دەكات، 

من ئێستا دەبێت تەلەفۆنەكە دابخەم، پاش چەند كاژێرێك دەتبینمەوە..

رۆژنامەنوسەكانی  فكتۆر  لەگەڵ  تەلەفۆنەكەم  بوونی  تەواو  دوای   

چواردەوریان گرتم، ئەوان گوێیان لە وشەی ״ ئەسینا״ بوو، دەیانویست بزانن 

كە داخۆ ئۆجەالن لەوێ یە؟ منیش بۆم رونكردنەوە كە پاش تەنها كەمێكی 

دوو  دەبێت  لەپێشا  بەاڵم  دەدەم،  رۆژنامەنوسان  هەموو  بۆ  ترلێدوانێك 

پێكەوە  تیس و ستاین  لەگەڵ  بیروڕا بگۆڕمەوە.  لەگەڵ هاوڕێكانم  خولەك 

فكتۆرم  تەلەفۆنەكەی  دواوە،  لە  هۆڵەكە  سەری  ئەو  بەشێكی  بۆ  رۆشتین 

بۆ  لەگەڵ فكتۆر و جۆن گەڕێرناونەتەوە  ئۆجەالن هاوڕێ  كە  باسكردن  بۆ 

ئەسینا و ئێستا هیچ شتێك سەبارەت بەوە نازانرێت كە چارەنوسی ئۆجەالن 

ئەمستەردام  دەگاتەوە  بەیانیە  ئەم  فكتۆر  هەروەها  دەچێت،  چی  بەرەو 

كە  كردن  بۆ  ئەوەم  باسی  هەروەها  دەمێنێتەوە،  ئۆجەالن  كن  لە  جۆن  و 

ئایا  بۆ هۆاڵندا، جا  نەهاتوون  بۆچی  و  بۆ كوێ چون  ئەوان  نازانم  خۆشم 

هۆاڵندا بەو پالنەی زانیوە كە ئەوان بەرەو هۆاڵندا دێن و رێگری لێكردوون 

یاخود فڕۆكەكە هەرگیز بەرەو هۆاڵندا نەهاتبێت و لە شوێنكدا لەسەر زەوی 

نیشتبێتەوەو بەرەو ئەسینا گەڕابێتەوە، لەم بارەوە هیچ دیار نیە...
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لەبەر  بەاڵم  بدەین،  میدیاكان  بۆ  لێدوانێك  تیس  و  من  كە  بڕیارماندا 

ئەوەی من نازانم كە داخۆ ئۆجەالن بە فەرمی لە یۆنانەو دەتوانێت لەوێ 

مبێنێتەوە یان نا، بڕیارمدا كە لەو بارەوە هیچ بۆ راگەیاندنەكان ئاشكرا نەكەم 

كە ئۆجەالن لە ئەسینایە، تیس لەو بارەوە لەگەڵ مندا هاوڕا بوو، لەم بارەوە 

لەسەر ئەوە پێكهاتین كە تەنها باسی ئەوە بكەین ئێستا فڕۆكەكەی ئۆجەالن 

لە شوێنكدا نیشتۆتەوە و ئۆجەالن سەالمەتە و ئیمە بۆمان نیە سەبارەت بە 

شوێنی مانەوەی ئەو لێدوان بدەین، ئەگەر سەبارەت بە ئەسینا پرسیارمان 

گەشتی  ئەسیناوە  لە  ئەو  كە  بكەین  فكتۆر  باسی  وایە  باشرت  ئەوە  لێكرا 

ئاسامنی بۆ الی ئۆجەالن كردووە بۆ ئەوەی لە گەشتەكەیدا هاوەڵی بێت كە 

ئەمەش سەری نەگرت ئێستا فكتۆر گەڕاوەتەوە ئەسینا.

ستاین لە هۆڵەكەدا مابۆوە چاوەڕوانی گەڕانەوەی ئێمەی دەكرد، من و 

تیس بەرەو الی رۆژنامەنوسەكان رۆشتین. هەرچەندە دەزگاكانی راگەیاندن 

هەر  زۆریان  هەرە  بەشی  بەاڵم  بردبوو،  بەسەر  لێرە  شەوەكەیان  نیوەی 

مابوونەوە و لە چاوەڕوانیدا بوون، لەمەڕ پەرچە كردارم لە كاتی تەلەفۆنەكەدا 

لەگەڵ فكتۆر دیار بوو ئەوان هەستیان بەوە كرد كە منیش هاوتای ئەوان 

سەرم سوڕماوە لە هۆكارەكانی نەگەشتنی ئۆجەالن بۆ رۆتەردام و بەڕاستی 

لەبەر  ئاشكرا  بە  NOS״  ״  پەیامنێرەكەی  تەنها  روودەدات،  كە چی  نازانم 

كەم خەوی خۆی سەغلەت كردبوو، من هەرگیز پێشرت چاوم بەو نەكەوتووە 

و نەمناسیوە، بەاڵم دواتر لە دەم هەندێ لە رۆژنامەنوسەكانەوە بیستم كە 

ناوی ‹ PAULINE BROEKEMA‹ و زۆرجاران میزاجی تێك دەچێت..

زۆر  میزاجی  ئێوارەوە  ئەو هەرلە  بێت، چونكە  راست  ئەمە  پێدەچوو 

تێك چوو بوو، جەختی لەسەر ئەوە دەكردەوە كە دەبوو من لە سەرەتاوە 

شانۆگەرییەكی  تەنها  ئەمە  و  هۆاڵندا  بۆ  نایەت  ئۆجەالن  كە  مبزانیبا 

پارێزەرەكانە بۆ راكێشانی سەرنجی رای گشتی، پێدەچوو ئەم خامنە وابزانێت 

من ئەوم لە ناو جێگای نوستنەوە بەزۆر بۆ ئێرە هێنابێت بۆیە بەرامبەر بە 
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خودی من زۆر توڕە بوو، من سێ یان چوار جار زۆر بە روون و ئاشكرایی و 

دووپاتكردنەوە وەاڵمی ئەوەم دایەوە كە من بەهۆی تەلەفۆنێكی البەالیی 

و بە هەڵسەنگاندنی خۆم نەهاتووم بۆ ئێرە یان وام دانابێت كە ئۆجەالن 

دێت بۆ هۆاڵندا، بەاڵم سودی نەبوو بۆیە پێمگوت: ״ ماندوویت یان خەوت 

كە  رۆژنامەنوسانەی  ئەو  دێت״  خەوم  و  ماندوم  منیش  دڵنیابە  ئەوە  دێ 

دایە  ببون هەموویان دەستیان  بایەخەوە گوێ قوالغ  بە  لە چواردەورماندا 

پێكەنین، پێدەچوو هەمووان ئەو گفتوگۆیەی كە لەو شەوەدا سەبارەت بە 

دۆسیەكەی ئۆجەالن ئەنجاممدا و لە چەندین كەناڵەوە پیشاندرا، ال خۆش 

بووبێت، چونكە پاش تێپەڕبوونی مانگێكیش لەوە یەكێك لە رۆژنامەكان لە 

بابەتێكی خۆیدا ئەم دەمەتەقێیەی وەك )نەخشی سەربەرد( باس كردبوو.

هۆڵەندای  ئۆجەالن  بۆچی  كە  لێدەكرا  ئ��ەوەم  پرسیاری  هەروەها 

باسی  لەوەاڵمدا  منیش  بێت،  واڵتە  ئەم  بۆ  دەیەوێت  و  هەڵبژاردووە 

هۆكارەكانی ئەوەم دەكرد كە لە الیەك هۆڵەندا بۆ ئۆجەالن باشرتین پەناگە 

و شوێنی ئارامە، چونكە لێرە مەترسی ئەوە لە گۆڕێدا نابێت كە رادەستی 

توركیا بكرێتەوە، لە الیەكی دیكەشەوە جەختم لەسەر ئەوە دەكردەوە كە 

هۆڵەندا خۆی وەك واڵتێكی منونەیی ئەوروپا نیشان دەدات لە مەسەلەی 

ئەوەی  بۆ  هۆكارە  باشرتین  كوردەكان  كێشەی  بۆیە  نیونەتەوەییەكان  یاسا 

كە ئەم راستیە لەسەر زەمینی واقع بچەسپێنێت، زۆرترین دامەزراوەو دادگا 

و تریبوناڵە نیونەتەوەییەكان لە هۆاڵندان، هەروەها هەمیشە ئامانجێك لە 

نێونەتەوەیدا  لە چوارچێوەیەكی  كوردەكان  كێشەی  كە  بەوەی  بووە  ئارادا 

گونجاوترە؟  كارە  ئەم  بۆ  زیاتر  هۆڵەندا  لە  واڵتێك  چ  بكرێت،  چارەسەر 

هەروەها باسی ئەوەم كرد كە یەكێك لە و دامەزراوە نێو دەوڵەتیانەی كە 

كە  ناوبژیوانیە  هەمیشەیی  دادگای  خۆی  ئەستۆی  دەخاتە  مەسەالنە  ئەم 

بۆ  بكات  تەرخان  خۆی  بتوانێت  دامەزراوە  گونجاوترین  ئێمە  نەرینی  بە 

مەسەلەی كورد و چارەسەركردنی ملمالنێ ی نێوان كورد و تورك.
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زیاتر لە یەك كاژێری رێك لەگەڵ میدیاكاندا سەرقاڵ بووم، هەموو جارێك 

رۆژنامەنوسەكانم  هەموو  پرسیاری  وەاڵمی  یەكە  یەكە  دەكرد  هەستم  كە 

داوەتەوە دیسان كەسێكی دیكە پەیدا دەبوو كە كۆمەڵێك پرسیاری دیكەی 

هەبوو، منیش بێگومان خۆم خواستی ئەوەم نەبوو كە هەروا بە ئاسانی بڕۆم، 

كۆكردبێتەوە  رۆژنامەنوسانەم هەروا  ئەو هەموو  دەكرد  گوناح  بە  هەستم 

لەگەڵ  ئەمانە  پاش هەموو  كۆتایدا  لە  نەدەمێ.  تەواویان  رونكردنەوەی  و 

تیس و ستاین بەرەو ئەمستەردام گەڕاینەوە، لەنێو ئۆتۆمبیلەكەدا كەسامن 

قسەی زۆری نەدەكرد،هەموومان بیرمان له سەرنەگرتن و هەڵوەشاندنەوەی 

بە  هەروا  فكتۆر  قسەكانی  نەمدەتوانی  دەكردەوە.  شەوە  ئە م  پالنەكانی 

دەرگای  لەبەردەم  منی  ستاین  نیو  و  شەش  كاتژمێر  لێكدەمەوە،  ئاسانی 

ماڵی خۆماندا دابەزاند هیچی ئەوتۆی نەمابوو بۆ گەشتنەوەی فكتۆر تەنها 

سێ كاژێر نەبێت، یەك تەرمۆزەی گەورە قاوەم حازر كرد بۆ ئەوەی خەوم 

لێنەكەوێت و بە ئاگا مبێنم و چاوەڕێی گەڕانەوەی فكتۆر بكەم.

 - ٦ -
خۆشبەختانە گەشتەكەی فكتۆر لە ئەسیناوە هیچ دواكەوتنێكی نەبوو، 

ئەو لە هەشت و نیوی رێك گەیشتەوە، ئەویش تەواوی شەوەكە نەخەوتبوو، 

هێندە نەبێت كە لە نێو فڕۆكەكەدا سەرخەوێكی شكاندبوو. دوای ئەوەی 

بە  كرد  دەستی  ئامادەكرد  تازەم  قاوەیەكی  منیش  و  كرد  دوشێكی  فكتۆر 

گێڕانەوەی هەموو ئەو شتانەی كە ئەو شەوە رویاندابوو...

هەروەك  من،  تەلەفۆنەكەی  پاش  یەكشەممە  رۆژی  سەرلەبەیانی 

رێكەوتبووین لەسەری، فكتۆر پەیوەندی كردبوو بە جۆنەوە، ئەویش هیچی 

ناونیشانەكەتم بەرێ بە تۆتۆمبیل  ״  بەو نەگوتبوو تەنها هێندە نەبێت كە 

ئەو  كاوكاكی״  ״  گەشتبووە  جۆن  كاژێر  نیو  نزیكەی  پاش  شوێنتا״  بە  دێم 

دوو  جۆن  لە  جگە  لێدەژیا،  فكتۆری  هاوڕێكەی  كە  ئەسینا  گەڕەكەی 
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نێو ئۆتۆمبیلەكەدا بوون، جگە  كەسی دیكەی دەزگای هەواڵگری یۆنان لە 

بە  لە رێگا جۆن  بۆ ئۆجەالن دەكات.  لە كچێكی گەنج كە كاری  وەرگێڕی 

فكتۆر دەڵێت كە ئۆجەالن لە راستیدا لە ئەسینا بووە و پاش كەمێكی دیكە 

ئەوانیش هەموویان بە فرۆكە دەڕۆن.

״   BABIS STAVRAKAKIS ״  لەگەڵ  خۆی  ژوانێكی  لە  تازە  جۆن 

پێش  لەوەو  رۆژێك  گەڕابۆوە، جۆن  یۆنان  دەزگای هەواڵگری  بەڕێوەبەری 

بەڵێنێكی لە ״STAVRAKAKIS״ وەرگرتبوو كە ئەوان بۆ مەسەلەی رۆشتنی 

بارەوە لەگەل ئۆجەالن  لەو  ئامادەن  ئامادەكاریان رێكخستووە و  ئۆجەالن 

گفتوگۆ بكەن و پالنەكە تاوتوێ بكەن، بەاڵم ئەم بەڵێنە نەهاتە دی، بەڵكو 

پاش  دوونیوی  كاتژمێر  لە  كە  راگەیاندبوو  یان  جۆن‹   › بە  ئەوە  جیاتی  لە 

ئامادە كراوە  لە فڕۆكەخانەی سەربازی ئەسینا  تابیەت  نیوەڕۆ فڕۆكەیەكی 

و دەبێت دەستبەجێ ئۆجەالن لە یۆناندا نەمێنێت. ئۆجەالن راستەوخۆ لە 

الیەن دەزگای هەواڵگری یۆنانەوە بەرەو فڕۆكەخانەكە براوەو لەوێ لەگەڵ 

پێی  بە  یۆنانیەكە  تایبەتە  فڕۆكە  یەكدەگرنەوە،  دیكەدا  كەسانی  و  جۆن 

رێكەوتنی تازەی نێوان جۆن و بەڕێوەبەری دەزگای هەواڵگری یۆنان هەموو 

دەبات،  سپی  روسیای  لە   ›MINSK  › شاری  بەرەو  راستەوخۆ  نەفەرەكان 

ئامادەی  پێشرت  جۆن  كە  تایبەت  دیكەی  فڕۆكەیەكی  شارەوە  لەو  پاشان 

كردووە لە ‹RIGA ‹ ی پایتەختی التفیاوە بەرەو رۆتەردام دەكەوێتەرێ..

چونكە  ب��ووە،  نیگەران  ت��وڕەو  زۆر  جۆن  فكتۆر.  قسەكانی  بەپێی 

بەڕێوەبەری دەزگای هەوالگری یۆنان دەیزانی كە فڕۆكەكەی ‹RIGA‹ هەتا 

كاتژمێر دە ناگاتە ‹ MINSK‹، بەاڵم ئەو سوور بوو لەسەر ئەوەی كە دەبێت 

هەر ئێستا لە ئەسینا بەدەركەون، ئەمەش مانای ئەوە بوو كە ئەوان نزیك 

كاتژمێر پێنج و نیو دەگەنە شاری مینسك و پاشان دەبێت هەتا كاتژمێر دە 

چاوەڕوانی فڕۆكەكەی دیكە بكەن، هەرچەندە جۆن زۆر پێداگیری لەسەر 

دەخاتە  ئۆجەالن  ژیانی  چاوەڕوانیی  درێژەی  ماوە  ئەم  كە  كردبوو  ئەوە 
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لە  ئۆجەالن  چیە  كاژێریش  یەك  بۆ  نەبووە  ئامادە  ئەو  بەاڵم  مەترسیەوە، 

ئەسینا رابگرێت!

لە شوێنەكەی خۆی سەرخستووە  فكتۆریان  كە  ئەوەی  پاش  بەمجۆرە 

و  جۆن  لەگەڵ  فكتۆر  فڕۆكەخانە،  بۆ  رۆشتوون  پێكەوە  گروپەكە  هەموو 

وەرگێڕەكەی ئۆجەالن بەرەو ‹منسك‹ و پاشان بەرەو رۆتەردام دەفڕن.

بەپێی نەخشەكەی جۆن ئەوان لە نیوەشەودا دەوروبەری كاتژمێر یەكی 

بۆچی  كە  ئەوەی  پرسیاری  لەوەاڵمی  هۆاڵندا،  لە  رۆتەردام  دەگەنە  شەو 

راگەیاندووە  فكتۆری  بە  بۆ هۆڵەندا جۆن  نەفڕین  ئەسیناوە  لە  راستەوخۆ 

كە یۆنانیەكان بەهیچ جۆرێك نایەنەوێت ئەوە ئاشكرا بێت كە ئۆجەالن لە 

یۆناندا بووە!

فكتۆر زیاتر گوتی: من خۆشم نەمدەزانی چی بكەم، كارەكان زۆر بە 

دوو  بچوكەوە،  ئۆتۆمبێلێكی  ئاخرنابووینە  كەس  پێنج  دەكران،  پەلەپڕوزێ 

یۆنانیەكە لە پێشەوە و ئێمەش هەرسێكامن لە دواوە، دوو پیاوەكەی دەزگای 

فەرمانیان  پێموابێت  دەكرد،  تەلەفۆنیان  رێگاكە  درێژایی  بە  هەواڵگری 

وەردەگرت كە لەكام رێگاوە بێن خێراتر دەگەنە جێ و بە خێرایی چەندە 

خێراییەكی  بە  شاردا  نێو  لە  ئۆتۆمبیلەكە  بهاژوون،  ئۆتۆمبیلەكە  دەبیت 

كە  پێدەكرا  فەرمانیان  ئەوان  كەچی  دەڕۆشت  سەد  لەسەر  و  زۆر  یەكجار 

الیتەكان  ترافیك  سورەكانی  گلۆپە  بە  گوێشیان  تەنانەت  بهاژوون!  خێراتر 

بەردەم  گەیشتینە  خولەك  بیست  پاش  دەكرد،  خێراتریان  هەر  ن��ەدەداو 

هەواڵگری  دەزگای  گەورەی  تۆتۆمبیلی  دوو  لەوێ  فڕۆكەخانە،  دەرگای 

نێو  لە  بوون،  چاوەڕوانیدا  لە  هەواڵگریەوە  پیاوانی  زۆری  بەژمارەیەكی 

بوو  لەسەردا  كاسكێتێكی  ئەو  بینی،  ئۆجەالنم  ئۆتۆمبیلەكاندا  لە  یەكێك 

گەورەكەی  دەرگا  یەكسەر  ئەوێ  گەیشتینە  ئێمە  كە  دانیشتبوو،  دواوە  لە 

دیكەش  ئۆتۆمبیلەكەی  دوو  ژورەوەو  چوینە  ئێمە  كردووە،  فڕۆكەخانەیان 

بینیم  خوارەوە  دابەزیمە  ئۆتۆمبیلەكەدا  نێو  لە  من  كە  هاتن،  دواماندا  بە 
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فرۆكەكە ئامادە كراوە و مەكینەكەی ئیش دەكات، هەموو شتەكان دەبوو 

نێو  لە  جانتاكەم  دەكرا،  فەرمان  خێرا‹  خێرا،  ‹خێرا،  بدرێت  ئەنجام  خێرا 

و چومە  فڕۆكەكەدا سەركەوتم  پلیكانەی  بەسەر  و  دەرهێنا  تۆتۆمبیلەكەدا 

سەرەوە، جۆن و وەرگێڕەكەی ئۆجەالن پاش من سەركەوتن، پاشان بینیم كە 

ئۆجەالن هەر چوارالی بە پیاوانی دەزگای هەواڵگری تەنراوە و راستەوخۆ 

ئەویش هێرنایە نێو فڕۆكەكەو لە پشت ئێمەوە دانیشێرنا.

- كەواتە ئێوە چواركەس بوون لە ناو فڕۆكەكەدا، ئۆجەالن و وەرگێرەكەو 

جۆن و تۆ؟ 

دەزگای  كارمەندێكی  ئەویش  بوو  لەگەڵدا  دیكەشامن  كەسێكی  نا،   -

یان   ›  SAVVAS› ناوی  بە  بوو  رێكوپێك  كابرایەكی  بوو،  یۆنان  هەواڵگری 

ناوێكی لەو جۆرە و بێگومان دوو فڕۆكەوانیش.

- كە لە نێو فڕۆكەكەشدا بوویت تەلەفۆنت بۆ من كرد؟ 

- راستە، كە گەیشتینە نێوی، فڕۆكەكە دەستبەجێ كەوتە جوڵەو بەسەر 

من  دەكرد.  ئامادە  خۆی  فڕین  بۆ  و  دەڕۆشت  فڕۆكەخانەكەدا  جادەكانی 

بە  هەموومان  بكەم،  تەلەفۆن  بوو  دەستەوە  بە  خولەكێكم  چەند  تەنها 

هەمان شێوە حەزمان دەكرد تەلەفۆن بكەین، بۆیە من گوتم با تەلەفۆنێك 

بۆ تۆ بكەم هیچ نەبێت النی كەم ئەوەت پێبڵێم كە ئێمە دەكەوینە رێگا، 

بەاڵم بێگومان نەدەكرا زیاتر قسەت بۆ بكەم..

- ئێ پاشان ؟ دەمەوێت بزانم دواتر چی رویدا؟

- فڕۆكەكە بەرەو ‹ مینسك‹ كەوتە ئاسامن، من لە پشتەوە لە تەنیشت ‹ 

SAVVAS‹ پیاوەكەی دەزگای هەواڵگری یۆنان دانیشتبووم، لە بەرامبەرمدا 

وەرگێڕەكەی ئۆجەالن و لە پاڵ ئەویشدا ئۆجەالن خۆی، جۆن لە پێشەوە بوو 

راستەوخۆ لە پشت هەردوو فڕۆكەوانەكە... 

‹SAVVAS ‹ كە جگە لە یۆنانی توركییەكی باش قسەی كردووە، سەبارەت 

بە ئامانج و پالنی گەشتەكە رونكردنەوەی بە ئۆجەالن بەخشیوە، هەروەها 



گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك 186

باسی ئەوەی بۆ كردوە كە فكتۆر  یەكێكە لە پارێزەرە هۆلەندیەكانی ئەو. لە 

وەاڵمی پرسیارەكانی ئۆجەالندا فكتۆر ئەوەی رونكردۆتەوە چی روودەدات 

پاش ئەوەی دەگەنە رۆتەردام، كە رەنگە ئۆجەالن دەستگیر بكرێت و رەنگە 

دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم  بكرێتەوە،  ئیتالیا  رەوانەی  ماوەیەك  تێپەڕبوونی  پاش 

وەرگێڕەكەیەوە  رێگای  لە  ئۆجەالنیش  ناكرێتەوە،  توركیا  رەوانەی  هەرگیز 

ئەوەی راگەیاندووە كە ئەو پێی خۆشە بچێت بۆ هۆاڵنداو متامنەی تەواوی 

بە سیستەمی یاسایی هۆالندا هەیە.

جۆن  دەبێت  ئاسامنەوە  بە  فڕۆكەكە  ئەوەی  كاژێرپاش  نیو  نزیكەی 

ئەوان  ئەوە دەبیستێت كە هەرئێستا  یۆنانیەكەوە  لە فڕۆكەوانە  یەكێك  لە 

بەدەست  پەیامێكی كراوەیان  ئەسیناوە  فڕینی  تاوەری جاودێری  لە رێگای 

 › یۆنان  وەزیرانی  سەرۆك  بۆ  سكرتێرەكەیەوە  لە  پەیامەكەش  گەشتووە، 

بەرەو  داڤوسەوە  كۆنگرەی  لە  كە  وەزیرە  ئەو  ئاراستەكراوە،   ›SIMITIS

ئاراستە كراوە  بۆ  بە كراوەیی  بەم دەقە و  پەیامەكەی  ئەسینا دەگەڕێتەوە 

پاشان  و  مینسك  بۆ  بەڕێگاوەیە  ئێستا  و  یۆنان  دەرەوەی  گرفتەكە چۆتە   ›

بۆچی  كە  تێگەشتووە  ئەوە  راستەخۆ  جۆن  دەكەوێتەڕی‹  هۆڵەندا  بەرەو 

بەڕێوەبەری دەزگای هەواڵگری هێندە پەلەی بووە لە دەركردنی ئۆجەالن، 

چونكە ئەو فەرمانی لەوەوە بۆ هاتبوو كە ״ بەرلەوەی لە كۆنگرەی داڤۆسەوە 

بگاتەوە یۆنان دەبێت سەركردە كوردەكە لە ئەسینا نەمابێت‹‹، بەاڵم جۆن 

هەموو  كەواتە  هاتووە  كراوە  پەیامە  ئەم  كە  دەركەوتبوو  بۆ  ئەوەشی 

دەگاتە  هەواڵە  ئەم  بەمەش  بیبیسنت  دەتوانن  دەوروبەرە  ئەو  فڕۆكەكانی 

دەستی دەزگا جاسوسیەكانی دیكە بۆ منونە ‹ سی ئای ئەی‹ بەمەش هەموو 

نەخشەی داڕێژراو بۆ گەشتنە هۆاڵندا دەكەوێتە مەترسیەوە! لەوەش زیاتر 

ئەوان دەبێت لە مینسك پرت لە چوار كاژێر چاوەڕوێ ی گەیشتنی فڕۆكەكەی 

یۆنان  هەواڵگری  دەزگای  بەڕێوەبەری  كە  ئەوەی  سەرباری  بن،   ›RIGA›

رۆژێ پێشرت بە جۆنی راگەیاندبوو  دەزگا جاسوسیەكانی ئەمەریكا پێشبینی 
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هەموو  گرتنی  لەبەرچاو  بە  بۆیە  یۆنانە،  لە  ئۆجەالن  كە  كردووە  ئەوەیان 

ئەم راستیانە ئەو پەیامە ئاشكراو كراوەیە گرفتێكی گەورە دروست دەكات، 

گرفتێك كە هیچ كەس تازە ناتوانێت چارەسەری بكات...

لە  مینسك  گەیشتە  فڕۆكەكە  ئاسامنەوە  بە  فڕین  كاژێر  دوو  پاش 

فڕۆكەخانەیەكی بچوك لە شوێنێكی دەرەوەی شار نیشتۆتەوە. فڕۆكەكە تازە 

پۆلیسی  لە  پڕ  بچوكی  پاسێكی  راستەوخۆ  كە  دەنیشێتەوە  لەفڕۆكەخانەكە 

روس دێنە كن فڕۆكەكە، بێگومان لە مینسك زانراوە كە فڕۆكەیەك دەگاتە 

كەم  النی  كێن،  فڕۆكەكە  ناو  نەفەری  كە  نەیانزانیوە  بەاڵم  فڕۆكەخانەكە، 

ئەمە هیوای ئێمە بوو. سێ پۆلیس كە چاكەتی فەروی ئەستوریان لەبەردا 

بوو لە نێو پاسەكە هاتنە خوارەوە، هەریەكەیان ئەستێرەیەكی سپی لەسەر 

شان بوو بە ئینگلیزیەكی شەق و شڕ داوای مۆڵەتنامەی نیشتنەوەیان لەو 

فڕۆكەخانەیە كرد، جۆن و ساڤاس ‹ پیاوەكەی هەواڵگری یۆنان‹ دەرگاكەیان 

كردووە و ئەوەی لەدەستیان هات كردیان بۆ ئەوەی پۆلیسەكانی روسیای 

سپی زیاتر نەتوانن سەربێننە ژورەوە و بزانن كێ لەناو فڕۆكەكەدایە.

ساڤاس ئەوەی رونكردووە كە ئەوان چاوەڕوانی گەشتنی فڕۆكەیەكن لە 

‹ RIGA ‹ ی پایتەختی التڤیاوە و ئەم فڕۆكەیە تەنها سوتەمەنی پڕدەكات 

مینسك  لە  فڕین  چاودیری  تاوەری  داخۆ  یۆنان،  بۆ  دەگەڕێتەوە  پاشان  و 

پۆلیسە  نەخێر  ئێرە؟  دەگاتە  لەو جۆرە  فڕۆكەیەكی  كاتێك  چ  كە  دەزانێت 

ئێرە،  دەگاتە  وە   ›RIGA› لە  فڕۆكەیەك  كە  نین  ئەوە  ئاگاداری  روسەكان 

ئەم  تەنها  ئێرە  بگاتە  شەو   ئەم  و  كرابێت  تۆمار  ئەوان  الی  فڕۆكە  تەنها 

فڕۆكە یۆنانییەیە كە چاوەڕێ دەكرێت، پۆلیسەكە پرسیاری ئەوەی كرد كە 

كاتێك  بكات،  پاسپۆرتەكانیان سەیر  ئەو فڕۆكەیەدایەو  نێو  لە  نەفەر  چەند 

كە  دەركەوت  پاسپۆرتەكە  كۆكردنەوەی  كەوتە  فڕۆكەكە  نێو  لە  جۆن  كە 

وەرگێڕەكە پاسپۆرتی نیە تەنها بەڵگەنامەی نیشتەجێ بوونی ئەڵامنی هەبوو 

كە روسەكان هیچیان لەبارەوە نەدەزانی، بەالم خۆشبەختانە جۆن لەدەمی 
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دایە  شوناسەكەی  و  پاسپۆرتەكان  پۆلیسەكە  بكات،  ئەوە  باسی  دەرنەچوو 

دەست پۆلیسەكانی دیكەو پێی گوتن كە دوو فڕۆكەوان و پێنج نەفەرن كە 

یەكێكیان ئافرەتە و پاسپۆرتی پێ نیە، جۆن لە وەاڵمدا گوتی ‹ ئاخەر ئەو 

كچە خوشكەزای خۆمەو منداڵە هێشتا نەبووە بە هەژدە ساڵ بۆیە پاسپۆرتی 

نیە و بەو كارتی شوناسە سەفەردەكات‹ پێدەچوو روسەكان ئاگاداری ئەوە 

بەو  نەداو  بەوە  بایەخیان  زۆر  بۆیە  فڕۆكەكەدایە  لەناو  كێ  كە  نەبووبن 

چیرۆكە قایل بوون.

پاشان فكتۆر زیاتر باسی رەوشەكەی كرد و گوتی ‹پاش ئەوەی گەیشتینە 

مینسك بارودۆخەكە زۆر نالەبار بوو، هەموومان تۆقیبووین لە ترسی ئەوەی 

كە روسەكان پێبزانن و بۆیان ئاشكرا بێت كێ لە ناو فڕۆكەكەدایە و پاشان 

ڕێوە  بە  ئێرە  بەرەو  وە   ›RIGA› لە  فڕۆكەیەك  هیچ  كە  ئەوەی  چیرۆكی 

نەشامندەتوانی  هەروەها  رودەدات،  چی  نەشامندەزانی  بێگومان  نیە. 

تەلەفۆن بكەین، چونكە كە فڕۆكەكەمان نیشتەوە هەمومان تەلەفۆنەكامنان 

داگیرساند، بەاڵم كاری نەدەكرد، چونكە لەم شوێنە تۆڕی گرێدان نەبوو!

بۆ  نەدەكرد؟ من خەیاڵم  بۆ من  تەلەفۆنت  بوو  ئەوە  لەبەر  - كەواتە 

دەزانێ  خوا  یان  كرابن  دەستگیر  رەنگە  دەمگوت  دەچوو،  شتێك  هەموو 

چیتان بەسەر هاتووە، بەاڵم كە تەلەفۆنەكان لەبەر نەبوونی تۆڕی گرێدان 

كار نەكەن، ئەوەیان هەرگیز بە خەیاڵمدا نەدەهات. فكتۆر سەری لەقاند و 

لە وەاڵمدا گوتی:

- هیچ كەس لە ئێمە خەیاڵی بۆ ئەوە نەدەچوو كە لە مینسك تۆڕی 

تەلەفۆن نیەو تەلەفۆنەكان لەوێ كار ناكەن، ئەمەش بۆ ئێمە زۆر ناخۆش 

لە  فڕۆكەكە  بۆچی  و  روودەدات  چی  كە  بزانین  ئێمە  دەبوو  چونكە  بوو، 

جۆن  كە  بڕیارماندا  نیوكاژێرێك  پاش  بۆیە  ئێرە،  بەرەو  نەفڕیوە  وە  ‹ریگا‹ 

لەگەڵ یەكێك لە فڕۆكەوانەكان بڕۆن بۆ تاوەری چاودێری هاتوچۆی فڕۆكە 

بۆ ئەوەی لەوێوە تەلەفۆن بكەن، ئێمەش لەنێو فڕۆكەكەدا ماینەوە..
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- ئەی ئێوە چیتان دەكرد؟

چاوەڕوان  نەبێت  ئەوەندە  تەنها  بكەین  هیچ  نەماندەتوانی  ئێمە   -

بین بەراستی دەتوانم پێت بڵێم كە بارودۆخەكە مایەی نیگەرانییەكی زۆر 

بوو، جگە لەوەش ئەو دەڤەرە یەكجار ساردە پێموابێت پلەی گەرما لەژێر 

بیستی سەدیدا بوو، فڕۆكەكەش دەبوو مۆتۆڕەكەی بكوژێنێتەوە واتە لەنێو 

مۆتۆڕەكەدا  كوژانەوەی  لەگەڵ  بۆیە  كوژابۆوە  گەرمكردنەوە  فڕۆكەكەش 

ئەوەیان  پرسیاری  ب��ەردەوام  روسەكان  بۆوە،  ساردوسڕ  فڕۆكەكەش  ناو 

دەكرد كە بۆچی ئێمە ناچین بۆ ‹هۆڵی هاتووان‹ ی فڕۆكەخانەكە، چونكە 

ئەوێ گەرمەو دەتوانین قاوەش بخۆینەوە، بەاڵم ئەوە كارێكی پڕ مەترسی 

دەبوو، چونكە ئەگەری ئەوە هەبوو كەسێك ئۆجەالن بناسێتەوە، روسەكان 

تێنەدەگەشنت بۆچی ئێمە سورین لەسەر مانەوە، بەاڵم دیار بوو پیاوەكەی 

ئێمە  بۆیان كە بۆچی  ‹ ساڤاس‹ چیرۆكێكی دروست كرد  یۆنان  هەواڵگری 

نامانەوێت لە فڕۆكەكە دابەزین، من ئاگام لێنەبوو چ جۆرە چیرۆكێك بوو، 

بەاڵم روسەكان بڕوایان كرد كە بۆچی دەبێت ئێمە لە فڕۆكەدا مبێنینەوە...

- ئەی پۆلیسەكان خۆیان چییان دەكرد؟

- ئەوانیش دووكەسیان لەگەڵ جۆن و فڕۆكەوانەكە رۆشنت بۆ تاوەری 

لەبەردەم  ئەویش  مایەوە،  دانەیەكیان  تەنها  و  فڕۆكە  هاتوچۆی  چاودێری 

فڕۆكەكەدا ئێشكگر بوو، هەر ئەمسەرو ئەوسەری دەكرد بەالم ئەویش پاش 

تۆزێك هات بۆ المان و داوای ئەوەی كرد كە ماوەی بدەین بێتە نێو فڕۆكەكە 

دانیشێت، چونكە دەرەوە زۆر سارد بوو! 

- بێگومان ئەمەش بۆ ئێوە بیرۆكەیەكی باش نەبوو؟

ئێمە  بۆ  بوو  زەحمەتیش  زۆر  بێگومان  بوو،  خراپ  بەراستی  نەخێر   -

كە داواكەی رەت كەینەوە، لەو دەمەی كە فڕۆكەوانەكە هەوڵی كردنەوی 

نەوەستا  دەسەپاچە  یۆنان  هەواڵگری  پیاوەكەی  ‹ساڤاس‹  دەدا  دەرگاكەی 

ئەو یەكسەر ئۆجەالنی خستە شوێنەی من و گڵۆپە كزەكەی سەرەوەی كە 
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بۆ كاتی خوێندنەوە بەكار دێت یەكسەر كوژانەوە، بەم شێوەیە ئەو بەهیچ 

كارەی  ئەم  بەراستی  ببینێت،  ئۆجەالن  روخساری  نەیدەتوانی  شیوەیەك 

ساڤاس كردی هێندە خێراو بە دەستوبرد بوو باوەڕ ناكەیت. پۆلیسەكە لە 

پێشەوە راستەوخۆ لە پشت فڕۆكەوانەكەوە دانیشێرنا، فڕۆكەوانەكە هەندێك 

ویسكیامن  سەرماندا  لە  روسەكەدا  لەگەڵ  ئێمە  بەمجۆرە  پێبوو،  ویسكی 

دەخواردەوە، چونكە ئیرت ئێستا نێو فڕۆكەكە یەكجار سارد ببوو.

- ئەی ئۆجەالن ؟

داخستبوو،  چاوی  تاریكیەكە،  لە  بوو،  پشتەوە  پشتی  لە  ئۆجەالن   -

ساڤاس بە روسەكەی راگەیاند كە ئەو خەوتووە، ئیرت پۆلیسەكە خۆشبەختانە 

هێندە سەرنج و بایەخی بۆ ئەو نەبوو، من بیرم بۆ شتێك چوو ئەویش ئەوە 

باسێك  من  دەبێت  مبێنێتەوە  هەروا  فڕۆكەكە  ناو  رەوشی  دەبێت  كە  بوو 

بكەمەوە بۆ ئەو پۆلیسە سەرگەرم كەم، ئەو تۆزێك ئینگلیزی دەزانی، مینسك 

یانەیەكی دووگۆڵی هەیە بە ناوی ‹DYNAMO MINSK‹ لە خەیاڵی خۆمدا 

بكەمەوە،  بۆی  با  بیت  تۆپێن  تۆپ  یاری  لە  حەزی  پیاوە  ئەم  گوتم،بەڵكو 

واش دەرچوو، ئیرتبۆم باسكرد كە من خەڵكی ئەمستەردامم، ئەویش یانەی 

‹AJAX‹ی دەناسی، تەنانەت ناوی هەندێك لە یاریزانەكانیشی لەبەر بوو، 

بەم جۆرە توانیم باش سەرقاڵی كەم. 

بیخەرە بەرچاوی خۆت چەندە دیمەنێكی سەیرە: فڕۆكەیەك ئۆجەالنی 

ناو فڕۆكەكەش بۆتە سەهۆڵ بەندانێك بۆخۆی،  تێدایە، سەرما هێندە تیژە 

روسدا  پۆلیسێكی  لەگەڵ  فكتۆر  بابا،  تونی  وەك  جێگایەكە  شوێنەكەش 

بەراستی  دەكات،  ئەیاكس  فۆتبۆڵێنی  یانەی  باسی  دەخواتەوەو  ویسكی 

سەیرو سەمەرەیە، ئەگەر بارودۆخەكە بەو جۆرە نا ئارام و هەستیار نەبوایە 

دەبوو مرۆڤ لە پێكەنینا برتیقێتەوە، بەاڵم كە جۆن گەڕایەوە بارودۆخەكە 

هێندەی تر دژوار بوو، چونكە بۆمان ئاشكرا بوو كە شتەكان وەك خۆیان بە 

ناچن، ئەوان هێشتا سەرقاڵی ئەوەن مۆڵەتی  بەڕێوە   ›RIGA › لە ئاسایی 
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بەڕێوە  ئاسایی  بە  شتەكان  هەموو  ئەگەر  وەربگرن،  هۆڵەندا  بەرەو  فڕین 

بچن ئەوە فڕۆكەكە لە نێوان كاتژمێردە یاخود دەونیو دەگاتە مینسك، بەاڵم 

ئەمە بە دڵنیایەوە وا نەبوو بۆیە تەنها رێگا لەبەردەم ئەواندا ئەوە بوو كە 

دیسان چاوەڕوان بن!

نۆرەی  دانیشتووە،  فڕۆكەكەدا  نێو  لە  كە  پۆلیسەی  ئەو  نێوەدا  لەم 

ئێشكگرتنی تەواو دەبێت و پۆلیسێكی دیكە دێتە شوێنی كە پێویستی بەوە 

نەبوو بێتە نێو فڕۆكەكەوە ئەمەش لە هەموو حاڵەتێكدا مانای ئەوە بووە كە 

مەترسیەكان لە ئەگەری ئاشكرا بوونی ئۆجەالن كەمرت بۆتەوە، جۆن چەند 

جارێكی دیكە سەردانی تاوەری چاودێ�ری فڕۆكەخانەكە دەكاتەوە بۆ ئەوەی 

بزانێت داخۆ لە پایتەختی التڤیا ‹ریگا‹ وە فڕۆكەكە دێت بۆ مینسك یان نا، 

بەاڵم دیسانەوە هەمان وەاڵم وەردەگرێتەوە تا بۆ دواجار لە نزیكەی نیوە 

شەودا وەاڵمی یەكال كەرەوەی بەدەست دەگات: كارەكە بە هیچ شێوەیەك 

سەرناگرێت، مۆڵەتی نیشتنەوە لە رۆتەردام وەرناگیرێت!...

بەمجۆرە نەخشەی هاتنی ئۆجەالن بۆ هۆڵەندا دووجار لەماوەی دوو 

رۆژدا سەری نەگرت، بەاڵم ئەمە هەموو شتەكان نەبوون، فڕۆكەوانەكە لە 

كە  پێدرابوو  ئەوەی  فەرمانی  یۆنان  لە  بەرپرسەكەیەوە  الیەن  لە  مینسك 

پیاوەكەی دەزگای  لە  بەاڵم جگە  یۆنان،  بۆ  بگەڕێتەوە  دەستبەجێ دەبێت 

هەواڵگری یۆنان ‹ ساڤاس‹ باشرتوایە كەسی دیكە لەگەڵ خۆیدا نەهێنێتەوە 

مەترسی  بە  هەست  دەستبەجێ  جۆن  بەجێبهیڵێت!  لەوێ  هەموویان  و 

رەوشەكە دەكات و پەیوەندی بە ‹ STAVRAKAKIS‹ بەڕێوەبەری دەزگای 

زۆر  بابەتە  ئەم  لەسەر  پێكهاتن  گفتوگۆو  دەك��ات،  یۆنانەوە  هەواڵگری 

ئاسان نەبوو بۆیە نزیكەی یەك كاژێری خایاند هەتا ئەو قایل بكات بەوەی 

فڕۆكەكە بە تەواوی سەرنشینەكانیەوە بەرەو ئەسینا بگەڕێتەوە...

چاوەڕوانی  كاژێر  شەش  پاش  هۆڵەندا  بەكاتی  دوازدەونیو  كاتژمێر 

فڕین،  كەوتەوە  یۆنان  بەرەو  دیسانەوە  ئۆجەالن  فڕۆكەكەی  مینسك  لە 
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تازە  كردەوە  من  بۆ  تەلەفۆنی  شەو  نیوی  دوو  كاتژمێر  نزیك  فكتۆر  كاتێ 

هەواڵگریەوە  دەزگای  الیەن  لە  نەفەرەكان  نیشتبۆوە.  ئەسینا  لە  فڕۆكەكە 

چاوەڕێدەكران و پاش گەشتنیان بەرەو نوسینگەی فڕۆكەخانەكە بران، دوای 

ئەوەی جۆن دەزانێت كە ئیرت فكتۆر هیچ ئەركی لەسەر شان نەماوە ئەو 

بەرەو فڕۆكەخانە دەبات34 و بە یەكەم فڕۆكەو یەكەم گەشتی ئەمستەردام 

دەگەڕێتەوە، چی بەسەر ئۆجەالندا دێت و چارەنوسی بەرەو كوێ دەڕوات 

فكتۆری  بە  جۆن  فڕۆكەخانە  بۆ  رێگادا  لە  نەبوو،  دیار  هێشتا  كاتە  ئەو 

راگەیاندبوو كە پێدەچێت رێگا بە ئۆجەالن درابێت بۆ چەند رۆژێك لە یۆنان 

مبێنێتەوە و لەماوەی ئەو چەند رۆژەدا ئەو چارەسەرێك دەدۆزێتەوە، ئەگەر 

پێویست بكات ئەوە جۆن بە تەلەفۆن پەیوەندی بە منەوە دەكاتەوە.

بێگومان من لە رۆژانی دواییدا هەوڵمدا بە تەلەفۆن پەیوەندی بە جۆن 

بكەم، بەاڵم ئەو تەلەفۆنەكەی كوژابۆوە و پەیوەندی لەگەڵیدا گرێ نەدەدرا 

بۆیە جارێ وەاڵمی ئەو پرسیارە ی كە ئۆجەالن لە كوێیە و چارەنوسی بەرەو 

كوێ دەچێت دیار نیە...

فڕۆكەخانە  هەمان  لێنیشتۆتەوە  ئۆجەالنی  فڕۆكەكەی  كە  فڕۆكەخانەیەی  ئەو  دیارە   -34

سەربازیەكەی یەكەمە كە فڕۆكەكەی لێوە هەستاوە، نەك فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی ئەسینا 

– وەرگێڕ-
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كەوتنە داو
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- ١ -
 ›ZESTIENHOVEN› فڕۆكەخانەی  شەوەكەی  بەسەربردنی  پاش 

شوێنی مانەوەی ئۆجەالن و ئەو چارەنوسەی چاوەڕێی دەكات تەنها ئەو 

چ  بزانم  دەمویست  چونكە  كردبوو،  سەرقاڵ  كەمنیان  نەبوون  پرسیارانە 

حكومەتی  كێ  كارەكە،  سەرنەگرتنی  هۆی  بوونە  هۆكارێك  یاخود  شتێك 

ئاگاداركردۆتەوە؟  ئێرە  بۆ  ئۆجەالن  هاتنی  پالنی  بە  سەبارەت  هۆاڵندای 

فكتۆرم  لە  من  هۆڵەندا؟  بۆ  بێت  نەبوو  بۆی   ›RIGA› فڕۆكەكەی  بۆچی 

مۆڵەتی  رۆت��ەردام  لە  هەستێت،چونكە  نەیتوانی  فڕۆكەكە  كە  بیست 

نیشتنەوەی پێنەدرا، بۆیە دەبوو بزانم هۆكارەكانی ئەو رەتكردنەوەیە چی 

بوون.. 

)هۆكاری تەكنیكی ئاسامنی( ئەمە ئەو وەاڵمە بوو كە شەوی یەكشەممە 

فڕۆكەخانەی رۆتەردام بە ئێمەی راگەیاند، بەاڵم هەر زوو ئاشكرا بوو كە 

ئەو  پاش  رۆژێك   ›BREEDVELD› فڕۆكەخانە  بێژی  وتە  درۆیە،  ئەمە 

شەوە ئاشكرای كرد كە دەوروبەری كاتژمێر نۆی شەوی یەكشەممە تەواوی 

 GENERAL  – گشتی  ئاسامنی  ‹فڕینی  بە  بەرامبەر  هۆاڵندا  ئاسامنی 

AVIATION‹ داخراوە. مەبەستیش لە GENERAL AVIATION فڕۆكە 

هیچ  بە  رێگا  ئێوارەوە  نۆی  كاتژمێر  لە  بەمجۆرە  دەگرێتەوە،  تایبەتەكان 

فڕۆكەیەكی تایبەت نەدراوە لە هۆاڵندا بنیشێتەوە، بە واتایەكی دیكە ئەو 

دەمەی من و تیس و ستاین لە شەوی یەكشەممەی رابووردوو گەیشتینە 

فڕۆكەخانەكەی رۆتەردام مەودای ئاسامنی هۆاڵندا دەمێك بووە لەبەرامبەر 
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فڕۆكەی تایبەتدا داخراوە كە دەبوو ئەوەیان بە ئێمە بگوتایە!

خۆڕا  لە  هەروا  ئاسامنی  مەودا ی  داخستنی  ئەمانەشەوە:  سەرو  لە 

بڕیار نادرێت، تەنها وەزارەتی هاتوچۆ مافی ئەو بڕیارەی هەیە، وەزارەتی 

بڕیارێكی  ئەوەی  بۆ  هەبیت  خۆی  تەواوی  هۆكاری  دەبێت  ناوبراویش 

ئامادە   ›NETELENBOS› هاتوچۆ  وەزیری  بەاڵم  دەربكات،  لەوجۆرە 

كاتەوە  پشتڕاست  شەودا  لەو  ئاسامنی  مەودای  داخستنی  هەواڵی  نیە 

‹نۆڤا‹  رۆژنامەنوسی   ›TOM KLEIJN› لەگەڵ  بخاتەوە،  بەدرۆی  یان 

شەوەی  ئەو  روداوەكانی  لەمەڕ  دۆكیومێنتاری  راپۆرتێكی  دەیوست  كە 

فڕۆكەخانەی رۆتەردام ئامادە بكات، دەستامن بە گەڕان و  ڤەكۆلین كرد، من 

بۆ ئەم كارە لەگەڵ چەند رۆژنامەنوسێكی ‹دەنهاخ‹ كە پەیوەندی باشیان 

ئەوان  رەنگە  گرت،  پەیوەندیم  هەیە  وەزیرەكانەوە  و  سیاسەمتەداران  بە 

بتوانن شتێك لەوانە هەڵكڕێنن، یەكێك لەوان پاش چەند رۆژێك تەلەفۆنی 

بۆ كردمەوە و پێیگوتم كە ئەو لەگەڵ كەسێكی وەزارەتەكەدا كە ناخوازێت 

ناوی خۆی ئاشكرا بكات قسەی كردووە و لە بنی هەمانەكەی داوە:

هاتوچۆی  وەزارەتی  ئێوارە  شەشی  كاتژمێر  نزیك  یەكشەممە  شەوی 

 ›IND› رەگ��ەزن��ام��ەوە  و  ك��ۆچ  بەڕێوەبەرایەتی  رێگای  لە  ه��ۆاڵن��دا 

ئاگاداركراوەتەوە كە ئەمشەو ئۆجەالن لە هەوڵی ئەوەدایە بە فڕۆكەیەكی 

زانیاریەی  ئەم  ناوبراو چۆن  بەڕێوەبەرایەتی  هۆڵەنداوە،  نێو  بێتە  تایبەت 

بۆ  قسەی  كە  كەسەش  ئەو  بۆ  كردۆتەوە  ئاگاداری  كێ  و  دەستكەوتووە 

رۆژنامە نوسەكە كردووە ئاشكرا نیە، بەاڵم ئەو لەوباوەڕەدا بووە كە دەزگای 

هەواڵگری ئەمەریكا لە پشت ئەم زانیاریەوە بێت، كەواتە ترسكەی جۆن لە 

شوێنی خۆیدا بووە كاتێك پەیامی ״ گرفتەكەچۆتە دەرەوەی یۆنان و ئێستا 

بەڕێگاوەیە بۆ مینسك و پاشان بەرەو هۆڵەندا دەكەوێتەڕی״ كە لەالیەن 

كراوەیی  بە   ›SIMITIS  › یۆنان  وەزیرانی  سەرۆك  بۆ  سكرتێرەكەیەوە 

ئاراستەكرابوو، لە الیەن دەزگای هەواڵگری ئەمەریكاوە گوێڕادێری كراوەو 

پاشان هۆڵەندای لێئاگادار كراوەتەوە!
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راستەخۆش وەزیری هاتوچۆی هۆڵەندا ‹NETELENBOS‹ لە رێگای 

بەڕێوەبەرایەتی كۆچ و رەگەزنامەوە لەم هەواڵە ئاگاداردەكرێتەوە، ئەویش 

دەرەوەی هۆاڵندا  و  داد  وەزارەتی  راستەوخۆ هەردوو  رێگای خۆیەوە  لە 

بدۆزێتەوە-  دەرەوە  وەزیری  نەیتوانیوە  ئەوەی  پاش  دەكاتەوە،  ئاگادار 

پاكی  بەدڵ  هەروا  ك��ردووە  رۆژنامەنوسەكە  بۆ  قسەی  كە  كەسەی  ئەو 

نەیگوتووە كە چەندین كاژێر خەرێكی دۆزینەوەی وەزیری دەرەوە بوون، 

لە  یارمەتی  داوای  بەردەستكەوتووە-  وەزارەتیان  دەرگاوانی  تەنها  بەاڵم 

بۆیە  خۆیەتی،  پارتەكەی  سەربەهەمان  ئەویش  كە  دەكات   ›KOK35›

 KOK36 , NETELENBOS , › راستەوخۆ كۆبونەوەیەكی بە پەلە لە نێوان

KORTHALS ‹ ساز دەكرێت و لە كۆبونەوەكەدا هەرسێكیان كۆك دەبن 

لەسەر ئەوەی كە بەهەر نرخێك بووە دەبێت هاتنی ئۆجەالن بۆ هۆڵەندا 

پێشپێبگرن!

بگاتە  نەیزانیوە  رەگەزنامە  و  كۆچ  بەڕێوەبەرایەتی  ئەوەی  لەبەر 

ئەوەی كە فڕۆكەكەی ئۆجەالن لەكامە فڕۆكەخانەی هۆاڵندا دەنیشێتەوە، 

نەبێت  ئاسایش  كاروباری  بۆ  تەنها   بڕیاریانداوە  وەزیران  سەرۆك  وەزیرو 

بۆ فڕین لەبەردەم هەموو فڕۆكەیەكی  مەودای ئاسامنی هەموو هۆڵەندا 

بە هەموو  بڕیارە وەزیری هاتوچۆ فەرمانی  ئەم  تایبەتدا دابخرێت، دوای 

فڕۆكەخانەكانی هۆاڵندا دەركردووە كە دەستبەجێ مەودای ئاسامنی 

 ›GENERAL AVIATION – هۆاڵندا بەرامبەر‹ فڕینی ئاسامنی گشتی

دەرەوە  وەزیری  جێگری  توانراوە  ئێوارە  هەمان  پاشرتی  كاتێكی  دابخەن، 

بدۆزرێتەوەو لە بڕیارەكەی ئاگاداركەنەوە..

35-  دیارە لێرەدا مەبەست لە ‹Wim Kok ‹ ە ئەندامی پارتی كرێكاران بوو، ئەو لەو كاتەدا 

سەرۆك وەزیرانی هۆاڵندا بوو، – وەرگێڕ

36- مەبەستی وەزیری ‹ داد‹ ە - وەرگێڕ



197گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

كە  گۆڕێدا هەبووە  لە  ئەوە  نیازی  راستیدا  لە  كە  باوەڕەدام  لەو  من 

هەرگیز بڕیاری داخستنی مەودای ئاسامنی هۆالندا ئاشكرا نەكرێت، بەاڵم 

زۆرەی  ژمارە  ئەو  بوونی  ئامادە  نەهاتووە  خەیاڵیاندا  بە  ئەوان  ئەوەی 

میدیاكانی هۆڵەندا بوو ئەو شەوەدا كە چاوەڕێی گەشتنی ئۆجەالنیان دەكرد، 

 ›ZESTIENHOVEN› فڕۆكەخانەی  كات  تێپەڕبوونی  پاش  شەوە  ئەو 

ئۆجەالن  فڕۆكەكەی  ئاراستەی  كە  دەكاتەوە  ئاگادار  هاتوچۆ  وەزارەت��ی 

بەرەو رۆتەردامە و سەدان كورد و هەرچی رۆژنامەو میدیاكانی هۆاڵندایە 

لەوێ خڕ بوونەتەوە و پارێزەرەكانی ئۆجەالنیش هاتوون، وەزارەتی دەرەوە 

راستەوخۆ كەسێك بۆ فڕۆكەخانەكە رەوانە دەكات بۆ ئەوەی سەرپەرشتی 

كاروبارەكان بكات و فەرمانیان پێبدات كە چۆن وەاڵمی پرسیارە بێزاركەرەكان 

سەبارەت بە نەهاتنی فڕۆكەكە بدەنەوە.

یەكال  بەتەواوی  ئیرت  بیست،  چیرۆكەكەم  من  ئەوەی  پاش  بەمجۆرە 

یەكشەممە  شەوی  ئێمە  بۆچی  كە  لەوەی  نەبووم  سەرسوڕماو  بوومەوەو 

ئایا  كە  بەوەی  سەبارەت  وەرنەدەگرت  دیارمان  و  روون  وەاڵمی  هەرگیز 

فڕۆكەكە بە رێگاوەیە بۆ هۆڵەندا یاخود كاتژمێر چەند دەگاتە جێ، پێدەچوو 

بەڕێوەبەرانی فڕۆكەخانەكە مۆڵەتی ئەوەیان نەبووبێت بە ئێمە راگەیەنن 

كە بگەڕێینەوە بۆ شوێنی خۆمان، چونكە ئیرتهیچ فڕۆكەیەك ناگاتە رۆتەردام 

باش  زۆر   ›KOK , NETELENBOS , KORTHALS› لە  هەریەكە   !

دەركیان بەوە كردووە كە بڕیاری داخستنی مەودای ئاسامنی هۆڵەندایان 

دەبوو  بۆیە  دەرك��ردووە  فشەڵ  قەزایی  و  یاسایی  زەمینەیەكی  لەسەر 

بیشارنەوە، داخستنی مەودای ئاسامنی هۆڵەندا هەنگاوێكی زۆر تایبەت و 

لە ناكاوە تەنها كاتێك رێگای پێدەدرێت كە هەڕەشەیەكی كتوپڕو ناوادە لە 

سەر ئاسایشی گشتی هەبێت بۆ منونە ئەگەر هێرشێكی تیرۆریستی چاوەڕێ 

بكرێت، هاتنی ئۆجەالن بۆ هۆاڵندا و پێدانی چوارچێوەیەكی یاسایی بەم 

بڕیارە النی كەم كە بتوانین بیڵێین ئەوەیە كە بڕیارەكە جێگەی گومانە و 

دیارە ئەو كەسە سیاسیانەشی بەم كارەوە تێوەگالون باش ئەوە دەزانن.
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كەسێك  هیچ  بووبێت  باشرت  وا  رەنگە  ئەوان  بۆچوونی  بە  بەمجۆرە 

ئەو  ئەزانێ  كێ  نەدەنەوە،   تەواو  وەاڵمی  و  نەكەن  دڵنیا  شتێك  هیج  بە 

جێگادا  لەناو  یەكێكیان  رەنگە  دەكەن،  چی  بارەوە  لەم  دوایی  پارێزەرانە 

هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  بكات  پێشكەش  پەلە  بە  داوایەكی  و  هەستێت 

نایاسایی  هۆاڵندا  ئاسامنی  مەودای  داخستنی  بڕیاری  رەنگە  بڕیارەكە37، 

بێت، بەاڵم لە دیدی ئەواندا ئەگەر كەسێك نەتوانێت ئەمە ئاشكرا بكات 

ئەوە زۆر گرنگ نابێت.... ساڵو لە سیاسەت چەندە ئیشێكی جوانە!!!

یاسایی بێت یان نا، ئەم هەنگاوە لە هەموو حاڵەتێكدا ئامانجێكی خۆی 

لە پشتەوە بوو: حكومەتی هۆڵەندا كاری بۆ ئەوەكرد ئۆجەالن نەتوانێت بێتە 

نێو هۆڵەنداوە، منیش نەمتوانی لەوە زیاتر بكەم كە لە پاشاندا نامەیەكی 

بنوسم،  بۆ هۆڵەندا  بۆ هاتنی  لە ئۆجەالن  رێگا گرتن  تێهەڵچوونەوە دژی 

لە رۆژی ٣ ی مانگی فێربوەی ١٩٩٩ دا یەكێك لە پارێزەرەكانی هاوڕێم بە 

ناوی مارك واینگاردن ‹MARQ WIJNGAARDEN‹ كە پسپۆڕە لە بواری 

مافی بێگانەو پەنابەراندا نامەیەكی تێهەڵچوونەوەی لەم بارەوە ئاراستەی 

كاتەدا  لەم  پێدەچێت  نامەیە  ئەم  بەڕێوەبەرایەتی كۆچ و رەگەزنامە كرد، 

زۆر یاریدەی ئۆجەالن نەدات، بەاڵم رەنگە ئێمە لەم رێگایەوە بتوانین لە 

داهاتوودا هاتنە ژورەوەی ئەو بۆ هۆڵەندا بسەپێنین.

پ��ەرچ��ەك��رداری   › لەمەڕ  پۆزەتیفانە  زۆر  توركیا  نێوەشدا  ل��ەم 

سەركەوتوانەی هۆڵەندا‹ وەاڵمی دایەوە، چونكە تەنها لە هۆڵەندا سەفەری 

شكست خواردووی ئۆجەالن بۆ هۆڵەندا نەبوو بە هەواڵی الپەڕە یەكەمی 

بوو،  گرنگ  و  جیهانی  زۆر  هەواڵە  ئەم  بێگومان  توركیا  بۆ  رۆژنامەكان، 

دەركردووە،  بڕیارەكەیان  كە  ئەوانەیە  بۆچوونی  لە  مەبەستی  نوسەر  لێرەدا  دیارە    -37

جێگاش  ناو  لە  ئۆجەالن  پارێزەرێكی  شەوەدا  لەو  دەچن  بۆی  ئەوان  وەك  ئەگەر  چونكە 

خەبەری بێتەوە و داوایەكی بە پەلە پێشكەش بكات كە رەنگە چەند مانگێك بخایەنێت ئەوا 

ئەوان دڵنیان كە كارەكەی خۆیان سەریگرتووە و لەم بارەوە بێخەم دەبن- وەرگێڕ
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مانشێت  بە  دواتر  رۆژی  بارەوە  لەم  سەباح‹   › توندڕەو  راستی  رۆژنامەی 

وەك  هۆڵەندا  توركیا،  دیكەی  رۆژنامەكانی   ، هۆڵەندا‹  براڤۆ   › نوسیبووی 

لە  راستی  بە  منیش  هەڵدەسەنگێنن!  توركیا  باوەڕی  جێگا  هاوپەیامنێكی 

خۆم دەپرسم داخۆ دەبێت هۆلەندا شانازی بەو هاوپەیامنیەوە بكات؟

پەیوەندی  نەمدەتوانی  هەر  من  ئەوەش  پاش  رۆژێكی  چەند  هەتا 

بۆ  هات  یاڤوز  پاشان  لەكوێیە،  ئۆجەالن  نەشمدەزانی  بكەم،  جۆنەوە  بە 

ئەمستەردام، من چووم بۆ وێستگەی شەمەنەفەر بە شوێنیدا، پاشان پێكەوە 

رۆشتین بۆ سەنتەری زانیاری كورد لە ئەمستەردام بۆ ئەوەی زیاتر بابەتەكان 

تاوتوێ بكەین، یاڤوز لەو باوەڕەدا بوو كە ئۆجەالن هێشتا لە یۆنانە، بەاڵم 

ئەو هێشتا لە سەدا سەد لەوە دڵنیا نەبوو، چەندین رۆژە ئەو لە ‹هەڤااڵن‹ 

ی یۆنانەوە هیچ نەبیستووە، هیچیشی لە جۆن نەبیستووە، هاوشێوەی من 

بارودۆخەكەش  ئایندەی ئۆجەالنی بوو،  یاڤوزیش زۆر خەمی چارەنوس و 

لەو كاتەوەی كە ئۆجەالن ئیتالیای بەجێهێشتووە خراپرت دەبێت باشرت نابێت، 

ئیرت ئێستا زۆر ئاشكرا بووە: ئەگەر ئێمە بە زووترین كات شوێنێكی مانەوەی 

ئارام بۆ ئۆجەالن نەدۆزینەوە ئەوە دەبێت چاوەڕێی زۆر خراپ بكەین!

لەگەڵ یافوز پێکهاتم لەسەر ئەوەی كە من هەوڵێكی دیكە بدەم بۆ 

نەبوو كە  بەوە  بۆ هۆڵەندا، هەرچەندە هیوام زۆر  بێت  ئۆجەالن  ئەوەی 

بگۆڕێت،  ئۆجەالن  لەبەرژەوەندی  خۆی  هەڵوێستی  هۆڵەندا  حكومەتی 

بەاڵم لە هەموو حاڵەتێكدا من هەوڵدەدەم هەموو رێگایەك تاقیبكەمەوە 

- وەزیری دادی هۆڵەندا دەیەوێت بە زووترین كات دۆسیەكەی ئۆجەالن 

لەبیربەرێتەوە، بۆیە هەوڵی ئەوەنادات پێشوازی لە پارێزەرەكەی ئۆجەالن 

 JORIS › بكات-، بەاڵم سەرەنجام توانیم بۆ هەفتەی داهاتوو ژوانێك لەگەڵ

DEMMINK‹ بەڕێوەبەری گشتی دۆسیە نێونەتەوەییەكان و كۆچبەران لە 

وەزارەتی داد، ساز بكەم.  

بۆ  ئۆجەالن  خواردووەكەی  شكست  هەوڵە  كە  باش  خاڵێكی  تەنها 

دۆزەكە  بە  بایەخیان  زیاتر  رۆژنامەكان  كە  بوو  ئەوە  دروستیكرد  هۆاڵندا 
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دەدا، رۆژنامەكان باسیان لە پرۆژەی خۆرهەاڵت و ئەگەرەكانی وەگەڕخستنی 

دادگاكە  گشتی  بەڕێوەبەری  دەكرد.  ناوبژیوانی  بۆ  هەمیشەیی  دادگای 

كە  سازكرا  لەگەڵدا  چاوپێكەوتنی  جار  چەندین   ›HANS   JONKMAN›

تیایدا پرسیار لەسەر ئەو پرسەش بەشی بااڵو هەرە زۆری گفتوگۆكان بوون 

كە بە شادمانیەوە ‹JONKMAN‹ رایگەیاند كە وەگەڕخستنی ئەو دادگایە 

لەروی پرەنسیپەوە دەكرێت و تەنها پێویستی بەوە هەیە كە توركیاش بەوە 

قایل بكرێت..

لەم  ئۆجەالن  كەسایەتی  سەالمەتی  و  ئاسایش  كە  ئەوەی  سەرباری 

‹پرۆژەی  لەم رێگایەشەوە  بەاڵم رەنگە  بوو،  ئێمە  یەكەمین غەمی  ساتەدا 

چارەسەری  ئەگەرەكانی  ئێستا  بكات،  مسۆگەر  ئایندەیەك  خۆرهەاڵت‹ 

ئایندەو  بە  دەبەستێت  پشت  ئاشتی  ئاوایەكی  بە  تورك  و  كورد  كێشەی 

ئەم  ئەوەی  بۆ  بدرێت  راستەقینە  هەوڵێكی  ئەگەر  ئۆجەالن،  چارەنوسی 

كێشەیە بخرێتە نێو رۆژەڤی كارەوە، دۆزینەوەی شوێنێكی ئارام بۆ مانەوە و 

نیشتەجێبوونی ئۆجەالن ئاسانرت دەبێت، هەروەها ئاستەنگەكانیش لەبەردەم 

جێبەجێكردنی پرۆژەكە كەمرت دەبنەوە. یەكەم هەنگاوی چارەسەركردنیش 

بەوەی  دەستپێدەكات  نافەرمی  بەشێوەیەكی  خۆرهەاڵتەوە  پرۆژەی  لە 

ژمارەیەك لە دامەزراوەی تایبەت بەم كارە بخرێنەگەڕ، بۆیە وێرای سەردانی 

ناوبژیوانی  هەمیشەیی  دادگای  گشتی  بەڕێوەبەری  ی   ›JONKMAN›

پێدەچێت كۆمیسیۆنی ئەوروپا لە برۆكسل و پارلەمانی ئەوروپا گونجاوتر 

بن بۆ دەستپێكردن. خۆشبەختانە سازدان و بەڕێوەچوونی ژوانەكان لەگەڵ 

ئەمانەدا زۆر ئاسانرتە بەبەراورد لەگەل وەزیری داد..

ئۆجەالن  لەسەر  تازەم  هەواڵێكی  هیچ  هەفتەیە  ئەو  دیكەی  رۆژانی 

چنگ نەكەوت، رۆژانە و چەندین جار تەلەفۆنم بۆ مۆبیلەكەی جۆن دەكرد، 

بەاڵم بێهودە بوون و ئەو دەست نەدەكەوت، هەروەها یافوز بە هەمان شێوە 

هیچی تازەی سەبارەت بە شوێن و مانەوەی ئۆجەالن چنگ نەدەكەوت. لە 

كۆمەڵێكی  و  یاڤوز  و  من  هەینی  رۆژی  نیوەڕۆی  لە  و  هەفتەدا  كۆتایی 
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دانیشتبووین،  ئەمستەردام  كوردی  زانیاری  سەنتەری  لە  كوردان  دیكەی 

دەخوارد،  ئۆجەالنیان  سەالمەتی  خەمی  هەمووان  بوو  نائارام  رەوشەكە 

هەستابووم ماڵئاوایی بكەم كاتێ تەلەفۆنەكەی دەستم زەنگی لێدا، ‹لوسی‹ 

خێزانی جۆن لەسەر خەت بوو، من چەند جارێك لە رابووردوودا چاوم بەو 

كەوتبوو بۆ دواجار لە سەرەتای مانگی ژانیوە لە یەكێك لە سەردانەكامندا بۆ 

رۆما ئەوم بینی. لوسی ئەوەی پێڕاگەیاندم كە ئەو لەسەر داوای مێردەكەی 

تەلەفۆن بۆ من دەكات و كارەكەش زۆر گرنگە، جۆن داوای كردبوو كە بە 

زووترین كات ئەگەر بكرێت ئەمڕۆ بتوانم ״ بچم بۆ هەمان ئەو شوێنەی 

كە ئەو بۆ دواجار چاوی بە فكتۆر تیادا كەوتبوو״ من لەم پەیامە ئەوە حاڵی 

بووم كە جۆن دەیەوێت لە ئەسینا چاوی بە من بكەوێت، تۆ بڵێی ئۆجەالن 

هێشتا لە یۆنان مابێتەوە؟ لوسی نەیدەتوانی زیاتر هیج بۆمن شیكاتەوەو 

بەبێ  لەخۆراو  بووم جۆن هەروا  دڵنیا  بەاڵم  بلێ كە چی روودەدات،  پێم 

گۆڕینەوە  بیروڕا  لە  كەمێك  پاش  ناكات،  ئەسینا  لە  من  بینینی  داوای  هۆ 

لەگەڵ یافوز پێكهاتین لەسەر ئەوەی كە من داواكەی جۆن جێبەجێ بكەم، 

داواشم لە لوسی كرد پاش كاژێرێكی دیكە پەیوەندیم پێوە بكاتەوە و خۆشم 

و  بكەم  دابین  ئێوارەیە  ئەم  بۆ  ئەسینا  بۆ  لەمالوە هەوڵ دەدەم گەشتێك 

پاشان لوسی وردەكاری شوێن و كات و چۆنیەتی چاوپێكەوتنم لەگەڵ جۆن 

كوردان  زانیاری  سەنتەری  لە  گەڕانەوەمدا  رێگای  لە  دەكاتەوە.  روون  بۆ 

بۆئەوەی  ‹ئەنیتا‹ كرد  بۆ سكرتێرەكەم  تەلەفۆنم  بەرەو نوسینگەكەی خۆم 

گەشتێكی  دەتوانێت  ئەمشەو  نیوی  و  حەوت  كاتژمێر  داخۆ  كە  بزانێت 

ئاسامنی ئەسینام بۆ مەیسەر بكات..

پێدەچوو دەستكەوتنی تكتی گەشتەكە ئاسان بێت، تەلەفۆنم بۆ فكتۆر 

كرد، دەمویست بەتەنها نەچم بۆ ئەسینا، داوام لێكرد ئەگەر ئەویش كاتی 

هەبێت و بتوانێت لەگەڵام هاوڕێ بیت، فكتۆر ئەم نیوەڕۆیە لە شاری هارمل 

دانیشتنی دادگای هەیە و تا كاتژمێر پێنج رەنگە ئەو تەواو ببێت، كەواتە 

گەشتەكەی كاتژمێر حەوت و نیو گونجاوە بۆ ئەویش بەو مەرجەی ئێمە 
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رۆژی شەممە بگەڕێینەوە، چونكە فكتۆر دەبێت رۆژی یەكشەممە بۆ ئامادە 

 ROGATOIRE - راستیەكان  لێكۆلینەوەو دەرخستنی  لیژنەی   › لە  بوون 

لە  ئێمە  كە  ب��اوەڕەدام  لەو  بۆیە  كەنەدا،  بۆ  بچێت   ›  COMMISSION

رۆژێك زیاتر نابێت لە ئەسینا مبێنینەوە، بەمجۆرە داوام لە ئەنیتاكرد دوو 

تكتم بۆ داواكات..

پاش كاژێرێك كە لوسی تەلەفۆنی بۆ كردمەوە پێ�مڕاگ�ەیاند كە پێكەوە 

پێگوتم  ئەوەشی  زیاتر  لوسی  ئەسینا،  دەگەینە  ئێوارەیە  فكتۆرئەم  لەگەڵ 

كە جۆن داوای كردووە پاش گەشتنیان لە تەلەفۆنێكی گشتیەوە پەیوەندی 

لەگەڵ بكەم بۆ ئەوەی زیاتر ئاگادارم كاتەوە كە چی بكەم و چی نەكەم. 

بەمجۆرە پاش ئەوەی هەفتەكە زۆر بە هێمنی و بێدەنگ بەسەرچوو لەپڕدا 

بارودۆخەكە شلۆق و ئاڵۆز بۆوە، نیوەڕۆی ئەمڕۆ سێ ژوانم هەیە، كاتژمێر 

یاسا  لە  ‹ فێڵ كردن  لە دۆسیەیەكی گەورەی  لە موەكیلەكانم  سێ یەكێك 

تەلەفزێۆنی  لەگەڵ  هەیە  چاوپێكەوتنم  چوارونیو  كاتژمێر  الم،  بۆ  دێت   ›

ژوانەكەم  بەاڵم  كەوتم،  ژوانەش  ئەم  فریای  پرۆزێ  پەلە  بە  دانیامركدا، 

لەگەڵ رۆژنامەنوسێكی ‹ VPRO38 ‹ تازە لەوە ناچێت سەربگرێت، ئەنیتای 

ژوانەكە  ئەوەی  بۆ  بكات  بۆ  تەلەفۆنی  دەدا  هەوڵی  بەردەوام  سكرتێرم 

تەلەفۆنەكەی كوژراوەتەوە خۆشبەختانەش رۆژنامە  ئەو  بەاڵم  دوا بخات، 

نوسەكە لە ئەمستەردام دەژی بۆیە هێندە كارەساتێكی گەورە نابێت ئەگەر 

هەروا لە پێناوی هیچدا بێت بۆ نوسینگەكەم، داوام لە ئەنیتا كرد ئەگەر ئەو 
گەیشتە ئێرە پێشوازی بكات و ئەوەی بۆ روونكاتەوە كە من لە ناكاو دەبێت 

سەفەر بۆ دەرەوەی واڵت بكەم.

تەلەفزیۆنی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنەكەم  تەواوبوونی  پاش  راستەخۆ 

لەگەڵ  بكەم،  ئامادە  جلوبەرگ  تۆزێك  و  ماڵەوە  بۆ  گەڕامەوە  دانیامرك، 

فكتۆر رێكەوتم كە ئەوكاتژمێر شەش بێت بەشوێنمدا بۆ ماڵەوە و پێكەوە 

VPRO  -38 كوتكراوەی ناوی رادیۆی پرۆتستانتی لیرباڵە.
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دەتوانێت  ئەو  گوتی  و  كردم  بۆ  تەلەفۆنی  فكتۆر  رێگادا  لە  بەاڵم  بڕۆین، 

لە كاتی گونجاودا لە فڕۆكەخانەی سخیپۆڵی ئەمستەردام بێت، بەاڵم تازە 

فریا ناكەوێت بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە بە شوێنمدا و كاتی ئەوەشی نامێنێت 

جانتاكانی كۆبكاتەوە بۆیە داوای لەمن كرد ئەو كارەی بۆ بكەم، خەمی زۆرم 

بوو كە هیچ شتێكی فكتۆر لەبیر نەكەم، بەاڵم گەشتمە نێو دەرگای دەرەوە 

ئەوجا بیرم كەوتەوە كە پاسپۆرتەكەی فكتۆرم نەهێناوە!

ئۆتۆمبیل  قەرەباڵەغی  بوو،  گونجاو  خۆشبەختانە  هاتووچۆ  رەوشی 

لەسەر جادەكان زۆر نەبوو بۆیە لە كاتی خۆیدا و لە كاتژمێر شەش و نیو 

وەستام،  فكتۆردا  چاوەڕوانی  لە  دەرهێناو  تكتەكانم  فڕۆكەخانە،  گەشتمە 

ئەویش بە پەلەپروزێ بەر لە كاتژمێر حەوت گەیشتە ئەوێ، تەنها جانتای 

بڕۆین.  ژورەوە  ریزی  بەرەو  راستەوخۆ  توانیامن  بۆیە  پێبوو  دەستیامن 

بەختی  لە  ئەمجارە  كەچی  دوادەكەون  كات  زۆربەی  ئەسینا  گەشتەكانی 

لە كاتی خۆیدا هەڵدەستا، بە هەناسەبڕكێ  نەبوو، فڕۆكەكە رێك  ئێمە وا 

كەمێك بەرلەكاتی خۆی و لە دوا ساتەكاندا گەیشتینە نێو فڕۆكەكە..

- ٢ -
هۆڵی  لەنێو  ئەسینا،  گەیشتینە  یۆنان  كاتی  بە  دوازدە  كاتژمێر 

بۆ  تەلەفۆنم  و  كڕی  یۆنانیامن  تەلەفۆنی  سیمكارتێكی  فڕۆكەخانەكە 

بوو كە  دیار  بە دەنگیدا  تەلەفۆنەكەی هەڵگرت  ژمارەكەی جۆن كرد، كە 

داوای  كردبێتەوە،  خەبەرم  من  پێدەچوو  نوستبێت،  جێگادا  نێو  لە  رەنگە 

بە  ژورێكی  ئەو  كە  بڕۆم  ئەسینا  شاری  چەقی  نێو  هوتێلێكی  بۆ  لێكردم 

ناوی فكتۆرەوە لەو هۆتێلە بۆ ئێمە گرتووە، خۆشی لەو هۆتێلە چاوەڕوانی 

ئێمە دەكات، تەكسیەكامن گرت و پاش نیوكاژێر گەیشتینە هۆتێلەكە، كە 

گەیشتینە ناو هۆڵی هۆتێلەكەوە جۆن بەرەو پیرمان هات، رەنگی زەرد و 

نیوەمردوو دیار بوو، پێدەچوو هەفتەی پێشوو زۆر كەم نوستبێت، شادمان 

كە  نەبوو  ئەوە  لەبەر  تەنها  شادمانیەكەم  كەوتەوە،  بەو  چاوم  كە  بووم 
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دیكەدا  لە دۆسیەكانی  ئەوەی  لەبەر  بەڵكو  دەداتێ،  ئۆجەالنم  هەواڵێكی 

كە پێكەوە كارمان تێداكردبوون و لە دۆسیەكەی ئۆجەالنیش كەسیك بوو 

لە كارەكاندا  ئارام بەخشینی بەمن دەدا و منیش  كە هەمیشە هەستێكی 

متامنەی تەواوم پێی بوو.

كە جۆن بەخێرهاتنی لێدەكردم بە هێواشی چرپاندی بە گوێمدا ‹ئەوان 

زانیویانە كە ئێوە دەگەنە ئێرە!‹ منیش بە سەرسوڕماویەوە دەمڕوانیە ئەو، 

ئێمە  زانیویانە  كە  كێن  ئەوانە  چیەو  جۆن  مەبەستی  نەمدەزانی  چونكە 

لێرەین،جۆن بۆی روونكردمەوە كە تۆزێك لەمەوبەر یەكێك لە هاوڕێكانی 

خۆی لە دەزگای هەواڵگری یۆنان پێی راگەیاندووە كە دەزگای هەواڵگری 

ئەوان،  دەزگاكەی  بە  داوە  ئێمەی  گەشتنی  بە  سەبارەت  زانیاری  هۆڵەندا 

بەدەم  دەكەن״  ئێمە  چاودێری  ئەوان  دیارە  ئاشكرا  ״بە  گوتی  زیاتر  جۆن 

ئەم قسانەوە بە چەناگەی ئاماژەی بۆ دوو پیاو كرد كە لەوسەری هۆڵەكەدا 

دانیشتبوون كە خویان وا پیشان دەدا سەرگەرمی وتووێژێكی زۆر قوڵ و 

گرنگ بن، پاشان جۆن گوتی ‹ باشرت وایە بچین بۆ ژورەكەی ئێوە هەر هیچ 

نەبێت لەوێ دەتوانین بە هێمنی قسەكامنان بكەین‹.  

جۆن ئێمەی برد بۆ ژورێك لە نهۆمی دەیەم، كە ژورێكی زۆر خۆش بوو 

دەیڕوانی بەسەر هەموو شارەكەدا، راستەوخۆ كە جۆن دەرگاكەی پێوەدا 

یەكسەر لێمپرسی:

- ئۆجەالن چۆنە؟

- باشە، النی كەم ئیستا بە شێوەیەكی كاتی خراپ نیە، دەبێت ئێمە بە 

زووترین كات شوێنێكی دیكە بۆ ئەو بدۆزینەوە.

- كەواتە هێشتا لە یۆنانە؟ 

ئەمە پرسیاری فكتۆر بوو كە سەرەتا جۆن دوودڵ بوو لە وەاڵمدانەوەی، 

بەاڵم دواتر سەری لەقاندو گوتی بەڵێ، پێموابێت ئەو نەیدەتوانی كە بە من 

ئەوەندە  هەر  نەكرد  پرسیارم  زیاتر  منیش  بۆیە  كوێیە،  لە  ئۆجەالن  بڵێت 

نەبێت كە لێمپرسی داخۆ دەتوانم سەردانی ئۆجەالن بكەم؟ جۆن دیسانەوە 
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بە دوودڵی وەستایەوەو و گوتی ‹نا، نابێت، رێگا نادەن‹ بەاڵم دواتر و پاش 

كەمێك گوتی ‹ ئەو لەم ناوە نیە، دوورە لێرەوە، بەاڵم خەمت نەبێت من 

دوێنێ الی ئەو بووم چاوم پێی كەوت و زۆر باشە‹.

ئەگەر ئۆجەالن زۆر لێرەوە دوور بێت و نەتوانین سەردنی بكەین و 

هیشتاش لە یۆنان بێت ئەمە مانای ئەوەیە كە ئەو لە یەكێك لە دورگەكانی 

یۆنانە بۆ منونە وەك ‹ KORFOE‹ رەنگە ئەمە زۆر باش بێت،چونكە ئەو 

دورگەیە زۆر لە بارو گونجاوە، هەروەها لە نزیك سنوری ئیتالیاوەیە رەنگە 

ئۆجەالن بیر لەوە بكاتەوە لەوێوە بڕواتەوە بۆ ئیتالیا، بەاڵم پێدەچێت ئەو 

داوای  جۆن  ئەگەر  لێبكات.  زۆریان  نەمابێت  ئەوەی  حەوسەلەی  ئێستا 

لەهەموو  كەواتە   یە  كوێ  لە  ئۆجەالن  نەكات  ئەوە  باسی  كە  لێكرابێت 

حاڵەتێكدا من دەگەمە ئەو دەرئەنجامەی كە كە ئۆجەالن هێشتا خۆی لە 

نایاساییە هەروەكو لە دواتردا  یۆنان شاردۆتەوە النی كەمیش مانەوەكەی 

دەركەوت...

جۆن باسی ئەوەی بۆ كردم كە ئەو متامنەی بە حكومەتی یۆنان نیە 

هەروەها  بكاتەوە،  توركیا  رادەستی  ئۆجەالن  كە  ئەوەدایە  خەمی  لە  و 

نابێت  كە  كردووە  ئەوەی  داوای  یۆنان  كە حكومەتی  كرد  ئەوەشی  باسی 

ئۆجەالن و هاوەڵەكانی بەهیچ شێوەیەك تەلەفۆن بەكار بێنن، لەگەڵ هیچ 

كەسێكدا تەنانەت لەگەڵ پارێزەرەكانیشی، ئەمەش هۆكاری ئەوە بوون كە 

بۆچی بە درێژایی هەفتەی پێشوو جۆن تەلەفۆنی بۆ من نەدەكرد و منیش 

كارێكی  ئەمە  كە  تێدەگەم  لەوە  من  بكەم،  پێوە  پەیوەندی  نەمدەتوانی 

الیەكی  لە  بەاڵم  پەیوەندیەكان،  لە  گوێرادێران  مەترسی  لەبەر  ئاساییە 

بیری  بەم هەنگاوەی  یۆنان  كە حكومەتی  ئەوەم هەیە  ترسی  دیكەشەوە 

لەوە كردبێتەوە كە ئۆجەالن لە راوێژكارەكارەكانی داببڕێت ئەمەش بێگومان 

ئاماژەیەكی باش نیە، حكومەتی یۆنان چەند پێشنیارێكی خستبووە بەردەم 

ئۆجەالن لەمەڕ دۆزینەوەی شوێنێكی نوێ بۆ نیشتەجێ بوون، بەاڵم دیار 

بوون ئەمانە هەموو بەڵێن و قسە بوون، حكومەتی یۆنان ئەوەی خستبووە 
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بەردەم ئۆجەالن كە ئەوان پێیان باشە ئەو بەرەو واڵتێكی ئەفەریقی رەوانە 

بكەن بۆ منونە یەمەن و سودان و لیبیایان باس كرد بوو، یان ئەوان هەوڵ 

دەدەن شوێنكی گونجاو بۆ دەرباز بوون لە رسبیا بۆ ئۆجەالن بدۆزنەوە.

پەلەی كردبوو، دەبوو  بە  داوای وەاڵمی  بارەوە  لەم  یۆنان  حكومەتی 

هەواڵگری  دەزگای  لە  كە  كەسەی  بەو  بداتەوە  وەاڵمەكە  سبەی  جۆنیش 

یۆنان بەرپرسە لە كارەكە، بەاڵم جۆن دەخوازێت سەرەتا بۆچون و راوێژی 

من سەبارەت بەو ئەگەرانەی یۆنان خستونیەتە بەردەم، بزانێت. 

من هێشتا لەو باوەڕەدام كە تەنها واڵتە ئەوروپیەكان دەتوانن ئۆجەالن 

لە هەڕەشەی رادەستكردنەوە بۆ توركیا بپارێزن، ئایا یۆنان ناتوانێت ئۆجەالن 

وەرگرێتەوە،  ئەو  دەبێت  ئێمە  بڕوای  بە  ئیتالیا  ئیتالیا؟  بۆ  بگەڕێنێتەوە 

داوایەش  ئەو  كردووە،  پەنابەری  مافی  داوای  ئیتالیا  لە  ئۆجەالن  چونكە 

هەتا ئەمڕۆ هەر بەڕێوە دەچێت، با ئۆجەالنیش لەو واڵتە نەمابێت، پاش 

دوو هەفتەو نیو واتە لە رۆژی ٢٤ ی فێربوەری دانیشتنێكی دادگا لەمەڕ 

هەیە  ئەوەی  مافی  ئۆجەالنیش  دەچێت،  بەڕێوە  ئۆجەالن  داوایەی  ئەو 

كە لەو دانیشتنەدا ئامادە بێت. جۆن دەڵێت كە ئەو ئەم بابەتەی لەگەڵ 

یۆنانیەكاندا تاوتوێ كردووە و داوای كردووە كە ئۆجەالن رەوانە بكەنەوە 

بە  نیە  ئامادە  یۆنانیش  و  وەریگرێتەوە  نیە  ئامادە  ئیتالیا  بەاڵم  ئیتالیا،  بۆ 

نهێنی هاوكاری ئۆجەالن بكات بۆ ئەوەی خۆی بڕواتەوە بۆ ئیتالیا، چونكە 

نێوان  پەیوەندیەكانی  بەوەش  و  بزانن  بەمە  ئیتالیەكان  كە  دەترسن  لەوە 

هەردووالیان تێكبچێت.

جۆن لە من و فكتۆری پرسی كە داخۆ بۆچونی ئیمە چیە لەمەڕ باشوری 

ئەفریكا وەك ئەلتەرناتیفێك، دیار بوو كە ئەمەش یەكێك بوو لەو ئەگەرانەی 

دەوڵەتی  تاكە  رەنگە  ئەفریكا  باشوری  روو،  خستبویە  یۆنان  حكومەتی 

بزانین،  گونجاوی  بە  بتوانین  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  كە  بێت  ئەفریكا 

بەاڵم زۆربەی واڵتەكانی دیكەی ئەفریكا بەردەوام ناجێگیرو نا ئارامن، ئەو 

دەوڵەتانەی ئەفریكا كە لەالیەن یۆنانەوە دەستنیشان كراون ئەوە هەرگیز 



207گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

ناكرێت بە هەند وەرگیرێن، بارودۆخی سیاسی لە یەمەن و سودان و لیبیا و 

وێنەی نارشینی ئەو دەوڵەتانە لەبەر چاوی دنیای خۆرئاواوە هەرگیز نابنە 

نێو  بخاتە  كورد  مەسەلەی  بتوانێت  ئۆجەالن  ئەوەی  بۆ  یارمەتی  هۆكاری 

رۆژەڤی سیاسی ئەوروپاوە، جۆن سەری لەقاند و گوتی ئۆجەالنیش لەبەر 

هەمان ئەو هۆیانە ئەو سێ دەوڵەتەی رەتكردۆتەوە.

ئەوە  بكەین  ئەفریكا  باشوری  وەك  واڵتێكی  لە  باس  ئەگەر  بێگومان 

رەوشەكە بە جۆرێكی دیكە دەبێت، پشتیوانی سیاسەمتەدارێكی نێونەتەوەیی 

نارساوی وەك نلسۆن ماندێال بەبێ هیج گومانێك سەرنجی ئەوروپا بۆ كێشەی 

سیاسی كورد رادەكێشێت، بەاڵم دیسان وێرای هەموو ئەمانە سەبارەت بە 

ئێمە مانەوەی  بە بۆچوونی  ئێمە سەرنجی خۆمان هەیە،  باشوری ئەفریكا 

ئۆجەالن لەو واڵتە تەنها كاتێك پەسەندە كە ماندێال بە ئاشكراو بە روونی 

بەڵێنی ئەوە بدات كە ئۆجەالن لەو واڵتە مافی نیشتەجێبوون وەردەگرێت 

و لە ئاسایش و ئارامیش بەهرەمەند دەبێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە 

باشوری ئەفریكا واڵتێكی ئارامەو سیستەمێكی یاسایی و قەزایی تۆكمەشی 

هەیە. ئێستا تەنها رسبیا ماوە كە باسی كەین، بەپێی قسەكانی جۆن، ئۆجەالن 

مانەوەیەكی كاتی لە رسبیا وەك چارەسەرێك بەخراپ نازانێت، بەاڵم ئێمە 

لەگەڵ ئەو بۆچونەدا نین، چونكە گرەنتی قەزائی لە رسبیاش زۆر نیە، بۆیە 

من لە جۆنم پرسی كە داخۆ یۆنان ناتوانێت رێگا بدات بۆ ماوەیەكی زیاتر 

ئۆجەالن لەوێ مبێنێتەوە،،چونكە ئەگەر ئەوان بتوانن ماوەی دوو هەفتەیەك 

لەسەرمان راوەسنت ئەوە بێگومان دەتوانین بیر لە چارەسەرێكی درێژخایەن 

بكەینەوە، من ترسم لەوە هەیە كە پەلەكردن لەم بڕیارە تایبەتە خێرایەدا 

ئەوەی  هۆی  ببێتە  ئۆجەالن،  مانەوەی  شوێنی  كردنی  دیاری  بە  سەبارەت 

بارەوە  لەم  جون  توركەكان،  دەستی  بكەوێتە  دەرئەنجامدا  لە  ئۆجەالن 

لەگەڵ مندا هاوبیر بوو، هەروەها سەبارەت بەوەی كە حكومەتی یۆنان ئەو 

پێشنیازە پەسەند بكات وماوە بدات ئۆجەالن بۆ ماوەیەكی كاتی لەو واڵتەدا 

مبێنێتەوە هیوایەكی ئەوتۆی نەبوو.
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ئێستا ئیرت كات درەنگرت دەبێت، من گەشتوومەتە ئەو بیرۆكەیەی كە 

ئیرت ئێمە ناتوانین یەك میلیمەتریش بچینە پێشەوە، بەراستی مرۆڤ توشی 

نائومێدی دەبێت، جۆن چەندین جار ئەوە دووپات دەكاتەوە كە ئۆجەالن 

نەدەبوو لە ئیتالیا بجوڵێت، دەبوو منیش هەموو جارێك هەقی بدەمێ كە 

وایە، بەاڵم هەردوكامن لە سەر ئەوەش كۆك بوین كە باسكردنی ئەو بابەتە 

تەنها كات بەفیڕۆدانە،،چونكە ئۆجەالن تازە لە ئیتالیا نەماو ئێمە ناتوانین 

هیچ لەو راستیە بگۆڕین، ئەنها شتێك ئێستا لەبەردەمی ئێمەدایە ئەوەیە 

كە ئێمە تەواوی توانای خۆمان بۆ ئەوە بخەینەگەڕ كە شوێنێكی مانەوەی 

ئارام بدۆزینەوە، بەاڵم ئەو راستیەش ناشارمەوە كە من هەرگیز نەمدەزانی 

یەك  تاقە  بۆ  شوێنێك  جێگایەكدا  هیچ  لە  نەتوانیت  كە  زەحمەتە  هێندە 

نەفەر بدۆزیتەوە!

یەكیەتی  دیكەی  واڵتانی  لە هۆڵەنداو  پەنابەران  پاراستنی  كە  ئەزانم 

نوسینگەكەی  لە  كە  مارك  نیە،  پێویست  گوێرەی  بە  زۆرج��اران  ئەوروپا 

توشی  كارەكانیدا  لە  زۆرجاران  پەنابەران  مافی  بە  تایبەتە  پارێزەری  ئێمە 

ئەو كێشەیە بووە، بەاڵم كەسێك داوای مافی پەنابەری سیاسی كردبێت و 

هەرگیز چانسی ئەوەی پێنەدرێت كە بەئارامی مافی خۆی لە پرۆسەیەكی 

یاسایدا بخاتەڕوو، ئەوە بێگومان بەتەمای ئەوە نەبووم، ئەوەی لەم خاڵەدا 

دەردەكەوێت ئەوەیە كە كەیسەكەی ئۆجەالن بەروونی نیشانیدا كە چۆن 

یاساكانی مافی مرۆڤ

مافانە  ئەو  ئیرت  بزانین  وا  ئاسانی  بە  رەنگە  جار  هەندێك  ئیمە  )كە 

بێتو  ئەگەر  پشتگوێ دەخرێن  لە كۆمەڵگادا(  بوون  چەسپیون و رسوشتی 

بەرژەوەندیە سیاسیەكان بخاتە ژێر هەڕەشەوە...

هۆڵی  لە  فكتۆر  و  جۆن  لەگەڵ  پێكەوە  ئایندە  رۆژی  سەرلەبەیانی 

هۆتێلەكە دانیشتبووین، دوو پیاوەكەی دوێنێش لەوالمانەوە نزیك دەرگاكە 

خەریك  خوێندنەوە  رۆژنامە  خواردنەوەو  قاوە  بە  خۆیان  دانیشتبوون 

كردبوو، رێك وەك فلیمە جاسوسیەكان بەرچاو دەكەوتن تەنها ئەوە نەبێت 
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تۆخیان  رەساسی  قاتی  فلیمەكان  ناو  رەشەكەی  چاكەتە  جیاتی  لە  ئەوان 

یۆنان  هەواڵگری  دەزگای  بەڕێوەبەری  بۆ  تەلەفۆنی  جۆن  لەبەردابوو، 

كرد  قسان  بە  دەستیان  یۆنانی  بە  و  كرد    ›BABIS STAVRAKAKIS›

بۆیە من هیچ حاڵی نەبووم، بەاڵم بەهۆی تۆنی دەنگی جۆن و ئاماژەكانی 

دەموچاوی ئەوە تێگەشتم كە توڕەیە، پێدەچوو حكومەتی یۆنان بەردەوام 

بێت لەسەر هەڵوێستی توندی خۆی.

جۆن لەو باوەڕەدا بوو كە ‹ STAVRAKAKIS ‹ درۆی لەگەڵدا دەكات 

و راستیەكانی لێدەشارێتەوە، ئەو بە جۆنی راگەیاندبوو كە ژوانێكی لەگەڵ 

بەرپرسێكی حكومەتی رسبیادا هەبووە، بەاڵم ئەوان وەك ئەوەی بەڵێنیان 

دابوو وا نەبوون گوایا رسبیا سەرەتا رێگری نەبووە لە وەرگرتنی ئۆجەالن، 

بەاڵم ئەوان ئێستا لەمەڕ وەرگرتنی ئۆجەالن لە بەڵێنەكەی خۆیان دوو دڵ 

بوون ئەمەش لەترسی هێرشەكانی ناتۆ بۆسەر كۆسۆڤۆ. جۆن لەو باوەڕەدا 

رسبیادا  حكومەتی  نوێنەرێكی  لەگەڵ  ژوانی  هەرگیز  پیاوە  ئەو  كە  بوو 

كاتەكە  كردووە  قسەی  ئەودا  لەگەڵ  جۆن  دەمەی  ئەو  نەبووە،چونكە 

هی ئەوە نەبووە ئەو بڕوای پێبكات، ئەوكاتەی ئەو قسەی لەگەڵ كردوە 

بەڕێوەبەری هەواڵگری لە ناو جێگای نوستندا بووە، بۆیە ئەو لەو باوەڕەدا 

بوو كە ئەو درۆ دەكات تەنها لە پێناوی ئەوەی ئەمان رایی بكات.

نازانم، بەاڵم ئەم  بیرۆكەیەكی باش  بە  هەرچەندە من ئۆپشنی رسبیا 

چیرۆكە نیگەرانی دەكردم، هاوشێوەی جۆن منیش و فكتۆریش تا دەهات 

بڕوامان بەوە لەق دەبوو كە حكومەتی یۆنان هاوكاری راستەقینەی ئۆجەالن 

كرد،  تاوتوێ  دیكەمان  ئەگەرەكانی  نیوەڕۆوە  نانخواردنی  بەدەم  بكات، 

داوام لە جۆن كرد بە ئۆجەالن راگەیەنێت كە من هەفتەی داهاتوو لەگەڵ 

كەسێكی وەزارەتی دادی هۆڵەندا ژوانم هەیە و دوا هەوڵی خۆم دەدەم بۆ 

ئەوەی بتوانم مۆڵەتی هاتنە هۆڵەندا بۆ ئەو وەربگرم، هەروەها داوام لێكرد 

پرۆژەی  پێشەوەی  بردنە  لە  بەردەوامین  ئێمە  پێڕاگەیەنێت  ئەوەشی  كە 

خۆرهەاڵت و چەند ژوانێكم لە برۆكسل بۆ ئەو مەسەلەیە رێكخستووە و 
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لەگەڵ دادگای هەمیشەیی بۆ ناوبژیكردنیشدا بە هەمان شێوە بەردەوامین، 

هەروەها جۆنیش هەوڵ دەدات كە زیاتر لەوە بكۆڵێتەوە و بزانێت ئەگەری 

گەڕانەوەی ئۆجەالن بۆ ئیتالیا لە گوڕێدا ماوە یان نا..

لە كاتی ئەم گفتوگۆیانەماندا جۆن یەكسەر پرسیارێكی بە دەمدا هات 

لە  یۆنان  باڵوێزخانەیەكی  نێو  بربێتە  ئۆجەالن  ئەگەر  پێتانچۆنە  ״  گوتی  و 

واڵتێكی دەرەوەی ئەوروپا؟ ئایا ئەمە چارەسەرێكی گونجاو نیە؟ ئەو لەو 

باوەڕەدا بوو كە بەم شێوەیە ئۆجەالن لە خاكی یۆناندا دەمێنێتەوە بەبێ 

ئەوەی لە ناو یۆناندا بێت !

من و فكتۆر پێكەوە هەردوكامن لە یەك كاتدا بە توندی گومتان ئەمە 

پیالنێكی زۆر خراپە، جۆن تێنەدەگەشت بۆچی ئێمە هێندە نەگەتیف بۆ ئەو 

كارە دەڕوانین ״ ئۆجەالن لە دورگەیەكی یۆنانیدا بێت یان لە باڵویزخانەیەكی 

یۆنانیدا بۆ منونە لە رسبیا چی جیاوازیەكی هەیە؟ خراپیەكەی لە چیدایە؟ 

گۆڕێدا  لە  گەورە  جیاوازیەكی  كە  رونكەینەوە  جۆن  بۆ  هەوڵامندا 

دەبێت، فكتۆرلەو بارەوە گوتی ‹ ئەمە هەڵەیەكی باوه جۆنیش بە هەمان 

شێوە هەڵە لە مەسەلەكە گەشتووە، باڵوێزخانەی دەوڵەتێك بۆ منونە یۆنان 

بە شێك نیە لە خاكی یۆنان وەك ئەوەی زۆركەس وادەزانێت، بەواتایەكی 

ئەوسا  ئەوە  لە رسبیا  بێت  یۆنانیدا  باڵوێزخانەی  لە  ئۆجەالن  ئەگەر  دیكە 

ئۆجەالن لە یۆناندا نیە،بەڵكو لە رسبیا دەبێت، لەوێ یاسای یۆنانی بەڕێوە 

ناچێت، بەڵێ هەموو باڵوێزخانەیەك لەسەر بنەمای یاسا نێودەوڵەتیەكانی 

دەسەاڵتی  دەرەوەی  دەكەوێتە   ›  IMMUNITY – ‹ حصانه  پارێزبەندی 

یاسایی و قەزائی واڵتی خانەخوێ، بەاڵم ئەمە تەنها ئەوە دەگەیەنێت كە 

پۆلیس و سوپای ئەو واڵتە بەبێ مۆڵەتی باڵوێزەكە ناتوانن بچنە سەرخاكی 

باڵوێزخانەكە، هەمان ئەم شتە بۆ پۆلیس یاخود سوپای الیەنی سێهەمیش 

دەخوات. ئەگەر ئۆجەالن لە نێو باڵوێزخانەیەكدا بێت ئەوە ئەو كاتە ئەو 

لەژێر دەسەاڵتی باڵوێزەكەدا دەبێت، ئەو باڵوێزە تەنها مافی ئەوەی نیە كە 

بێتە ژورەوە،بەڵكو مافی ئەوەشی هەیە كەسێك  رێگا بدات بە كام كەس 
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داوای  دەتوانێت  پەنابەرێك  بداتەوە،  گل  باڵوێزخانەكەدا  لە  خۆی  كن  لە 

مافی پەنابەری لە واڵتێك لە رێگای باڵوێزخانەكەیەوە بكات، بەاڵم ناتوانێت 

زۆر لەو واڵتە بكات كە لەنێو باڵوێزخانەكەیدا شوێنێكی ئارامی بۆ دابین 

بكات، باڵوێزەكە دەتوانێت ئەمە بكات، بەاڵم ئەو بەپێی یاسا ناچار نیە ئەو 

كارە بكات، بەڵێ ئەو پابەندە بە هەندێك یاسای مافە نێونەتەوەییەكانەوە 

كە  بگرێت  كەسێك  لە  هاتنەژورەوە  ماوەی  خۆڕا  لە  هەروا  نیە  بۆی  و 

هەڕەشە جدی لەسەر ژیانی هەیە، بەاڵم پاراسنت ومافی یاسایی و قەزایی 

رادەستكردنەوەی  لە  یۆناندا  لە  كە  ئۆجەالن  ئەوەی  وەك  دۆسییەكی  لە 

ئۆجەالن  ئەگەر  نیە،  بوونی  باڵویزخانەكەدا  نێو  لە  دەیپارێزێت  توركیا  بە 

منونە  بۆ  باڵوێزخانەیە  ئەو  خاكی  دەرەوەی  بكەوێتە  جاریكیش  تەنها  بۆ 

بەر  دەكەوێتە  راستەوراست  ئەو  ئیرت  ئەوا  بازاڕ  لە  بكڕێت  شتێك  بڕوات 

باڵوێزەكەش  ئەگەر  تەنانەت  بەمجۆرە  خانەخوێ،  واڵتی  یاساكانی  دەم 

پەیامنی پاراستنی ئەوی لەئەستۆ گرتبێت ئەوە ئەم پاراستنە لەناو دەرگای 

باڵوێزخانەكە زیاتر بڕ ناكات!

جۆن بەبێ دەنگی گوێ ی بۆ قسەكانی ئێمە شل كردبوو، ئەو تەنانەت 

لە رێگای گەڕانەوەشامن لە چێشتخانەكەوە بۆ هۆتێلەكە زۆر قسەی نەكرد، 

لێكردم كە هەندێك خاڵی گفتوگۆكانی  ئەوەی  نەبێت داوای  تەنها هێندە 

دوێنێ شەوو ئەمڕۆشی بۆ بخەمە سەر كاغەز، بە تایبەت سودەكانی هاتن 

به  تایبەت  ئەوروپی دیكە و گرفتەكانی  یان هەر دەوڵەتێكی  بۆ هۆڵەندا 

مانەوە لە باڵوێزخانەیەكدا.

هەموو شتەكانم بۆ نوسیەوە، هەر لە پرسگەی هۆتێلەكە كۆپیم كرد 

كامتان  ئیرت  ئەوە  دوای  بۆ دۆسیەكەی الی خۆم هەڵگرت،  وێنەیەكیشم  و 

زۆر نەما بۆ قسەكردن،چونكە من فكتۆر دەبوو ئیرت بڕۆین بۆ فڕۆكەخانە، 

جۆن جارێ لە ئەسینا دەمێنێتەوە ئەو بەڵێنی ئەوەی دامێ كە لەهەموو 

پەرەسەندنەكان ئاگادارم كاتەوە، ئەگەر تەنانەت خۆشی نەیتوانی تەلەفۆنم 

بۆ بكات ئەوە لوسی ئەو كارە دەكات.
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من بەڕوونی هەستی ئەوەم ال دروست بوو كە شتێكی خراپ هەیە، 

پێنج  ئۆجەالن  كە  زانیم  پاش دەستگیركردنی  تەنها  نەمدەزانی چیە،  بەاڵم 

رۆژ بەرلەوەی من بێم بۆ ئەسینا ئەو رەوانەی باڵوێزخانەی یۆنان لەنا یرۆبی 

كرابوو، كەواتە ئاگاداركردنەوەكەی ئێمە لەمەڕ خەتەرناكی مانەوەی ئەو لە 

نێو باڵوێزخانەیەكی یۆناندا پێنج رۆژ درەنگ كەوتبوو!!!

 - ٣ -
لە رۆژی سێ شەممەی پاش گەڕانەوەمان لە ئەسینا - فكتۆر رۆشتبوو 

بۆ كەنەدا بەو هیوایەی هەتا ئەو دەگەڕێتەوە هیچ شتێكی نەخوازراو لە 

دەنهاخ  شاری  لە  سەرلەبەیانیەكەی   – نەدات  روو  ئۆجەالندا  دۆسیەكەی 

 JORIS دەمەنیك‹  یۆریس  الیەن  لە  هەبوو،  داد  وەزارەت��ی  له  ژوان��م 

DEMMINK ‹، بەڕێوەبەری گشتی دۆسیە نێو نەتەوەییەكان و كۆچبەری 

بە  سەرەتا  من  كرام،  ‹،پێشوازی   ELTING› ئەلتین  بەناوی  هاوكارێكی  و 

 JOB كۆهن‹  یۆب  وەزیر  بریكاری  لەگەڵ  ژوانێك  كە  بووم  ئەوە  نیازی 

COHEN ‹ ساز بكەم، بەاڵم ئەمە سەری نەگرت.

گفتوگۆكان لەگەڵ ״ دەمەنیك و ئەلتین״ سەرەتایەكی دڵخۆشكەرانەی 

نەبوو، ئەمەش تەنها لەبەر ئەو قاوە ناخۆش و بێتامە نەبوو كە لەوەزارەت 

پێشكەش دەكرا،بەڵكو هەڵسوكەوتی دەمەنیك بوو كە پێدەچوو زۆر خۆی ال 

تایبەت و گرنگ بێت و هەموو هەوڵێكی خۆی هەر لە سەرەتاوە خستەگەر 

ئاوازێكی دەسەاڵتدارانە  بە  ئەو  بگەیەنێت،  بە من  پەیامە  ئەو  ئەوەی  بۆ 

قسەی دەكرد و دەیویست بەرامبەر بە دەسەاڵتەكانی زۆر خۆی رازی و زاڵ 

نیشان بدات، من بە حوكمی پیشەكەم وەك پاریزەرێك زۆر جاران لەو تەرزە 

بۆیە  ئەوان  كە  دەرئەنجامەی  ئەو  گەیشتومەتە  بۆیە  بوون  توش  پیاوانەم 

ئەوە دەكەن،چونكە بەرامبەر بە كەسانی شارەزاو گەنج و بەتایبەت ئافرەت 

زۆر لە خۆیان دڵنیا نین كە چۆن مامەڵە بكەن، بۆیە لەدڵی خۆمدا گوتم:

״ دانبەخۆتا بگرە و توڕە مەبە - النی كەم ئێستا نا- خۆت تێك مەدە و 
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هەر بە پرۆفیشناڵی رەفتار بكە״ بەرژەوەندی موەكیلەكەم واتە ئۆجەالن لە 

كۆتایدا زۆر قورسرتە لە توڕەبوون و ناقایل بوونی من...

هەناسەیەكی قوڵم بۆ هەڵكێشاو داوای رونكردنەوەی ئەو هۆكارانەم 

كرد كە رێگا بە ئۆجەالن نادەن بێت بۆ هۆڵەندا،   ‹ دەمەنیك‹  وەك ئەوەی 

لوتی پڕ بێت لە خوێن سورهەڵگەڕا و وەاڵمێكی دایەوە ‹ داخستنی مەودای 

ئاسامنی لەو شەوەدا پەیوەندی بە هاتنی ئۆجەالنەوە نەبوو،،بەڵكو ئەوە 

بڕیارێكی وەزارەتی هاتوچۆ بوو، وەزارەتی داد بەهیچ جۆرێك دەستی خۆی 

وەزارەتی  گوتی‹        دیسان  بەهێزتر  لەمەش   › وەرن��ەداوە  كارەوە  لەم 

داد هیچ داخوازیەكی ئۆجەالنی بەدەست نەگەشتووە تیادا داخوازی ئەوە 

بكات كە ئەو دەیەوێت بێت بۆ هۆڵەندا، كەواتە ئەگەر داوایەك لە بنەڕەتا 

پێشكەش نەكرابێت ئەوە ناكرێت رەت بكرێتەوە، بەراستی سەیرە خەریكە 

ئاسانی  بە  وا  بێت  بێشەرم  پیاوە دەئاوسێت هێندە چاوقایم و  لەم  سەرم 

ئەو قسانە بكات!!

زۆر هێمن و هاوڕێیانە وەاڵمم دانەوە و پێمگوتن كە بەپێی زانیاریەكانی 

ئاگاداری  من  یەكەم  راستیە،  پێچەوانەی  تەواو  ئێوە  قسانەی  ئەم  من 

م    KOK و  NETELENBOS نێوان  یەكشەممەی  شەوی  مشتومڕەكەی 

ئێمە  دووەمیش  بڕیارەوە،  بەو  بوو  پەیوەست  دادیش  وەزیری  تیایدا  كە 

زانیاری تەواومان لەبەردەستایە كە داخستنی مەودای ئاسامنی هۆڵەندا لەو 

شەوەدا لەبەر ئەوە بووە كە چاوەڕێی ئەوە دەكرا ئۆجەالن بگاتە هۆڵەندا، 

سێهەمیش گریامن داواكەی ئۆجەالن بۆ هاتنە نێو هۆڵەندا لەسەر كاغەزێك 

بڕیاری  بە  داخوازیە  ئەم  ئێوە  نیە  ئەوە  كراوە  پێشكەش  داخوازی  وەك 

داخستنی مەوادای ئاسامنی هۆڵەندا رەت دەكەنەوە، بڕیارێك كە نایاساییە 

و مافناسەكانی وەزارەتی دادیش ئەو راستیە باش دەزانن، ئەگەر تەنها شت 

لەبەردەم هاتنی موەكیلەكەم بۆ هۆڵەندا نەبوونی داخوازیەكی لەو جۆرە 

یە ئەوە زۆر بە خۆشحاڵیەوە من هەر نیوەڕۆی ئەمڕۆ ئەو داوایە پێشكەش 

دەتوانێت  ئۆجەالن  كە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە  دیكەش  شتێكی  دەك��ەم، 
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بۆ هۆڵەندا  بێت  داد خۆی  وەزارەتی  بە  داخوازی  كردنی  پێشكەس  بەبێ 

ئاسامنی  م��ەودای  هەمیشەیی  شێوەیەكی  بە  هۆڵەندا  وایە  باشرت  بۆیە 

و  ئۆتۆمبیل  هاتوچۆی  لەبەردەم  سنورەكانیشی  هەروەها  دابخات،  خۆی 

شەمەنەفەر دابخات،چونكە بێگومان ئۆجەالن هەوڵی ئەوە دەدات كە بە 

رێگایەكی دیكە بێت بۆ هۆڵەندا نەك تەنها بە فڕۆكەی تایبەت!

چاوم  من  دەبێت  كە  گوتم  پێی  ئەلتین  بوون  بێدەنگ  كەمێك  پاش 

لەوەش بێت كە هۆڵەندا ناتوانێت پێشوازی لە ئۆجەالن بكات،چونكە ئەوە 

ئێمە  گشتی،  ئاسایشی  بۆسەر  دەكات  دروست  گەورە  زۆر  مەترسیەكی 

بەجۆرێك  ئێرە  توركی  كۆمەڵگای  توڕەئامێزی  زۆر  پەرچەكرداری  دەترسین 

بێت كە لەدەست دەربجێت. ئەلتین زیاتر ئاماژەی بۆ ئەوە كرد كە چۆن 

ئۆجەالنی  رادەستكردنەوەی  داخ��وازی  ترس  هەمان  لەبەر  ئەڵامنیاش 

ئەو  بۆ  تێگەشتنم  كە  دایەوە  ئەوەم  وەاڵمی  منیش  كشانەوە.  فەرمی  بە 

بە  ئەڵامنیاوە  بڕیارەكەی  لەدوای  بەاڵم رەوشی موەكیلەكەم  خەمە هەیە، 

شێوەیەكی بەرچاو گۆڕاوە،،چونكە ئەو كاتە ئەو ژیانی لە مەترسیدا نەبوو، 

بەاڵم ئێستا بە پێچەوانەوە لە مەترسیدایە، مافی پەنابەری لە هۆڵەندا بۆ 

كەسانێك داوا دەكرێت كە بەراستی ژیانیان لە مەترسیدا بێت، بۆیە لەسەر 

كە  بكەینەوە  لەوە  بیر  ئەوەی  بۆ  هەبێت  رێگایەك  دەبێت  بناغەیە  ئەم 

ئۆجەالن مافی نیشتەجێ بوون لە هۆڵەندا وەربگرێت.

ژیانی  بەوە دەكەن  بڕوا  ئەوان  ئەوەمدا كە  هەرچەندە من سەرنجی 

ئۆجەالن لە مەترسیدایە، بەاڵم چانسی رێگەدان بە ئۆجەالن بۆ هاتنە نێو 

هۆڵەندا هەروەك خۆی چانسێكی بچوك مایەوە و دیسانەوە ئەرگومێنتی 

هەڕەشەی ئاسایشی گشتی دەخرایەوە سەر مێز، منیش هەوڵم دەدا ئەوە 

رون بكەمەوە كە بە بۆچونی من بەو جۆرەیە كە ئاسایشی گشتی بەهەمان 

یاخود  بێت  ئۆجەالندا  بەسەر  شتێك  ئەگەر  مەرترسیەوە  دەكەوێتە  شێوە 

دەنگدانەوەیەكی  هیچ  ئەرگومێنتە  ئەم  بەاڵم  توركەكان،  دەست  بكەوێتە 

نەبوو. من لەو باوەڕەدا بووم كە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی گشتی تەنها 
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بیانو یاخود بەڵگەهێنانەوەیەكی رواڵەتكارانە بوو دەنا هۆكارە سیاسیەكان 

لە پشت ئەوە بوون كە هۆڵەندا هەرگیز هیوای نەدەخواست ئۆجەالن لێرە 

مبێنێتەوە، بەرامبەر بەم خاڵەش من زۆرم لە دەست نایەت،چونكە بەكوردی 

و بە كورتی ئەوروپا ئۆجەالنی ناوێت...

كۆتایی  لە  بەاڵم  نابێت،  سەوز  لێ  هیچیشی  دەمزانی  هەرچەندە 

گفتوگۆكامندا ئەوەم راگەیاند كە من پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ بە نامەی فەرمی 

و بە نوسین داوادەكەم كە لەسەر بنەمای هۆكاری مرۆیی رێگای هاتن بە 

ئۆجەالن بۆ هۆڵەندا بدرێت...

ژوانێكی  سەرلەنیوەڕۆش  و  وەزارەت  لە  ژوانەكەم  بوونی  تەواو  پاش 

دادگ��ای  لە   ›HANS JONKMAN  › یۆنكامن  هانز  لەگەڵ  دیكەم 

هەمیشەیی بۆ ناوبژیوانی هەیە، ئەوە یەكەم جارم بوو سەردانی كۆشكی 

لە دەرەوە  تەنها  ئەو كۆشكە  كاریگەری كردە سەرم  كە زۆر  بكەم  ئاشتی 

باڵەخانەیەكی جوان نیە، یۆنكامن كابرایەكی بەتەمەنی بەڕێزبوو سەبارەت 

لە  ه��ەروەك  كردم،  بۆ  قسەی  دادگاكە  مێژوی  باڵەخانەكەو  مێژوی  بە 

جەختی  دیكە  جارێكی  كردبوون  باسی  خۆیدا  جیاوازەكانی  چاوپێكەوتنە 

لەسەر ئەوە كردەوە كە داداگاكە دەتوانێت و بۆی هەیە لەرووی یاساییەوە 

لە ملمالنێ ی نێوان كوردوتوركدا بەكاری ناوبژیوانی هەستێت.

بەربەست  گەورەترین  كە  دەزان��ی  ئ��ەوەی  بەباشی  زۆر  یۆنكامن 

توركیا  رەزامەندی  وەرگرتنی  لە  بریتیە  ناوبژیكردنەكە  پرۆسەی  لەبەردەم 

بۆ ئەم كارە، هەرچەندە ئیشی دادگاكە نیە كە خۆی كار بۆ وەرگرتنی ئەم 

رەزامەندیە بكات – ئەو دادگایە ئەو كاتە دەتوانێت كارەكانی خۆی ئەنجام 

بدات كە هەردوو الیەنی كێشەكە خۆیان كۆك بن لەسەر ئەوەی كە ئەم 

بۆ بدۆزێتەوە-، بەاڵم  لە رێگای پرۆسەكانی خۆیەوە چارەسەریان  دادگایە 

سیفەتی  بە  دادگاكە  ئەندامێكی  كە  نەزانی  دوور  بە  ئەوەشی  یۆنكامن 

كەسایەتی خۆی لەگەڵ توركیا گفتوگۆ سەبارەت بە دەستپێكردنی پرۆسەی 

ناوبژیكردنەكە ئەنجام بدات.
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‹ دەمنیك و ئەلنت‹ رامگەیاند سەرلەبەیانی رۆژی  هەروەك لەبەردەم 

  KORHALS كۆرتهالس  وەزیر  ئاراستەی  بەپەلەم  فاكسێكی  چوارشەممە 

بۆ  و  مەترسیدایە  لە  ئۆجەالن  ژیانی  كە  كردبوو  بەوە  ئاماژەم  تیایدا  كرد، 

هۆڵەندا  بۆ  هاتنی  رێگای  كە  دەكات  ئەوە  داوای  خۆی  ژیانی  پاراستنی 

لە  بەوەی كە رەوشی سەالمەتی ئۆجەالن زۆر  ئاماژە  پێبدرێت، هەروەها 

بارێكی ئاڵۆزدایە داوام لە وەزارەت كرد بە زووترین كات و ئەگەر بكرێت 

بدات،  لەسەر  بڕیاری  و  بداتەوە  داوایەم  ئەم  وەاڵمی  هەفتەیە  ئەم  هەر 

نامەی  بە  سەبارەت  هێشتا  من  كە  راكێشا  ئەوە  بۆ  سەرنجم  هەروەها 

بۆ  ئۆجەالن  ژورەوەی  هاتنە  لە  رێگەگرتن  ل��ەدژی  تێهەڵچوونەوەكەم 

هۆڵەندا لە رۆژی ١ی فێربیوەریدا، هیچ بڕیاریكی وەزارەتم وەرنەگرتۆتەوە، 

بەاڵم هەفتەكە تێپەڕی و ئێوارەی رۆژی هەینیش هیچ وەاڵمێكم بەدەست 

الیەن  لە  داواكەشم  وەرگرتنی  فەرمی  بەڵگەنامەی  تەنانەت  نەگەشت، 

سەرم  ئەمانە  هەموو  لەجیاتی  كەچی  نەگەشت39  بەدەست  وەزارەت��ەوە 

لەسەر  كۆرتهالس‹  وەزی��ر‹  شەممە  رۆژی  ئێوارەی  بینیم  كاتێك  سوڕما 

راشكاوانە  بە  دا   ›RTL4  › كەناڵی  پەیامنێری  لەوەاڵمی  و  تەلەفزیۆن 

هۆڵەندا  بۆ  هاتن  بە  سەبارەت  ئۆجەالنی  داخوازیەكەی  بۆیە  ئەو  گوتی 

كەسێكی  وەك  وەرگێڕ-  ئۆجەالن-  واتە   › كەسە  ئەو  رەتكردۆتەوە،چونكە 

نەخوازراو40 تۆمار كراوە.

39- دیارە هەموو كەسێك بە پێی یاسا ئەگەر پارێزەر بێت یان هاواڵتیی ئاسایی بێت كاتێك 

بە  الیەنە  ئەو  كە  بكات  ئەوە  داوای  دەتوانێت  دەكات  الیەنێك  بە  پێشكەش  داخوازییەك 

رۆتینی  لە  بكاتەوە،  ئاگادار  داخوازیەكەی  گەیشتنی  لە  یەكەم  الیەنی  فەرمی  نورساوی 

گەشتنی  یاخود  وەرگرتن  بەڵگەنامەی  ئەوروپا  دەوڵەتانی  تەواوی  هۆڵەنداو  لە  یاساكاندا 

داواكە لە پرۆسە بیروكراسیەكاندازۆر گرنگە. وەرگێڕ 

40- كەسی نەخوازراو پێناسەیەكی یاساییە بۆ هەر كەسێك بەپێی یاساكانی ئەو واڵتە ناخوازرێت 

بێتە واڵتەكەوە یاخود تیایدا بژی، ئەگەر لەواڵتەكەشدا بێت ئەوە دەردەكرێت – وەرگێڕ.
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بێگانە،  كەسێكی  وەك  ئۆجەالن  وەزی��ر،  وتەكانی  بەپێی  بەمجۆرە 

دراوە،  لەقەڵەم  نەخوازراو  بە  SIS41دا  شنگن  تۆماركردنی  سیستەمی  لە 

كەسێكی  ئۆجەالن  بۆچی  كە  رۆژنامەنوسەكەدا  پرسیاری  لەوەاڵمی 

نەخوازراوە؟ كۆرتهالس دەڵێت ‹ لەبەر ئەوەی سەرپێچی یاسایی كردووە‹ .

قسەكانی  بەدیار  تەلەفیزۆیۆنەكە  بە  بەرامبەر  سەرسوڕماویەوە  بە 

كۆرتهالسەوە دانیشتبووم، لەبەرئەوە نا كە رێگە لەبەردەم هاتنی ئۆجەالن 

بۆ هۆڵەندا داخراوە،،چونكە ئەمە شتێكی چاوەڕوانكراو بوو، بەاڵم ئەوەی 

كە بەراستی توڕەی كردم لە پلەی یەكەمدا ئەوە بوو كە داخۆ دەبێت من لە 

تەلەفیزۆنەوە ببیستم كە وەزیر داخوازیەكەی منی رەتكردۆتەوە، لە كاتێكدا 

هێشتا خۆم هیچ وەاڵمێكی لەو جۆرەم پێڕانەگەیەنراوە؟ 

دووەمیش ئەوەیە كە بیانوەكان بە هیچ شێوەیەك راست نین. ئەوەی 

كە بە سیستەمی تۆماركردنی شنگن SIS ناو دەبرێت بریتیە لە سیستەمێكی 

كۆمپیتەر كە هەموو واڵتانی شنگنی پێوە بەندە، هەموو زانیاریە تایبەتەكان 

بەشی  پۆلیس،   › بۆ منونە وەك  دەزگاكانی  الیەن  لە  كەسێك  بە  سەبارەت 

كاروباری بێگانە، زێڕەڤانەكانی سنور... هتد دەئاخرنێتە نێو ئەم سیستەمەوە، 

تێداهەڵگیراوە،  زانیاری  و  بانكە  داتا  كۆمپیتەرێكی  تەنها  راستیدا  لە  ئەمە 

كاتێك كەسێكی بێگانە داوای مافی پەنابەری دەكات، دەبێ پەنجەیەك بە 

دیكە  دامەزراوەكانی  و  پۆلیس  برنێت،چونكە  كۆمپیتەرەدا  ئەم  دووگمەی 

زانیاریەكان دەخەنە نێو ئەم سیستەمەی SIS بەبێ ئەوەی پێویست بەوە 

بكات كە ئەو زانیاریانە راست بن یان كۆنرتۆڵ بكرێن، لە سەرو ئەمەشەوە: 

تایتلی ‹ كەسێكی بێگانەی نەخوازراو ‹ یاخود ئەو مۆرەی لەسەری نورساوە‹ 

هەموو  ئەو  كە  دەدرێت  پەنابەرێك  بە  ‹كاتێك  نەخوازراوە  كەسە  ئەم 

پرۆسەو قۆناغەكانی داخوازی پەنابەرێتی بەبێ ئەنجام تەواو كردبێت، بۆیە 

بەشی  بڕوانە  بارەوە  لەم  زیاتر  زانیاری  بۆ   Schengen Informatie Systeem  *  -41

فەرهەنگۆكی كۆتایی ئەم كتێبە - وەرگێڕ -
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لە حاڵەتی ئۆجەالندا ئەم شتانە هیچی نەكراون، بەم جۆرە بیانوەكان پوچ 

و بێ بنەمان، لەوەش زیاتر داخوازیەكەی ئۆجەالن بۆ مافی پەنابەری – كە 

لە ئیتالیا لە كاتی هاتنی ئۆجەالن بۆ ئەوروپا پێشكەش كراوە- هێشتا هیچ 

بڕیارێكی لەسەر نەدراوە، بۆیە لەم ساتەدا بە هیچ شێوەیەك ناكرێت ئەو 

بە ‹ كەسی نەخوازراو ‹ لەقەڵەم بدرێت.

ئەو  پەنابەرێتیدا  مامەڵەی  بەڕێوەچوونی  كاتی  لە  پەنابەرێك  ئەگەر 

و  بەجێبێڵێت  كردووە  تێدا  پەنابەری  مافی  داوای  جار  یەكەم  كە  واڵتەی 

بچێت بۆ واڵتێكی دیكەی ‹ شنگن ‹ ئەوە واڵتی دووەم دەتوانێت ئەو كەسە 

تێدا  پەنابەری  مافی  داوای  یەكەمجار  كە  واڵتەی  ئەو  بۆ  بكاتەوە  رەوانە 

كردووە.  واڵتی دووەم بەهیچ شێوەیەك ناتوانێت و بۆی نیە ئەو كەسە وەك 

‹ بێگانەیەكی نەخوازراو‹ تاریف بكات.

پەنابەرێك  پارێزەری  كە  ئەوەی  راستیی  و  كۆرتهالس  لێدوانەكانی 

كارێكی  تەنها  نەك  نەكرێتەوە  ئاگادار  داخوازیەكەی  رەتكردنەوەی  لە 

لەبەرچاوی  راشكاوانەو  بە  داد  وەزیری  لەوە،  خراپرتیشن  دزێون،بەڵكو 

لەبەر  هۆڵەندا  لە  نەخوازراوە  كەسێكی  ئۆجەالن  كە  دەڵێت  میدیاكانەوە 

ئەوەی تاوانبارە بە ئەنجامدانی كاری نایاسایی یان وەك ئەوەی وەزیر خۆی 

كە  ساتەی  ئەو  هەتا   › كردووە  یاسایی  سەرپێچی  ئەوەی  لەبەر   › دەڵێت 

وەزیری داد ئەو لێدوانانەی دەدا، لە هیچ شوێنێكی ئەم دنیایە حوكمێكی 

لەوە  نیە،  لەگۆڕێدا  ئۆجەالن  لەدژی  تاوانباری  پرۆسەیەكی  یاخود  سزادان 

بگەڕێ كە رەنگە ئەو لە هۆڵەندا یان لە واڵتێكی دیكە حوكم بە سەریدا 

بدرێت، راستە ئەو لە توركیا تاوانباركراوە بە ئەنجامدانی كردەوەی نا یاسایی، 

بەاڵم ئەو حوكم نەدراوە، هەموو كەسێكیش لەبەردەم یاسادا بێتاوانە هەتا 

ئەو كاتەی بەڵگەی تاوانەكانی دەخرێتەڕوو، دەبوو وەزیری داد بزانێت كە 

یاسای  لە  بنچینەیەكان  بنەما  باوەڕو  لە  یەكێكە  كەسێك  بێتاوانی  ئەگەری 

سزادان و حوكمدان بەسەر كەسێكی تۆمەتباركراو كاری دادوەرەكانە نەك 

وەزیر، ئەگەر وەزیری داد بەئاشكراو لەبەردەم تەلەفزیۆندا باس لەوە بكات 
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كە ئۆجەالن تاوان و سەرپێچی لە یاسای ئەنجامداوە، لە كاتێكدا ئۆجەالن 

لەبەردەم یاسادا دەبێت وەك بێتاوان یاخود زۆر زۆریش وەك گومانلێكراو 

سەیری بكرێت ئەوە بێگومان ئەو كارەی وەزیر بە شێوەیەكی نائاسایی ولە 

رادەبەدەر كارێكی بەدە.

لە دەنگوباسەكانی  لێكدانەوەكانی كۆرتهالس  بۆ  وەك پەرچەكردارێك 

ئێوارەی رۆژی شەممە، سەرلەبەیانی رۆژی یەكشەممە كۆمەڵێك خاڵم كردە 

وێرای  كرد،  م   › كۆرتهالس  رەوانەی‹  فاكسێكدا  ی  دووتوێ  لە  و  وەاڵمێك 

خستەڕوو،  هەڵەكانی  لێدوانە  بە  سەبارەت  خۆمم  سەرنجەكانی  ئەوەی 

داواكەی  رەتكردنەوەی  فەرمی  نورساوی  بە  كات  زووترین  بە  لێكرد  داوام 

ئۆجەالنم بۆ هۆڵەندا بۆ رەوانە بكات و وەك مامەڵە فەرمیەكان هۆكارەكانی 

دووەم  ئەم  وەاڵمی  لە  دیسانەوە  بكات.  دیاری  بۆ  رەتكردنەوەیەشم  ئەو 

فاكسەشدا هیچ وەاڵمیكم بەدەست نەگەشت. 

لەوەاڵمەكانی خۆیدا بۆ پەرلەمانی هۆڵەندا لە سەرەتای مانگی مارت، 

نەلە ١ی  و  ژانیوە  لە ٣١ ی  نە  لەوە دەكات كە ئۆجەالن  باس  كۆرتهالس 

فێربیوەری و نەلە ٢ی فێربوەری داواكاری رێگەپێدانی بۆ هاتن بۆ هۆاڵندای 

ئانقەست رۆژەكە دەگۆڕێت  پێشكەش نەكردووە ئەو هەروا بە ئاسانی و 

گوایا من لە ٣ی فێربوەری ئەو داوایەم پێشكەش كردووە، هەروەها باسی 

ئەوە ناكات كە هەوڵەكەی ئۆجەالن بۆ هاتنە هۆڵەندا بە فڕۆكەی تایبەت 

هەرهەمان داخوازیەو دەبێت بەوجۆرە حساب بكرێت یاخو ئەو دەیەوێت 

بڵێت هەموو پەنابەرێك بەر لەوەی بێتە هۆڵەندا و داوای مافی پەنابەری 

بكات ئەبێت سەرەتا لە واڵتەكەی خۆیەوە بە نامە داوایەك پێشكەش بكات 

بزانێت داخۆ دەهێڵن بێت بۆ هۆڵەندا یان نا.

بۆ  دەك��ات  ب��ااڵ  دادگ���ای  بە  پیشكەش  فەرمی  داوای��ەك��ی  م��ارك 

داوای  بە  سەبارەت  ی  وەهمیە(  )رەتكردنەوە  ئەو  تێهەڵچوونەوەی 

رێگەدان بە هاتنی ئۆجەالن بۆ هۆڵەندا هەیە، چونكە ئەگەر حكومەتێك 

یاخود دامەزراوێك لە ماوەیەكی دیاریكراودا بۆ منونە چەند مانگێك هیچ 
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بڕیارێكی سەبارەت بە داوایەك نەدا، ئەوا ئەو داوایە وەك داوایەكی رەتكراو 

سەیر دەكرێت، بەهەمان شێوە مارك داوایەكی فەرمی دیكە پێشكەش بە 

دادگای بااڵ دەكات لەمەڕ ئەو رەتكردنەوە وەهمیەی سەبارەت بە نامەی 

تێهەڵچونەوەی بڕیارەكەی ٣ ی فێربیوەری هەبوو،،چونكە هاوتای نامەكان 

بێوەاڵم  هەر  تێهەڵچونەوەكەش  داخوازی  ناردوون،  م  كۆرتهاڵس‹  بۆ‹  كە 

مابۆوە. كاروباری ئەم تێهەڵچونەوانە لە دادگای بااڵ هێشتا تا ئێستاش هەر 

تەواو نەبوون. 

تەلەفۆنی  ئێستا  ئەو  كردەوە،  ئاگادار  هەموو  شتانە  لەم  م  ‹جۆن‹  

لەگەڵ  گفتوگۆكانم  دەربارەی  بكەم،  پێوە  پەیوەندی  دەتوانم  كراوەیەو 

كرد، هەروەها  بۆ  ناوبژیوانیم  دادگای هەمیشەیی  پاشان  و  داد  وەزارەتی 

بۆ  كردووە  ل��ەوەزارەت  داوام  فەرمی  نامەی  بە  كە  كرد  بۆ  ئەوەم  باسی 

رێگەدان بە ئۆجەالن تا بتوانێت بێت بۆ  هۆڵەندا، بەاڵم بەر لە وەاڵمەكەی 

هیوایەكی  نابێت  كە  گوتبوو  م  جۆن‹   › بە  تەلەفزیۆن  لەسەر  كۆرتهالس 

زۆرمان بە وەاڵمێكی پۆزەتیفانەی ئەوان هەبێت، بارودۆخی ئۆجەالنیش بە 

پێی وتەی جۆن هەروەك خۆی بەگرژی مابۆوە، تەنها ئەگەر بۆ دۆزینەوەی 

شوێنێكی ئارام بۆ ئۆجەالن لەم ساتەدا و كە تۆزێك هیوای سەرگرتنی تێدا 

بێت باشوری ئەفریكایە، جۆن ئەوەشی گوت كە كار بۆ ئەمە دەكرێت و 

بەم زوانەش بڕیاری یەكالكەرەوەی لێدەدرێت، ئەو هێشتا بەمنی نەدەگوت 

كە ئۆجەالن لە كینیایە.

لەبەرئەوەی دوای سەردانەكەم بۆ وەزارەت و ئەو نامانەی بۆ وەزیرم 

ناردن ئیرت لەم كاتەدا هیچی ئەوتۆ زیاترم لە دەست نەدەهات – ژوانەكانم 

 HEDY › و  ئەوروپا  كۆمیسیۆنی  لە   ›  ED KRONENBURG › لەگەڵ 

زیاترم  كاتی   – ئایندەن  هەفتەی  ئەوروپا  پەرلەمانی  لە   ›  DÁNCONA

وەرگرت بۆ ئەوەی هەندێ شتی دیكە بكەم. هەفتەكانی رابوردوو من كاتی 

فكتۆرو ستاینم زۆر گرت بۆ خۆم، ئەوان بەردەوام دەبوو بەهانامەوە بێن بۆ 

هاوكاری، خۆشبەختانە ئێمە لە دۆسیە گەورەكاندا زۆرجاران بە كۆمەڵ كار 
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دەكەین، فكتۆر و ستاین زۆربەی دۆسیەكانی من شارەزا ببون، موەكیلەكانی 

زۆر  كاتم  پێشوودا  ماوەی  لە  من  كە  هەبوو  ئەوە  بۆ  تێگەشتنیان  تریشم 

نەبووە بۆیان و زۆربەی كارەكانم بە هاوڕێكانم سپاردبوو.

بوو  تایبەت  كە   ›  CLICHFONDSZAAK  › دۆسیەی  لە  جگە 

تێدا  كاری  وە  ە   ١٩٩٧ دیسێمبەری  لە  و  بۆرسە  یاسایی  سەرپێچیەكی  بە 

دەكەم و هێشتا كاری زۆریشی دەوێت، لەم كاتەدا دوو دۆسیەی گەورەی 

ژمارەیەك  دژی  لە  بوو  لێكۆڵینەوە  دانەیەكیان  بوو،  لەبەردەستدا  دیكەم 

دۆسیەیەكی  دیكەش  ئەوی  نایاسایی،  نرخێكی  سەبارەت  بەڵێندەدەر  لە 

گەورەی كوشنت بوو كە من و فكتۆر پێكەوە كارمان لەسەر دەكرد، هەروەها 

چونی  دوادا  بە  دۆسیەی  لەوانەش  هەبوون  بچوكیش  دۆسیەی  ژمارەیەك 

تەلەفزیۆنی كوردی.

لەگەڵ  فێربوەری  مانگی  سەرەتای  ئەمانەشەوە  هەموو  لەسەرو 

فكتۆر خانویەكی تازەمان كڕیبوو، -وەرگرتنی خانووەكە سەرلەبەیانی ئەو 

دوشەممەیە ئەنجام دەدرا كە فكتۆر تازە لە مینسك گەڕابۆوە- بنیاتنانەوەی 

خانووەكەش زۆر زیاترلەو كاتەی دەویست كە من دەمتوانی بۆی تەرخان 

بكەم.

پاش ئەوەی ئەو رۆژانەی كە لە هەفتەكە مابۆوە توانیم تەرخانیان بكەم 

بۆ پێداچوونەوە و كۆنرتۆڵ كردنەوەی دۆسیەكانی دیكەم، لە دوشەممەی 

 › لەگەڵ  ژوانەكەم  بۆ  برۆكسل  ب��ەرەو  دا   ١٩٩٩ فێربوەری  ١٥ی  رۆژی 

دەوڵەتە  بۆ  بوو  پالەمان  بەرپرسی  ئەو  بەڕێكەوتم،   ›KRONENBURG

 HANS VAN DEN › تازە ئەندامەكانی كۆمیسیۆنی ئەوروپا كە لەالیەن

BROEK ‹ ەوە سەرپەرشتی دەكرا. لەبەر ئەوەی توركیا هەوڵ دەدات كە 

لە داهاتوودا ببێت بە ئەندام لە یەكیەتی ئەوروپادا بۆیە ئەویش دەكەوێتە 

ژێر لێپررساویەتی كۆمەڵە كارەكانی ئەو.

و  كرۆننبۆرخ  بوون،  گرنگ  و  بەسود  بەدەر  رادە  لە  گفتوگۆكامنان 

هاوكارێكی دیكەی بەناوی هامربوكەرس ئاماژەیان بۆ ئەوە كرد سێ دۆسیە 
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ئایندەی  لە  دەگێڕن  گرنگ  زۆر  رۆلی  كە  هەیە  كۆمیسیۆنەكەیان  كن  لە 

بریتین  ئەوانەش  ئەوروپا  یەكیەتی  بۆ  كاندیدێك  وەك  توركیا  هەڵبژاردنی 

سیاسی  رەوشی  و  مرۆڤ  مافی  گشتی  بارودۆخی  قوبرس،  مەسەلەی  لە: 

سێهەم  خاڵی  چوارچێوەی  دەكەوێتە  كە  كورد  مەسەلەی  كەمایەتیەكان، 

زۆری  بایەخێكی  كۆمیسیۆنەكە  بۆچونی  بەپێی  هەروەها  برد،  ناومان  كە 

ئێمه  پێشنیارەكانی  بۆ  خۆی  ی  گوێ  لەوەش  جگە  كرۆنبۆرخ  پێدەدرێت. 

چارەسەری  بۆ  ناوبژیوانی  هەمیشەیی  دادگ��ای  بە  بەسنت  پشت  لەمەڕ 

ملمالنێی نێوان كورد و تورك، شل كردبوو، بە بۆچوونی كۆمیسیۆنەكە گرێ 

الیەنە  لە هەردوو  یەكێك  كە  دەكرێتەوە  كاتە  ئەو  كورد  كێشەی  كوێرەی 

ئەگەر  راگەیەنێت،  چارەسەرێك  بۆ  خۆی  دەستپێشكەری  پەیوەندارەكە 

ئەوە  كرد  پێشكەش  پەسەندی  پێشنیازێكی  الیەنە  دوو  لەو  یەكێكیش 

بێگومان كۆمیسیۆنەكە پشتیوانی لەو پێشنیازە دەكات.

كۆمیسیۆنەكەدا  لەگەڵ  دانیشتنم  یەكەم  ئەنجامەكانی  بە  شادمان 

ئەوەی  وێرای  كرۆنبۆرخ  ئەمستەردام،  بۆ  گەڕامەوە  رۆژ  هەمان  نیوەڕۆی 

خۆیان  كۆمیسیۆنی  راپۆرتەكانی  لە  هەیە  پێویست  زانیاری  هەرچی  كە 

توركیادا،  لەگەڵ  هەڵسوكەوت  و  مامەڵەكردن  چونیەتی  بە  سەبارەت 

یەكێك  لەگەڵ  پەیوەندیم  كە  پێدام  ئەوەشی  بەڵێنی  بەخشیم،بەڵكو  پێی 

بۆچونی  بە  سازبكات،  بۆ   ›HOLBROOKE› هۆڵربۆك  هاوكارەكانی  لە 

دیالۆگ  میانگیرێك  وەك  بتوانێت  كە  گونجاو  كەسی  باشرتین  كرۆنبۆرخ 

لەگەڵ توركەكاندا بە ئەنجام بگەیەنێت ‹هۆڵربۆك‹ ە.

خۆرهەاڵت  ‹پرۆژەی  بیرۆكەی  بە  سەبارەت  كرۆنبۆرخ  كاردانەوەی 

و  ئۆجەالن  م��ان��ەوەی  ئەگەر  پێبەخشیم،  گ��ەورەی  زۆر  ‹هیوایەكی 

نیشتەجێبوونی لە باشوری ئەفریكا سەریگرت و هۆڵربۆك بەوە قایل بێت 

وەك میانگیرێك بێتە ناو كێشەكەوە ئەوا ئێمە ئەوسا دەتوانین دۆسیەكەی 

بەاڵم  بەرین،  گونجاو  چارەسەرێكی  بەرەو  كوردیش  كێشەی  و  ئۆجەالن 

هەموو ئەم شاگەشكەبوونەی نیوڕۆی رۆژی دووشەممە زۆرخێرا رەوینەوە...
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 - ٤ -
تێپەڕی  برۆكسل  بۆ  سەردانەكەمدا  بەسەر  كاژێر  دوازدە  هێشتا 

تەلەفۆنی  زەنگی  بە  فێبەروەری،  مانگی  ی   ١٦/١٥ شەوی  لە  نەكردبوو، 

رۆژنامەنوسێك لە خەو رابووم، رۆژنامەنوسەكە لێی پرسیم:

باڵوێزخانەی  لە  ئۆجەالن  كە  كەنەوە  پشتڕاست  ئەوە  دەتوانن  ئایا   -

نەیروبی لەالیەن توركیاوە دەستگیركراوەو بەرەو توركیا براوە؟

تەلەفۆنەكەم  و  نازانم  بارەوە  لەو  شتێك  هیچ  گوتم  دایەوە  وەاڵمم 

رۆژنامەنوسان  لە  یەكێك  دیسان  كە  لێكمدایەوە  وا  سەرەتا  داخستەوە، 

رابووردوودا  مانگی  چەند  لە  كردووە،  دروست  نوێی  خەیاڵی  چیرۆكیكی 

بەتایبەت پاش ئەوەی ئۆجەالن ئیتالیای بەجێهێشت رۆژنامەنوسان چەندین 

جار سەبارەت بە شوێنی مانەوەی ئۆجەالن گریامنی هەمەجۆریان دروست 

لێبڕا،  ئارامم  تەلەفۆنە نەك  بەم  بۆ من دەكرد، بەاڵم  تەلەفۆنیان  دەكرد و 

یان  جۆن  بۆ  تەلەفۆن  هەستم  بڕیارمدا  دڵەڕاوكەشەوە،  كەومتە  بەڵكو 

تیكستە  ئەوەی  بۆ  تەلەفیزۆنەكەوە  داگیرسانی  بەدەم  بكەم،  زێڕین  بۆ 

درەنگ  كات  هەرچەندە  كرد،  بۆجۆن  تەلەفۆنم  بكەم  تەماشا  هەواڵەكان 

و نیوەشەو بوو، بەاڵم ئەو یەكسەر تەلەفۆنەكەی هەڵگرت و دەستبەجێ 

لێمپرسی:

- راستە ئەوەی كە دەیبیستم؟ توركیا ئۆجەالنی دەستگیر كردووە؟ 

بەاڵم  رویداوە،  چی  بەتەواوەتی  نەبوو  دڵنیا  و  دایەوە  وەاڵمی  جۆن 

بووە  یۆنان  باڵوێزخانەی  لە  ئۆجەالن  بەڵێ  كە  كردەوە  پشتڕاست  ئەوەی 

كێ  بەاڵم  ب��راوە،  و  دەرهێرناوە  بەزۆر  باڵوێزخانەكەدا  لە  و  لەنەیرۆبی 

دەریهێناوە و بۆ كوێ براوە جارێ ئەو زانیاری نەبوو، بەاڵم جۆن خۆی لەو 

باوەڕەدا بوو كە ئەگەر ئۆجەالن هەتا ئێستا زیندوو مابێت ئەوە بێگومان 

بەرێگاوەیە بۆ توركیا.

نەمدەزانی چی بڵێم، سەیری تێكستە  هەواڵەكانیشم كرد هەمان شت 
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توركیا  بەرەو  كراوەو  دەستگیر  توركیاوە  لەالیەن  ئۆجەالن  كە  نورسابوو 

بارەوە باس نەكراوە،  لە توركیاوە جارێ هیچ شتێك لەو  دەبرێتەوە، بەاڵم 

هەروەها باسی ئەوەش كرا كە هەر ئەمشەو لە الیەن سەدان كوردەوە لە 

تەواوی ئەوروپادا باڵوێزخانەكانی یۆنان داگیر كراون لەوانەش ״ دەنهاخ ״، 

جۆن ئێستا لە یۆنانە و بەڵێنی پێدام كە تەواوی هەوڵەكانی خۆی دەخاتە 

گەڕ بۆئەوی لەو بارەوە رونكردنەوە لە حكومەتی یۆنان وەربگرێت و پاشان 

پەیوەندیم پێوە بكاتەوە.

زێڕین  كردم،  بۆ  تەلەفۆنی  زێڕین  كە  داخستبۆوە  تازە  تەلەفۆنەكەم 

و،  وەدەرنراوە  نەیرۆبی  باڵوێزخانەی  نێو  لە  ئۆجەالن  كە  بیستبوو  ئەوەی 

كەس  هیچ  یە،  كوێ  لە  ئێستا  ئۆجەالن  كراوەو  چۆن  ئەمە  نازانێت  بەاڵم 

نیرۆبی  لە  ببەستێت كە  لەگەڵ هاوەڵەكانی ئۆجەالن  پەیوەندی  ناتوانێت 

دەیپرسی:  زێڕین  ماون،  باڵوێزخانەكەدا  لەناو  هێشتا  و  بوون  گەڵیدا  لە 

بۆ شوێنێكی دیكە؟، بەاڵم  بە خواستی خۆی نەڕۆشتبێت  بڵێ ی خۆی  تۆ 

یۆنان  لە  لەگەڵ جۆن  ئێستا  لە  بەر  كە كەمێك  پێگوت  ئەوەم  راستی  من 

قسەم كردووە و ئەو دڵنیایە لەوەی كە بەبێ چەند و چوون ئۆجەالن لە 

الیەن توركیاوە دەستگیركراوە. زێڕین نەیدەویست بڕوا بەوە بكات و لەبەر 

هەستم  كارەساتە،  كارەساتە  بێت  راست  ئەمە  ئەگەر  دەیگوت:  خۆیەوە 

بەداخەوە  بەاڵم  تەلەفۆنەكەدا،  لە  دەكرد  گریانەكەشی  و  فرمێسك  بە 

و  جۆن  تەلەفۆنەكەی  پاش  بدەمەوە.  دڵنەوایی  بتوانم  نەدەكرا  بۆ  هیچم 

باڵوبوونەوەی هەواڵەكە هیوام بەوە نەبوو كە ئۆجەالن خۆی بە خواستی 

خۆی باڵوێزخانەكەی بەجێهێشتبێت!

كرد كە  ئەوەی  باسی  بۆ كردمەوە  تەلەفۆنی  ئەوە جۆن  پاش  كەمێك 

ئەو لە هەواڵەكانی یۆناندا گوێی لە لێدوانی وەزیری دەرەوەی یۆنان بووە 

كە لە لێدوانێكی خۆیدا باس لەوە دەكات گوایە ئۆجەالن بەرەو هۆڵەندا 

جۆن  ئەنجامداوە،  بۆ  كارەیان  ئەم  هۆڵەندیەكانی  پارێزەرە  رۆشتووەو 

بێگومان ئەوەی دەزانی كە ئەمە دوا درۆی دیكەی ئەوانەو بەم لێدوانەش 
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ئەگەر  ئەمەش  بگرن،  بەدوور  گرفتەكان  لە  دەیانەوێت خۆیان  یۆنانیەكان 

واتایەكی هەبێت بۆ جۆن ئەوەیە كە بەڵێ ئیرت ئاشكرایە ئۆجەالن كەوتۆتە 

دەستی توركەكان و یۆنانیەكانیش هاوكاری و كارئاسانیان بۆ كردووە، جۆن 

هەوڵدەدات پەیوەندی بكات بە باڵوێزخانەی یۆنانەوە لە نەیرۆبی و پاشان 

تەلەفۆن بۆ من بكاتەوە.

لە میانەی قسەكامندا لەگەڵ جۆن وردە وردە وێنەكەم زیاتر بۆ رونرت 

دەبۆوە هەر لە گەشتنی ئۆجەالنەوە بۆ یۆنان، پاش ئەوەی بێگومان هەوڵی 

جۆن  ئەمستەردام،  بۆ  گەڕایەوە  فكتۆر  و  سەرینەگرت  هۆڵەندا  بۆ  هاتن 

یۆناندا  لەگەڵ دەزگای هەواڵگری  بە شوێنی مانەوەی ئۆجەالن  سەبارەت 

لەم  هاوكارییەك  هیچ  نەبوون  ئامادە  یەكەمجار  ئەوان  كردبوو،  گفتوگۆی 

دەبێت  دەستبەجێ  ئۆجەالن  كە  كردبوو  ئەوەیان  داوای  و  بكەن  بارەوە 

یۆنان بەجێبهێڵێت ئەگینا ئەوان ناچار دەبن یان رادەستی توركیای بكەنەوە 

ناوخۆ  لیبیای بكەن. بەاڵم پاش ئەوەی جۆن لەگەڵ وەزیری  یان رەوانەی 

قسەی   ›  ALEKOS PAPADOPOULOS  › پاپادۆپاولۆس  ئەلەكۆس 

یۆنان  لە  ناخوازێت  ئۆجەالن  كە  كردبۆوە  ئەوە  لەسەر  جەختی  كردبوو، 

خۆی  كاری  ئەوەی  بۆ  دەبێت  پێویست  رۆژێكی  چەند  بەاڵم  مبێنێتەوە، 

جێبەجێ بكات و بۆ شوێنێكی دیكە بڕوات، بۆیە پاپادۆپاولۆس ماوەی بە 

ئۆجەالن دابوو كە بۆ سێ رۆژێك لە یەكێك لە دورگەكانی یۆناندا مبێنێتەوە 

دۆزینەوەی  بۆ  دەك��ات  هاوكاری  یۆنان  حكومەتی  ماوەیەشدا  لەو  و 

چارەسەرێك. وەزیر داوای ئەوەی كردبوو كە دەبێت تەلەفۆنە دەستیەكانیان 

بكوژێننەوە، ئۆجەالن و هاوەڵەكانی بۆیان نیە لە كاتی مانەوەیان لە یۆنان 

پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ هیچ كەسێكدا بكەن.

ئیتالیاوە  ‹ لە كەنارەكانی   KORFOE › لەبەر ئەوەی دۆرگەی كۆرفو

ه��اوڕێ  ئ��ۆج��ەالن،  م��ان��ەوەی  بۆ  زانیوە  بەباش  ی  ئ��ەوێ  ج��ۆن  نزیكە 

هەواڵگری  دەزگای  لەالیەن  ئۆجەالن  دیكەدا  كەسی  دوو  و  جۆن  لەگەڵ 

لەوێش  و  گوێزراوەتەوە  كۆرفۆ  دۆرگ��ەی  بۆ  بەیانی  هەمان  یۆنانەوە 
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هەموو  جۆن  وتەكانی  بەپێی  دابڕاو.  تەواو  سەربازگەیەكی  نێو  براوەتە 

 MICHALIS › ئەم كارانە راستەوخۆ بە سەرپەرشتی میشێلس تزۆڤاراس 

لە  دژەجاسوسی  بەشی  گەورەكانی  ئەفسەرە  لە  یەكێك   ›  TZOVARAS

رۆژەی  ئەو  هەمان  نێوەڕۆی  لە  چووە.  بەڕێوە  یۆنان  هەواڵگری  دەزگای 

دەگەنە ئەوێ گفتۆگۆكان دیسانەوە سەبارەت بە شوێنی ئایندە بۆ مانەوەی 

ئۆجەالن دەستپێدەكاتەوە، ئەو ئەگەرانەی كە لە دوا سەردامندا بۆ ئەسینا 

جۆن باسی كردن هەموو لەو رۆژەدا گفتوگۆیان لەسەر كرابوو، بەاڵم ئەو 

كاتە هەفتەیەك بە سەریاندا تێپەڕی بوون و كات بەسەر چووبوو.

بوون  ئەوە  سەرقاڵی  تزۆڤاراس  میشێلس  لەگەڵ  جۆن  كاتەی  ئەو 

تزۆڤاراس   – ئیتالیا  بۆ  بگەڕێننەوە  ئۆجەالن  شیوەكان  لە  بەشێوەیەك  كە 

سەر  بگەیەنێتە  خێرا  بەلەمێكی  بە  ئۆجەالن  كە  دۆزیبۆوە  قاچاخچیەكی 

كەنارەكانی ئیتالیا و تەنانەت لەوێ خانویەكیشی بە كرێ گرتبوو – دەزگای 

هەواڵگری یۆنان پالنێكی نوێ دادەڕێژێت، ئەوان بە جۆن دەڵێن كە گوایا 

 GEORGE› بیزۆس  جۆرج  بەناوی  ماندێال  نسلۆن  پارێزەرەكەی  لەگەڵ 

ئۆجەالن  ئامادەیە  ئەفریكا  باشوری  و  گرتووە  پەیوەندیان   ›BIZOS

لەوە  یۆنانیەكانی  ەوە   › ‹بیزۆس  رێگای  لە  ماندێال  بەاڵم  بگرێت،  خۆ  لە 

ئەوەی  بۆ  هەیە  رۆژ  دە  بە  پێویستی  النیكەم  ئەو  كە  كردۆتەوە  ئاگادار 

ئامادەكاریەكانی وەرگرتنی ئۆجەالن دابین بكات، بۆیە هەتا ئەو دە رۆژە 

داڵدەی  كینیا  لە  واڵتەكەیان  باڵویزخانەی  لە  یۆنان  هەواڵگری  دەزگای 

ئۆجەالنی  بە  یۆنان  هەواڵگری  دەزگ��ای  هەروەها  دەدەن،  ئۆجەالن 

پاراسنت  لەژیر  ئەفریكا  باشوری  دەگاتە  كاتەی  ئەو  هەتا  كە  راگەیاندووە 

لە  جگە  كە  مەرجەی  بەو  تەنها  دەبێت  یۆناندا  دەوڵەتی  پارێزگاری  و 

هاوەڵەكانی ئۆجەالن هیچ كەس تەنانەت پارێزەرە هۆڵەندیەكانیشی نابێت 

ئەوە بزانن كە ئەو لە نەیرۆبی دەبێت...

ئۆجەالن  ئەسینا،  بۆ  هاتنی  پاش  لە  یۆنانیەكانەوە  مامەڵەی  بەهۆی 

دڵنیا  بۆ  جۆن  نەمابوو،  یۆنان  هەواڵگری  دەزگای  بەڵێنەكانی  بە  متامنەی 
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بوون پەیوەندی بە پەنگالۆس‹ PANGALOS ‹ وەزیری دەرەوەی یۆنانەوە 

دەكات بە وتەی جۆن پەنگالۆس تەنها جەختی لەسەر بەڵێنەكانی دەزگای 

هەواڵگری نەكردۆتەوە،بەڵكو لەوەش زیاتر گوتویەتی كە یۆنان بڕیاری داوە 

سیاسەتی خۆی لەمەڕ ئۆجەالن بگۆڕێت، ئامادەیە هەر هاوكارییەك كە ئەو 

سەركردە كوردە پێویستی بێت، پێشكەشی بكات. لەسەر بناغەی بەڵێنەكانی 

لە  و  بێت  قایل  یۆنان  پێشنیازەكەی  بە  بڕیاریداوە  ئۆجەالن  پەنگالۆس 

بارودۆخێكی زۆر شاراوە و نهێنی بەو جۆرەی یۆنانیەكان دەخوازن، بەرەو 

كینیا بڕوات، ئەمەش هۆكاری ئەوە بوو كە جۆن لە دوا چاوپیكەوتنامن لە 

لە  بارەوە بەمن نەگوت، ئەویش مەرجی دەمداخستنی  لەو  یۆنان هیچی 

الیەن حكومەتی یۆنانەوە بەسەردا سەپابوو...

دەزگای هەواڵگری یۆنان فڕۆكەیەكی تایبەت بۆ ئەم مەبەستە ئامادە 

دەكات بەو هیوایەی لە رۆژی ١ ی فێربوەری ١٩٩٩ كاتژمێر دەونیوی شەو 

دەزگای  وتەی  بەپێی  پاشان  و  بفڕێت  نەیرۆبی  بەرەو  كۆرفو  دۆرگەی  لە 

هەواڵگری، باڵویزی یۆنان لەو واڵتە لە فڕۆكەخانە پێشوازی ئۆجەالن دەكات 

و راستەوخۆ دەیگوێزێتەوە بۆ نێو باڵوێزخانەكە، كەمێك بەر لە ئەنجامدانی 

گەشتەكە تزۆڤاراس داوای پاسپۆرتی ئۆجەالن و هاوەڵەكانی دەكات گوایا 

دەبێت فیزەی واڵتی كینیای لێبدەن، بەاڵم ئەم كارە مەبەستێكی دیكەی لە 

پشتەوە بووە و پاش گەیشتنیان بۆ كینیا ئاشكرا دەبێت...

ئەوەی  دادگا  لە  خۆیدا  شایەتدانی  لە  دواتر  كینیا  لە  یۆنان  باڵوێزی 

بۆ  كردووە  فاكس  پاسپۆرتەكانی  هەموو  فۆتۆكۆپی  یۆنان  كە  كرد  ئاشكرا 

پۆلیسی كینیا بە ئامانجی ئەوەی كە لەگەڵ گەشتنی ئۆجەالن و هاوڕیكانی 

بۆ كینیا راستەخۆ پۆلیسی ئەو واڵتە دەستگیریان بكات، بۆ ئەم مەبەستەش 

دەگەیەنن،  كینیا  پۆلیسی  بە  گەشتنی  كاتی  و  فرۆكەكە  یۆنانیەكان جۆری 

ئەوە  نیەتی  لەسەرەتاوە  هەر  یۆنان  باڵوێزی  وتەكانی  بەپێی  بەمجۆرە 

بەاڵم  بالوێزخانەكە،  نێو  بگاتە  بتوانێت  ئۆجەالن  كە  نەبووە  گۆڕیدا  لە 

سەرلەبەیانی  ئەو  كاتەی  ئەو  داوە،  ئۆجەالنی  یارمەتی  رێكەوت  لێرەدا 
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سەربازیەكە  فڕۆكەخانە  ناو  بۆ  كۆرفو  دۆرگەی  بەرەو  دووشەممە  رۆژی 

بە  ئۆتۆمبیلەكەی ئۆجەالن خۆی دەكێشێت  براوە، روداوێك روودەدات و 

)فاڵكۆن( دەبێت  لەجۆری  ئەم فڕۆكەیە كە  باڵەكانی فرۆكەكە،  لە  یەكێك 

دەبێت،  سەالمەت  ئۆجەالن  بەاڵم  وێدەكەوێت،  زیانی  روداوەكە  بەهۆی 

و  كاتی خۆیدا  لە  ناتوانێت  راگەیەنرابوو فڕۆكەكە  كینیا  بە  بۆیە هەروەك 

بەپێی پیالنەكە بفڕێت، بەڵكو پاش شەش كاژێری دیكە فرۆكەیەكی دیكە 

لە جۆرێكی دیكە ئامادە دەكرێت و سەرەنجام ئۆجەالن لەجیاتی ئەوەی 

دەگاتە  نیوەڕۆدا  لە  نەیرۆبی  بگاتە  نیو  و  شەش  كاتژمێر  سەرلەبەیانی 

ئەوێ، پێدەچێت پۆلیسی كینیا لە گۆڕانكاریەكە ئاگادار نەكرابێتەوە، وێرای 

دەكەن،  فالكۆن  جۆری  لە  فڕۆكەیەك  چاوەڕێی  نەیرۆبی  پۆلیسی  ئەوەش 

بەپێی  دەبێت،   ›  CHALLENGER  › جۆری  لە  دووەم  فڕۆكەی  بەاڵم 

و  لێتێكدەچێت  سەریان  بەینەدا  و  كەین  لەم  كینیەكان  باڵوێزەكە  وتەی 

دڵنیا نابن بۆیە رێگا بە ئۆجەالن دەدەن و دەستگیری ناكەن. باڵوێزەكەی 

یۆنان لە درێژەی راپۆرتی شایەتیدا دەڵێت كە ئەو هەرگیز لەو نەخشانەی 

لە  بەوە دەكات كە  ئەو هەست  بۆیە  نەكراوەتەوە  ئاگادار  حكومەتەكەی 

الیەن خودی دەسەاڵتدارانی واڵتەكەیەوە لە خشتەبراوە.

لە  توانیویەتی  ئۆجەالن  دەبێت  شێوەیەك  بەچ  و  چۆنی  بەهەر رحاڵ 

فڕۆكەخانەی نەیرۆبی باڵویزی یۆنان لە گەشتنی ئاگاداركاتەوە و باڵوێزیش 

مەیسەر  باڵوێزخانەكە  ناو  بۆ  فڕۆكەخانەوە  لە  ئۆجەالن  گواستنەوەی 

دەكات، جۆن كە هەتا ئەو كاتە لەگەڵ ئۆجەالندا دەبێت بۆ رۆژی دواتر 

لە زویرش ‹ ZUICH‹ ەوە بۆ ئەسینا دەگەڕێتەوە كە منیش دوو رۆژ پاش 

ئەوە لە ئەسینا بۆ دواجار چاوم پێكەوت..

لە  بووە  یۆناندا  باڵوێزخانەی  لەنێو  ئۆجەالن  دووهەفتەیەی  ئەو 

نەیرۆبی چی بووە و چی كراوە، هێشتا نازانم جۆن لەو ماوەیەدا پەیوەندی 

تەلەفۆنی لەگەڵ ئۆجەالندا كردووە، بەاڵم خۆی ئیرت نەچۆتەوە بۆ نەیرۆبی.
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لە  دەرەوەی  بردنە  پاش  ئۆجەالن  ئیرت  كە  رۆژەی  ئەو  سەرلەبەیانی 

نوسینگە، جۆن  بۆ  ڕۆشتم  زووتر  مابوو  بێ سەروشوێن  یۆنان  باڵوێزخانەی 

لە  یەكێك  كەریم  لەگەڵ  كەمێك  لە  بەر  كە  گوتی  و  كردم  بۆ  تەلەفۆنی 

لە كەریم سێ كەسی  كینیا قسەی كردووە، جگە  لە  ئۆجەالن  هاوەڵەكانی 

دیكە لە هاوەڵەكانی ئۆجەالن كە هەرهەموویان ئافرەت بوون هێشتا لە نێو 

باڵوێزخانەكەدا بوون، هەرچواریان لە نێو باڵوێزخانەكەدا دەستبەسەر بوون 

و بۆیان نەبووە بجوڵێن! كەریم زۆر نائارام بووە، چونكە ئەو لە زاری یەكێك 

لە كارمەندانی دەزگای هەوالگری یۆنان لە نێو باڵوێزخانەكەدا بیستویەتی 

ئەوەی  باسی  زیاتر  كەریم  دەكرێنەوە،  توركیا  رادەستی  هەرچواریان  كە 

بەجێنەهێشتووە،  باڵوێزخانەكەی  خۆی  بەخواستی  ئۆجەالن  كە  كردووە 

بەڵكو لەالیەن پۆلیسی كینیاوە بەزۆر و بەدەر لە خواستی خۆی پەلكێشی 

بخاتە  وردەك��اری  زیاتر  نەیتوانیوە  كەریم  بەداخەوە  ك��راوە،  دەرەوە 

ڕوو،چونكە پەیوەندیە تەلەفۆنیەكە پچڕاوە و دوای ئەوەش جۆن بۆ چەند 

جارێك نەیتوانیوە پەیوەندی لەگەڵدا بگرێتەوە.

دەكەن  پتەو  زیاتر  ئەوە  پێشبینیەكانی  كەریم  لەگەڵ  جۆن  قسەكانی 

توركیا هەتا  بەاڵم حكومەتی  توركیا كراوە،  رادەستی  بەڕاستی ئۆجەالن  كە 

بالڤۆكی  لە  ناكاتەوە، هەروەها  راست  ئەو هەواڵە پشت  فەرمی  بە  ئێستا 

لێدوانەكەی  تەنها  گوتی  وەك جۆن  ئیستا  یۆنانیشدا هەتا  دەنگوباسەكانی 

پارێزەرە  ه��اوك��اری  بە  ئۆجەالن  گویا  دەك��ەن��ەوە   دووب���ارە  پەنگالۆس 

ئێستا لە سەدا سەد دڵنیا  بۆ ئەو واڵتە. من هەتا  هۆڵەندیەكانی رۆشتووە 

نەبووم كە توركەكان ئۆجەالنیان دەستگیر كردووە، كاتژمێر ببوو بە هەشتی 

سەرلە بەیانی بۆیە هەوڵمدا بە تەلەفۆن لەگەڵ كەسێكی وەزارەتی دەرەوە 

قسە بكەم، بەاڵم ئەمە زەحمەت بوو، چونكە وادیار بوو وەزارەت ئێستا بە 

شێوەیەكی كاتی هەرهەمووی بە داگیركردنی باڵوێزخانەی یۆنان و دۆزینەوەی 
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چارەسەر بۆ ئەو گرفتە سەرقاڵە. لە دەنگوباسەكانەوە تێگەشتم كە كۆمەڵێك 

و  بچوكی  كوڕێكی  باڵوێزو  خێزانی  باڵوێزخانەكە  لە  جگە  كوردەكان  لە 

دایەنی كوڕەكەیان بە بارمتە گرتووە، نامەیەكی دەنگیم لە تەلەفۆنەكدا بۆ 

سكرتێرەكەی ڤان ئارتسن ‹ VAN AARTSEN ‹  بەجێهێشت، بەاڵم بڕوام 

داد  لە وەزارەتی  ئەلتین  بۆ  تەلەفۆنم  بۆیە  بۆ دەكەنەوە،  تەلەفۆنم  نەبوو 

كرد، چونكە ئەگەر ئۆجەالن بەڕێگاوە بێت بۆ هۆڵەندا ئەوە ئەوان شتێك 

ماناو هیچە،چونكە  پەنگالۆس بێ  لێدوانەكەی  ئەلتین  بە بۆچونی  دەزانن، 

ئەو دڵنیا بوو لەوەی كە ئۆجەالن بەرێگاوە نیە بۆ هۆڵەندا، وەزارەتی داد 

وردەكاریەكانی شوێنی  لە  ئاگای  نەیرۆبی  لە  ئۆجەالن  دەركەوتنی  پاش  لە 

بەرەو  ئەو  كە  گۆڕێدایە  لە  ئەوە  ئەگەرێكی  بەڵكو  نیيە،  ئۆجەالن  ئێستای 

ئەوه  دەستكەوت  زانیاری  ئەگەر  كە  دامێ  بەڵێنی  ئەلتین  برابێت.  توركیا 

راستەوخۆ ئاگادارم دەكاتەوە، جارێكی دیكە تەلەفۆنم بۆ جۆن و زێڕین كرد، 

بەاڵم كەسیان زانیاریان نەبوو كەمێك پاش ئەوە ئەلتین تەلەفۆنی بۆ كردم 

ئەوەی رایگەیاند كە هێشتا بە فەرمی ئەمە رانەگەیەنراوە، بەاڵم هەر ئێستا 

هۆڵەندا لە حكومەتی توركیاوە ئاگادار كراوەتەوە كە ئۆجەالن دوێنێ شەو 

بەرەو  رێگادایە  لە  ئێستا  و  كراوە  دەستگیر  توركیاوە  لەالیەن  نەیرۆبی  لە 

توركیا...

هەرچەندە دەبوو من لە تەلەفۆنی رۆژنامەنوسەكەی دوێنێ شەوەوە 

حسابی ئەوەم بكردایە كە ئۆجەالن لە الیەن توركەكانەوە دەستگیر كراوە، 

بەاڵم بە پشتڕاست بوونەوەی هەواڵەكە و دڵنیا بوونم تەواو تاسام، لە پشت 

مێزەكەوە دەسكی تەلەفۆنەكە بە دەستمەوە یەو سست بووم، نەمدەزانی 

ئیرت لەمەودوا ئەم دۆسیەیە بەرەو كوێ دەڕوات، چۆن دەتوانین پشتیوانی 

یاسایی پێشكەش بە ئۆجەالن بكەین كاتێك ئەو لە زیندانی توركیادا بێت؟ 

ئایا هیوایەكی ئەوتۆمان هەیە كە ئەوە بە شێوەیەكی دادپەروەرانە دادگایی 

دەكرێت؟ ئەمە وێرای ئەوەی خەمێكی زۆرم هەبوو بۆ تەندروستی و ژیانی 
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نیە سەبارەت بە شێوازی  باشی  ناوبانگێكی  موەكیلەكەم، بەداخەوە توركیا 

ئەندامانی  لەگەڵ  تایبەت  بە  كوردەكاندا  زیندانیە  لەگەڵ  مامەڵەكردنی 

توركیا.  لە  رۆژانەن  كاری  ئەشكەنجەدان  و  مامەڵەكردن  خراپی  پەكەكەدا 

״  زیندانی  كەسێكی  سەرەنجام  كە  دەبێت  لەوەش  گوێامن  جاران  گەلێك 

خۆی دەكوژێت״ یاخود توشی ״روداوی مردن ״ هاتوون، پێدەچێت قادرمەی 

زیندانەكانی توركیا زۆر كووڕ وق�ینج دروست كرابن بۆیە ئەگەر مرۆڤ جوان 

بەسەریا نەڕوان ملی دەشكێت و دەمرێت.

رەنگە كێشەی ئۆجەالن بایەخێكی زۆری لە دەرەوە پێبدرێت و ئەمەش 

ببێتە هۆكاری ئەوەی كە شتە هەرە خراپەكان بەرامبەری نەكرێت... دەسكی 

تەلەفۆنەكەم داناو رۆشتم بۆ ژورەكەی فكتۆر و هەرهێندەم گوت:

چیە،  مەبەستم  تێگەشت  راستەخۆ  فكتۆر  ئیرت  كردوە״  دەستگیریان  ״ 

ئاگادار كردەوە، منیش  فكتۆر ئەندامانی دیكەی نوسینگەكەی لەو هەواڵە 

تەلەفۆنم بۆ جۆن و زێڕێن كرد، هەوڵمدا تەلەفۆن بۆ یاڤوز بكەم، بەاڵم ئەو 

تەلەفۆنەكەی كوژاوەتەوە. پاش دەمەو بەیان ئیرت توركیا دەستگیركردنەكەی 

ئۆجەالنی پشتڕاست كردەوە، سەرۆك وەزیرانی توركیا ‹ئەجەڤیت‹ لێدوانێكی 

رۆژنامەوانی لەم بارەوە دا و دەستگیركردنەكەی ئۆجەالنی بە كردەوەیەكی 

بەهاوكاری  كە  ناوبرد  توركیا  هەواڵگری  دەزگای  بوێرانەی  سەركەوتوانەو 

ژمارەیەك دەزگای هەواڵگری دیكە پرۆسەكەی ئەنجامداوە. 

كاژێری  بۆ چەندین  پاشاندا  لە  توركیا  تەلەفزێۆنی  شانازییەوە  بە  زۆر 

لەسەر یەك كەوتە باڵوكردنەوەی چەند كرتەیەكی فیدیۆیی دیلەكەیان، وێنە 

كرابوون،  تۆمار  توركیا  بۆ  نەیرۆبی  لەرێگای  فڕۆكەكەدا  لەناو  ڤیدیۆییەكان 

كۆمەڵێك  بە  كەلەبچەكراو  بەسرتاو،  چاو  دەدا،  نیشان  ئۆجەالنی  وێنەكان 

كەسی ماسك لەسەر دەوری درا بوو كە وەك ئاماژەی سەركەوتنی كارەكەیان 

بە  ساتێك  چەند  پاش  وێنانە  ئەم  دەماڵی...  یەكرتدا  دەستی  بە  دەستیان 

هەموو دنیادا باڵوبۆوە!!!
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ئەو پرسیارانەی چاوەڕێی وەاڵمن
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تیمی  ئێمە وەك  لەو شتانەی كە  بوو  یەكێك  دەستگیركردنی ئۆجەالن 

پاریزەرانی ئۆجەالن تەواو لەهەوڵی پێش پێگرتنی بووین، بەاڵم ئێستا وەك 

بەدی دەكەین، وێرای هەوڵ و تێكۆشانی ئێمە بۆ وەرگرتنی مافی پەنابەری 

بۆ ئۆجەالن لە ئەوروپا و دەرەوەی ئەوروپا، ئەوە رویدا.

ئێستا نەك تەنها هەموو بارودۆخەكە دەگۆڕیت – پرۆژەی خۆرهەاڵت 

بوەستێرنێن  دەبێت  ئێستادا  لە  بەندن،  پێوەی  كە  شتانەی  ئەو  هەموو  و 

و هەموو كاروبارە یاساییەكامنان دەبێت بۆ بەرگریكردن بێت لە ئۆجەالن-

خۆمدا  لەگەڵ  پارێزەرێك  وەك  مننیش  جۆرەدا  لەو  روداوێكی  لە  ،بەڵكو 

شتێكی  دەب��وو  داخۆ  كە  دەكەمەوە  لەوە  بیر  و  مشتومڕەوە  دەكەومە 

دوای  لەماوەی  چی؟  یان  روون��ەدات  ئەوە  ئەوەی  بۆ  بكردایە  دیكەمان 

كردووە،  لەخۆم  جار  چەندین  پرسیارەم  ئەو  من  ئۆجەالن  دەستگیركردنی 

تۆبڵێی ئەگەر زیاتربچومایە بۆ رۆما بۆ الی ئۆجەالن و هەموو بەڵگەوالیەنە 

یاساییەكانی رۆشتنی ئەوم لە رۆما بخستایەتە بەردەم ئەو بۆچوونی خۆی 

نەگۆڕیایە؟ تۆبڵێی ئەگەر كەسێكی دیكە پارێزەری ئۆجەالن بوایە بیتوانیبا 

ئەو قایل بكات لە رۆما مبێنێتەوە و نەجوڵێت یان بیتوانیبا لە واڵتێكی دیكەی 

ئەوروپا مافی نیشتەجێبوونی بۆ وەرگرێت؟

بێگومان دۆڕانی كەیسێك شتێكی خۆش نیە لە كاری پارێزەریدا، بەاڵم 

لەگەڵدا  مامەڵەی  فێربیت  و  بتوانیت  دەبێت  راستیەكە  ئەمە  بەداخەوە 

ئێشەكانی  جۆرە  هەموو  لە  پارێزەرەكان  هەموو  بۆ  راستیە  ئەم  بكەیت، 

كار  سزادان‹   ‹یاسای  لەسەر  پاریزەرێك  بۆ  بەتایبەت  هەروایە  پارێزەریدا 
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بكات، چونكە هەموو پاریزەرێك ئەوە دەزانێت كە دۆڕانی كەیس لەم كارەدا 

شتێكی نامۆ نیە، هەروەك دەگوترێت 

 IT S ALL IN THE GAME: YOU WIN SOME,   YOU LOSE(

)SOME

هەندێك  دەبەیتەوەو  كەیس  هەندێك  بەوجۆرەیە:  هەمووی  گەمەكە 

پارێزەرێك  بە  پەیوەندارە  ئ��ەوەی  بەاڵم  دەدۆڕێنیت،  دیكەش  كەیسی 

لە  هەندێك  تۆ  دیكەیە:  بەجۆرێكی  كاردەكات  سزادان  یاسای  لەسەر  كە 

بۆمن  بەاڵم  دەدۆڕێنیت،  هیوایەك  هەندێكیش  بۆ  دەبەیتەوەو  دۆسیەكان 

كاتی زۆری خایاند تا بتوانم ئەو راستیە قبوڵ بكەم، بەڵكو هەتا ئێستاش ئەو 

شتەم هەر بۆ ئاسان نیە.

پازدە ساڵ لەمەوبەر بوو، هێشتا یەكەم دۆسیەی خۆم كە گرمتە دەست 

پارێزەری  هێشتا  كاتە  ئەو  ماوە،  بیر  لە  باش  زۆر  خۆمم  دۆڕانی  یەكەم  و 

 ›MÜNCHEN› شاری  لە  پارێزەری  نوسینگەیەكی  لە  بووم  ستاژە42 

موەكیلەكەمان بە كوشتنی نا ئەنقەست تۆمەتبار كرابوو، ئەم دۆسیەیە بە 

راستی دۆسیەیەك بوو زیاتر لە كتێبی خوێندندا بەرچاو دەكەوێت وەك لە 

راستیدا روو بدات.

موەكیلەكەم پیاوێك بوو پیشەی مامۆستا، كەسێكی بەڕێزو هاوسەنگ 

نارسابوو، لە تەمەنی پەنجا ساڵیدا بوو، هەرگیز بە هیچ تاوان و پێشینەیەك 

خەریكی  دزێ��ك  دەبینێت  كاتێك  لەسەرجادە  ئ��ەو  دادگ��ا،  نەبراوەتە 

موەكیلەكەم  دەیكوژێ...  و  لێدەكات  تەقەی  یەكسەر  ئۆتۆمبیلەكەیەتی 

هەڵگرتنی  فەرمی  مۆڵەتنامەی  كێوی،  ئاژەڵە  راوكەری  بووە،  راوكەر  خۆی 

وەك  ساڵێك  چەند  ماوەی  بۆ  دەبێت  دەكات  دەستبەكار  تازە  كە  پاریزەرێك  هەر   *  -42

پارێزەری ستاژە لەژێر دەستی پارێزەرێكی دیكە كار بكات بۆ ئەوەی لە پاشاندا بە سەربەخۆ 

بەهەمان  هتد...  مامۆستا  و  پزیشك  ئەندازیارو  چۆن  هەروەك  بكات،  كارەكانی  بتوانێت 

شێوەن – وەرگێڕ
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چەكی هەبووە، ئەو هەمیشە جەختی لەسەر ئەوە كردۆتەوە كە تەنها بە 

ئەو هەرگیز  نەك كوشتنی  تەقەی كردووە  ئەو  ئاگاداركردنەوەی  مەبەستی 

خواستی تەقەكردنی لەو نەبووە، ئەم وتانەی موەكیلەكەم هاوجوت بوون 

فیشەكی  راستەوخۆ  دزەكە  پۆلیس،  راپۆرتەكانی  نێو  راستیەكانی  لەگەڵ 

بەرنەكەوتووە، بەڵكو فیشەكەكە سەرەتا بەر ستونێكی كارەبا دەكەوێت و 

پاشان دەگەڕێتەوە بەر سەری دزەكە دەكەوێت و دەیكوژێت.

كەیسەكە بۆ من زۆر دیار و ئاشكرا بوو، ئامانجی كوشتنی بە ئانقەست 

لە گۆڕیدا نیە و موەكیلەكەم بێتاوانە، بەاڵم دادگا نەڕینێكی دیكەی هەیە 

بۆ كەیسەكەو مامۆستاكەی بە تاوانی كوشنت بە دوو ساڵ زیندانی حوكمدا، 

من بەم حوكمە تەواو سەرسام و ئەبڵەق بووم، ئەوە یانی چی؟ چۆن شتی وا 

دەبێت؟ من لەو باوەڕەدا بووم كە بە تێهەڵچوونەوەی حوكمەكە لە كۆتایدا 

ئەبلەق  تر  هێندەی  نوسینگە  بۆ  گەڕامەوە  كە  هەردەبەینەوە،  كەیسەكە 

تێهەڵچوونەوە  داوای  نیە  ئامادە  زانیم موەكیلەكەم  كاتێ  بووم  و حەپاساو 

بكات، حوكمەكە مەرجدار بوو43 موەكیلەكەم گوتبووی ئاساییە دەتوانێت 

لەگەڵیدا هەڵكات و قبوڵی بكات. ئەو بەڵێ بەس من نا..

موەكیلەكەم  چۆن  بزانم  ئەوەی  بۆ  سەرپەرشتیارەكەم  الی  بۆ  رۆشتم 

قایل بكەم تێهەڵچوونەوەی بڕیارەكەی دادگا قبوڵ بكات، سەرپەرشتیارەكەم 

پارێزەرێك بوو شارەزایی دەساڵی هەبوو، تەنها هێندەی پێگوتم:

و  تازە  فایلێكی  ئەمە  فەرموو  تەواو،  هات،  كۆتایی  مەسەلەیە  ئەو   -

لە  دیارە  هەیە.  دادگای  دانیشتنی  دیكە  هەفتەی  سێ  لەسەربكە،  ئیشی 

سیاممدا هەستی بە سەرنج و سەرسوڕماوی من كردبوو بۆیە زیاتر گوتی״ 

بڕیاری  دادگاوە  كەلەالیەن  ئەوەیە   )Conditional Sentence( مەرجدار  حوكمی   -43

جیبەجێ  حوكمە  ئەو  دەكات  دیاری  دادوەر  كە  مەرجانەی  ئەو  لەژێر  بەاڵم  دەدرێت، 

ناكرێت، تەنها ئەو كاتە نەبێت كە ئەو كەسە دیسانەوە تاوانێكی لەو جۆرە دووبارەبكاتەوە. 

وەرگێر
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تێدەگەم، سەرەتا كە دەست بەكار دەكەیت ئەو هەستەت هەیە كە دەبێت 

هەموو دۆسیەكان بەریتەوە، بەاڵم خۆت وردە وردە رادێیت، ئەوەش بزانە 

دوو ساڵ حوكمی مەرجدار زۆر خراپ نیە، بەس نیە پێنج ساڵ نەبوو״ بە 

دوودڵییەوە فایلەكەم لێوەرگرت، بەاڵم هەر زەحمەت بوو خۆم قایل بكەم و 

ئاسایی ببمەوە بۆیە پرسیم:

حوكمە  ئەو  خۆمان؟  لەسەرشەڕەكەی  بین  ب��ەردەوام  نابێت  ئەی   -

دادپەروەرانە نیە، موەكیلەكەمان بێگوناح بوو..

سەرپەرشتیارەكەم تۆزێك پێكەنی و گوتی:

- رەنگە بێتاوان بێت، رەنگە بێتاوانیش نەبێت، ئەو جگە لە خۆی تەنها 

ئیرت  ناكات،  قسە  بەداخەوە خوداش  خۆ  ئێ  ڕویداوە،  دەزانێت چی  خودا 

چی بكەین!

من لەم كەیسەوە كۆمەڵێك دەرسم وەرگرت، یەكێك لە گرنگرتین ئەو 

نابێ پاش دۆڕانی كەیسێك نیگەران  دەرسانەش بەدڵنییایەوە ئەوە بوو كە 

بیت و هەر لێكیدەیتەوە، بەڵكو دەبێت بەردوام بیت لەسەر كارو دۆسیەی 

حوكمی  كە  تێبگەیت  ئەوە  دەبێت  لەوەش  جگە  كەیت،  چارەسەر  تازە 

قەزائی دادوەر رەنگە جیاواز بێت لەتێگەشتنی تۆ بۆ كەیسەكە، هەرچەندە 

تۆ سور بیت لەسەر ئەوەی كە لەسەر هەقیت رەنگە دادوەر جۆرێكی دیكە 

هەتا  سەرە  لە  ئەوەندەت  تەنها  تۆ  پارێزەر  وەك  بخوێنێتەوە،  مەسەلەكە 

بتوانیت كەیسەكەی خۆت بە بەڵگەو ئەرگومێنتی بەهێز دەوڵەمەند بكەیت 

و هیوای ئەوە بخوازیت كە بتوانیت دادگا قەناعەت پێبكەیت، بەاڵم ئەگەر 

دەتەوێت كەسێك بیت كە بڕیارو حوكمی كۆتایی بەسەر كەیسەكەدا خۆت 

بیدەیت ئەوە نابێت ببیت بە پارێزەر، بەڵكو دەبێت ببیت بە دادوەر..

خاڵێكی دیكەی گرنگ الیەنێكی توند و یەكالكەرەوەیە لە پارێزەرێكدا 

لەسەر یاسای سزادان كار دەكات كە من لەم كەیسەدا باشرت بۆم ئاشكرا بوو، 

ئەو كاتە من هێشتا خۆم ساغ نەكردبۆوە كە دەمەوێت وەك پارێزەرێك لە 
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یاسای سزداندا پسپۆڕی وەرگرم؛ لەخۆمم پرسی دەبێت رسوشتی كاریاخود 

سەلیقەی پارێزەرێك لەم بوارەدا چۆن بێت، هەموو تاوانبارێك مافی بەرگری 

لەخۆ كردنی هەیە ئەمەش بێگومان یەكێكە لە بناغە سەرەتاییەكانی مافی 

گشتی، بەاڵم بەرگری لەخۆكردن چی ناوەرۆكێكی هەیە؟ ئەركی راوێژكارێك 

یاخود پارێزەرێك لەم چوارچێوەیەدا چیە؟

زنجیرە  لە  پ��ارێ��زەرەك��ان  سەرنجی  گشتی  شێوەیەكی  بە  ئەگەر 

رونكردنەوەمان  زیاتر  هەندێك  ئەوە  بدەین  فلیمەكاندا  و  تەلەفزیۆنیەكان 

دەبێت،  ئازاد   44›LA PERRY MASON› بێتاوانەكەی  موەكیلە  دەبێت. 

ئەو چەندین جار خەریكە بگاتە ئەوەی تاوانباری راستی ئاشكرا بكات، ئەگەر 

ئەم پیاوە بریكارە جاریك لە جارەكان هەڵەبكات و دوایی بۆی دەركەوێت 

موەكیلەكەی خۆی تاوانبارە ئەوە هەمیشە توانای حوكمدان هۆكاری ئەمە 

بووە، وێنەیەكی نەگونجاو یاخود هەڵەی هەبووە.بۆمنونە لەگەڵ تۆمەتباردا 

  › JAGGED EDGE› دەكەوێتە داوی خۆشەویستیەوە، هەروەك لە فلیمی

موەكیلێكی  لە  بەرگری   ›  GLENN CLOSE› پارێزەرەكە  كە  دەبینین  دا 

خۆی دەكات كە بە كوشتنی ژنەكەی تۆمەتبارە، پارێزەرەكە دەكەوێتە داوی 

دەكات،  ئازادی  و  لێدەكات  بەرگری  و  موەكیلەكەی  لەگەڵ  خۆشەویستی 

بە  بڕوای  خۆشەویستیەكەوە  بەهۆی  كە  دەردەكەوێت  بۆی  پاشان  بەاڵم 

بێتاوانی تۆمەتبار كردووە.

 MUSIC› فلیمی  لە  كە  ئەوەیە  گومڕا‹  ‹پارێزەری  دیكەی  منونەیەكی 

وەك   ›JESSICA LANGE› كاتێك  دەكەوێت  بەرچاومان  دا   ›BOX

بە  كە  باوكەی  لەو  بەرگریكردن  بۆ  دەك��ات  تەرخان  خۆی  پارێزەرێك 

ئەنجامدانی كردەوەی تاوان لە كاتی جەنگدا تۆمەتبار كراوە. لەم فلیمەشدا 

بووە،  بەردەوام   ١٩٦٦ سالی  هەتا   ١٩٥٧ ساڵی  لە  ئەمەریكیە  درامایەكی  زنجیرە   *  -44

ئەكتەری ئەمەریكی رایمۆند بور تیایدا رۆلی پێری ماسۆن دەبینێت كە لەم كتێبەدا وەك 

پارێزەرێك لە زنجیرەكەدا باسی دەكرێت- وەرگێڕ-
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راستیەكان پاش تەواو بوونی دادگاكە ئاشكرا دەبن و دەردەكەوێت كە باوكی 

پارێزەرەكان  فلیمەكەدا  لەهەردوو  ئەنجامداوە.  تاوانانەی  ئەو  پارێزەرەكە 

 GLENN› راستدەكەنەوە،  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  خۆیان  هەڵەكانی 

بكوژێت  ناچاردەبێت خۆشەویستەكەی  لەخۆی  بەرگریكردن  بۆ   ›CLOSE

بەاڵم  دەكاتەوە،  خۆشەویستەكەی  رووب��ەڕووی  راستیەكان  ئەوەی  پاش 

‹JESSICA LANGE‹ راستیەكانی لەسەر باوكی ئاشكرا دەكات و بەڵگەكان 

دەداتە رۆژنامەكان.

زنجیرە  یاخود  فلیم  بە  ب��ڕوا  بیەوێت  م��رۆڤ  ئەگەر  بەمجۆرە 

تەلەفزیۆنیاكان بكات ئەوا بەجۆرێك لە سەلیقەو رسوشتی پارێزەر تێدەگات 

كە تەنها بێگوناحی و بێتاوانی یەكێك لە موەكیلەكانی خۆی بسەملێنێت كە 

بە تۆمەتێك تێوەگالوە و هیچ شتێكیش لەوە خراپرت نیە كە پارێزەر بێگوناحی 

و بێتاوانی كەسێكی تاوانبار بسەملێنێت.

ناوازانەی هۆلیود، وێنەیەكی دیكەیە كە  وێنە پێچەوانەكەی ئەم كارە 

رۆژنامەكان بۆ پارێزەری بواری سزادان وێنای دەكەن، لە هەواڵی رۆژنامەكان 

دەكەوێت  پاریزەرانە  بەو  چاومان  تەلەفزیۆنەكاندا  ریپۆرتاژی  وێنە  و 

فۆرمێكی  لە  و  دەردەك��ەون  هەنگلیان  بن  دۆسیەكانی  و  خۆیان  بە  كە 

وكردویانە  گرتووە  گشتیان  داواكاری  یاسایدا  بڕگەیەكی  لە  یاخود  هەڵەدا 

بەهۆیەوە  و  بەكاریانهێناوە  موەكیلەكانیان  لەبەرژەوەندی  و  بەخاڵێك 

موەكیلەكانی خۆیان ئازاد كردووە كە ‹بە القەكردنی بە كۆمەڵی كچێك یان 

كەسێكی  مۆركی  وێنەیە  لەم  پارێزەر  بوون.  تۆمەتبار  كۆمەڵكوژییەك‹  بە 

بەدڕەوشتی زۆربڵێی بەسەردا دەدرێت كە بڕگە بچوكە یاساییەكان الی ئەو 

زۆرگرنگرتن لە راستی و دادپەروەری، ئەمجۆرە لە پارێزەر - كە لێرەدا تەنها 

ئامانج كە هەیەتی ئەوەیە بە رێگایەكی زیرەكانەو فرتوفێل ئامیزانە موەكیلە 

تاوانبارەكەی لە نێو چرنوكی وەزارەتی داد دەبێنێت- لە چاوی رای گشتی و 

میدیاكاندا هاوتای موەكیلەكەی خەتەرناكە، چونكە بەهۆی ئەو پارێزەرەوە 
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كەسە پیاوكوژەكە دیسان ئازاد دەبێت و تاوانێكی دیكە ئەنجام دەدات..

بەمجۆرە ‹PERRY MASON‹ پارێزەرێك نیە بە فەرمی خۆی تەرخان 

كردبێت و لەخزمەت تاوانباراندا بێت، ئەمە لەگەڵ واقعیشدا یەكدەگرێتەوە، 

بیەوێت  و  سزادان  بوارای  پاریزەریكی  ببێتە  دەخوازێت  كە  كەسەی  ئەو 

بێگومان  ئەوە  تۆمەتباركراون  و  بێگوناحن  كە  بكات  لەوانە  بەرگری  تەنها 

و  تۆمەتێك  بە  كەسانەی  ئەو  زۆربەی  دەستناكەوێت.  زۆری  موەكیلێكی 

ئەو  بەاڵم  تاوانەكەیان،  باری  ژێر  دەچنە  خێرا  زۆر  تێوەگالون  تاوانێكەوە 

كەم  حاڵەتی  تەنها  ئەوە  تاوانەكەیانەوە  باری  ژێر  ناچنە  كە  تۆمەتبارانەی 

پارێزەر  تایبەمتەندیە هەرە جوانەكانی  لە  یەكێك  لێرەدا  بۆیە  دەگمەنن،  و 

لە  پارێزەرێك  كاری  بەاڵم  بكات،  ئازاد  بێتاوان  كەسێكی  بتوانێت  ئەوەیە 

بواری سزاداندا ئەوە نیە تەنها بەرگری لە كەسێك بكات كە بەشێوەیەكی نا 

دادپەروەرانە تۆمەتبار كراوە.

دیكە  رەهەندێكی  سەرهەڵدانی  هۆی  دەبێتە  كارەكە  ئاڵۆزتر  لەوەش 

كە ئەویش بێگومان لۆمەكردنی پارێزەری بواری سزادانە بەوەی كە یارمەتی 

دەربازبن.  خۆیان  عادیالنەی  سزای  لەدەست  ئەوەی  بۆ  دەدات  تاوانباران 

پارێزەر  رۆلی  بۆ  دروست  نا  لەسەررشۆڤەكردنێكی  سەركۆنەكردنەش  ئەم 

بنیات نراوە، چونكە لە راستیدا پارێزەری بواری سزادان هەمیشە الیەنگیرە 

نەك بابەتی 45 لەوەش زیاتر و گرنگرت ئەوە رۆڵی ئەوەو دەبێت واشبێت، 

و  راستیەكان  دواداچونی  بە  گشتیەوە  داواك��اری  دادوەرو  بەپێچەوانەی 

دۆزینەوەیان لە چوارچیوەی كاری پارێزەردا نیە.

موەكیلەكەی  بێت،  موەكیلەكەی  پشتیوانی  پشتگیرو  دەبێت  پارێزەر 

تاوانبارە یان بێتاوانە ئەوە شتێكی دیكەیە، دەبێت بەرژەوەندی موەكیلەكەی 

لەبەرچاو بگرێت، بۆ ئەم كارەش تەنها شتێك كە ئەو لەبەرچاوی دەگرێت 

مانای  ئەمەش  وەرگێڕ-   – السلوك  قواعد   - رەفتارە  رێساكانی  و  یاساكان 

45- * واتە هەمیشە ‹ متحیزە نەك ئۆجێكتیف ‹ – وەرگێڕ-
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ئەوەیە كە ئەو نەك تەنها بۆی هەیە هەموو ئەو رێگا قەزائی و یاسایانەی 

كە لەبەر دەستان بەكاریان بێنێت، بەڵكو ئەركی ئەوە و بەرپرسە لە كردنیان، 

بە واتایەكی دیكە ئەگەرهاتوو دادوەری گشتی بەڕاستی هەڵەیەكی یاسایی 

كردبوو ئەوە ئەگەر پارێزەر ئیش لەسەرئەم كارە هەڵەیەی ئەو نەكات ئەوە 

هەڵە لەكارەكانی خۆیدا دەكات، ئەگەر تۆمەتبار لەسەر بناغەی هەڵەیەكی 

یاسایی دادوەری گشتی ئازاد بوو ئەوە لێرەدا تەنها الیەنێك بەرپرسیارەتی 

ئەوە دەكەوێتە ئەستۆی ئەویش دادوەری گشتیە...

بەرگەی  و  بێت  سەخت  زۆر  دەرئەنجامێكی  پێدەچێت  كەس  زۆر  بۆ 

ئەوە نەگرن كەسێك كە تاوانیكی ئەنجام دابێت و بە یارمەتی پارێزەرەكەی 

ئازاد كرابێت، چی تێدایەئێستا كە بەبێ بوونی مۆڵەتی دادوەر46 هەڵكوتیتە 

سەرمالێك ؟ 

تێپەڕاندبێت47؟  زیاتری  یاساییەكان  پرۆسە  ئەنجامدانی  كاتی  یاخود 

لە  پەنجەرەو  پشت  بخرێتە  تۆمەتبارەكە  كۆتایدا  لە  كە  نیە  ئەوە  گرنگ 

سااڵنەی  لەم  سەرپێچی  تاوان  چوونەوەی  بەگژا  بكرێت؟  توند  زینداندا 

دوایدا زۆرترین و پێشینەو بایەخێكی وەرگرتووە بەجۆرێك وادێتەبەرچاو كە 

ئیرت گرنگ نەبێت چ جۆرە نرخێك لە پاشاندا بەرامبەر ئەم جۆرە مامەڵەیە 

46- * ئەم زاراوەیە جیاوازە وەك لەوەی لە واڵتانی دیكەدا هەیە، لە هۆڵەندا پۆلیس بەبێ 

بوونی مۆڵەتی دادوەری گشتی ناتوانێت بچێتە نێو هیج ماڵێكەوە، جیاوازیەكەش ئەوەیە 

بكات،  دەستگیر  مۆڵەتە  ئەم  بەبێ  كەس  نیە  بۆی  پۆلیس  واڵت  و  شوێن  هەندێ  لە  كە 

بەاڵم بەبێ بوونی ئەو مۆڵەتەش دەتوانێت هەڵكوتێتە سەر مااڵن و پشكنین یاخود كاری 

لێپێچینەوە ئەنجام بدات- وەرگێڕ-

هەموو  لە  پرۆسەكان  هەموو  دەبێت  كە  یاساییە  دیكەی  بابەتێكی  ئەمەش    -47

بارودۆخەكاندا لە كاتی گونجاوی خۆیدا ئەنجام درابێت بەبێ دوا خسنت ئەمەش لە پێناو 

پاراستنی بەرژوەندی تۆمەتباراندایە، بە داخەوە ئەم زاراوانە بەو جۆرەی لە ئەوروپا واتای 

خۆرهەاڵتدا،  دیكەی  زمانەكانی  زۆربەی  لە  كوردیدا،بەڵكو  زمانی  لە  تەنها  نەك  هەیە، 

هێندەی من ئاگاداربم بوونیان نیە. – وەرگێڕ-
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دەبێت بدرێت، لە كاتێكدا پارێزەریش زیاتر لە هەر كاتێك وەك ئەوە سەیر 

دەكرێت كە تەنها رێگرێكی ناپێویست بێت لەبەردەم ئامانجە سەرەكیەكەدا 

كە ئەویش بریتیە لە: حوكمدانی تۆمەتبار.

ئەم جۆرە دیدگایە دەبێتە هۆی لەبیركردنی سەرەكیرتین كار لە یاسای 

سزاداندا كە ئەویش بریتیە لە: بۆ ئەوەی بتوانین بگەینە حوكمدان دەبێت 

بەڵكو  بێت،  تاوان  سەملاندنی  تەنها  نەك  تۆمەتبارێك  دژی  لە  بەڵگەكان 

بەوجۆرە  ئەمە  ئەگەر  بنیاترنابن.  یاسایش  شێوەیەكی  بە  بەڵگەكان  دەبێت 

نەبێت ئەوە دەبێت ئێمە كاری پارێزەری دەستبەردار بین و بگەڕێنەوە بۆ 

داخ  سورەوكراو  ئاسنی  بە  تۆمەتبار  كە  ئیسپانیا48(  )دادگاكانی  پراكتیكی 

تاوانێك  و  زمان  بیخەنە  بكەن  ناچاری  بتوانن  رێگایە  بەو  ئەوەی  بۆ  دەكرا 

خۆیانی  حوكمی  بتوانن  هۆیەوە  بەو  ئەوانیش  و  خۆی  ئەستۆی  بخاتە 

كەسانێكدا  بەسەر  دیموكراسیەكاندا حوكمدان  كۆمەڵگا  لە  بدەن.  بەسەردا 

تۆمەتبار كرابن تەنها ئەرك و كار نیە، ئەمە مانای ئەوەیە كە ئێمەش دەبێت 

هەموو  و  بكرێت  زیندانی  سەرپێچیكاریك  هەموو  نیە  مەرج  تێبگەین 

تۆمەتبارێك حوكم بدرێت!

بەرامبەر  تێیدا  دەوڵەت  هێزی  كە  بنیاترناوە  بەوجۆرە  یاسا  دەوڵەتی 

ئەو  تەنانەت   – هاواڵتیەك  هەموو  كراوە،  دیاری  خۆی  هاواڵتیەكانی  بە 

هاواڵتیەش كە لە ئاكامی ئەنجامدانی تاوانێك تۆمەتباركراوە- لە چەند ماف 

و ئازادیەك بەهرەمەندە كە دەوڵەت تەنها لە بارودۆخێكی زۆر تایبەت و لە 

چەند چوارچێوەیەكی تایبەتدا نەبێت ناتوانێت دەستكاریان بكات. پرۆسەی 

یاساكانی سزادان ئامرازێكە كە بەهۆیەوە دەبێت دوو كاری دەوڵەت تیایدا 

48- ¹ دادگاكانی ئیسپانیا Spanish Inquisition مەبەست لێ ی دادگاكانی لێكۆلینەوەی 

ئیسپانیایە كە بە زمانی عەرەبی بە محاكم التفتیش ناو دەبرێن كە ساڵی ١٤٧٨ لە الیەن 

كاتۆلیكەكانی ئیسپانیا وە لە دژی ئاین و ئاینزاكانی دیكە دامەزرا، مێژویەكی زۆر رەشیان 

بۆخۆیان تۆمار كرد، ساڵی ١٨٣٤ ئەم دادگایانە  هەڵوەشێرنانەوە - وەرگێڕ-
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زۆر بەگرنگ وەربگیرێت: یەكەم بریتیە لە بە دواداچوون و سزادانی تاوانباران 

دووەمیش پاراستنی مافی مرۆڤ و ئازادیە گشتیەكانە لەالیەن دەوڵەتەوە، 

بەم جۆرە دەوڵەت دەبێت خۆی بە چەند چوارچێوەیەكەوە - تەنانەت لە 

ئەگەر  ببەستێتەوە، چونكە  تاوانبارانیشدا-  بە دواداچوون و سزادانی  كاتی 

دەوڵەت خۆی یاساكانی خۆی پێشێل بكات ئیدی بۆچی دەبێت هاواڵتیان 

رێگا  دادوەرەی  ئەو  ئایا  بن؟  ببەستنەوەو ملكەچی  یاسایانەوە  بەو  خۆیان 

دەدات پۆلیسێك یاخود وەزارەتی داد كارێكی نایاسایی ئەنجام بدات مافی 

ئەوە لە دەست نادات كە حوكمی تۆمەتبارێك بدات؟ چوارچێوەكانی یاسا 

شتێكی شێوەیی ‹ شكلی‹ )FORMALISM( نین،بەڵكو شتگەلێكی بنەڕەتی 

)FOUNDATIONS( و سەرەكی كۆمەڵگاكەمانن، ئەگەر ئێمە رێگا بدەین 

كاریگەری  تەنها  ئەوە  بكات  پێشێل  سزادان  یاساكانی  منونە  بۆ  حكومەت 

كاریگەری  بەڵكو  پرۆسەكان،  بەڕێوەچوونی  بۆ سەر وردەكاریەكانی  نابێت 

دەكاتە سەر هەمووان.

لەوە  ئاگای  چاودێرێك  وەك  كە  پسپۆڕەیە  كەسە  ئەو  لێرەدا  پارێزەر 

دەبێت كە دەوڵەت لە كاتی جێبەجێكردنی ئەركەكانی خۆیدا بەرامبەر بە 

تۆمەتباران لە نێو سنورە یاسایەكاندا مبێنێتەوە ئەمە وێرای ئەوەی كە نایەڵن 

دەسەاڵتەكانی دەوڵەت كە هەمیشە لە هەوڵی دیاری كردن و سنورداركردنی 

بكرێت، هەروا  تێدا  رەوی  زیادە  هاواڵتیانی خۆیدایە،  ئازادیەكانی  و  ماف 

״  یاسا  بەرزی  گەردن  قازی  ״  وەك  پارێزەران  زۆرج��اران  كە  نیە  خۆڕا  لە 

ناوبراوە، ئەم كارە كە رێك وەك ‹ كاری سەگی ئێشكگر‹ وایە وا لە پارێزەر 

دەكات كە ماوە نەدات هیچ پێشێلكردنی یاسایەك لە الیەن حكومەتەوە بێ 

لێپیچینەوەو سزا تێپەڕێت.

سیستەمی یاسا تەنها ئەو كاتە دادپەروەرانە نابێت ئەگەر كەسێك دانی 

ئەوەشە  لەبەر  وەرگرێت،بەڵكو  و سزای خۆی  نابێت  تاوانەكەی خۆیدا  بە 

كە ئەو حوكمدانە بەجۆرێك دراوە كە بنەما سەركیەكانی یاسا تیایدا پێشێل 



243گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

جۆرە  دەبێت  ئاشكرادا  راستگۆیانەو  دادگایی  پرۆسەیەكی  لە  نەكراوە، 

یاسایەكی گشتی هەبێت كە خەسڵەتێك بەناوی دادپەروەری وەردەگرێت..

لە دادگایی كردنەكانی توركیادا بۆ ئۆجەالن لە پاشاندا بۆمان دەردەكەوێت 

كە ئەو بنەما سەرەكیانەی یاسا چەندە گرنگن و چ كاریگەریەكیان دەبێت 

و  بكات  پێشێل  دادگاییكردن  بنەماكانی  سەرەتاییرتین  دەوڵەتێك  ئەگەر 

نەتوانێت رێز لە مافی بەرگری لەخۆ كردن بگرێت...
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بەشی سێيەم 
 ئیمرالی
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وێستگەیەكی كورت لە ئەستەنبول

 -١-

دەستگیركردنی ئۆجەالن لە الیەن دەزگای هەواڵگری توركیاوە نوچەیەكی 

نێودەوڵەتی بوو، لە ماوەی چەند كاژێرێكیدا نوسینگەكەم وەك شێتخانەی 

لە سەرتاسەری  لە الیەن میدیاكانەوە  تەلەفۆنی  پەیوەندی  لێهات، دەیەها 

بی  دەگاتە  تا  بیگرە  ئێنەوە  ئێن  سی  لە  كرا،  نوسینگەكەمانەوە  بە  دنیاوە 

یان  تەلەفزیۆنی  چاوپێكەوتنی  داوای  هەمووشیان  ئوسرتالیاوە،  لە  بی سی 

دەكرد،  روداوەكە  لەسەر  لێدوانێكی  داوای  كەسەو  هەر  دەكرد،  رادیۆییان 

زۆر  دەدات��ەوە  تەلەفۆنەكان  وەاڵمی  كە  فەرمانبەرەی  كچە  ئەو  كەتینكا 

ئەنیتای  دەكەوت،  تەلەفۆنەكان  لێشاوی  وەاڵمدانەوەی  فریای  ئاستەم  بە 

دەكرد،  تۆمار  تەلەفۆنەكانی  ژمارەی  تەنها  كاژێر  چەندین  بۆ  سكرتێریشم 

ئەو كارتە زەردە بە لەزگانەی كە ژمارەی تەلەفۆن و ناوی میدیاكەی لەسەر 

تۆمار كردبوو تا دەهات زیاتر نوسینگەو سەرمێزی كارەكەمی داگیر دەكرد، 

چونكە نەدەكرا وەاڵمی هەر هەموویان بدەمەوە، وێرای ئەمەش لەم كاتەدا 

میدیاكان بۆ ئێمە یەكەم پلەی بایەخ و پێشەنگی كارەكانم نین.

دروستكرد،  مان  قەیران‹  ‹كۆمیسیۆنی  ستاین  و  تیس  و  فكتۆر  لەگەڵ 

گۆڕابوو،  بەتەواوی  بارودۆخەكە  ئۆجەالنەوە  دەستگیركردنی  بەهۆی 
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پێویستی بەوە دەكرد كە ئێمە زۆر خێرا پەرچەكردارمان هەبووایە، سەبارەت 

بە روداوەكانی كینیا زانیاری زۆر كەم و سەرەتاییامن هەبوو، نەماندەزانی 

خۆشی  خودی  رەوشی  بە  سەبارەت  هەروەها  براوە،  بەرەوكوێ  ئۆجەالن 

نەیتوانیوە  كەس  هیچ  كراوە  دەستگیریش  لەوەتای  نەدەزانی،  هیچامن 

راستەوخۆ پەیوەندی پێوە بكات بۆیە ئێمەش لەم كاتەدا ناتوانین پرسیاری 

بۆ  رەوشە  ئەم  دەك��ات،  چ��اوەڕێ  ئێمە  لە  چی  ئەو  كە  لێبكەین  ئەوەی 

قسە  موەكیلەكەت  لەگەڵ  بتوانیت  ئەوەی  بەبێ  گرانە:  زۆر  پارێزەرێك 

بكەیت یان پەیوەندی بگریت، بەبێ ئەوەی بزانیت كە ئەو پێی باشە یان 

نا، بەبێ ئەوەی بەتەواوی بزانیت روداوەكان و راستیەكان چۆنن، بتوانیت 

بتوانین  شت  تەنها  بێت!  موەكیلەكەتدا  بەرژەوەندی  لە  بدەیت  بڕیارێك 

بەو  وەربگرین  هەڵوێست  خۆمان  بۆچوونی  گوێرەی  بە  ئەوەیە  بیكەین 

هیوایەی كە هەنگاوەكامنان دروست بن..

بۆ  بچین  ئێمە  دەبێت  كە  ئەوەی  لەسەر  بوون  مكوڕ  فكتۆر  و  تیس 

لەگەڵ  بكەین،  لەگەڵدا  قسەی  و  بكەوێت  ئۆجەالن  بە  چاومان  و  توركیا 

باسی  هەروەها  ئەو  بوو،  پێباش  پالنەی  ئەم  ئەویش  و  كرد  قسەم  زێڕین 

لەوە كرد كە كۆمەڵێك پارێزەری كورد – كە هەموویان سەربە رێكخراوەكانی 

مافی مرۆڤن لە دیاربەكر- خۆیان بۆ ئەوە ئامادەو ساز دەكەن بەرگری لە 

ئۆجەالن بكەن، ئەو پارێزەرە كوردانە لەگەڵ زێڕین ئاماژەیان بۆ ئەوە دابوو 

ئاستەنگی  توركیاوە  حكومەتی  الیەن  لە  دەكەن  ئەوە  چاوەڕێی  ئەوان  كە 

پێویست  بە  ئێمە  پشتیوانیەكی  هەموو  بۆیە  بكرێت  دروست  بۆ  زۆریان 

ئەمڕۆ  هەر  فكتۆر  و  تیس  لەگەڵ  بڕیارماندا  ئێمەش  دەزان��ن،  گرنگ  و 

تكتەكانی فڕۆكەو  بەڕێكەوین و فكتۆریش خۆی كڕینی  ئەستەنبول  بەرەو 

دابینكردنی هۆتێل لە ئەستۆ دەگرێت.

فكتۆر هەوڵیش دەدات وەرگێڕێكی تورك بدۆزێتەوە بۆ ئەوی لەگەڵامندا 

بێت، وەرگێڕێكی باش و جێگە متامنە لەم مەسەلەیەدا زۆر گرنگە، پێامنخۆش 
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بوو كەسێك بدۆزینەوە كە خۆمان بیناسین، كەسێك بێت كە لەمەوبەر كاری 

 GERARD( بەناوی  دەناسی  كەسێكی  فكتۆر  كردبێت،  خۆماندا  لەگەڵ 

BOSSCHA ERDBRINK( كە پێشرتچەند جارێك كاری لەگەڵدا كردووە 

دیاربەكری  پارێزەرەكانی  لە  یەكێك  تەلەفۆنی  ژمارە  زێڕین  بووە،  بەدڵی  و 

لەگەڵ  بۆ ئەوەی  داینێ   )FERIDUN CELIK( بەناوی فەرەیدون چەلك

گەشتنامن بۆ ئەوێ تەلەفۆنی بۆ بكەین، چەلك ئەمڕۆ دەكەوێتە رێگا بەرەو 

ئەستەنبول و ئێوارە لە هۆتێلەكە چاومان پ�ێی�دەكەوێت...

پەیوەندارەكان  دامەزراوە  لە  ژمارەیەك  دەبوو  سەفەرە  ئەم  بۆ  زیاتر 

هۆڵەندا  كونسولی  ئەنكەرە،  لە  هۆڵەندا  باڵوێزی  لەوانەش  ئاگاداركەینەوە 

لە ئەستەنبول، هەروەها وەزیرەكانی داد و دەرەوە لە دەنهاخ، ئێمە هیج 

ئەم سەردانەی  لەگەڵ  توركیا چۆن  داخۆ  كە  نەبوو  ئەوتۆمان  بیرۆكەیەكی 

دەبێت  باش  كارێكی  حاڵەتێكدا  هەموو  لە  بەاڵم  دەك��ات،  مامەڵە  ئێمە 

ئەگەر حكومەتی هۆڵەندا لەم هەنگاوەی خۆمان ئاگادار بكەینەوە، چونكە 

پارێزەرانی  و  بیانی  توركیا رۆژنامەنوسانی  بەداخەوە زۆرجارن رویداوە كە 

دەستگیر كردووە.

دەستگیر  وردەكاریەكانی  ئەوەی  وێرای  بكەین؟  دەتوانین  دیكە  چی 

ئێمە  بۆ  كە  هەیە  شتێك  بەاڵم  نین،  ئاشكرا  ئێستا  هەتا  ئۆجەالن  كردنی 

باڵوێزخانەی  خ��ۆی  خواستی  بە  ئۆجەالن  ئەوەیە  ئەویش  چەسپیوە 

ئێمە  دەست  كە  زانیاریانەی  ئەو  بناغەی  لەسەر  بەجێنەهێشتووە،  یۆنانی 

نێو  لە  ئۆجەالنی  توركیا  هەواڵگری  دەزگای  كە  باوەڕەداین  لەو  كەوتوون 

باڵوێزخانەكەوە دەرهێنابێت جا ئایا بە زۆرئەم كارەی كردبێت یان كینیەكان 

هاوكاریان كردبێت، ئەم كارەی توركیا رێك بە هەرشێوەیەك ئەنجامدرابێت 

دژ بە یاسا نێودەوڵەتیەكانە بەو جۆرە بە كارێكی نایاسایی لەقەڵەم دەدرێت، 

توركیا  راستە  پێیەوە،  بێت  پابەند  توركیاش  دەبێت  كە  یاسا هەن  هەندێك 

لە چەندین رێكخراو  ئەندامە  نیە، بەاڵم  ئەندامی یەكیەتی ئەوروپا  هێشتا 
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یاخود دامەزرەوەی ئەوروپی، بەتایبەت ئەنجومەنی ئەوروپا.

ئەنجومەنی ئەوروپا كە لە ساڵی ١٩٤٩ ەوە دامەزراوە و نزیكەی ٤٠ 

واڵتانی  یەكگرتوویی  بەهێزكردنی  یەكخسنت  بۆ  كار  تێیدا49  ئەندامە  واڵت 

ئەوروپا و گەشە پێدان و پێشڤەچوونی كۆمەاڵتی – ئابوری واڵتانی ئەندام 

پەیڕەوە  لە  درێژی  بەدورو  كە   › ئامانجانە  ئەم  بەدەستهێنانی  بۆ  دەكات، 

ناخۆییەكەیدا هاتووە ‹ چەندین پەیامننامەی مۆر كردووە.

یەكێك لەگرنگرتین و بەناوبانگرتین ئەو پەیامننامانە بریتیە لە پەیامنی 

رۆما ی  ساڵی ١٩٥٠ لەمەڕ ‹ پاراستنی مافەكانی مرۆڤ و ئازادیە گشتیەكان‹ 

كە بە كورتی بە ‹EVRM‹ نارساوە، هەر واڵتێك كە ئەندامی ئەم ئەنجومەنەیە 

دەبێت ئەو پەیامنە مۆربكات، ئەم پەیامنە جۆرێكە لە جاڕنامەی ئەوروپی 

پابەند  كە  دەكات  ناچار  ئەندام  واڵتانی  هەموو  و  مرۆڤ  مافەكانی  بۆ 

ببەستنەوە،  مرۆڤ  مافەكانی  سەرەكی  بنەمای  كۆمەڵێك  بە  خۆیان  بوونی 

پەسەند كردن و جێبەجێكردنیشی گرەنتی بكەن، لەوانەش مافی ژیان، مافی 

ئازادی  مافی  وەرگێڕ-   – مرۆڤ  تایبەتەكانی  خەسڵەتە  مافی   – پرایڤەسی 

تاكە كەس، مافی دادگایی كردنێكی عادیالنە... ئەم مافانە بۆ هەموو كەسێك 

كە  بێت  دەوڵەتانە  لەو  یەكێك  هاواڵتی  ئەگەر  بكرێت  دەستەبەر  دەبێت 

پەیامنەكەی مۆر كردوە.

بتوانرێت  جێبەجێكردنی  و   ›EVRM› پەیامننامەكەی  ئ��ەوەی  بۆ 

كۆمیسیۆنێكی  ئەوروپاوە  ئەنجومەنی  خودی  الیەن  لە  بكرێت  چاودێری 

قەزایی تایبەت بۆ ئەم مەسەلەیە بە ناوی كۆمیسیۆنی ئەوروپی بۆ مافەكانی 

هۆكاری  پێكهێرناوە،   )STRAASBURG( سرتاسبۆرگ  شاری  لە  مرۆڤ 

49- * ئەنجومەنی ئەوروپا بۆ یەكەم جار لە زانكۆی سرتاسبۆرگی فەرەنسا یەكەم جفینی 

خۆی گرێدا پاشان گواستیەوە بۆ شوێنی ئێستای لەهەمان شاردا بە ناوی )كۆشكی ئەوروپا( 

ئێستا ٤٧ دەوڵەتی ئەندامی هەیە، ئەم ئەنجومەنە بە پێچەوانەی تێگەشتنی زۆر كەسەوە 

بەشێك نیە لە یەكیەتی ئەوروپا، هەروەها جیاوازە لەگەڵ ئەنجومەنی یەكیەتی ئەوروپا- 

وەرگێڕ-
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هەر  كە  ناكات  مافانە  ئەو  باسی  تەنها  پەیامننامەكە  كە  ئەوەیە  ئەمەش 

كەسێك هەیەتی، بەڵكو ئاماژە بۆ داخوازی و سكااڵی ئەو حاڵەتانەش دەكات 

كە پەیوەسنت بە تاكە كەسانەوە. بە واتایەكی دیكە هەر كەسێك لەو باوەڕەدا 

پەیامننامەیە  ئەو  بڕگەكانی  كە  بوارانەی  لە  بوارێك  لە  حكومەت  كە  بێت 

‹EVRM‹ باسی دەكات مافەكانی ئەوی پێشێل كردووە، دەتوانێت لە كن 

ئەو كۆمیسیۆنە سكااڵی خۆی تۆمار بكات، بەو مەرجەی ئەو دەوڵەتەی كە 

بااڵدەستی  و  بێت  ئەنجومەنە  ئەو  ئەندامی  دەكرێت  تۆمار  لەدژی  سكااڵ 

ئەو ئەنجومەنەش لە یەكالكردنەوەی ئەو كێشەو سكااڵیانەی لە دژی تۆمار 

دەكرێن و ئەنجامەكانیشی، بە فەرمی بناسێت.. 

مافی  و  ئەنجومەنەكە  بااڵدەستی  واتە  ئەم دوو خاڵەی كۆمیسیۆنەكە 

تۆماركردنی سكااڵ بۆ ئەندامەكان ئارەزوومەندانە  بوو – واتە ملزم نەبووە.. 

وەرگێڕ- ئەمەش مانای ئەوەیە كە دەوڵەتێك دەتوانێت ئەندامی ئەنجومەنی 

مۆربكات-   ›EVRM  › پەیامنی  دەتوانێت  هەمانكاتدا  لە   - بێت  ئەوروپا 

بەبێ ئەوەی ئەو دوو بڕگەیەی تایبەتن بە بااڵدەستی ئەنجومەنەكەو مافی 

ئەو  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  بناسێت،  فەرمی  بە  سكااڵ،  تۆماركردنی 

دەوڵەتە ئەندامە دەبێت ئەو مافانەی لەو پەیامننامەیەدا هاتووە بە فەرمی 

ژێر  ناخرێتە  كۆمیسیۆنەكەوە  الیەن  لە  بەاڵم  بكات،  پەیڕەویان  و  بناسێت 

كۆنرتۆڵ و چاودێری..

چوار  و  ئەوروپایە  ئەنجومەنی  ئەندامی  ەوە   ١٩٥٠ ساڵی  لە  توركیا 

بەاڵم  مۆركرد،  ی   ›EVRM› پەیامنی  خۆی  بوونی  ئەندام  بە  پاش  ساڵیش 

سەبارەت بە مافی تۆماركردنی سكااڵی تایبەت،توركیا زۆر درەنگرت و لە ساڵی 

ساڵی  لە  تەنها  ئەنجومەنەكەشی  بااڵدەستی  پاشان  و  كرد  مۆری  دا   ١٩٨٧

١٩٩٠ دا بە فەرمی ناسی، بەمجۆرە وێرای ئەوەی توركیا نزیكەی نیو سەدە 

دەبێت پەیامنەكەی مۆركردووە و دەبوو مافەكانی نێو ئەو پەیامنە بپارێزێت 

و گرەنتیان بكات، بەاڵم دەوڵەتی توركیا تەنها نۆ ساڵ لەمەوبەر قایل بووە 
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پێشیلكردنی  بە  سەبارەت  سرتاسبۆرگ  كۆمیسیۆنی  لە  تایبەتی  سكااڵی 

كاتەشەوە  لەو  بكرێت،  تۆمار  لە دژی   EVRM پەیامننامەی نێو  مافەكانی 

توركیا بەردەوام و بەشێوەیەكی زۆر لەالیەن كۆمیسیۆنی ئەو ئەنجومەنەوە 

قەدەغەكردنی  بڕگەی  كردنی  پێشێل  بەهۆی  منونەش  بە  تاوانباركراوە 

ئەشكەنجەدان.

ئەنجومەنەكە  ئەوە  بكرێت  تۆمار  سكااڵ  واڵتێك  بە  بەرامبەر  ئەگەر 

ئەگەر  كۆمیسیۆنەكە ،  ب��ەردەم  دەخاتە  لێكولینەوە  بۆ  دەوڵەتە  ئەو 

كۆمیسیۆنەكەش گەیشتە ئەو دەرئەنجامەی كە سكااڵكەرەكە لەسەر هەقە 

بڕگەكانی  لە  بڕگەیەك  لە  زیاتر  یاخود  بڕگەیەك  پێچەوانەی  بە  دەوڵەت  و 

شێوەیەكی  بە  ئەوسا  ئەوە  كردووە،  كاری  مرۆڤ  مافەكانی  پەیامننامەی 

پەیامنی رۆما  پێشیلكردنی  بە هەند وەردەگیرێت و وەك  یاسایی سكااڵكە 

تەماشا دەكرێت، بەاڵم لێرەدا كێشەیەكی گرنگ هەیە: ئەنجومەنی ئەوروپا 

و  چاودێری  بۆ  پێكهێناوە  تایبەتی  دامەزراوەیەكی  كۆمیسیۆندا  لەگەڵ 

كۆنرتۆڵ كردنی دەوڵەتانی ئەندام لە پەیامنی ‹EVRM‹، بەاڵم كۆمیسیۆنەكە 

توانای ئەوەی نیە كە ئەو دەوڵەتانەی بە ئەنجامدانی پێشیلكاری مافەكانی 

داڕێژنەوە،  یاساكانی خۆیان سەرلەنوێ  بكات  ناچار  دەدرێن  مرۆڤ حوكم 

كۆمیسیۆنەكە تەنها پێشیلكاریەكان لە بڕگەكانی پەیامنی ناوبراو دەگرێت و 

دەشتوانێت وەك سزایەك دەوڵەتی پێشێلكار ناچار بكات قەرەبووی الیەنی 

سكااڵكەر بكاتەوە، بەاڵم لەسەر ئەو دەوڵەتە خۆیەتی كە بڕیاری دادگا بكاتە 

تەواوی  تیۆریەوە  لە رووی  یاساكانی خۆی،  ریفۆرمكردنەوەی  بۆ  هۆكارێك 

بەاڵم  كۆمیسیۆنە وە،  بڕیارەكانی  بە  پەیوەسنت  ئەنجومەنەكە  ئەندامانی 

هیچی بە زۆرە ملێ نیيە..

كارێكی  ئەنجامدانی  تاوانی  بە  هۆڵەندا  لە  كەسێك  منونە  بۆ  ئەگەر 

ئەو  گەیشتە  سرتاسبۆرگ  ئەنجومەنی  و  درابێت  حوكم  تاوانبارانە 

مافی  هۆڵەندا  لە  كردنیدا  دادگایی  پرۆسەی  كاتی  لە  كە  دەرئەنجامەی 
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ئەو كەسە لە بەڕێوەچوونی دادگایەكی عادیالنەدا پێشێلكراوە ئەمە نابێتە 

حوكمەكەی،  هەڵوەشاندنەوەی  یاخود  كەسە  ئەو  ئازادكردنی  هۆكاری 

بڕیارەكەی  بە  لەبەرچاوگرتنی  كە  ئەركی حكومەتی هۆاڵندایە  ئەوە  بەڵكو 

بە  و  بگیرێت  لەبەرچاو  كەسە  ئەو  بارودۆخی  سرتاسبۆرگدا  كۆمیسیۆنی 

حوكمەكەیدا بچێتەوە، ئەم بڕیارە بۆ داهاتووش بە هەمان شیوە كاریگەری 

دەبێت بۆ هەموو جۆرە حوكمێكی هاوشێوە لە هەمان بارودۆخدا.

مامەڵەكانی  لە  هەندێك  كە  بێت  باوەڕەدا  لەو  كۆمیسیۆنەكە  ئەگەر 

ئەوا  ‹ EVRM‹  دەوەستێتەوە  پەیامنی  بەندەكانی  بڕگەو  حكومەت دژی 

دەبێت دەوڵەتانی ئەندام لە ئەنجومەنەكە ئەوە رەتكەنەوە، بەاڵم دیسانەوە 

لێرەشدا هاوكاری دەوڵەتانی ئەندام ئەوە دیاری دەكات.

بخاتە  فشار  دەتوانێت  حاڵەتدا  یەك  لە  تەنها  ئەوروپا  ئەنجومەنی 

كۆمیسیۆنەكەی  بڕیارەكانی  كردنی  جێبەجێ  بۆ  ئەندام  دەوڵەتانی  سەر 

نیە،بەڵكو  قەزایی  رێگایەكی  رێگایەش  ئەو  بكات  بۆ  دواداچوونی  بە  و 

لە  یەكێكە  كە   – وەزیرەكان  كۆمیتەی  دەكرێت،  سیاسی  رێگایەكی  بە 

ئۆرگانەكانی ئەنجومەن و پێكهاتووە لە نوێنەری هەموو دەوڵەتانی ئەندام 

چەسپاندنی  رێوشوێنەكانی  و  چونیەتی  سەرپەرشتی  ئەوەیە  ئەركی   –

یاخود  بڕیارەكان  ئەندام  دەوڵەتێكی  ئەگەر  بكات،  ئەنجومەن  بڕیارەكانی 

راسپاردە كانی ئەنجومەن پشتگوێ بخات و كاری پێنەكات ئەوسا كۆمیتەی 

ناوبراو دەتوانێت فشاری سیاسی بخاتە سەر ئەو دەوڵەتە، لە حاڵەتە هەرە 

دەوڵەتەكان  لە  دەوڵەتێك  ئەندامێتی  دەتوانێت  كۆمیتەكە  توندەكانیشدا 

هەڵپەستێرێت یاخود تەنانەت مافی ئەندامێتیشی ل�ێب�سەن�ێ�ت������ەوە!

بەمجۆرە وێرای ئەوەی بڕیارەكانی ئەنجومەن بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

و  گرنگە  زۆر  ئۆرگانێكی  راستی  بە  بەاڵم  نا سەپێرنێن،  ئەنداماندا  بەسەر 

ئەنجومەن�������ی  لە  ئەندامانە  قەزائی  رێكخراوی  تاكە  خۆی  بەتەنها  ئەو 

ئەوروپادا. 
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پێنجەمە  بڕگەی  بە  دژ  ئۆجەالن  دەستگیركردنی  ئێمە  بۆچوونی  بە 

بە  دژ  رفاندن  چونكە   ،– بكرێت  ئازاد  دەبێت  و   ›EVRM› پەیامنی  لە 

مەرجەكانی دەستگیركردنێكی یاساییانەیە- بۆیە ئێمە لەم بارەوه دەتوانین 

سكااڵ پێشكەش بە ئەنجومەنی ئەوروپا بكەین، بەاڵم لێرەدا گرفتێكامن هەیە: 

لە روی پرەنسیپەوە دەبێت ئەو كاتە سكااڵ لە دژی واڵتێك تۆمار بكرێت كە 

پرۆسەكە سەرەتا لە واڵتی یەكەم ئەنجام درابێت                 ״ بەكارهێنانی 

یاساییە نیشتیامنیەكان ״ هەروەك ‹ EVRM‹ ناوی دەبات  هەموو قۆناغە  

ئەگەر  وەرگیرێت،  بتوانرێت  ئەنجومەن  لە  سكااڵ  ئەوەی  بۆ  مەرجێكە 

لەالیەن  بێت –  یاسایش  ئەوا سكااڵ – هەرچەندە  نەیەتە دی  ئەم مەرجە 

ئەنجومەنەكەوە بە هەند وەرناگیرێت. ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت كە 

ئۆجەالن یاسایی نەبوونی دەستگیركردنەكەی سەرەتا دەبێت هەتا دواخاڵ و 

بەرزترین دامەزراوەی یاسایی و قەزائی توركیا بەرێت، بەرلەوەی كە سكااڵ 

لە كن  ئەنجومەن تۆمار بكات. ئەمەش مانای ئەوەیە كە ئێمە تا ئەو كارانە 

ئەوەش  وێرای  بكەین،  چاوەڕێ  ساڵ  یەك  كەم  النی  دەبێت  دەبن  تەواو 

توركیا  یاساییەكانی  پرۆسە  بەڕێوەبردنی  شێوازی  بە  زۆرمان  متامنەی  ئێمە 

ئەوەی  چاوەڕێی  زۆر  ئەگەرێكی  وەك  بێگومان  ئۆجەالن  كەیسەكەی  نیە. 

دادگایەكی  لە  پەكەكە  دیكەی  ئەندامانی  دۆسیەی  هاوشێوەی  لێناكرێت 

بااڵی  ئەنجومەنی  روب��ەڕووی  كەیسە  ئەم  بەڵكو  بچن،  بەڕێوە  ئاسایی 

ئاسایشی نەتەوەیی توركیا ״ DGM ״ دەكرێتەوە، ״ DGM ״ یش پێكهاتووە 

ئەوروپی  كۆمیسیۆنی  سەربازییە.  دادوەری  یەكێكیان  كە  دادوەر  سێ  لە 

مافەكانی مرۆڤ لەر رابووردوودا چەندین جار ئەوەی دووپاتكردۆتەوە كە 

لە  سەربازی  دادوەرێكی  كە  ئەوەی  لەبەر  بێگومان  ئەمەش   - ״   DGM ״

بكرێت.  تەماشای  بێالیەن  سەربەخۆو  دادگایەكی  وەك  ناكرێت   - نێودایە 

دادوەرێك ئەگەر لە هەمانكاتدا پلەیەكی سەربازی هەبێت ئەوە بێگومان 

لێوەرگرێت،  فەرمانیان  و  سەروخۆیەوە  پلەكانی  بە  بێت  وابەستە  دەبێت 
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گرفتی سەربەخۆ نەبوونیش زیاتر لە یاسای سزاداندا دژ بە ئەندامانی پەكەكە 

دژی  لە  راستەوخۆ  پەكەكە  چەكداری  خەباتی  چونكە  داوەت��ەوە،  رەنگی 

سوپای توركیا ئەنجامدەدرێت، بە واتایەكی دیكە بەرهەڵستی چەكدارانەی 

پەكەكە وادەكات كە یاسای سزدان بەسەر ئەندامانیدا بچەسپێت..

ئێمە ترسی ئەوەشامن هەیە كە سكااڵكردن لە كن كۆمیسیۆنی ئەوروپا 

لە توركیا  یاساییەكان بۆ سكااڵكردنەكان  زۆر درەنگ بكەوێت هەتا پرۆسە 

لەسێدارەدانی  توركیا حوكمی  لە  ئۆجەالن  دڵنیاییەوە  بە  یەكال دەكرێنەوە، 

بەسەردا دەدرێت، ئەگەر حوكمی لەسێدارەدانەكەش بڕیاری جێبەجێكردنی 

بدرێت ئەوە ئیرت پەنا بردن بۆ كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگ هیج سودێكی نابێت، 

بۆیە پێكەوە لەگەڵ تیس و ستاین كەوتینە تاوتوێكردنی ئەوەی كە داخۆ لە 

ئێستاوە دەتوانین سكااڵ تۆمار بكەین!

لە  سكااڵكردن  پرۆسەی  بەڵێ  كە  دەرئەنجامێك  گەیشتینە  سەرەنجام 

كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگ رەنگە چانسی ئەوەمان بداتێ كە بەبێ چاوەڕێكردنی 

پرۆسە یاساییەكانی توركیا ئێمە بتوانین سكااڵی خۆمان پێشكەش بكەین، بە 

دەرئەنجامی  پێشبینی  وەك   – دەكرێت  كۆمیسیۆنەكە  باوەكانی  رێسا  پێی 

ئەو هەنگاوانە  بارەوە هەڵگیرێن.  لەو  كاتی  - چەند هەنگاوێكی  سكااڵكە 

هاوتای ‹ كردەوەی یەدەگ و داوای یاسایی پەلە50‹ یە، كە مەبەست تێیدا 

پاراستنی تۆمەتبارەكەیە لە هەر زیانێك كە لە ئایندەدا قەرەبوو نەكرێتەوە51 

كاروباری  لە  تایبەت  جۆری  دوو  پەلە  یاسایی  داوای  و  یەدەگ  ك��ردەوەی  دیارە   *  -50

قەزائین زیاتر لە كاتی ئەو پرۆسانەدا پەیڕەو دەكرێت كە پێشهاتی خێرای بۆ دێتە پێش و 

وا دەخوازێت كە بە پەله كاری تێدا بكرێت، چونكە چاوەڕوانی تیایدا دەبێتە هۆی ناكامڵ 

بوونی پرۆسه  یاساییەكان و زەرەو بەخشین بە تۆمەتبارەكە، جا ئایا تۆمەتبارەكە مرۆڤێك 

بێت یاخود كەسێكی مەعنەوی بێت، لەم جۆرە هەنگاوانە لە دادگاكانی ئەوروپا یەكجار زۆر 

و جیاوازن و باسكرن و شیكردنەوەیان دەمانخاتە نێو بوارە قەزائیەكان – وەرگێڕ-.  

51-  بۆ منونە لەبوونی ئەگەری كوشنت ‹اغتیال ‹ ی سیاسی یان لەسێدارەداندا – وەرگێڕ-
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لە كۆندا ئەم هەنگاوە تەنها لەو كاتەدا بەڕێوە دەبرا كە هەڕەشەی دەركردن 

لە واڵت لەسەر ئەو كەسە هەبوایە.

داواڕەتكراو  سیاسی  پەنابەرێكی  بڕیاربدات  هۆڵەندا  ئەگەر  منونە  بۆ 

لەهۆڵەندا دەربكات و رەوانەی واڵتی لێوە هاتووی بكاتەوە ئەوە ئەو كەسە 

تۆماربكات،  سكااڵ  بڕیارە  ئەو  دژی  لە  ئەوروپا  كۆمیسیۆنی  لە  دەتوانێت 

بەاڵم گرفتەكە لەوادایە كە هەتا كۆمیسیۆنەكە وەاڵمی ئەو كەسە دەداتەوەو 

كارێكی بۆ دەكات ئەوە هۆاڵندا دەمێكە ئەو كەسەی لە واڵتەكە شاربەدەر 

كردووە، لەم حاڵەتانەدا دەكرێت داوا لە كۆمیسیۆن بكرێت كە هەنگاوی 

نەتوانێت  هۆڵەندا  كاتیشدا  هەمان  لە  و  بدات  ئەنجام  بەپەلە  و  كاتی 

ئەو كەسە  مامەڵە دەكرێت  لە كۆمیسیۆن  ئەو كەسە  داواكەی  كاتەی  لەو 

كاتەدا  لەو  تەنها  حاڵەتە  ئەم  بێگومان  بكاتەوە،  خۆی  واڵتەكەی  رەوانەی 

و  دەركردن  كە  بچەسپێت  ئەوە  سكااڵكەدا  ی  دووتوێ  لەنێو  كە  دەبێت 

رەوانەكردنەوەی ئەو كەسە بۆ واڵتەكەی خۆی دەبێتە هۆی پێشێل كردنی 

بنەماكانی ‹ EVRM‹ و سكااڵكەر بەهۆی ئەمەوە زیانێكی وێ دەكەوێت كە 

قەرەبوو ناكرێتەوە، ئەمەش بۆ منونە ئەگەر ئەو كەسە لە ئاكامی ناردنەوەیدا 

بۆ واڵتی لێوەهاتوو بە بێ چەند و چوون دوچاری ئەشكەنجەدان بێتەوە.

ئەرگومێنتانە  و  مەهانە  ئەو  دەتوانین  ئێمە  ئۆجەالندا  دۆسیەكەی  لە 

هۆی  دەبێتە  ئۆجەالن  نایاسایەكەی  دەستگیركردنە  كە  بسەملێنین 

پێشێلكردنی ‹ EVRM‹، ئێستا كە ئۆجەالن بەهۆی ئەو مامەڵە نایاساییەوە 

بەڵكو  نابێتەوە،  سێدارەدان  لە  هەڕەشەی  روبەڕووی  تەنها  توركیادایە  لە 

ئەندامانی  لەگەڵ  توركیا  پراكتیانەی  رەفتاری  بە  ل�ەب�ەرچاوگرتنی   –

نا  مامەڵەیەكی  ئەو  كە  دەكرێت  ئەوە  چاوەڕێی  زیاتریش  پەكەكەدا- 

مرۆیانەی لەگەڵدا بكرێت، نەك تەنها بەرەفتاری نەشیاو جاڕسی كەن، بەڵكو 

دوچاری ئەشكەنجەش بێتەوە. بێگومان لە سێدارەدانی ئۆجەالن یاخود ئەو 

ئەشكەنجانەی رەنگە رووبەڕووی ببنەوە بەبێ هیچ ئەمالو ئەوالیەك وەك 
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پێشگرتن  بۆ  بۆیە  ئەژماردن،  دێتە  ناكرێنەوە‹  قەرەبوو  كە  زیانانەی  ئەو   ›

بەهەر روداوێكی لەو جۆرە، كۆمیسیۆنەكە چەند هەنگاوێكی كاتی بەسەر 

ئۆجەالن  بكات  ئەوە  گرەنتی  دەبێت  كە  دەسەپێنێت  توركیادا  حكومەتی 

لە دادگایەكی عادیالنەدا دادگایی بكرێت و ئەو مافانەی كە لە پەیامنی ‹ 

EVRM‹ دا دەستنیشان كراون، پێشێل نەكرێن.

ئێمە خۆمان دەمانزانی كە شتێك لە كۆمیسیۆنەكە داوا دەكەین پێشرت 

پێناو  لە  كاتی  هەنگاوێكی  چەند  سەپاندنی  لە:  بریتیە  ئەویش  روینەداوە 

پاراستنی مافەكانی كەسێكدا لە دادگایەكی عادیالنەدا بەر لەوەی دادگاكە 

دەستی پێكردبێت!. هەنگاوە كاتیەكانیش خۆی لە خۆیدا چەند كردەوەیەكن 

ناكاودا دێنە گۆڕێ، كە سرتاسبۆرگ هەمیشەو هەتا ئێستاش  بارودۆخی  لە 

مەرجانەی  ئەو  كە  بارودۆخانەشدا  لەو  تەنانەت  بەدوورگرتووە،  لێ  خۆی 

یاساییە  قۆناغە  هەموو  سەرەتا  هەرهەموویان  سكااڵكاران  ب��ووە،  تێدا 

نیشتیامنیەكانیان تەواو كردووە، بەم جۆرە ئێمە لە كۆمیسیۆمنان دەویست 

كە نەك تەنها هەنگاوی تایبەت و لە ناكاو هەڵبگرێت، بەڵكو دەمانویست 

ئەم هەنگاوە كاتیانە بسەپێرنێت بەر لەوەی پرۆسە یاساییەكان لە توركیادا 

هێشتا دەستیان پێكردبێت، دۆسیەكەی ئۆجەالن دۆسێیەك نیە هەروا ئاسان 

و سادە بۆیە وەك پارێزەر دەبێت هێندە بوێر بیت كە هەمیشە شتی نوێ 

تاق�ی بكەیتەوە.

كە  بوون  كارانە  ئەو  سەرقاڵی  ستاین  و  تیس  ئەوەی  لەگەڵ  هاوكات 

بیرم لەوە دەكردەوە  پەیوەست بوون بە سكااڵی ئێمە لە سرتاسبۆرگ، من 

كە داخۆ چ رێكخراو یاخود دامەزراوەیەكی دیكە هەیە بتوانین لەم كارەدا 

و  ئەنتەرناسیۆناڵ  ئەمنستی  دیارە  ئەمەش  بۆ  بێگومان  بخەین،  وەگەڕیان 

هیومان رایتس وەچ و مانگی سور گونجاو دەبن، رەنگە زیاترلەوەش بتوانین 

سود لە ‹OVSE52‹ و كۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ مافی مرۆڤ، 

 The Organization for Security and( 52- * رێكخراوی ئاسایش و هاوكاری ئەوروپایە
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وەربگرین. ئەگەر لە پاشاندا ئۆجەالن بخرێتە بەردەمی دادگا ئەوا بێگومان 

دەتوانن  كە  دەبن  نێونەتەوەیی  رێكخراوێكی  دیارترین  رێكخراوانە  ئەم 

لەوێندەرێ ئامادە بن. وێرای ئەمەش پشتیوانی رێكخراوە گەورەكانی مافی 

مرۆڤ و‹ OVSE‹ گرنگن بۆ ئەوەی بتوانرێت زۆرترین فشار بخرێتە سەر 

توركیا، هەروەها پەیوەندیم بە رێكخراوی ‹ ICJ53 ‹ رێكخراوی كۆمیسیۆنی 

نێونەتەوەیی قەزائی لە جنێف، كرد، ئەم رێكخراوە هەنوكە خۆی سەرقاڵە 

لێدوانی  بارەوە  لەم  سبەی  دوو  یان  سبەی  و  ئۆجەالنەوە  كەیسەكەی  بە 

رۆژنامەوانی خۆی باڵودەكاتەوە كە تیایدا رفاندنی سەركردەی كورد ئۆجەالن 

بە كارێكی نایاسایی ناوزەد دەكات و داوا لە توركیاش دەكات كە دەستبەجێ 

ئازادی بكات.

هەرلەم نێوەشدا رۆژنامەكان بێپسانەوە تەلەفۆنیان دەكرد، ستاین ئەركی 

نوسینی نامەو فاكسەكانی بۆ رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ لە ئەستۆی خۆی 

گرت، منیش ئەوپەڕی توانای خۆم وەگەڕخست بۆ ئەوەی وەاڵمی رۆژنامەو 

میدیاكان بدەمەوە، بەاڵم پێدەچوو نەتوانم هەموو ئەو بەڵێن و پەیامنەی 

كە بەوانم دابوو ببەمە سەر، چونكە زۆرێك لەو رۆژنامەو كەنااڵنە دەبوو 

بابەتەكە  بۆ  خۆشیان  میدیاكان  لەبەرئەوەی  بكرێتەوە،  پێوە  پەیوەندیان 

تەلەفۆن  بە  نەیدەتوانی  لەوان كە  بوون هەندێك  بایەخ  پڕ  زۆر پەرۆش و 

من دەستگیر بكات خۆیان بە درێژایی رۆژ دەهاتن بۆ نوسینگەكەمان، لە 

نهۆمی  لە  نوسینگەكەمان  ناو  نیوەڕۆدا،  پاش  لە  و  كورتدا  زۆر  ماوەیەكی 

خوارەوەیدا سیخناخ  بوو لە رۆژنامەنوسان و كەسانی وێنەگر و كامێرامان.

سەد  پێكەوە  یەككاتدا  لە  دەبوو  كە  بوو  دروست  ال  ئەوەم  هەستی 

رێكخراوەكانی  بۆ  نامە  و  فاكس  سرتاسبۆرگ،  سكااڵی  بدەم،  ئەنجام  كار 

Co-operation in Europe( – وەرگێڕ-

International Commission of Jurists ** -53 – وەرگێڕ-
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بۆ  گەشتەكەمان  بە  زانیاری سەبارەت  رۆژنامەوانی،  لێدوانی  مرۆڤ،  مافی 

كاژێری  پاش دوو  بكەمەوە...  زێڕین و جۆن  بۆ  تەلەفۆن  بنێرم،  باڵوێزخانە 

پەیداكردبوو،  وەرگێڕەكەی  فیكتۆر  فڕۆكەخانە،  بگەینە  دەبێت  دیكە 

لەگەڵامندا  و  بێت  دەستبەتاڵ  كاتەدا  لەو  دەیتوانی  جیرارد  خۆشبەختانە 

هاوڕێ بێت لە گەشتەكەدا، پاشان ژمارەیەكی یەكجار زۆر لە رۆژنامەنووس 

ك��ردەوەو  ئ��ارام  هەموویانم  ب��وون،  دوان  لێ  چاوەڕێی  میدیاكاران  و 

پێمڕاگەیاند كە پاش كەمێكی تر لێدوانێكی رۆژنامەوانی دەدەم... پاش سێ 

تێیدا  كە رۆژنامەنوسان  ئەو شوێنەی  بۆ  دابەزیمە خوارەوە  دیكە  چارەكی 

كۆم ببوون و پێمڕاگەیاندن كە بەپێی ئەو زانیاریانەی ئێمە هەمانە ئۆجەالن 

كۆمیسیۆنی  كن  لە  ئەمڕۆ  ئێمە  رفێرناوە،  توركیاوە  حكومەتی  الیەن  لە 

مافەكانی مرۆڤ سكااڵ تۆمار دەكەین، هەروەها باسی ئەوەشم كرد كە ئەم 

ئەستەنبول  بەرەو  نوسینگەكەمان  دیكەی  پارێزەری  دوو  لەگەڵ  ئێوارەیە 

دەكەوینەڕێ، هەوڵ دەدەین چاومان بە ئۆجەالن بكەوێت، ژوامنان لەگەڵ 

كۆمەڵێك پارێزەری كورد هەیە. ژمارەیەك لە رۆژنامەنوسان پرسیاری ئەوەیان 

كرد كە داخۆ دەتوانین هاوڕێتان بین لە گەشتەكە، بیرۆكەیەكی زۆر جوان 

لەوە  رۆژنامەنوسانم  بەاڵم  باشرتە،  ئاسایشی خۆشامن  بۆ  تەنانەت  الم  بوو 

ئاگادار كردەوە كە ئێمە دڵنیا نین لەوەی كە رێگەمان دەدرێت بچینە ناو 

توركیاوە یان نا، چونكە ئەگەری ئەوە هەیە كە ئێمە هەر لە فڕۆكەخانەوە 

 NOVA , RTL4( پێشامن پێبگیرێت، بەاڵم وێرای ئەمانەش هەر یەكە لە

ANP,NRC,( بڕیاریاندا كەسێكی خۆیان لەگەڵ ئێمەدا بنێرن..

لە  پاشان  و  كرد  تەواو  سكااڵكەمان  رۆژەدا  ئەو  نیوەڕۆی  كۆتایی  لە 

رێگای فاكسەوە رەوانەی دەكەین بۆ سرتاسبۆرگ، ستاین سەرقاڵی نوسینی 

دوا نامەیە بۆ رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ، من و فكتۆر و تیس، رۆشتینەوە 

لە  گەشتەكەشامن  لە  بەر  سەفەرەكە،  بۆ  كۆكردنەوە  خۆ  بۆ  ماڵەوە  بۆ 

ئێوارەكە  هەموو  و  نەكوژێنێتەوە  تەلەفۆنەكەی  كە  پێكهاتین  ستاین  گەڵ 
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لە  نیشتنەوەمان  پاش  دەستبەجێ  ئەوەی  بۆ  لەگەڵامندا  بێت  كراوە  هێڵی 

ئەستەنبوڵ تەلەفۆنی بۆ بكەین، ئەگەر ئەو هەتا دوو كاژێر پاش نیشتنەوەی 

فڕۆكەكە هیچی لە ئێمەوە نەبیست و نەشگەشتبووینە هۆتێلەكە ئەوە ئەو 

دەستبەجێ هەر دوو باڵوێزخانەی هۆڵەنداو ئەڵامنیا ئاگاداركاتەوە، بۆ ئەم 

مەبەستەش لیستێكم لە تەواوی ژمارە تەلەفۆنە گرنگەكان بۆ ستاین ئامادە 

كردبوو، هەروەها ژمارە تەلەفۆنی زێڕین و جۆن و تەنانەت دایك و باوكیشم 

پێدا، چونكە ئەوانیش دەنگوباسی دەستگیركردنی ئۆجەالنیان بیستبوو زۆر 

خەمی منیان بوو لەو سەفەرەدا منیش بەڵێنم پێدابوون كە راستەوخۆ پاش 

گەشتبم بۆ ئەستەنبول، ستاین لە هەموو شتێك ئاگاداریان دەكاتەوە، كاتژمێر 

بوون،  دوامانەوە  بە  نۆڤا  تەلەفزێۆنی  تیمێكی  كە  كاتێكدا  لە  نیو  و  شەش 

بەرەو فڕۆكەخانە كەوتینەڕێ.

 - ٢ -
بۆ  رۆشنت  فكتۆریش  و  تیس  و  بووم  تكتەكان  وەرگرتنی  من سەرقاڵی 

چاوەڕێامن  چەیككردنەوە  خاڵی  نزیك  لە  دەبوو  كە  جیرارد  دۆزینەوەی 

فڕۆكەدا  RTL4 ,ANP,NRCه��ەم��ان  له  رۆژنامەنوسەكەی  سێ  بكات، 

بوون،  ئێمە  چاوەڕێی  بەجێهێشنت  هۆڵی  لە  ئەوان  بوون،  ئێمەدا  لەگەڵ 

پێكەوە بەرەو دەروازەی دەرچوون رۆشتین، بۆ دواجار  تەلەفۆنم بۆ ستاین 

نیە  گەشتەكەدا  لە  دواكەوتنێك  هیچ  كە  كەمەوە  ئاگاداری  ئەوەی  بۆ  كرد 

و لە كاتی خۆیدا دەفڕین، پاش ئەوەی لە تەلەفۆنەكەم تەواو بووم فكتۆر 

پۆلیسی فڕۆكەخانە بەالی دەروازەكەدا  ئێستا دوو  راگەیاندم كە هەر  پێی 

تێپەڕیوون، پێدەچێت بۆ ئەوەی بزانن كە داخۆ ئێمە هاتووین یان نا، چونكە 

فكتۆر گوێی لەوە بووە كە یەكێكیان پاش ئەوەی چاوی بە ئێمە كەوتووە بە 

هاوڕێكەی گوتووە ״ ئەواتان ئەوە ئەوانن لەوێ دانیشتوون״.

خۆیان  هاتن  فڕۆكەخانە  هەتا  لەگەڵامندا  كە  نۆڤا  رۆژنامەوانەی  ئەو 
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كەمێك  و  ئەستەنبوڵە  لە  خۆیان  دیكەی  تیمێكی  چونكە  توركیا،  بۆ  ناچن 

بەر لە هەستانی فرۆكەكە لەسەر ئەوە پێكهاتین كە ئەوان بە گەیشتنامن 

دیكەدا  نەفەرەكانی  لەگەڵ  ئێمە  ئەگەر  دەبن،  لەگەڵامندا  ئەستەنیوڵ  بۆ 

شتێك  كە  تێبگەن  ئ��ەوان  دەبێت  ئەوە  دەرەوە  نەهاتینە  فڕۆكەكە  لە 

لە  نۆڤا  رۆژنامەنوسەكەی  بە  دا  ‹م  ستاین   › تەلەفۆنەكەی  ژمارە  رویداوە، 

ئەستەنبوڵ و داوای ئەوەشم لێكرد لە حاڵەتی ئەوەی ئێمە لەگەڵ خەڵكەكە 

پەیوەندی  ئەو  راستەوخۆ  ئەوە  دەرنەكەوتین  ئەستەنیوڵ  فڕۆكەخانەی  لە 

هاتنە  لە  رێگا  توركیا  كە  نەبوو  باوەڕەدا  لەو  ئەو  بكات.  ەوە  ‹ستاین‹  بە 

ژورەوەی ئێمە بگرێت، بەاڵم من پێموایە كە حكومەتی توركیا ئاگاداری ئەم 

و  بدات  بڕیاری خۆی  كە  بەدەستەوەیە  ئەوەشی  كاتی  و  ئێمە  سەردانەی 

بەرامبەر بە هاتنی ئێمە حسابی خۆی بكات.

لە كاتی فڕینی فڕۆكەكەدا هەوڵمدا تۆزێك بخەوم، بەاڵم وێرای ئەوەی 

بە كاتی  نیو  یازدەو  كاتژمێر  نەكرا،  بۆ  كە من زۆریش ماندوو بووم ئەوەم 

فڕۆكەكە  كە  نیشتینەوە.  ئەستەنبوڵ  فڕۆكەخانەی  لە  ئێمە  توركیا  ناوخۆی 

وەستاو ئێمەش هەستاینە سەرپێ بۆ ئەوەی بچینە دەرەوە، دەرگاكە كرایەوە 

‹ KLM‹ كە  ئاسامنی فڕۆكەكە  توركی كۆمپانیای گەشتی  و فەرمانبەرێكی 

لیستێكی بە ناوی نەفەرەكان پێبوو هاتە ژورەوە، من بە تەواوی لە پێشەوە 

زەرد  رەنگی  بە  لیستەكەدا  نێو  لە  ناو  ژمارەیەك  دەبینی  كاغەزەكەم  بووم 

هێلیان بەسەردا هاتبوو، بە ئینگلیزیەكی كرچ وكاڵ:

- تكایە ئەم نەفەرانە - PRAKKEN , KOPPE , BÖHLER - با بێنە 

پێشەوە...

״كارەكە  گوێمدا  بە  چرپاندی  بوو  وەستا  منەوە  دوای  لە  كە  تیس 

سەرناگرێت پێناچێت رێگەمان بدەن بچینە ژورەوە!״

كە  تورك  گروپێكی  لەوێ  رۆشتین،  دەرگاكە  الی  بەرەو  هەرسێكامن 

نزیكەی دە كەس دەبوون چاوەڕێی ئێمەیان دەكرد، پێدەچوو كەسانی سەر 
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لەگەڵیاندا  دەبێت  كە  ئاگاداركردەوە  ئێمەیان  بن،  هەواڵگری  دەزگای  بە 

بڕۆین، بەاڵم باش بوو یەكسەر جیراردم بە بیرهاتەوە كە لەگەڵامندا هاتبوو، 

ئەو كەمێك لە ریزەكەدا لە دواوە بوو كە بانگم كرد بۆ پێشەوە، ئەو رونی 

توركەكان  بێت،  لەگەڵامندا  دەیەوێت  ئێمەیەو  كە وەرگێڕی  بۆیان  كردەوە 

پێش  دایانینە   و  گرت  مانیان  هەرچوار  دەوری  بۆیە  نەبوون  ناڕازی  بەوە 

خۆیان.

لێدەكرین  پەلەیان بێت، چونكە بەردەوام داوایان  پێدەچوو توركەكان 

لەو  راڕەوەكاندا دەڕۆشتین من  بەناو  بچین،  بەڕێوە  و  پێهەڵگرین  پەلە  بە 

دیو شوشەكانەوە چاوم بە دەیەها تیمی تەلەفزیۆنی و كامێرا دەكەوت كە 

رۆشتنەكەی ئێمەیان وێنە دەگرت..

ئەوەی  ئەویش  فڕۆكەخانە،  پۆلیسی  بەرپرسی  بەردەم  بردە  ئێمەیان 

توركیاوە،  نێو  بچینە  نیە  بۆمان  و  كراوین  دەستگیر  ئێمە  كە  پێڕاگەیاندین 

دەمانویست بزانین كە بۆچی رێگەمان نیە، بەاڵم ئەو تەنها هێندەی گوت كە 

وەزارەتی ناوخۆ ئەو بڕیارەی داوە، ئێمە ئەمشەو لە فرۆكەخانە دەستبەسەر 

دەبین، سبەی بەیانی لەگەڵ یەكەم فڕۆكەدا رەوانەی ئەمستەردام دەكرێینەوە، 

زۆرم پێخۆش بوو كە جیراردمان لەگەڵدا بوو، چونكە بەڕێوەبەری پۆلیسی 

ئینگلزی دەزانی، داوای ئەوەم كرد كە داخۆ دەتوانین  بە حاڵ  فرۆكەخانە 

تەلەفۆنە دەستیەكامنان بەكار بێنین؟ ئەمەش پاش ماوەیەك لە بێنەو بەردە 

ئێمەیان  پاشان  پاسپۆرتەكامنان تەسلیم بكەین و  ئەوجا ریگەی درا، دەبوو 

 IRONIE 54DES ״ رێك وەك  ئەمە  بەڕێكرد،  فڕۆكەخانە  زیندانی  بەرەو 

SCHICKSALS ״ وایە، هەتا دوێنێ بوو موەكیلەكەمان لە الیەن هۆڵەندا 

پارێزەرەكانی  لەالیەن  ئێستاش  دەردەكرا،  دەدراو  لەقەڵەم  نەخوازراو  بە 

حكومەتی توركیاوە نەخوازراون و دەردەكرێن!

فيلمە  ئەم  راستیدا  لە  بەاڵم  نوسیوە،  ئەڵامنی  بە  فيلمەكەی  ناوی  لێرەدا  نوسەر   *  -54

فيلمێكی كۆمیدی روسیە بە ئینگلزی پێی دەگوترێت )The Irony fate( – وەرگێڕ-
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بوو،  فڕۆكەخانەكەوە  پۆلیسی  نوسینگەی  لەنزیك  زیندانەكە  شوێنی 

لە  پشتیشەوە  لە  جیادەكردەوە،  لەیەك  ژوران��ەی  ئەو  بچكۆلە  هۆڵێكی 

شوشەكانەوە ترانزێتەكە دیار بوو كە ژمارەیەكی زۆر رۆژنامەنوسانی تێدا كۆ 

ببوەوە. ژوری زیندانەكان سێ ژوری نزیك یەك بوون كە هەرسێكیان لەسەر 

هۆڵە بچوكەكە بوون، لە یەكێك لە ژورەكاندا ئەلبانیەك زیندان كرابوو كە 

ئێمە  بوو، هاوشێوەی  دەركەوت هۆڵەندی  بۆمان  پاشاندا  لە  ئەویش وەك 

بۆ  بگەڕێتەوە  ئێمە  فڕۆكەكەی  هەمان  بە  ئەویش  بەیانی  سبەی  دەبوو 

ئەمستەردام، دوو ژورە زیندانیەكەی دیكە بەتاڵ بوون.

نێو  بچینە  نەدەكرد  بەوە  پێویستی  كەم  النی  ئێمە  خۆشبەختانە 

زیندانەكەوە، بۆمان هەبوو هۆڵی بەردەم ژورەكانی زیندانەكە بەكار بێنین 

و بۆ شەو لەوێ مبێنینەوە - زۆر ناخۆش بوو، شوێنەكە تەنها سێ پەنجەرەی 

بچوك بوو بە كەتیبە بەردەمەكانیان گرتبوون، تەلەفزیۆنێكی بچكۆلەی بە 

پرتەپرتیش، لەگەڵ دوو ریز كورسی پالستیك كە لە نێوانیاندا مێزێكی بچوكی 

نزم هەبوو-، بەاڵم لە هەموو حاڵەتێكدا باشرت بوو لە حەپس كردن، وێرای 

ئەوەش دەمتوانی هەموومان پێكەوە مبێنینەوە.

پۆلیسی  لەبەر دەمیدا دوو  بوو،  نیوە كراوە  زیندانەكە  دەرگای هۆڵی 

و  چایی  دەكرد،  ئێمەیان  مامەڵەی  حورمەتەوە  بەڕێزو  كە  ئێشگرهەبوون 

نێو  ئۆتۆماتیكەكەی  ئامێرە  نێو  لە  دەداین  رێگاشیان  دەهێناین،  بۆ  ئاویان 

نیوی  دوازدەو  بە  بووە  كاتژمێر  ئێستا  بكڕین،  بسكیت  گەورەكەدا  هۆڵە 

شەو، هێشتا شەش كاژێری ماوە بۆ ئەوەی یەكەم فڕۆكە بەرەو ئەمستەردام 

بفڕێت..

كە  پێڕاگەیاندبوو  ئەوەی  كردبوو،  تەلەفۆنی  ستاین  لەگەڵ  فكتۆر 

لەم  دەبێت  بەیانی  سبەی  هەتا  و  نیە  توركیامان  ناوەوەی  چوونە  رێگەی 

كۆنسولی  كە  دابوو  ئەوەی  هەوڵی  دەستبەجێ  ستاین  مبێنینەوە،  شوێنە 

هۆڵەندا ئاگاداركاتەوەو پاشان تەلەفۆن بۆ ئێمە بكاتەوە، ئەو رۆژنامەوانە 

هەستیان  راستەوخۆ  بێگومان  كرد  گەشتیان  لەگەڵامندا  كە  هۆڵەندیانەی 
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نەهاتوینەتە  ئیرت  و  براین  و  لە فڕۆكەكەدا جیاكراینەوە  ئێمە  بەوە كرد كە 

دەرەوە، ژمارەی تەلەفۆنی ئەوان و تەلەفۆنی رۆژنامەوانەكەی نۆڤا كە لە 

الی  لە  ئەویش  و  فكتۆر  بە  دا  هەمووم  دەكات  ئێمە  چاوەڕوانی  دەرەوە 

و  روندەكاتەوە  بۆ  شتێكیان  هەموو  و  دەكات  پێوە  پەیوەندیان  خۆیەوە 

پێشیان دەڵێت كە ئێمە كۆنسلی هۆڵەنداشامن ئاگاداركردۆتەوە.

دەستیەكەی  ژمارە  بۆ  تەلەفۆمنان  جیرارد  لەگەڵ  پێكەوە  تیس  و  من 

فەرەیدون چەلیك كرد، پارێزەرێكی كورد وەاڵمی داینەوە، بەاڵم نەماندەزانی 

كە داخۆ ئەوە چەلیك خۆیەتی یان نا، چونكە ئامادە نەبوو ناوی خۆی بدات، 

پێدەچوو ئەو لەگەڵ گروپێكی دیكەی دە نەفەری لە پاریزەرە كوردەكان لە 

نێو یەكێك لە باڵەخانەكانی )IHD55( قەتیس مابێت كە لە الیەن سەربازانی 

دەرەوەی  بچێتە  نەبوو  بۆی  كەس  هیچ  گیرابوو،  چ��واردەوری  توركەوە 

باڵەخانەكەوە، هەر كەسێكیش بچوایەتە دەرەوە دەستبەجێ دەستگیر دەكرا، 

بارودۆخەكە زۆر نا جێگرو نائارام بوو، ئەگەری ئەوە لە ئارادا بوو كە لە هەر 

ساتێكدا سوپای توركیا بەزۆر خۆی بكات بە نێو باڵەخانەكەداو هەرچیەك 

لە نێویدایە دەستگیری بكات، شەوێك بەر لە ئێستا كۆمەڵێكی دیكە پارێزەر 

دەستگیر كراون، نێوانیاندا ئەو پارێزەرانەی كە ئامادەیی خۆیان دەربڕیبوو 

بۆ بەرگریكردن لە ئۆجەالن، جیرارد ئەوەی بۆ رونكردمەوە كە ئەم هەڵمەتی 

توركیا النیكەم راستەوخۆ پەیوەندی بە كەیسەكەی ئۆجەالنەوە نیە، بەڵكو 

پەیوەندی بە هەڵبژاردنی شارەوانیەوە هەیە كە بەمزووانە ئەنجامدەدرێت 

و پۆلیسی توركیا هەوڵدەدات پارێزەرەكان بێبەش بكات لە خۆ كاندید كردن.

پارێزەرەكەی  لە  كە تیس و خیرارد سەرقاڵی ئەوە بوون زانیاری زیاتر 

دیاربەكر وەربگرن، تەلەفۆنم بۆ )WILLEM VAN MANEN( بەرپرسی 

رێكخراو ‹ پارێزەر بۆ پارێزەران‹ كرد، ولیەم پارێزەرێكی خەڵكی ئەمستەردام 

بوو هاوڕیەكی دێرینی خۆمە، پێكەوە پێنج ساڵ لەمەوبەر بۆ مەسەلەیەكی 

55- * نوسەر لێرەدا ئاماژەی بەوە نەداوە كە )IHD( چیەو كورتكراوەی چ شتێكە، بەاڵم 

پێیدەگوترێت  لە گۆڕ زانیاریەكانی من مەبەستی لە كۆمەڵەی مافی مرۆڤە كە بە توركی 

)Insan Haklari Dernaği(- وەرگێڕ - 
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رێكخراوە  ئەم  بووین،  ئەفریكا  باشوری  لە  دواداچوون  بە  و  چاودێریكردن 

لە تەواوی دنیادا پارێزگاری لەو پارێزەرانە دەكات كە دەكەونە تەنگەژەوە 

كارەكەیانەوە،  بەهۆی  ژێرچاودێری  یاخود  بەر هەڕەشە  دەكەونە  بۆ منونە 

سااڵنی  لە  رێكخراوەكەداو  لە  بەڕێوەبەرم  دەستەی  ئەندامی  خۆم  من 

كردووە.  توركیا  پارێزەرانی  لە  پشتیوانیامن  جار  چەندین  رابووردووشدا 

تیس خۆشی چەندین جار بە ناوی رێكخراوەكەوە بۆ چاودێری پرۆسەكانی 

سەردانی  بۆنانەشەوە  بەم  و  ك��ردووە  توركیای  سەردانی  كردن  دادگایی 

دیاربەكری كردووە، ولیەم خۆشبەختانە هێشتا نەخەوتبوو، بەڵێنی ئەوەشی 

و  بنێت  پێویست  دەستبەجێ هەنگاوی  رێكخراوەكەوە  ناوی  بە  كە  پێدام 

لەگەڵ ستاین پەیوەندی بكات بۆ ئەوەی پێكەوە بزانن چی دەبێت بكرێت. 

ماوەیەكی كورت پاش ئەمە ستاین تەلەفۆنی كرد و ئاگاداری كردینەوە كە 

پاش چەندین بێنەو بەردە لە رێگای كەسێكی وەزارەتی دەرەوەی هۆاڵنداوە 

و  كەوتووە  دەست  ئەستەنبول  لە  هۆاڵندای  كۆنسلی  تایبەتی  تەلەفۆنی 

چارەكێك بەر لە ئێستا لەگەڵیدا قسەی كردووە و ژمارە تەلەفۆنی فكتۆری 

داوەتێ، كونسلیش دەستبەجێ بەڵێنی ئەوەی داوە كە دەستبەجێ بڕوات بۆ 

فرۆكەخانەوە سەردامنان بكات.

ستاین – كە لەگەڵ ولیەمیش پەیوەندی كردبوو- هێشتا لە نوسینگەمان 

لە ئەمستەردام ماوەتەوە و بە نوسینی فاكس و تەلەفونكردنەوە سەرقاڵ�ەو 

پەیوەندیامن  خۆمان  دوێنێ  كە  م��رۆڤ  مافی  ریكخراوەكانی  ت��ەواوی 

پێوەكردبوون لە دەستگیركردنەكەی ئێمە ئاگادار كردۆتەوە، ستاین هەروەها 

ئەمانە  بەاڵم  دەكاتەوە،  ئاگادار   ›OVCE  › و  سرتاسبۆرگ  كۆمیسیۆنی 

تەرمۆزی  یەك  بۆیە  گوتی  ستاین  وەك  هەروەك  دەوێت  كاتیان  هەمووی 

گەورە قاوەی ئامادە كردووە و هەتا تەواویان دەكات هەر لە نوسینگەكە 

دەبێت! چەندین رۆژنامە نوسیش بە تەلەفۆن پەیوەندیان بە ئێمەوە دەكرد 

كە هەر هەموویان ژمارەكانیان لە ستاین وەرگرتبوو.

كونسل  كرا،  بۆ  تەلەفۆنی  كونسلەوە  الیەن  لە  فكتۆر  كاژێر  نیو  پاش 

سەردانی  نادەن  رێگای  فڕۆكەخانەیەو  لە  ئێستا  ئەو  كە  كردەوە  ئاگاداری 
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ئێمە بكات گوایا لەبەر ئەوەی كە ئەو مۆڵەتنامەی ئەوەی نیە بتوانێت بێتە 

نێو ناوچەی ترانزێتەوە، كونسل لە هەوڵی ئەوەدایە بەڕێوەبەری ئاسایشی 

لەو  بتوانێت  بەڵكو  ئەودا قسەبكات،  لەگەڵ  و  فڕۆكەخانەی دەستكەوێت 

رێگایەوە سەردانی ئێمە بكات، ئێمەش باسی ئەوەمان كرد كە بە شێوەیەكی 

گشتی بارودۆخامن باشە و رەفتاری باشامن لەگەڵدا دەكرێت، بەاڵم هێشتا 

نێو  بچینە  ئێمە  نادات  ماوە  توركیا  بۆچی  كە  بزانین  ئەوە  دەمانەوێت 

واڵتەكەوە، هێندەی ئێمە تێگەشتووین ئەمە بە بڕیارێكی وەزارەتی ناوخۆ 

بووە، كونسلیش بڕیاریدا لەم بارەوە پرسیاربكات و رونكردنەوەی پێویست 

ناكرێت بەدڵنیایشەوە سبەی  داوا بكات، بەاڵم بێگومان ئەم كارە ئەمشەو 

دەمەوبەیانە  بەو  ناتوانرێت  ئێمەش  م�لێ�كەی  زۆرە  ناردنەوە  لەكاتی  بەر 

كەسێكی وەزارەتی ناوخۆ بەردەست كەوێت و لەم بارەوە قسە بكرێت...

كاتەكانی دواتر و بۆ چەند كاژێرێك بەردەوام خەریكی وەاڵمدانەوەی 

تەلەفۆنی رۆژنامەنوسەكان بووین، ئەو پەیامنێرە هۆڵەندیەی كە لەگەڵامندا 

بوو لە گەشتەكەماندا بۆ ئەستەنبوڵ و ئەوەی نۆڤا داوای ئەوەمان لێدەكەن 

هەواڵی  هەروەها  بدەین،  ئەنجام  لەگەڵدا  تەلەفۆنییان  چاوپێكەوتنی 

میدیاكانی  تەواوی  نێو  بە  خانە  فڕۆكە  لە  ژورەوەمان  چونە  لە  رێگەگرتن 

هۆڵەندا و جیهاندا باڵو بۆوە، لە لێدوانەكامناندا ئەوەمان راگەیاند كە توركیا 

هیچ هۆكارێكی یاسایی نیە بۆ دەستگیر كردنی ئێمە، هەروەها ئاماژەمان 

بەوە دا ئەگەر توركیا رێگا لەوەش بگرێت كە ئێمە وەك پارێزەری بێگانە مافی 

ئەوەمان نیە بەرگری لە موەكیلەكەمان بكەین ئەوە دیسان ئەوە ناگەیەنێت 

كە رێگای چوونە ژورەوەی توركیامان لێبگرن، ئێمە لەو باوەڕەداین كە تاكە 

هۆكاری رێگا گرتن لە چونە ژورەوەی ئێمە بۆ توركیا تەنها ئەوەیە كە ئێمە 

پارێزەری ئۆجەالنین. من بەشبەحاڵی خۆم ئەم هەڵسوكەوت و مامەڵەیەی 

شێوازی  و  دەستگیركردنەكەمان  وێنەی  چونكە  نازانم،  زیرەكانە  بە  توركیا 

دەركردن و گەڕانەوەمان بۆهۆڵەندا بە نیوەی دنیادا باڵو بۆوە، بەاڵم ئەگەر 

ناو  بۆ  بدایە  ئێمەی  ژورەوەی  چونە  رێگای  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  توركیا 

بۆ  بگرتایە  ئێمە  لە سەردانی  رێگای  پرسگەیەكدا  لەبەردەم  پاشان  و  واڵت 



265گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

الی ئۆجەالن لە بەر ئەوەی كارێكی نەخوازراوە ئەوە بێگومان كاریگەری و 

قورسایی زۆر كەمرت دروست دەكرد وەك لە دەستگیر كردمنان..

و  دەكرا  بۆ  تەلەفۆمنان  هۆڵەنداوە  كونسلی  الیەن  لە  ناوەش  ناوە 

رێگای نەدەدرا بێتە ژورەوە بۆ المان و سەردامنان بكات، هەروەها خۆشم 

لەگەڵ كونسلی ئەڵامنیا گفتوگۆم كرد و لەسەر ئەوە پێكهاتین كە ئەو خۆی 

ئامادەسازو حازر بكات بۆ هەر پێشهاتێكی نوێ، بە پێویستم نەدەزانی بێت 

بۆ فڕۆكەخانە، چونكە ئەویش هەروەك هاوتا هۆڵەندیەكەی رێگای هاتنە 

بەرچاومان  تەلەفیزۆندا  هەواڵیەكانی  وێنە  لە  پاشان  پێنادرێت،  ژورەوەی 

لەگەڵ كونسلی هۆاڵندا چەندە  توركیا  كەوت كە مامەڵەی دەسەاڵتدارانی 

لە الیەن  بە شێوازیەكی زۆر وەحشیانە  تەنانەت  ئەو  بوو،  نەگونجاو  زبرو 

پۆلیسەوە بە پاڵ كرایە دەرەوە!

دەوروبەری كاتژمێر سێی نیوەشەو لە نێو ژوری چاوەڕوانی زیندانەكەی 

جارێكی  چەند  دەڕۆشت،  بوونەوە  هێور  بەرەو  بارودۆخ  لێبووین  ئێمەی 

دیكە دیسان زەنگی تەلەفۆن لێیدایەوە، رۆژنامەنوسیك دەیویست بزانێت 

كارو  بە  سەبارەت  ستاین  نا؟  یان  گۆڕێ  هاتۆتە  نوێ  گۆڕانكاری  داخۆ  كە 

بارەكانی نوسینگەكەمان رونكردنەوەی دەدامێ، هەروەها هەواڵی ئەوەشی 

پێداین كە داگیركردنی باڵوێزخانەی یۆنان لە دەنهاخ كۆتایی هاتووە. ئیرت لە 

چاوەڕوانی زیاتر هیچی ئەوتۆمان لەبەردەستا نەمابوو تەنها ئەوە نەبێت كە 

سبەی بێ�ن بە شوێنامندا و مبانبەن..

دەهێنا،  ئۆتۆماتیكەكە  ئامێرە  لە  قاوەمان  دەچوین  نۆرە  بە  بوو،  سارد  دنیا 

لەسەر ئەو كورسیە رەقانە هەرگیز خەومان پێدانەدەكەوت تەنها هێندە نەبێت 

ونەوزێك بدەین، كاتژمێر چوار ستاین جاریكی دیكە تەلەفۆنی كردەوە و گوتی 

كە ئەو ئیرت دەچێتەوە بۆ ماڵەوە لەبەر ئەوەی قاوەكەی تەواو بووە و سیستەمی 

 ›BACK UP  › ئەپ  باك  ئەوەی  بۆ  دەكوژێتەوە  نوسینگەكەشامن  كۆمیتەری 

بكات. ستاین هەموو ئەو فاكس و نامانەی كە باسی كردن رەوانە كردوون تەنها 

دوان نەبێت كە سبەی سەرلەبەیانی رەوانەیان دەكات، لەسەر ئەوەش پێكهاتین 

كە ئێمە سبەی راستەوخۆ پاش گەشتنامن بۆ ئەمستەردام بەرەو نوسینگەكەمان 
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دێین..

دوو كاژێری كۆتایی زۆر بە هێواشی گوزەر دەبوو، كەمێك دەستم بە رۆشنت 

داهێزرابوو،  لەشم  نارەحەتەكانەوە  كورسیە  بەهۆی  ئەوسەركرد،  ئەمسەرو  و 

دەمەو كاتژمێر پێنج رێگاماندرا یەكە یەكە بەرەو بەشیكی دیكەی ئەوالی هۆڵی 

ئاوێنەكەوە  لە  لێبوو،  ئاودەستخانەی  و  دوشكردن  شوێنی  كە  بڕۆین  زیندانەكە 

سەیری دەموچاوم كرد زۆر الواز و زەرد دەهامتە بەرچاو، ژێر چاوەكامنان رەش 

ببوون. هەرچۆنێك بێت بەمجۆرە گەیاندمانە كاتژمێر شەش و كۆمەڵێك كەسانی 

كە  بوون  كەس  كۆمەڵیك  برد،  ئێمەیان  شوێنامنداو  بە  هاتن  دەزگای هەواڵگری 

هۆڵەكەدا  بەناو  خێرای�ی  بە  وەرگرتەوەو  پاسپۆرتەكامنان  دەبوون،  دەنەفەرێك 

براین، دیسانەوە بێگومان لەبەردەمی كۆمەڵێكی زۆر لە كامیراو رۆژنامەنوسانەوە 

كە چاوەڕوان بوون. 

بە رێگاوە بەرەو فڕۆكەكە پەیوەندیامن بە ئاژانسی دەنگوباسی هۆڵەنداوە 

‹ و كۆمەڵێك رۆژنامەوانی دیكەوە كرد كە دەیانویست بزانن چ كاتێك   ANP ›

ئێمە دەكەوینەڕێ.

لەناو فڕۆكەكەو لە كاتی گەشتەكەدا جیرارد رۆژنامە توركیەكانی سەرلەبەیانی 

بۆمان دەخوێندەوە، كە جگە لە بابەت و باسی ئۆجەالن هیچی دیكەی ئەوتۆیان 

باس نەكردبوو! باسی ئەوەیان كردبوو كە حكومەتی توركیا ماوەی نەداوە پارێزە 

ئارام  و  هێمن  گەشتێكی  گەشتەكەمان  واڵتەوە...  نێو  بێنە  ئۆجەالن  بیانیەكانی 

بەردەم  لە  ئەمستەردام  فڕۆكەخانەی  گەشتینە  كە  بخەوم،  تۆزێك  توانیم  بوو، 

دەرگای هاتنە دەرەوەدا میدیاكان چاوەڕوانی ئێمەیان دەكرد، هەرچی رۆژنامەو 

تەلەفزێۆنی گرنگ و ناودار هەبوو كەسێكی خۆی ناردبوو!

فكتۆر  بووین،  رۆژنامەنوسان  وەاڵم��دان��ەوەی  سەرقاڵی  تیس  و  من  كە 

تەلەفۆنی بۆ ستاین – كە دیسانەوە گەڕابۆوە بۆ نوسینگە - كرد بۆ ئەوەی گەشتنی 

بە سەالمەتی ئێمەی پێڕاگەیەنێت و ئاگاداری كاتەوە كە ئێمە پاش نزیكەی یەك 

كاژێر لە ئەمستەردام دەبین.

وێرای ئەوەی ئێمە ماوەمان نەدرا بچینە نێو توركیاوە و نەمانتوانی ئۆجەالن 

ببینین یاخود قسەی لەگەڵدا بكەین، بەاڵم هەموومان لەسەر ئەوە كۆك بووین 
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بۆ  رایگشتی  سەرنجی  نەچوو،  فیڕۆ  بە  هەروا  ئەستەنبول  بۆ  سەفەرەكەمان  كە 

ئۆجەالن بەهۆی دەستگیركردنی ئێمەوە زۆر زیاتر گەشەی كرد و توانیامن ئەوە 

بۆ حكومەتی توركیا ئاشكرا بكەین كە تەنانەت پاش دەستگیركردنی ئۆجەالنیش 

ئێمە دەستبەرداری نابین و كار لەبەرژەوەندی ئەودا دەكەین، بەاڵم هەتا ئێستا 

نازانین داخۆ ئۆجەالن لە كوێ یەو چی لێبەسەردا هاتووە یان لەمەو دوا كەیسەكە 

بەچ ئاقارێكدا دەڕوات...
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لە ژێر ئاگرباراندا
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زووترین  بە  هەوڵامندا  ئەستەنبوڵ  لە  گەڕانەوەمان  پاش  ماوەی  لە 

ئۆجەالن  رفاندنی  بە  تایبەت  روداوەكانی  بە  سەبارەت  رونرت  زانیاری  كات 

و رەوشی دەستگیركردنەكە  بارودۆخ  بكەین،  پەیدا  كینیادا  باڵوێزخانەی  لە 

گرنگی زۆری هەبوو بۆ ئێمە لەمەڕ سكااڵكەی سرتاسبۆرگەوە، ئەمە یەكێك 

دەبێت لەو ئەرجومێنت و مەهانەیەی كە ئێمە بەهۆیەوە دەتوانین داوا لە 

كۆمیسیۆنەكە بكەین دەستبەجێ دەخالەت لە كارەكەدا بكات – تەنانەت بۆ 

پرۆسەی دادگاییكردنیش لە توركیا –، چونكە ئەو دادگاییكردنە لەسەر بناغەی 

پێشێلكردنێكی زۆر گەورەی یەكێك لە بەندەكانی ‹ EVRM ‹ بەڕێوە دەچێت، 

ئەگەر بێتوو توركیا ئۆجەالنی نەڕفاندایە ئەوە بێگومان نەیدەتوانی بیخەنە 

بەردەم دادگا، بۆ  كاركردن و سەملاندنی ئەو راستیەی كە دەستگیركردنەكەی 

یاسای  بنەماكانی  بە  دژ  شێوەیەك  بە هەموو  رفاندن   - نایاساییە  ئۆجەالن 

نێونەتەوەییە بەگشتی و دژ بە بنەماكانی EVRM بە تایبەتی – دەبێت ئێمە 

تەواوی هەوڵی خۆمان بخەینەگەڕ بۆ ئەوەی وردەكاریەكانی دەستگیركردن 

و چۆنیەتی ئەنجامدانی ئەو كارە بەدەستبخەین.

خۆیەوە  تایبەتیەكانی  پەیوەندییە  هۆی  بە  جۆن  كە  زانیاریانەی  ئەو 

لە یۆنان دەستی كەوتوون پارادۆكس و دژ بە یەك بوون، پێدەچوو الیەنە 

یەكەو  هەر  بن  ئەوەدا  هەوڵی  لە  یۆنان  حكومەتی  نێو  تێوەگالوەكانی 
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كە  بوو  ئەوە  كار  باشرتین  بۆیە  بكات،  تاوانبار  دی  ئەوی  بدات  هەوڵ 

بتوانین راستەوخۆ لەگەڵ ئەو چوار كەسە كوردە قسە بكەین كە لە  ئێمە 

نەیرۆبی هاوەڵی ئۆجەالن بوون، بەاڵم ئەمەش ئاسان نەبوو، من بەردەوام 

بارودۆخەكە  بەاڵم  دەكرد،  جۆنەوە  بە  پەیوەندیم  روداوەوە  ئەو  پاش  لە 

لەیەكەم تەلەفۆنیەوە لەگەڵ كەریم هێشتا هەر نادیارو نائارام بوو، ئەوان 

پەیوەندی  كە  نەبوو  بۆیان  و  بەسەرن  دەست  ئێستا  هەتا  هەرچواریان 

هەڕەشەیە  ئەو  هێشتا  ئەوەش  وێرای  بكەن،  دەرەوە  لە  كەسێك  هیچ  بە 

بەردەوامە كە ئەوان لەگەل بەدەركەوتنیان لە باڵوێزخانەكە لە الیەن كینیاوە 

دەستگیر دەكرێن و رادەستی توركیا دەكرێنەوە.. لە رێگای جۆن و زێڕینەوە 

من داخوازییەكی زۆر بە پەلەم لێداوا كرابوو بۆ ئەوەی كار بۆ ئەوە بكەم 

هەر چوار یاوەرەكەی ئۆجەالن ئازاد بكرێن و بە سەالمەتی بەرەو ئەوروپا 

هۆاڵندا  لە  كینیا  و  یۆنان  باڵوێزخانەی  بۆ  نامەم  بارەوە  لەم  بگەڕێنەوە، 

نوسی و داوای ئەوەم لێكردبوون كە ئەوان گرەنتی ئازادكردن و گەڕانەوەی 

هەروەها  بگرن،  خۆیان  ئەستۆی  لە  ئەوروپا  بۆ  چواركەسە  ئەو  سەالمەتی 

چەند حكومەتێكی  هۆڵەنداو  پشتیوانی حكومەتی  و  هاوكاری  لە  داوامان 

دیكەی ئەوروپی و ریكخراوە گرنگەكان كرد، هەروەها بەردەوام پەیوەندیم 

مەیدانی  شێوەیەكی  بە  راستەخۆ  كە  دەكرد  رۆژنامەنوسەوە  كۆمەڵێك  بە 

لە  یۆنان  باڵوێزخانەی  لە  روداوەكان  رەوشی  بە  سەبارەت  ریپۆرتاژ  بتوانن 

رەگەزنامەی  هەڵگری  كە  كەریم  ئەمە  پاش  رۆژ  پێنج  بكەن.  ئامادە  كینیا 

دیكە  ئافرەتەكەی  بەاڵم سێ  بۆ سوید،  بگەڕێتەوە  درا  رێگای  بوو  سویدی 

لە  بێپسانەوە  بوونێكی  ماندوو  كارو  پاش  بوون.  دەستبەسەر  لەوێ  هێشتا 

كۆتایی مانگی فێربوەی نزیكەی دە رۆژ پاش دەستگیركردنەكەی ئۆجەالن، 

توانرا ئەو سێ كەسەی دیكەش لە باڵوێزخانەكە بگوێزرێنەوەو بە سەالمەتی 

״  ەی  فریاكەوتن‹  پرۆسەی   › ئەم  كە  یۆنان  حكومەتی  یۆنان،  بگەیەنرێنە 

لەبەر هۆكاری مرۆیی ״ ئەنجامدا لە الیەن یەكیەتی ئەوروپاوە بە تایبەت لە 

الیەن بەلجیكا و فەرەنساوە پشتیوانی كرا.
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بوو  هاوڕیی  واڵتانی  هاوكاری  بە  پێویستی  زۆر  ساتەدا  لەم  یۆنان 

پرۆسەی  گەیاندنی  ئەنجام  بە  و  سەرخسنت  بۆ  ئەوروپا  یەكیەتی  لە 

بەهۆی  سمیتس  وەزی��ران  س��ەرۆك  حكومەتی  فریاكەوتنەكەی،چونكە 

دەستگیركرانی  كیناو  روداوەك��ان��ی  بە  واڵتەكەیەوە  بوونی  پەیوەست 

حكومەت  هاتبوو!  قوڵ  زۆر  قەیرانێكی  تەنگەژەو  توشی  ئۆجەالنەوە 

داد  وەزارەتی  دادوەری  دەستپێكردبوو،  یاسایی  لێكۆلینەوەی  فەرمی  بە 

نێو  تێوەگالوی  هەواڵگری  دەزگای  فەرمانبەرانی  سیاسەمتەدارو  كەسانی 

ئۆجەالن  مەسەلەی  زیاتر  لەوەش  كردبوو،  تەنگەتاو  مەسەلەیەی  ئە م 

باندۆری سیاسی زۆری لەسەر واڵتیان خستەوە، ئەم مەسەلەیە تەنها سەری 

و  ستاڤراكاكیس  لە  جگە  بەڵكو  نەخوارد،  هەواڵگری  دەزگای  بەڕێوەبەری 

پانگالۆس، وەزیری ناوخۆ و ئاسایشی گشتی دەبوو دەست لەكار بكێشنەوە، 

هاواڵتیانی  لەبەردەم  ناوبانگی حكومەت  كە سومعەو  ئەوەی  وێرای  ئەمە 

ئاكامێكی  بەڵكو  بوو،  لەكەدار  تەنها  نەك  بە شێوەیەكی زۆر خراپ  خۆیدا 

لە خەڵكی  زۆر  بەشێكی  لێكەوتەوە، چونكە  لەسەر حكومەت  زۆر خراپی 

یۆنان بە دڵێكی گەرمەوە پشتوانی لە مەسەلەی كورد دەكەن دژ بە توركیا 

هەمان  لەمەوبەر  سەدە  یەك  تەنها  خۆیان  باووباپیرانی  كە  مەسەلەیەك 

تێكۆشان و خەباتیان لە دژی توركیا بۆ هەمان مەبەست بەرپا دەكرد، ئەمە 

وێرای ئەوەی پشتیوانی لە خودی ئۆجەالن و پەكەكە لە یۆناندا زۆر گەورەیە 

سەرزەنیشتی  راستەكانیشەوە  و  چەپەكان  الیەن  لە  یۆنان  حكومەتی  بۆیە 

كراو بەرپرسیاری ئەوەی خرایە ئەستۆ كە ئەو ئۆجەالنی بە دیاری پێشكەش 

بە دوژمنی خوێنەخۆری واڵتەكەیان كردووە!

بۆ  ئەوەمان  هەلی  ئێمە  ئیرت  ئۆجەالن  یاوەرەكانی  بوونی  ئازاد  پاش 

رەخسا كە روداوەكان و چیرۆك و بەسەرهاتی كینیا لە دەستی یەكەمەوە 

راستەوخۆ بزانین، پاش ئەوەی پیالنی دەستگیر كردنی راستەوخۆی ئۆجەالن 

بە  ئۆجەالن  و  نەگرت  سەری  نەیرۆبی  فڕۆكەخانەی  بە  گەیشتنی  لەگەڵ 
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 › باڵوێزخانەی یۆنان لە نەیرۆبی، جۆرج كۆستاوالس  سەالمەتی دەگاتە كن 

GEORGE KOSTOULAS‹ بالوێزی یۆنان لەو واڵتە بە شێوەیەكی رۆژانە 

لە  تایبەت  بە  بۆ دەچێت  رێنوێنی  و  لە الیەن حكومەتی خۆیەوە فەرمان 

الیەن پەنگالۆس، وەزیری ئەو دەمەی دەرەوەی یۆنان، ئامانجی ئەم رێنوینی 

لە شێوەكان ئۆجەالن  بە شێوەیەك  بتوانن  بوون كە  ئەوە  دیارە  كردنانەش 

ئەمە  باڵوێزخانەكە،  دەرەوەی  بچێتە  بكەن  قایلی  بەفێڵ  و  هەڵخەڵەتێنن 

دابوو  ئۆجەالن  بە  ئەوەی  تەواوی  بەڵێنی  یۆنان  كە حكومەتی  كاتێكدا  لە 

و  پاراسنت  لەژێر  دەكەن  ئەفریكای  باشوری  رەوانەی  كاتەی  ئەو  هەتا  كە 

پارێزبەندی تەواوی حكومەتی یۆناندا دەبن.

رۆژێك پاش گەیشتنیان بۆ نەیرۆبی پەنگالۆس پێشنیازی ئەوە دەكات كە 

״ بۆ ئەوەی ئۆجەالن بحەسێتەوەو ماندوو بوونی دەربچێت ئەوە دەتوانێت 

چەند رۆژێك بڕوات بۆ كێڵگەی كەسێكی یۆنانی لە نەیرۆبی״، بەاڵم كاتێك 

ئۆجەالن ئەم پێشنیازە رەتدەكاتەوە هەوڵی ئەوەی لەگەڵ دەدەن        ‹ 

بۆ كات بەسەر بردن‹ بەشداری بكات لە گەشتێكی شكاردا، بەاڵم ئۆجەالن 

ئەم داوایەش رەت دەكاتەوە، هەروەها ئۆجەالن ئامادە نەبووە بە ئۆتۆمبیل 

ئامادە  وەك  پێدەچێت   - داوە  هەوڵی  یۆنان  بكات،  سۆمال  بۆ  گەشتێك 

كاریەك بۆ كردەوەی رفاندنەكەی ئۆجەالن لە پازدەی فێربوەری – بە هەر 

بەجێبێڵن،  باڵوێزخانەكە  ناچاربكەن  ئۆجەالن  هاوەڵەكانی  بێت  شێوەیەك 

هەواڵگری  دەزگای  كەسی  چوار  رفاندنەكە  كردەوەی  پێش  رۆژێك  چەند 

خۆیاندا  لەگەڵ  ئۆجەالن  هاوەڵەكانی  دەدەن  هەوڵ  كینیاو  بۆ  دێن  یۆنان 

بەرن، بەاڵم پاش ئەوەی هاوەڵەكانی ئۆجەالن بە پشتگیری باڵوێزەكە ئەوە 

رەتدەكەنەوە كەبەبێ سەركردەكەیان لە باڵوێزخانەكە دەركەون ئەوكات ئیرت 

كارمەندەكانی دەزگای هەواڵگری یۆنان ناچار بانگ دەكرێنەوە بۆ یۆنان و 

دەڕۆنەوە.. 

ئەوان  ئەوەی  وەك  قورسرتە  لەوە  زۆر  دەردەكەوێت  بۆیان  بەمجۆرە 

ئەمەش  دەرەوە،  بێننە  باڵوێزخانەكە  لە  ئۆجەالن  بتوانن  دەكرد  چاوەڕێیان 
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بێئاگا  و  نەبووە  پیالنەكەدا هاوباش  لە  یۆنان  باڵوێزی  كە  ناگەیەنێت  ئەوە 

كە  لەوەی  ئاگابووبێت  بێ  باڵوێز  پیالنەكەدا  سەرەتای  لە  رەنگە  بووە، 

باڵوێزخانەكە  دەرەوەی  بباتە  ئۆجەالن  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  حكومەتەكەی 

تاكو بتوانن فرسەتێك بە توركەكان بدەن و بە  ئاسانی بیخەنە نێو داوەكە، 

جگە لەوەش حكومەتی یۆنان نەیخواستووە دەستی خۆی لەم پیالنەدا ئاشكرا 

بكات و بە روونی بیخاتە بەرچاوان بۆ ئەوەی ئەم بێ ئاگا بوونەی خۆشی 

بەجێبێڵێت،  باڵوێزخانەكە  خۆی  خواستی  بە  ئۆجەالن  دەبوو  دەربخات  وا 

بۆ منونە لە كاتی گەشتێكی شكاردا توركەكان بتوانن دەستگیری بكەن ئەوە 

ئەوسا بە فەرمی یۆنان بەرپرسیار نەدەبوو لەو روداوە...

بە  بەرامبەر  هۆشیارە  ئۆجەالن  كە  رووندەبێتەوە  ئ��ەوەی  پ��اش 

بە  پشتی  باڵوێزخانەكەو  لە  دەرەوەی  هێنانە  بۆ  ئ��ەوان  هەوڵەكانی 

پارێزبەندی باڵوێزو باڵوێزخانەكە قایمە، دەبوو بیر لە شتێكی دیكە بكەنەوە 

بۆیە ناچار بوون لەم بارەوە داوای هاوكاری كینیەكان بكەن، سێ رۆژ بەر لە 

دەستگیركردنەكە، واتە لە رۆژی ١٢ی فێبەروەری كۆستاوالس لە الیەن بویانا 

گۆدانا ‹ BOYANA GODANA‹ وەزیری دەرەوەی كینیاوە تەلەفۆنی بۆ 

دەكرێت و داوای چاوپێكەوتنی پەلەی لێدەكرێت ئەگەر بشكرێت هەر ئەو 

رۆژە بێت، پێدەچێت كۆستاوالس هەستی بە شتێك كردبێت بۆیە لەوەاڵمی 

دووشەممەی  رۆژی  هەتا  ناتوانێت  نەخۆشەو  ئەو  كە  گوتبووی  داواكەدا 

داهاتوو هیچ كارێك ئەنجام بدات... رەنگە كۆستاوالس بەمە هیوای ئەوەی 

سەالمەتی  بۆ  كارێك  ئەوەی  بۆ  بێت  بەس  كات  رۆژ  سێ  كە  خواستبێت 

ئۆجەالن بكات، رەنگە ویستبێتیشی كات بەدەست بێنێت بۆ ئەوەی بتوانێت 

لەگەڵ حكومەتەكەی خۆیدا گفتوگۆیەك لەو بارەوە ئەنجام بدات..

پاش ئەوەی باڵوێز لە ١٥ ی فێربوەری چاوی بە گۆدانا دەكەوێت ئیرت 

ئۆجەالن و هاوەڵەكانی ئاگادار دەكاتەوە كە دەبێت باڵوێزخانەكە بەجێبێڵن، 

ئەگەر ئەوە نەكەن هەروەك باڵوێزەكە بەوان دەڵێت ئەوە رەوشەكە بۆ خۆیی 
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كۆستاوالس  بەاڵم  دەبێت،  خەتەرناك  زۆر  باڵوێزخانەكە  كارمەندانی  بۆ  و 

داوە  ئەوەیان  بەڵێنی  كینیەكان  كە  بەوەی  داوەتەوە  ئۆجەالنی  دڵنەوایی 

دڵی خۆی دەگوێزنەوە... من  بە  ئارام  بۆ واڵتێكی  و هاوەڵەكانی  ئۆجەالن 

لەوباوەڕەدا نیم كە باڵوێزەكە هەتا ئەو كاتە بێئاگا بووبێت لەوەی كە چی 

ئۆجەالن  بووە  ئامادە  واڵتێك  دەستبەجێ  وا  چۆن  و  بۆچی  روودەدات! 

بگرێتەخۆ؟ بەرژەوەندی كینیا لێرەدا لە چیدایە كە ئۆجەالن بەرەو شوێنێكی 

سەالمەت بگوێزنەوە؟ ئەگەر كینیەكان بەراست دەخوازن یارمەتی ئۆجەالن 

بدەن بۆچی باڵوێزخانەكە لە مەترسیدایە؟.

كەمێك پاش گفتوگۆكەی كۆستاوالس لەگەڵ ئۆجەالن، بەرپرسی دەزگای 

كە  گوتووە  ئەوەی  راستەخۆ  ئەو  باڵوێزخانەكە،  بۆ  دێت  كینیا  هەواڵگری 

دەبێت هەر ئێستا ئۆجەالن لە كینیا نەمێنێت، باڵوێزی یۆنان لەو كاتەدا لە 

الیەن یەكێك لە پۆلیسە كینیەكانەوە هۆشداری پێدەدرێت كە ئەگەر بێتو 

ئۆجەالن لەگەڵیاندا نەیەت ئەوە ناچاردەبن بە هێز بێنە نێو باڵوێزخانەكەو 

دەزگای  بەرپرسی  وتەی  پێی  بە  بیكوژن.  یاخود  دەستگیربكەن  ئۆجەالن 

هەواڵگری كینیا تاكە شت لەم ساتەدا كە فریای ئۆجەالن بكەوێت ئەوەیە 

هاوكاری  بە  ئەو  بڕوات،  لەگەڵیاندا  بێتەدەرو  باڵوێزخانەكە  لە  ئەو  كە 

كارمەندانی دەزگاكەی دەبرێت بۆ فڕۆكەخانەو لەوێ فڕۆكەیەك چاوەڕوانی 

دەكات، تەنها شت كە ئۆجەالن پێویستە بیكات ئەوەیە كە بزانین دەیەوێت 

بڕوات  دەیەوێت  گوتویەتی  وەاڵمدا  لە  ئۆجەالنیش  بەرین،  واڵتێكی  چ  بۆ 

بە  پاشان  و  كردووە  كورتیان  تەلەفۆنێكی  ئەمە  بۆ  كینیەكان  هۆڵەندا،  بۆ 

ئۆجەالنیان گوتووە   ‹ زۆر باشە هەموو شتێك ئامادەیە‹!

بەاڵم بیگومان ئۆجەالن بڕوای بە بارودۆخەكە نەبووە بۆیە داوای كردووە 

كە دەیەوێت تەلەفۆن لەگەڵ ژمایەك لە راوێژكارانی خۆی لە دەرەوەی واڵت 

بكات بەر لەوەی بڕیار بدات، بێگومان ئەمەش رێگای نەدراوە. لەم كاتەدا 

پەنگالۆس كە پێدەچێت ئاگاداری وردودرشتی رەوشەكەی نێو باڵوێزخانەكە 
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كە  كردووە  ئۆجەالن  لە  داوای  و  كردووە  ئۆجەالن  بۆ  تەلەفۆنی  بووبێت 

فڕۆكەخانە״  بۆ  بچێت  لەگەڵیاندا  و  بكات  پەسەند  كینیەكان  داوایەی  ئەو 

بێگومان باشرتدەبێت بۆ خۆت ئەگەر بگەیتە ئەوروپا، بۆیە دەبێت ئەو كارە 

بكەیت״ ئەمە وتەی پەنگالۆس بووە لەگەڵ ئۆجەالن كە ئاگاداری ئەگەری 

هاتنەژورەوەی بەزۆری پۆلیسی كینا بۆ ناو باڵوێزخانەكە لە هەر ئانوساتێكدا 

بووە، بۆیە تەنها چارەسەر ئەوە بووە كە ئۆجەالن بەگوێیان بكات و لەگەڵ 

كینیەكاندا بڕوات بۆ فڕۆكەخانە.

بەمجۆرە كۆستاوالس داوای لە ئۆجەالن كردووە كە بەگوێیان بكات و 

باوەڕەدا  لەو  ئەو  باڵوێز  بەپێی وتەی  بڕوات،  فڕۆكەخانە  بەرەو  لەگەڵیاندا 

بووە كە ئۆجەالن بەرەو هۆڵەندا دەبەن، بەاڵم كاتێك ئۆجەالن و هاوەڵەكانی 

دێنە  ناوباڵوێزخانەكە  لە  باڵوێزەكە خۆی  ئۆتۆمبیلی  بە  باڵوێزەكەدا  لەگەڵ 

لە دەرەوە وەستاون،  لە جۆری جێب  ئۆتۆمبیل  دەرەوە سەیردەكەن چوار 

باڵوێزەكە رادەگرن و زۆر لە ئۆجەالن دەكەن  پۆلیسە كینیەكان ئۆتۆمبیلی 

هاوەڵەكانی  و  كۆستاوالس  كاتێك  بەاڵم  بڕوات،  لەگەڵیاندا  و  دابەزێت  كە 

ئۆجەالن داوای ئەوە دەكەن لەگەڵ ئۆجەالندا بن  لە الیەن پۆلیسەكانەوە 

لە فڕۆكەخانە یەكرت دەبیننەوە‹، لەم   › پێیان دەڵێن  لێدەكرێت و  رێگریان 

و  دادەخەن  دەرگاكە  و  جێبەكان  لە  یەكێك  نێو  دەخرێتە  ئۆجەالن  نێوەدا 

ئۆتۆمبیلەكە بە خێرایی لێدەداو بەرەو فڕۆكەخانە دەڕوات.

ئەوانی دیكە هەوڵدەدەن دوای ئۆتۆمبیلەكەی ئۆجەالن بكەون، بەاڵم 

كاتێك  دەكەوێتەوە،  دوور  لەوان  زیاتر  بێت  تا  و  دەبێت  خێراتر  زۆر  ئەو 

هێشتا  بوو  تێدا  ئۆجەالنی  جێبەكەی  دەرگای  دەبینن  فڕۆكەخانە  دەگەنە 

كراوەن و ئۆتۆمبیلەكەش هیچ كەسی تێدا نەماوە، ئۆجەالن ئەو ساتە لە نێو 

فڕۆكەیەكی توركیدا بوو، بەڕێوە بەرەو توركیا!
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 - ٢ -
حكومەتی كینیا تاكە حكومەتی تێوەگالو، بەڵكو بە دڵنیایشەوە یەكێك 

حكومەتی  توركیا  و  یۆنان  لە  جگە  نەبوو،  كارە  ئەم  گرنگەكانی  الیەنە  لە 

ئەمەریكا رۆڵێكی یەكالكەرەوەی لەم پیالنەدا هەبوو، سەرەتا یاخود با بڵین 

چەند رۆژێك پاش دەستگیركردنەكەی ئۆجەالن ئەم واڵتە هەموو پەیوەندی 

لە الیەن  بەاڵم سەرەنجام  لێدەكرد،  نكوڵی  پیالنەدا  لەم  دەستێكی خۆی  و 

چەندین دامەزراوەی فەرمی ئەوە چەسپی كە توركیا لە رێگای هاوكاری و 

پشتیوانی ئەمەریكاوە ئۆجەالنی بەردەست كەوتووە.

سەرقاڵبوونی ئەمەریكا بەم كارەوە نیوساڵ بەر لە دەرئەنجامی كۆتایی 

لە  بوو،  سوریا  لە  هێشتا  ئۆجەالن  كاتێك  دەستپێدەكات،  دەستگیركردنەكە 

ئۆكتۆبەری ساڵی ١٩٩٨ توركیا فشارەكانی خۆی بۆسەر دیمەشق زیاتر دەكرد 

تا كار گەیشتە هەڕەشەی سەربازی ئەگەر بێتو سوریا ئۆجەالن لە واڵتەكەی 

دەرنەكات، بێگومان توركیا لە پازدە ساڵی رابووردوودا نیگەران بوو لەوەی 

كە سوریا داڵدەی ئۆجەالنی دەدا، بۆیە ئیرت راشكاوانە داوای كۆتایی ئەمەی 

توركیا  دەوڵەتی  یەكەمی  ژمارە  دوژمنی  كە  بوو  ئەوە  خوازیاری  و  دەكرد 

دەستگیر بكرێت و رادەستی توركیا بكرێتەوە.

زیاتر  هەركات  لە  دا   ١٩٩٨ ساڵی  كۆتایی  لە  كە  ت��ورك  دەوڵەتی 

هەوڵەكانی خۆی بۆ دەستگیركردنی ئۆجەالن چڕتر كردەوە شتێكی چاوەڕوان 

نەكراو نەبوو. حكومەتی سەرۆك وەزیران ئەجەوید لەبەردەم هەڵبژاردنی 

بەهێزتر  كات  لەهەموو  توركیا  لە  توندڕەوەكانیش  راستە  بوو،  پەرلەمانیدا 

دەدۆڕێت،  ئەجەوید  هەڵبژاردنەدا  لەو  كە  نەبوو  لەوەدا  گومان  بوون، 

بۆخۆی  ناوخۆی واڵتدا سەركەوتنێك  لە  بوو  بەوە  پێویستی  ئەجەوید  بۆیە 

بەدەست بێنێت، شتێك بەدەست بێنێت كە مسۆگەری سەركەوتنی بكات بۆ 

منونە دەستگیركردنی ئۆجەالن، ئەمەریكاش بەڵێنی ئەوەی دابوو بە توركیا 

كە بۆ ئەم كارە هاوكاری دەوڵەتی توركیا دەكات، چونكە ئەمەریكاش زۆری 
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ال مەبەست بوو كە پەیوەندییەكانی لەگەڵ توركیا بە چەسپاوی مبێنێتەوە بۆ 

ئەوەی بتوانێت بنكەی ئاسامنی ‹ ئەنچەرلیك‹ بەردەوام بەكاربێنێت، بۆیە 

كاری  سەر  هاتنە  بە  پەیوەندیانە  ئەو  كە  نەبوو  ئەوە  خوازیاری  ئەمەریكا 

راستە  توند رەوەكانی توركیا بخاتە بەردەم هەڕەشەوە.

بۆ ئەوەی دەستبەكاریش بن بۆ دەستگیركردنی ئۆجەالن دەبوو سەرەتا 

كار بۆ ئەوە بكەن ئۆجەالن لەو پەناگا ئارامەی كە سااڵنێكی دووروو درێژە 

دا  توركیا  بە  رێگای  تەنها  نەك  ئەمەریكا  بۆیە  داببڕن  بەهرەمەندە،  لێی 

هەڕەشەی جەنگ بەرامبەر بە سوریا بكات، بەڵكو خۆشی ژێر بەژێر كەوتە 

سەر خەت و چەندین داخوازی هەڕەشە ئامێزی لە سوریا دەكرد بۆ ئەوەی 

بۆیە  بێت،  ئۆجەالن  دەستبەرداری  بكات  ناچار  سوریا  بتوانێت  ئاكامدا  لە 

سوریاو توركیا لە ٢١ی ئۆكتۆبەری ١٩٩٨ دا رێكەوتنێكیان مۆركرد56 و تێیدا 

سوریا ناچاركرا هەموو هاوكاری و پشتیوانیەكی خۆی بۆ ئۆجەالن و پەكەكە 

رابگرێت، سەرەنجام دەبوو ئۆجەالن سوریا بەرەو روسیا بەجێبێڵێت و پاشان 

لەوێشەوە بەرەو ئیتالیا بڕوات، ئیتالیاش تا سەر نەیتوانی بەرگەی فشارەكانی 

ئەمەریكا بگرێت...

بەهەنگاو  هەنگاو  ئەمەریكا  هەواڵگری  دەزگ���ای  كاتێكدا  لە 

كەناڵە  رێگای  لە  دەكرد،  ئیتالیا  لە  ئۆجەالنیان  دەرەوەی  رۆشتنە  چاودێری 

دیبلۆماسیەكانی خۆشیانەوە سەرقاڵی ئەوە بوون كە هاوپەیامنەكانی خۆیان 

بەهیچ  ئەمەریكا  كە  ئاگاداركەنەوە  لەوە  ئەفەریكا  روسیاو  و  ئەوروپا  لە 

دەبێت  راستیشدا  لە  بدەن.  ئۆجەالن  داڵدەی  نابێت كەسیان  قایل  جۆرێك 

زۆر  فشارێكی  نەبوو  بەوە  پێویستی  ئەمەریكا  كە  بگوترێت  راستییە  ئەوە 

ئەوە  پەرۆشی  لەو دەوڵەتانە  كام  ئەو دەوڵەتانە، چونكە هیچ  بخاتە سەر 

56- چەند رۆژێك بەر لەو رێكەوتننامەیە سەرۆكی میرس حوسنی موبارەك )كە پێدەجێت 

خەتەرناكی  كردو  سوریا  بۆ  پەلەی  بە  سەردانێكی  بووبێت(،  ئەمەریكا  داوای  لەسەر 

رەوشەكەو جدی بوونی هەڕەشەكانی توركیای بە سەرانی ئەو واڵتە راگەیاند- وەرگێڕ-
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نەبوون كە پێشوازی لە ئۆجەالن بكەن، بەاڵم بێگومان مامەڵەی ئەمەریكا 

رۆلی زۆر گرنگی هەبوو لەوەی كە هیچ كام لەوانە ئامادە نەبوون ئۆجەالن 

بگرنە خۆیان و پەناگەیەكی ئارامی بدەنێ.

بۆچی سەرەنجام ئۆجەالن گەیشتە كینیا؟ ئەمە ئەو پرسیارەیە بە روونی 

وەاڵمی نادرێتەوە ئەگەر نەزانین كێ بوو ئەو كەسەی ئۆجەالنی رادەستی 

توركەكان كرد؟ ئەمەریكیەكان هەتا ئەمڕۆ باس لەوە دەكەن كە ئەوان هەتا 

ئۆجەالن نەگەیشتبووە نەیرۆبی ئاگاداری ئەوە نەبوون و نەیاندەزانی ئەو 

لە  ئەو  كە  زانیویەتی   كاتە  ئەو  ئەوان  هەواڵگری  دەزگای  گوایا  كوێیە،  لە 

باڵویزخانەكەوە بە تەلەفۆنی دەستی قسەی  نێو  كینیایە كاتی ئۆجەالن لە 

كردووە، بەاڵم ئەمەریكا دان بەوەدا دەنێت كە ئەوان راستەوخۆ پاش زانینی 

ئەو راستیە دەزگای هەواڵگری توركیان لەوە ئاگادار كردۆتەوە، بەاڵم دەست 

من  رەتدەكەنەوە!...  ئۆجەالن  دەستگیركردنی  و  رفاندن  بۆ  تێكەاڵوكردنیان 

لەم  ئەمەریكا  توركیاو  نێوان  هەماهەنگی  و  هاوكاری  كە  ب��اوەڕەدام  لەو 

بارەدا زۆر لە تەلەفۆنێكی تایبەت بە ئاشكراكردنی شوێنی تازەی ئۆجەالن 

زیاتربووە، ئەگەرێكی زۆر لە ئارادایە كە نەك یۆنانیەكان، بەڵكو حكومەتی 

ئەمەریكا لە پشت بیرۆكەی ئەوە بێت كە ئۆجەالن هەرچۆنێك بووە رەوانەی 

نەیرۆبی بكرێت...

كەسێكی  رفاندنی  و  دەستگیركردن  ك��ردەوەی  وەك  كردەوەیەكی 

كرابێت،  جێبەجێ  و  دانرابێت  بۆ  پیالنی  وریایی  بە  دەبێت  ئۆجەالن  وەك 

بۆ  شوێنێك  دەبێت  پێویستەو  زەوی  لەسەر  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش 

ئەگەر  كرابێت...  ئامادە  هەواڵگریەكانەوە  دەزگا  الیەن  لە  مەبەستە  ئەم 

ئەمەریكا ویستبێتی زیاتر لە دەستگرتن هاوكاری توركیا بكات بەبێ ئەوەی 

ئاشكراو  بە  خۆی  هەواڵگری  دەزگای  ئەندامانی  بكات  ئەوە  سەركێشی 

ببێتە مایەی سەرنجڕاكیشان ئەوە كینیا لە هەر  تێوەگلێنێت و  لەبەرچاوان 

واڵتێكی دیكەی ئەفەریكا بۆ ئەمەریكیەكان باشرتەو گونجاوترین هەڵبژاردنە  
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!، چونكە هەر لە دوای هێرشەكەی ساڵیك لەمەوبەر بۆ سەر باڵوێزخانەی 

واڵتە  لەو  ئەمەریكا  دەزگای هەواڵگری  كارمەندی  نزیكەی سەد  ئەمەریكا 

جێگر كراون، سەرباری ئەمەش حكومەتی كینیا لەم بارەوە لەبەر هێرشەكەی 

پارساڵ بۆ سەر باڵوێزخانەی ئەمەریكا – بێگومان بەرامبەر بە پێشكەشكردنی 

تۆزێك پارەش- بێ ئەمالو ئەوال ئامادە دەبێت هاوكاری ئەمەریكا بكات. 

توركە ی  تیمە  ئەو  نێو  لە  كە  دەك��ەن  لەوە  باس  كەسیش  هەندێك 

ئەندام و كەسانی دەزگای هەواڵگری  نەیرۆبی  لە  ئۆجەالنیان دەستگیركرد 

ئەمەریكا هەبووە، من ئەمە نازانم، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا رەتی ناكەمەوە، 

ئەو كرتە ڤیدیۆیانەی ئۆجەالن لە نیو فڕۆكەكەدا كە بەڕێگاوەیە بۆ توركیاو 

شارەزاو  كەسانی  الیەن  لە  تەنانەت  كرانەوە،  دوب��ارە  و  نیشاندراو  زۆر 

تیمەكە  كەسانی  هەموو  راستە  دەسەملێنن،  شت  هەمان  پسپۆڕیشەوە 

ماسك بەسەرن و كەس دەموچاویان نابینێت، بەاڵم بە ئاسانی هەست بەوە 

دەكرێت كە النی كەم یەكێك لە ئەندامانی تیمەكە چاوی شینە، راستە لە 

نێو كەسانی توركیشدا چاوشین هەن، بەاڵم ئەگەر سەرنج بدەین دەبینین 

ئەو كەسە چاوشینە هەرگیز قسەی نەكرد و نەك بەشداری لە ساڵوكردن و 

لەبەر  لە ئۆجەالن نەكرد، رەنگە  ناكات،بەڵكو هیچ پرسیارێكیشی  قسەكان 

ئەوە بێت كە توركی نازانێت؟ لەكاتی خۆشی دەربڕینەكەشدا ئەو بە ئاشكرا 

 HIGH( دیارە كە شێوازی ئەمەریكی تەواو بەكاردێنێت كاتێك بە شێوازی

FIVE57( دەستی بەرزدەكاتەوە بۆ هاوكارەكانی، بەاڵم زۆر بە ئاسانی دیارە 

كە ئەوانی دی زۆر باش نازانن وەك ئەو دەستیان بە دەستی یەكرتدا مباڵن..

رادەیە  ئەو  هەتا  ئەمەریكا  واڵتەیەكگرتووەكانی  راستیدا  لە  ئایا 

هاوكاربوون لەگەڵ توركیا؟ رەنگە وابێت، بەاڵم ئەمە هەموو لە چوارچێوەی 

high five -57 ئەمە شێوازێكی دەربڕینی خۆشیە لە نێوان ئەمەریكیەكاندا كاتێك بەهۆی 

لەپی  و  بەرزدەكەنەوە  دەستیان  زیاتر  یان  كەس  دوو  سەركەوتوانە  كارێكی  ئەنجامدانی 

دەست و پەنجەكانیان بە دەستی یەكرتدا دەماڵن دەڵێن good job -وەرگێڕ-
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پێشبینیكردن و هەڵسەنگاندندا دەمێنێتەوە، تەنها توركیا خۆی نەبێت هیچ 

واڵتێكی دیكەی پەیوەندار بە رفاندنی ئۆجەالنەوە - یۆنان، ئەمەریكا، كینیا - 

ئامادە نیە ئەو راستیە ئاشكرا بكات و دان بەو هاوكاریەدا بنێت. هاوشێوەی 

ئەمەریكا یۆنانیەكانیش نكولی لەوە دەكەن كە هیچ شتێكیان سەبارەت بە 

لێدوانەكانی  بەپێی  زانیبێت،  رفاندنی ئۆجەالنیان  یاخود كردەوەكەی  پیالن 

هەردوو واڵت هەموو ئۆپراسیۆنەكە بە تەواوی لە الیەن دەزگاری هەواڵگری 

توركیاوە بە هاوكاری حكومەتی كینیا ئەنجام دراوە...

سەروك وەزیرانی یۆنان سمیتس لەم بارەوە لەبەردەم كەناڵەكانی میدیا 

پێشكەش  كۆمەك�ێكی  و  هاوكاری  جۆرە  هیچ  حكومەتەكەی  كە  رایگەیاند 

كاری  دوا سات  یۆنان هەتا  پێچەوانەوە حكومەتی  بە  نەكردووە  توركیا  بە 

بۆ ئەوە كردووە فریای ئۆجەالن بكەوێت و وێرای راوێژو داوای بەردەوامی 

یۆنان لە ئۆجەالن - ئەمە بەپێی قسەكانی سمیتس- كە باڵوێزخانەی یۆنان 

خۆی  ئۆجەالن  پێدەچێت  بەاڵم  مبێنێتەوە،  لەوێ  هەر  و  بەجێنەهێڵێت 

بڕیاریداوە باڵوێزخانەكە بەجێبهێڵێت. 

ئەمەش دیارە بە پێچەوانەی لێدوانی هەرچوار هاوەڵەكەی ئۆجەالنە، 

بە  پەیوەندی  چارەنوسیدا  ساتی  گرنگرتین  لە  پەنگالۆس  تەنها  نەك 

كینیای  داواكەی  كردنی  قبوڵ  و  بوون  قایل  داوای  و  دەكات  ئۆجەالنەوە 

لێدەكات،،بەڵكو پاش دەستگیركردنی ئۆجەالنیش هەرچوار هاوەڵەكەی ئەو 

لە ناو باڵوێزخانەكەدا دەستبەسەر دەكرێن و بەزۆر داوای ئەوەیان لێدەكەن 

كە دەبێت بڵێن ئۆجەالن بە خواستی خۆی باڵوێزخانەكەی بەجێهێشتووەو 

چۆتە دەرەوە!

تەنانەت كینیاش زۆر توندی ئەوە رەتدەكاتەوە كە لە دوورو نزیك هیچ 

پەیوەندیەكی بە رفاندنی ئۆجەالنەوە هەبێت، گۆدانا وەزیری دەرەوەی كینیا 

لە لێدوانی رۆژنامەوانی خۆیدا چەند رۆژێك پاش دەستگیركردنی ئۆجەالن، 

ئاگاداری  شێوەیەك  هیچ  بە  سەرەتادا  رۆژانی  لە  كینیا  كە  رادەگەیەنێت 
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ئەوە نەبووە ئۆجەالن لە واڵتەكەدایە، تەنها رۆژی ١٥ی فێربوەری – رۆژی 

خۆیان  ئەوان  بووە!  ئەوە  ئاگاداری  رفاندنەكە-  ئۆپراسیۆنی  ئەنجامدانی 

گومانی ئەوەیان كردووە كە ئەو سەركردە كوردە خۆی لە نێو باڵوێزخانەی 

یۆناندا حەشار داوە، گۆدانا حكومەتی یۆنان بەوە گوناهبار دەكات كە بە 

پاش  واڵتەكەیەوە!  هێناوەتە  قاچاخ  بە  ئۆجەالنیان  یاسایی  نا  شێوەیەكی 

دەستگیركردنەش حكومەتی كینیا داوای لە یۆنان كرد كە باڵوێزەكەی خۆی 

لەو واڵتە بكێشێتەوە.

بەپێی وتەكانی گۆدانا، حكومەتی كینیا پاش ئەوەی زانیویەتی ئۆجەالن 

لە كینیایە، بە باڵوێزی یۆنانیان راگەیاندووە كە ئۆجەالن دەبێت دەستبەجێ 

خاكی كینیا بەجێبێڵێت، ئەم شتە چۆن دەكرێت ئەوە ئیرت بەرپرسیاریەتی 

ئەركی  شێوەیەك  هیچ  بە  ب��وارەدا  لەم  كینیا  و  بووە  یۆنان  حكومەتی 

ئۆجەالن  كە  نەبووە  لەوەدا  رۆلێكی  هیج  و  خۆی  شانی  سەر  نەخستۆتە 

لە كینیا بەدەركەوێت، هەروەها دیسان بە پێی وتەكانی گۆدانا حكومەتی 

توركیادا  لەگەڵ  پەیوەندییەكی  هیچ  ئۆجەالن  مەسەلەی  سەبارەت  كینیا 

نەبووە، لەوەش خۆشرتو بەهێزتر: حكومەتی كینیا بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ 

حوكمی  توركیا  لە  ئۆجەالن  چونكە  نەدەبوو،  ئۆجەالندا  رادەستكردنەوەی 

لەسێدارەدانی هەیە!

پێشبینی تێوەگالن و هاوكاری كینیا لە رفاندنەكەی ئۆجەالندا پاش سێ 

سەرەتای  بوو،  بەهێزتر  زیاتر  دیسان  ئۆپراسیۆنەكە  ئەنجامدانی  لە  مانگ 

چەند  كە  كرد  ئاشكرای  واڵتە  ئەو  پەرلەمانی  ئەندامێكی  مەی  مانگی 

كاربەدەستێكی حكومەتی واڵتەكەی پێنج ملیۆن دۆالری ئەمەریكیان وەك 

پاداشتێكی هاوكاری كردنیان لە رفاندنی ئۆجەالن، لە توركیاوە وەرگرتووە، 

بەاڵم حكومەتی كینیا وەرگرتنی ئەو بڕە پارەیە لە توركیا پشتڕاست ناكاتەوە، 

لەم بارەوە لیژنەیەكی پارلەمان دروستكرا بۆ لێكۆلینەوە لە راستیەكان، بەاڵم 

هیج ئەنجامێك لەم بارەوە بە دیار نەكەوت.
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لەالیەن  ئەمەریكا،  كینیاو  و  یۆنان  تێوەگالنی  و  پەیوەندی  وێ��رای 

دەكرێت،  ئیرسائیلی  مۆسادی  تێوەگالنی  و  رۆل  لە  باس  كەسەوە  زۆر 

نەجاتی  توركیاوە  هەواڵگری  دەزگای  سەرۆكی  الیەن  لە  پاگەندانەش  ئەم 

باس  بلیجان  كرایەوە!  لەسەر  جەختی    ›NECATI BILICAN  › بلیجان 

لەوە دەكات هەر لە سەرەتای كارەكەوە مۆساد زۆر بەوەردی بەشداری لە 

ئۆپراسیۆنەكەدا بووە و بەشوێن ئۆجەالندا گەڕاوە، مۆساد بەردەوام زانیاری 

تایبەت بە شوێنی مانەوەی ئۆجەالن پاش رۆشتنی لە رۆما بە توركەكان داوە 

״ لە دەستگیركردنی ئۆجەالندا دەبێت سوپاسێكی زۆری مۆساد بكرێت كە 

رۆڵێكی یەكالكەرەوەی گرنگی هەبوو״ ئەمە لێداوانی بلیجانە !

كە  دەكەن  ئەوە  پێشبینی  خۆرئاواش  دیكەی  هەواڵگریەكانی  دەزگا 

مۆساد رۆلی كاریگەری دیبێت لە هاوكاری كردنی دەزگای هەواڵگری توركیا 

ئەمەش بەهۆی شارەزایی و كارەمەیی ئیرسائیلەكانەوە لەم بارەوە، هەروەك 

ئیخامن  ئەدۆلف  جەنگ  تاوانباری  توانیان  شەستەكاندا  سااڵنی  لە  چۆن 

پێدەچێت  بەمجۆرە  بڕفێنن.  ئەرجەنتینەوە  لە   )ADOLF EICHMAN(

مۆساد لە رفاندن و جێبەجێكردنی ئۆپراسیۆنی رفاندنەكە هاوكاریان پێشكەش 

بە توركیا كردبێت، ئەمەش تەنها قسە نیە، چونكە مۆساد هاوشێوەی دەزگای 

هەواڵگری ئەمەریكا پەیوەندی باشی لەگەڵ كینیا هەیە، ئەمە وێرای ئەوەی 

دەزگای  بۆ  راهێنانی  و  دەرس  دەورەو  مۆساد چەندین  رابووردوودا  لە  كە 

هەواڵگری توركیا ریكخستووە، بەاڵم ئیرسائیل هەموو جۆرە پەیوەندیەك لەم 

بارەوە بە تەواوی رەتدەكاتەوە.

لە  جۆریك  بە  و  واڵتێك  چ  كە  بێت  ئاشكرا  رۆژان  لە  رۆژێك  رەنگە 

هەتا  تێوەگالوە،  كینیا  لە   ١٩٩٩ فێربوەری  ١٥ی  روداوەكانی  لە  جۆرەكان 

ئەوكاتەش دەبێت ئێمە مامەڵە لەگەڵ بۆچوونەكان یاخود پێشبینی و زانیاری 

نیوە دروست بكەین، كەس ناخوازێت هیچ بدركێنێت، كەس هیچی نەزانیوە 

و كەس ئاگای لە هیچ نەبووە و هیچ كەس لەم بارەوە هیچی نەكردووە... 

ئەو راستیەی كە ئۆجەالن لە فڕۆكەخانەی نەیرۆبی كەوتۆتە دەست توركیا 
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ئەو  توركیاش  فەرمیەكانی  سەرچاوە  تەنانەت  و  چەسپاوە  راستیەكی  ئەمە 

راستیە ناشارنەوە، بەاڵم ئەوان دەڵێن ئەو تیمە تایبەتەی دەزگای هەواڵگری 

كارەكە  لە  بەر  رۆژێك  چەند  ئەنجامداوە  ئۆپراسیۆنەكەی  ئەوەی  توركیا، 

دەگەنە واڵتی ئۆگەندای دراوسێ و لەوێ چاودیری رەوشەكە دەكەن، بەاڵم 

ئەوان جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە كە هیچ كەس لەم كارەدا هاوكاری 

ئەوان نەبوون، هیچ كەس ئۆجەالنی نەهێناوە بۆ فرۆكەخانەكە و هیچ كەس 

ئەوی نەداوەتە دەست دەزگای هەواڵگری توركیا.

ئەگەر مبانەوێت بڕوا بەم هەقایەتەی توركیا بكەین ئەوە دیارە ئۆجەالن 

توركەكان  بە  خۆی  لەوێ  فڕۆكەخانەكەو  بۆ  رۆشتووە  خۆی  پێی  بە  خۆی 

ناساندووە و خۆی داوە بەدەست دەسەاڵتدارانی توركەوە.

- ٣ -
دیكەش  واڵتانی  سیاسەمتەدارانی  دەگێڕاو  جەژنی  توركیا  كاتێكدا  لە 

ئۆپراسیۆنەكەی  لە  خۆیان  رۆڵێكی  هەموو  لە  بوون  نكوڵیكردن  سەرقاڵی 

پەكەكە  بوون،  دیكە  گرفتی  كۆمەڵێك  سەرگەرمی  كوردەكان  نەیرۆبی، 

نەدەبوو تەنها مامەڵە لەگەڵ راستی دەستگیركردنی ئۆجەالندا بكات و خۆی 

لەسەر رابێنێت، بەڵكو دەبوو ئەركە تازەكەی سەرشانیان واتە بەرگریكردن لە 

ئۆجەالنی سەركردەیان لە رووی سیاسی و قەزائیەوە رێكبخەن. بەگەڕخستنی 

ئەركێكی لەو جۆرە لە بارودۆخێكی ئاسایی و ئارامدا كارێكی ئاسان نیە چ 

جای ئەوەی لەم بارودۆخەدا كە هێندەی تر كارەكانیان قورسرت دەكات، بۆ 

منونە چۆنیەتی پەیوەندیكردنیان بە ئۆجەالنەوە و گرفتی بەرگریكردن لەو 

لە توركیادا. ئەو پارێزەرانەی كە خۆیان بۆ بەرگریكردن لە ئۆجەالن تەرخان 

داخۆ  كە  نیە  ئاشكرا  ئێستاش  كردبوو هەرهەموویان دەستگیركران و هەتا 

ئۆجەالن رێگای دەدرێت خۆی پاریزەرێك دەستنیشان بكات بۆ بەرگریكردن 

لێپێچینەوەو  لەناو خودی پەكەكەشدا رەوشەكە بەبێ  لێی؟ وێرای ئەمەش 
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تۆمەت و لۆمە بەخشینەوە بەرامبەر بەو كەسانەی كە بە بەرپرس نارسان 

بەرامبەر بەو فیاسكۆیە، تێنەپەڕی، بەڵكو چەند كەسێكی راوێژكارو نوێنەری 

پەكەكە لە چەندین شوێندا بەرپرسیارێتیان خرایە ئەستۆ، چەندین كەسیش 

خۆیان كشاندەوەو وازیانهێنا... پاش دەستگیركردنەكەی ئۆجەالن لە هەندێك 

لەوانە بۆ منونە یاڤوز زۆر كەمم بیست، ئەلێكس لە پاش رۆشتنی ئۆجەالن 

لە روسیا ئیرت لەبەرچاو نەما، لە پاشاندا لە رێگای جۆنەوە ئەوەم زانی كە 

ئەلێكس ماوەیەكی درێژ لە روسیا دەستگیركراوەو لە زینداندا بووە، جۆن 

خۆی لەگەڵ ‹ هەڤاڵە كوردەكان‹ هیچ گرفتی نەبوو، بەاڵم پاش روداوەكە 

لە رۆژان  بۆ پشتی پەردەی شانۆكە، ئەگەر رۆژێك  زیاتر خۆی كشاندبووە 

ئەمە  بێگومان  ئەوە  هەبووە  كارەدا  لەو  دەستی  جۆن  بێت  ئاشكرا  ئەوە 

سكانداڵ و ریسوا بوونێك دەبێت بۆ ئەو، زێڕین تا ماوەیەكی دریژ كۆنتاك 

پێرسۆنم بوو لە برۆكسل، بەاڵم لە پاشاندا كارێكی نوێ ی وەرگرت..

بوو،  گەورە  كۆستێكی  پەكەكە  بۆ  تەنها  نەك  ئۆجەالن  دەستگیركردنی 

بەڵكو كوردانی سەرتا سەری جیهانی راچڵەكاند، كوردەكانی نەك تەنها ناكام، 

بەڵكو سەرش�ێ�تی�ش كرد، سەرشێت بوون لەو خیانەتەی لەالیەن حكومەتی 

یۆنان و كینیاوە لە سەركردەكەیان كرا، توڕەوسەرشێت بوون لە ئەروروپا كە 

ناخوازێت هیچ شتێكی ئەوتۆ لە خزمەت دۆزی كوردا بكات..

شەوی ١٦/١٥ ی مانگی فێربوەری كەمێك پاش ئەوەی دەستگیركردن و 

رفاندنی ئۆجەالن ئاشكرا بوو، سەدان كورد نەك لە ئەوروپا،بەڵكو لە سەرتا 

و خۆپیشاندانیان  پرۆتێستەكردن  كردەوەی  راپەڕین چەندین  دنیادا  سەری 

ساز كرد كە هەندێكیان ئاشتیانە نەبوون، وێرای دەنهاخ كوردەكان لە زیاتر 

لە ٣٠ پایتەخت و شاری دنیادا، لە لەندەنەوە تا مارسیلیا، لە ڤانكۆڤەرەوە 

ئەم  كرد،  داگیر  نوێنەرایەتیەكانیان  و  كونسولیەت  باڵوێزخانەو  سیدنی  تا 

ئیرسائلی  هەندێكیشیان  بەاڵم  بوون،  كینیا  و  یۆنان  سەربە  زیاتر  شوێنانە 

بوون، هەندێك لەم كردەوەی داگیركردنانە وەك ئەوەی دەنهاخی هۆڵەندا 
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بەبێ خوێنڕشنت ئەنجام دران، بەاڵم بەداخەوە هەمووی وا نەبوو، لە بەرلین 

سێ كورد لەوانەی كە هێرشیان دەكرد بۆ داگیركردنی كۆنسولیەتی ئیرسائیل 

لە الیەن پۆلیسی ئیرسائیلەوە درانە بەر گوللەو كوژران، لە چەندین شاری 

بە  بریندار دەبوون و  دیكەش قوربانی كەوتەوەو چەندین كورد و پۆلیس 

سەدان كوردیش دەستگیر كران.

پەرچەكردارە سیاسیەكان بە تایبەت لە ئەڵامنیا، ئەو واڵتەی گەورەترین 

ئەڵامنیا  راوێژكاری  توند بوون.  تیدا دەژی، زۆر  ئەوروپا  لە  ژمارەی كوردی 

و  پۆلیس  كە  رایگەیاند  خۆیدا  پەیڤینێكی  لە  ״   SCHRÖDER ״  رشۆدەر 

توندڕەوێكدا دەرسەوێنن،  بە هەموو  ئاسنین  بە مەچەكێكی  داد  وەزارەتی 

ئەگەر كوردەكان دەیانەوێت جەنگ بەرپا بكەن ئەوە دەبێت ئەو كارە لە 

واڵتی خۆیاندا بكەن نەك لەو واڵتە ئەوروپیانەی كە میواندارییان دەكات، 

ئەوە دەكات كە  داوای  راستەوخۆ   ›  CDU › ئەڵامنی  ئۆپۆزیسیۆنی  پارتی 

پرۆسەی دەركردن و ناردنەوەی ئەو كوردانەی كە ئاژاوە دەنێنەوە دەبێت 

دەستبەجێ دەستپێبكات، كوردە توندڕەوەكان بەبێ دادگا دەبێت رەوانەی 

ناوخۆی  وەزی��ری  ״   OTTO SCHILY״ شیلی  ئۆتۆ  بكرێنەوە،  توركیا 

ئەڵامنیاش گرتنەبەری رێگاچارەی زۆر توندی بەرامبەر بە كوردە راپەڕیوەكان 

پەرچەكرداریان  توندی  بە  ئەوروپا  دیكەی  واڵتانی  هەروەها  راگەیاند، 

بەرامبەر بە تەقینەوەی كوردان نواند لە هۆڵەنداو هەندێك واڵتانی دیكەی 

ئەوروپا پرۆتێستەكان بوونە هۆی وروژاندنی بابەتی قەدەغەكردنی پەكەكە، 

بەاڵم هەروەك لە ئەڵامنیا چاومان پێكەوت ئەم هەنگاوە وەك چارەسەرێك 

بۆ گرفتەكە هیچی ئەوتۆی سەوز نەكرد..

بێگومان داگیركردنی باڵوزێزخانە یاخود كونسلگەری واڵتێك شێوازێكی 

گونجاو نیە بۆ دەربڕینی پرۆتێست، بەاڵم بێگومان پەرچەكردارە سیاسیەكان 

كە  دەرخست  ئەوەیان  راستی  سەملاند،  سیاسەتدا  لە  كەماسیەكیان  بوونی 

مەسەلەی كورد زۆر دەمێكە بۆتە گرفت و مەسەلەی ئەوروپا و ئەگەر بە 
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شێوەیەكی ناداد پەروەرانە كورد وەك فاكتۆرێكی سیاسی لە ئەوروپا سەیری 

نەكرێت كە دەبێت لە هەنگاوەكاندا حسابی بۆ بكرێت، ئەوە ناگەیەنێت 

كە كوردەكان بە زۆرو بەكارهێنانی هێز دەبێت بەرامبەرەكانیان ناچار بەوە 

بكەن، بەاڵم راست و رەوان ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە ئێستا ئیرت ئەوروپا 

نرخی ئەو حساب بۆ نەكردن و پەراوێز كردنەی كورد وەردەگرێتەوە!

كاردانەوەی حەپەساوانەی سیاسیەكانی ئەوروپا ئەوەشی رونكردەوە كە 

ئەوان چەندە بە خەمساردی و بێ بایەخی دۆزی كوردیان لە رابووردوودا 

سەیر كردووە، سیاسیەكان هاواریان دەكرد״ بەم كارە توندوتیژانە كوردەكان 

ئارامی  بە  ئەگەر  ״  دەیانگوت  یان  لەدەستدا״  خۆیان  دۆستەكانی  هەموو 

رەفتاریان بكردایە ئەوە بۆ مەسەلەكەی خۆیان باشرت بوو״ من دەپرسم ئەو 

سیاسەمتەدارانە باسی كام لە دۆستەكانی كورد دەكەن؟ سیاسەتی ئەوروپا لە 

چەند مانگی رابووردوودا چی بۆ كوردەكان كرد؟ بۆ خەڵكی كورد لەو كاتەی 

ئۆجەالن لە ئەوروپادا بوو زۆر زەحمەت بوو بەرامبەر بە هەڵسوكەوت و 

مامەڵەی سیاسیەكانی ئەوروپا جگە لەوەی تێبگەن كە ئەوروپیەكان بەهیچ 

شێوەیەك ئامادە نین خاوەنداری لە مەسەلەكەیان بكەن هیچ دەرهاویشتەو 

ئاماژەیەكی  لە كاتێكدا هیچ جۆرە  تێبگەن  واتایەكی دیكەی ئەم مامەڵەیە 

و  دەگرێت  لەبەرچاو  مەسەلەكەیان  ئەوروپا  كە  نەبوو  ئارادا  لە  ئەوتۆ 

ئەوتۆیان  ئاماژەیەكی  جۆرە  هیچ  ئەوروپا  سیاسیەكانی  دەكات،  پشتیوانی 

تۆ  كە  شتێك  هەیە،  دۆستیان  كوردەكان  بسەملێنێت  ئەوە  كە  نەدا  نیشان 

ئەوەی  پاش  مانگێك  لەدەستدانی چی؟ چەند  ئیرت  نەتبووبێت  بنەڕەتدا  لە 

ئۆجەالن گەیشتە ئیتالیا زیاتر لە ٧٠ كورد لە دژی سیاسەتی پەراوێز خستنیان 

لە ئەوروپا گڕیان لە جەستەی خۆیان بەردا، ئەمە ئاماژەیەكی زۆر گرنگ بوو 

كە هیچ كەسێك بە هەند وەرینەگرت...

ئاوازی لێدوانە رەق و توندەكانی سیاسیە ئەوروپیەكان لە نێو میدیاكاندا 

رەنگی دەدایەوە، میدیاكان ئامادە دەكران بۆ ئەوەی كوردەكان وەك بارێكی 
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گران و نەخوازراوی ئەوروپا وێنە بكەن، رشۆڤە و هەڵسەنگاندن و لێكدانەوە 

درشت و لۆژیكیەكان سەبارەت بە رەوشەكە پاش دەستگیر كردنی ئۆجەالن 

جۆرێكی  بە  هەفتەنامەكان  رۆژنامەو  گشتی  شێوەیەكی  بە  نەما،  دەنگیان 

بكات  هەست  وا  بوو  رەنگ  مرۆڤ  كە  دەكرد  روداوەكان  بۆ  ئاماژەیان  وا 

كوردەكان نیوەی ئەوروپایان وێران و كاول كردووە!

بوونی  و سەرشێت  بوون  توڕە  ״  بە  رۆژنامە هۆڵەندییەكان سەبارەت 

‹یۆنان‹  نوێنەرایەتی  نوسینگەی  داگیركردنی  دەیانڕستەوە،  كوردەكان״ هەر 

دەنهاخ״  نێو سەقامەكانی  ئاشوبی  و  ئاژاوە  ״  بە  دەنهاخ  لە شاری  نیشیان 

وەسپ دەكرد، ئەگەر بڕوات بە رۆژنامەكان بكردایە ئەوە دیارە بڕوات بەوە 

دەكرد كە ئەوروپا پڕ بووە لە ״ چەتەو رێگری كورد״ كە بەسەر هەر شارێكدا 

بدەن ״ وێرانی و كەالوە ״ لە پاش خۆیان جێدەهێڵن! لەوەش زیاتر هەندێكی 

رویدابێت!  سەربازی  كودەتای  ئەوەی  وەك  دەكرد  وایان  رشۆڤەی  دیكە 

بەڵكو  نەكردبوو،  زل  شتەكانیان  بەمجۆرە  رۆژنامەكان  هۆڵەندا  لە  تەنها 

هەفتەنامەی״ نیوزویك״ ی ئەمەریكی سەبارەت بە ״ دۆزەخی كوردەكان ״ 

رۆماڵی پێشكەش دەكرد، لە ئەڵامنیاش رۆژنامەی دێرشپیگل زیاتر خەستی 

دەكاتەوە و مانشێت بە ناوی ״ كوردان جەنگ رادەگەیەنن ״ ەوە دەنوسێت.

دەنگە سازەكان زۆر كەم یاخود هەر نەدەبیسرتان، تەنها چەند جارێك 

راستیەكانی  دیوە  و  روداوان��ە  ئەم  مێژوویی  پاشخانی  بە  ئاماژە  نەبێت 

نەكرا، هاوشێوەی سیاسەت لە نێو میدیاكانیشدا دیسانەوە چانسێك یاخود 

فرسەتەكان وەكو پێویست نەدەدران...

 - ٤ -
نوسینگەكەی  بۆ  ئۆجەالن  دەستگیركردنی  پاش  سەرەتای  هەفتەكانی 

ئێمەش ماوەیەكی ئاسان نەبوو، یەكەم گرانی بۆ كارەكانی ئێمەش بێگومان 

ئەوە بوو كە ئێمە وەك پارێزەرەكانی ئۆجەالن چەندین رێگر دەهاتە بەردەم 
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و  بگرین  ئۆجەالنەوە  بە  پەیوەندی  راستەوخۆ  نەماندەتوانی  كارەكامنان، 

سەرەتادا  لە  تەنانەت  دەبێت،  وا  هەر  رەوشە  ئەم  داهاتوشدا  ماوەی  لە 

ئەوەشامن نەدەزانی كە داخۆ ئۆجەالن لە چ شوێنێك دەستبەسەرە؟ چەند 

كردنی  زیندان  شوێنی  توركیا  ئەوجا  ئۆجەالن  دەستگیركردنی  پاش  رۆژێك 

ئۆجەالنی ئاشكرا كرد، ئۆجەالن براوەتەوە دورگەیەك لە نێو دەریای مەڕمەڕ 

باشوری  لە  كیلۆمەتر  پەنجا  دەكەوێتە  كە  ״   IMRALI ״  ئیمرالی  ناوی  بە 

توركیاشی  ی  ״   ALCATRAZ58 ״  ئەلكەتراز  كە  ئیمرالی  ئەستەنبوڵ. 

سااڵنی  لە  هەر  كە  زیندانەدا  لەم  نیە،  نەنارساو  ئێمە  بۆ  پێدەگوترێت، 

سیەكانەوە وەك زیندان بەكار دێت، چەندان سیاسەمتەدارو روناكبیر توند 

كراون، پاش كودەتای ساڵی ١٩٦١ سەرۆك وەزیرانی ئەوسا ״ مەندێرس״ و 

دوان لە وەزیرەكانی هەتا كاتی كوشتنیان لەم زیندانەدا دەستبەسەر بوون، 

هەروەها دەرهێنەری كورد یەڵامز گونەی ״ YILMAZ GÜNEY״ بەهۆی 

كە  ״   CANNES ״  كان  خەاڵتی  دا   ١٩٨٢ ساڵی  لە  ״   YOL״ رێگا  فلیمی 

زیندانی  كرابوو،  توند  زیندانەدا  لەم  هەر  وەرگرت،  زێڕینە  دارخورمایەكی 

ئیمرالی جێگای نزیكەی دووسەد زیندانی دەبێتەوە، بەاڵم حكومەتی توركیا 

تەواوی زیندانەكانی دیكەی گواستەوە، بەمجۆرە ئۆجەالن بەتەنها خۆی لەو 

دورگەیە دەستبەسەرە.. 

بۆ  نامەمان  هەفتانە  ئێمە  ئەستەنبوڵ  لە  گەڕانەوەمان  سەرەتای 

باڵوێزخانەی توركیا لە هۆڵەندا دەنوسی و داوامان دەكرد كە رێگای ئەوەمان 

رێگامان  دەكرد  داوامان  بكەوێت،  موەكیلەكەمان  بە  چاومان  پ�ێب�درێت 

هەبێت سەردانی ئۆجەالن بكەین، ئەگەر ئەوەش رێگا نادرێت ئەوە دەبێت 

باڵوێزخانە  نامەكامنان بۆ  بتوانین پەیوەندی پێوە بكەین،  نامەوە  لە رێگای 

الیەن  لە  دورگەیە  ئەم  ئەمەریكا،  سانفرانسیسكۆی  لە  دوورگەیەكە   *Alcatraz  -58

لە  ئێستا  بەاڵم  هاتووه،  بەكار  قورس  زۆر  زیندانێكی  وەك   ١٩٣٣ ساڵی  هەتا  ئەمەریكاوە 

الیەن رێكخراوە نێودەوڵەتیەكانی پارێزگاری رسوشت و ژینگەوە بەڕێوە دەبرێت  - وەرگێڕ-
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ئەم  هەتا  ئۆجەالن  ئەوەی  لەبەر  دەمانەوە،  وەاڵم  بێ  یەك  دوای  لە  یەك 

كاتەش لە توركیا پارێزەری نیە، نەماندەتوانی بەهیچ شێوەیەك پەیوەندیامن 

ئێمە  كە  ئەوەیە  ئاگاداری  ئەو  داخۆ  كە  نەماندەزانی  هەبێت  لەگەڵیدا 

بەراستی  نا،  یان  كردووە  تۆمار  سرتاسبۆرگ  كۆمیسیۆنی  كن  لە  سكااڵمان 

بارودۆخێكی نالەبارو بێزاركەر بوو..

لە  هەندێك  بۆ  ئۆجەالن  كردنی  دەستگیر  كە  بوو  ئەوە  دووەمیش 

هاوپیشەكانی ئێمەش باشرتین هۆكار بوو بۆ ئەوەی كارەكانی ئێمە بدەنە بەر 

رەخنە، ئەمە شتێكی خراپ نیە - ئەگەر بێتوو رەخنەكان تەنها لەكەم زانینی 

راستیەكان و حوكمدانی كوێرانە نەبێت – بۆ منونە نۆڤا لە هەڵسەنگاندنێكی 

خۆیدا روداوەكانی چەند مانگی پێشووی لەسەر شاشە رشۆڤە دەكرد، لەم 

و   ›DE WAARD› وارد  د  ناوی  بە  زانكۆ  مامۆستایەكی  لە  نۆڤا  رۆماڵەدا 

كە  دەپرسێت   ›MR.BOVENS  › بۆڤنس  ناوی  بە  ئوترێخت  پارێزەرێكی 

بۆڤنس  لە وەاڵمدا  بكردایە،  ئێمە چیامن  بۆ  بوو  باشرت  ئەوان  بۆچوونی  بە 

دەڵێت كە باشرت بوو ئێمە كار بۆ ئەوە بكەین ئۆجەالن لە ئیتالیا مبایەتەوە 

ئیتالیا  لە  ئۆجەالن  من  دەبوو  دیارە  قسەیەكە؟  چۆن  ئەمە  نەڕۆشتایە!  و 

كەلەپچە بكەم و دەستوقاچی ببەستمەوە بۆ ئەوەی نەڕوات! ئەوی دیكەش 

بە  رەتدەكاتە،چونكە  ناوبژیوانی  دادگای  بیرۆكەی  بەتەواوی  وارد  د  بەڕێز 

بەم كارە  توركیا خۆی  بیرچووە كە دەبێت  لە  ئێمە ئەوەمان   › ئەوە  وتەی 

قایل بێت‹ نازانم ئەو چۆن ئەوەی زانیوە كە ئێمە ئەوەمان لە بیر چووە یان 

نەمانزانیوە؟ ئەمە شتێكی ئەنتیكەیە..

كاتی  لە  نەماوە  یاد  لە  ناوەكەیم  كە  زانكۆ  دیكەی  مامۆستایەكی 

لەوە  بیرمان  كە  بووین  نەزان  زۆر  )ئێمە  دەڵێت  رادیۆییدا  دیامنەیەكی 

بربدایە،  مان  بەرەو‹ جنێڤ‹  نەما  رۆما  لە  ئۆجەالن  ئەوەی  پاش  نەكردەوە 

چونكە كارێكی زۆر گرنگ دەبوو لەبەر ئەوەی نوسینگەو بنكەی ژمارەیەكی 

یەكجار زۆر لە رێكخراوە نێونەتەوەییەكانی تێدایە!! بیرۆكەیەكی باشە، بەاڵم 
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ئۆجەالن هێشتا لە رۆما بوو كە سویرسا بە نامەی فەرمی هۆشداری ئەوەی 

بۆ نارد كە  بۆی نیە بێتە ئەو واڵتە!

هەروەها بیرۆكەی سكااڵ كردمنان لە كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگ، بە تایبەت 

داخوازیەكەی ئێمە لەو كۆمیسیۆنە بۆ گرتنە بەری هەنگاوی كاتی و بەپەلە، 

پارێزەرە  یارەكانی،  لە  بوو  زیاتر  نەیاری  یاسایی و قەزائیەكاندا  نێوەندە  لە 

ئەڵامنیەكەی ئۆجەالن شۆلتز تەنها لەوە توڕە نەبووە كە دەبوو من بەرلەوەی 

باوەرەدایە  لەو  ئەو  بەڵكو  تۆمار بكەم داوای راوێژی ئەوم بكردایە،  سكااڵ 

تۆمار  ئەو سكااڵیەمان  ئێمە زۆر زوو  و  نابێت  نرخێكی  ئەم سكااڵیە هیچ 

كردووە هێشتا كاتی نەبوو، هەموو ئەو پسپۆڕانەی لەم بارەدا لە میدیاكاندا 

ئاقارێكی  بە  كارەكەمان  ئێمە  كە  ئەوەی  لەسەر  كۆدەنگن  دەدا  لێدوانیان 

سرتاسبۆرگ  كۆمیسیۆنی  كە  ئەوەیە  ئێمە  ئاواتی  تەنها  ب��ردووە،  هەڵەدا 

شتێكامن بۆ بكات...

 بەاڵم ئەمە تەنها شت نەبوون كە ئێمەیان بە گیر هێنابوو، پێدەچوو 

بۆ حكومەتی توركیا ئەوەندە بەس نەبێت كە رێگای لە ئێمەگرت سەردانی 

ئەو رۆژەی  لە رۆژی ١٦ی فێربوەری ١٩٩٩دا واتە  بەڵكو  بكەین،  ئۆجەالن 

لێدوانێكی  توركیا  دەرەوەی  وەزیری  گەڕاینەوە،  ئەستەنبوڵ  لە  ئێمە  كە 

لەو  كردەوە،  باڵو  بولەر(  )پارێزەرەكانی  بەناوی  ئێمە  لەسەر  رۆژنامەوانی 

باڵڤۆكەدا من سیخوڕو كرێگرتەی پەكەكەم و تیرۆریستم، چونكە كاتی خۆی 

لە ئەڵامنیا ئەندامی ریكخراو راف ״ RAF״ بووم، زیاتر لەو بارەوە دەڵێت: 

من ئەو كارە تەنها لەبەر بیروبۆچوونەكانی خۆم ناكەم، بەڵكو تەنها لەبەر 

ئەوەی  بۆ  داوە  من  بە  زۆری  یەكجار  پارەیەكی  بڕە  پەكەكە  دەیكەم،  پارە 

بەشداری لەو كردەوە سەربازیانەیاندا بكەم، لەگۆڕ قسەی وەزیری دەرەوەی 

توركیا ئەندام بوونم لە رێكخراوی راف و كردنی نوسینگەكەم بە مۆڵگەیەكی 

سەربازی پەكەكە هۆكاری ئەوە بوون كە من رێگام نەدراوە بچمە توركیاوە، 

بەاڵم ئەمە هەموو شتێك نیە، بەڵكو حكومەتی توركیا زیاتر ئەوەی ئاشكرا 
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كرد كە ئەوان لە رێگای نوێنەرایەتی خۆیان لە دەرەوەی واڵت و لە تەواوی 

ئەوروپا داوا لە هاواڵتیانی تورك دەكەن لە دژی من دەستبەكار بن.

ئەم پروپاگەندانەی توركیا دژی پارێزەرەكان شتێكی تازە نیە بۆ ئێمە، 

پەكەكە،  بااڵی  ئەندامانی  پاڵ  داوەتە  تیرۆریستی  مۆركی  هەمیشە  توركیا 

توركیا هەمیشە ئەندامانی پەكەكە و بەرپرسە سەربازیەكانیان بە تیرۆریست 

تاوانبار دەكات، بۆیە ئەمە شتێك نیە بۆ ئێمە مایەی نیگەرانی بێت، هەروەها 

هەقایەتی ئەوەی كە من كاتی خۆی ئەندامی راف بووم دیسان بەشێكە لە 

ئێمە  لە  توركیا  باوەڕەدام حكومەتی  لەو  من  چونكە  توركیا،  پروپاگەندەی 

و  دەكات  نیگەران  ئێمە  كە  شتێك  بەاڵم  درۆیە،  ئەمە  كە  دەزانێت  باشرت 

دەبێت بە هەند وەریبگرین بانگەوازی دەستبەكاربوونی توركە لە دژی من، 

ئەم دەستبەكار بوونە لە دژی من هەر لە خۆپیشاندانەوە هەتا هەڕەشەو 

تەنانەت هێرشكردنە فیزیكی سەریشم دەگرێتەوە، رۆژنامە نوسێكی كورد 

كە لە هۆڵەندا دەژی نیگەرانیەكانی ئێمە پشتڕاست دەكاتەوە، بە بۆچوونی 

ئەو ئەم بانگەوازە نامەیەكی ئاشكراو دیارە بۆ گروپە راستڕەوە توركەكان لە 

منونەی گورگە بۆرەكان. ئەم رێكخراوە بە دڵنییایەوە تەنها بۆ ترساندن هێرش 

ناكەنە سەر پارێزەرێكی هۆڵەندی...

رووب��دات،  شتێك  بەراستی  كە  ل��ەوەی  ناترسم  زۆر  من  هەرچەندە 

بەاڵم باشرت وابوو كە هەندیك كاروباری تایبەت بە سەالمەتی خۆم ئەنجام 

سۆز  ئاستی  یۆنانەوە  باڵویزخانەكانی  داگیركردنی  بەهۆی  بەتایبەت  بدەم، 

بارەوە  لەم  ناوخۆدا  و  داد  وەزیرانی  لەگەڵ  بەرزبۆتەوە،  هەڵچوون  و 

گفتوگۆم كرد و ئەوان پێیان باش بوو كە بۆ ماوەیەكی دیاری كراو لە ژێر 

پارێزگاری پۆلیسدا بم و نوسینگەكەم و ماڵەكەشم بە هەمان شیوە بخرێنە 

بەپێی  بێگومان  بەاڵم  نەدەكرد،  بەوە  هەستم  زۆر  من  چاودێرییەوە،  ژێر 

زیاتر  پێبكات، لەوەش  نابێت كەس هەستی  قسەی شارەزاكانیش ئەو كارە 

لە رێگای وەزارەتی دادەوە ئاگاداركرامەوە كە لە الیەن دەزگای زانیاری و 
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توركە  كە  كراوە  بەدی  ئەوە  ئاماژە  هەندێك  هۆلەنداوە  گشتی  ئاسایشتی 

راستڕەوە توندەكان بەتەمای شتێك هەن لە هۆڵەندا ئەنجامی بدەن، بەپێ 

رووبدات  شتێك  ئەگەر  هۆلەندا  زانیاری  دەزگای  واتە  ئەوان  خۆیان  وتەی 

دەیزانن... منیش بەهیوای ئەوەم بەر لە رودانی بزانن نەك پاش رودانی!

ژمارە تەلەفۆنی تایبەتی كۆماندانێكی پۆلیسم وەرگرت كە ئەو بەرپرسە 

لە رەوشەكەو دەتوانم هەر كاتێك شتیك لە گۆڕێدا هەبێت یەكسەر تەلەفۆنی 

وەرگرت  رێنامییم  هەندێك  پۆلیسەوە  الیەن  لە  ئەوەش  وێرای  بكەم،  بۆ 

و  تەلەفۆن  لە  نەبم،  جادە  لەسەر  دەرەوە  لە  شەواندا  كاتی  )لە  لەوانەش 

نامەی گومانلێكراو یەكسەر پۆلیس ئاگادار كەمەوە، لەگەڵ كەسانی نەنارساو 

ژوان دانەنێنم و بەهیچ ال ی�ەكدا نەڕۆم و چەندین ئامۆژگاری دیكەی لەو 

جۆرە، كە زۆر لە نەسیحەتەكانی دایكم دەچوون كە بەمنداڵی دەیكردم( !

بەڵكو  نەبوو،  خۆم  سەر  بۆ  كاریگەری  تەنها  توركیا  بانگەوازانەی  ئەم 

بەتەواوی هەموو نوسینگەكەمانی گرتەوە، من زۆرم پێناخۆشە بەهۆی ئەوەی 

ئەوانەی هیچ  دیكە  گرتووە، خەڵكانی  بەدەستەوە  ئۆجەالنم  دۆسیەی  من 

پەیوەندیان بەم شتەوە نیە جاڕس و بێزار بكرێن، لەم بارەوە لەگەڵ تەواوی 

ئەندامانی نوسینگەكەمدا تەنانەت لەگەڵ كارمەندەكانیشدا گفتوگۆمان كرد 

و هەموویانم دڵنەوایی دایەوە كە پێناچێت هیچ هەڕەشەیەكی جدی لەو 

بارەوە هەبێت و هیچ رووبدات...پارێزەرەكان هەمیشە دەتوانیت بگۆڕیت، 

ئەم نا ئەو، بەاڵم ئەوان لە كوشتنی من چی بە دەست دێنن؟ بە هەرحاڵ 

سەر  كارمەندی  گەیاند،  هاوڕێكامنان  بە  پۆلیسامن  رێنوێنیەكانی  هەموو 

هەڕەشەئامێز  تەلەفۆنێكی  هەر  لە  كە  راسپارد  نوسینگەكەمان  تەلەفۆنی 

یاخود هەر سەردانێكی گومانلێكراو راستەوخۆ ئاگادارمان كاتەوە..

لە  درا،  بانگەوازە  بەم  بایەخ  هەندێك  سیاسیدا  ئاستی  لە  هەروەها 

پرۆتێست  نامەیەكی  ئەوروپا  یەكیەتی  بەرپرسی  هۆڵەندا  داوای  سەر 

 › ئارتسن  ڤان  هەروەها  كرد،  توركیا  دەرەوەی  وەزارەتی  رەوانەی  كردنی 
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كرد  ئەوەی  داوای  پارلەماندا  پرسیارەكانی  لە وەاڵمی   ›VAN AARTSEN

هۆڵەندا  دەرەوەی  وەزارەتی  پێشرتیش  بكرێت،  بانگ  توركیا  باڵوێزی  كە 

هۆڵەندا  كونسڵی  بە  بەرامبەر  نارشینیان  رەفتاری  لەسەر  توركیا  باڵوێزی 

ڤان  كرابوو،  بانگهێشت  ئەستەنبوڵ  فڕۆكەخانەی  گەشتبووینە  ئێمە  كاتێك 

ئەوەی  میدیاكاندا  لەبەردەم  و  پارلەمان  لە  خۆیدا  وتەكانی  لە  ئارتسن 

و  ناكرێت  قبوڵ  شێوەیەك  هیچ  بە  جۆرە  لەو  بانگەوازێكی  ״  كە  راگەیاند 

بە  ئەوە  بكات  پەسەند  جۆرە  لەو  بانگەوازێكی  باڵوێزخانەیەكش  هەر 

مامەڵەی  دیبلۆماسی  كاری  بە  تایبەت  جنێف  رێكەوتننامەی  گوێرەی 

لەگەڵدا دەكرێت״ ديارە لە روی سیاسیەوە ئەم پەیامە زۆر ئاشكراو روونە، 

بێگومان نابێت چاوەڕێی ئەوە بكەین كە پەیوەندیەكانی هۆڵەنداو توركیا 

هۆڵەندی  پارێزەرێكی  لە  هەڕەشەی  توركیا  ئەوەی  لەبەر  هەڵپەستێرنێت 

كردووە..

لەوەی  جگە  نەبوو،  گۆڕێدا  لە  هیچ  توركیاش  بانگەوازەكەی  دوای 

بە  من  كە  دەگەشنت  بەدەست  ناڕەزاییم  نامەی  كۆمەڵێك  رۆژانە  ماوەیەك 

هیچ شێوەیەك لەگەڵ ناوەرۆكەكانیاندا نەبووم – كە داوای ئەوەیان دەكرد 

نامەكان  بەاڵم زۆربەی   ،– نەكەم  ئۆجەالن  لە  بەرگری  پارێزەرێك  من وەك 

نەبێت  جاریك  چەند  تەنها  نەنورسابوون،  ناپەسەند  یان  ئامێز  هەڕەشە 

كەیسە  لەم  واز  ئەگەر   – لێدەكرا  هەڕەشەم  نامە  بە  یان  تەلەفۆن  بە  كە 

نەهێنم ئەوە شتێك روودەدات-، بەاڵم نە من دەستم لە دۆسیەكە هەڵگرت 

لە  تێدەپەڕین،  ئاسایی  بە  بەمجۆرە هەموو شتەكان  رویدا..  نە هیچیش  و 

پۆلیس هاتوچۆم  ئۆتۆمبیلی  بە  ئۆجەالن  دەستگیركردنەكەی  پاش  هەفتەی 

دەكرد، بە تایبەت ئەو كاتانەی كە تا ماوەیەكی درێژ لەسەر كار دەمامەوە، 

چوار پۆلیسی زۆر ریكوپێك و بەڕێز رۆژانە منیان دەگواستەوە بۆ سەركارو 

هوریایە  هەراو  هەموو  ئەو  دژی  لە  ئەوانیش  راشكاوانە  كە  ماڵەوە  بۆ 

مرۆڤێك  هەموو  كە  بوون  ب��اوەڕەدا  لەو  و  دەكرا  من  بەرامبەر  كە  بوون 
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هیچ  بوو  ئاشكرا  ئیرت  كە  ئەوەی  پاش  هەیە...  لەخۆ  بەرگریكردنی  مافی 

پارێزگاری پۆلیس و چاودێری سەر  هەڕەشەیەك لەسەر من نەماوە، دەكرا 

داهاتوو  هەفتەی  چەند  خۆشبەختانەش  هەڵگیرێت،  نوسینگەكەم  و  ماڵ 

هێندە كارم زۆرەو سەرم قاڵە دەتوانم باشرت سەالمەت بم، چونكە زۆر كەم 

ماوەی هاتوچۆو ئەمالو ئەوالم هەیە...

 -٥ -
حكومەتی توركیا و رۆژنامەو میدیاكانی ئەو واڵتە تاكە كەس و الیەن 

رۆژنامەكانی  بە  سەبارەت  تەشەر.  تانەو  بەر  دابووە  ئێمەیان  كە  نەبوون 

توركیا كە هیچ شتێكی باشیان بەمن نەدەگوت هیچ گرنگ نەبوون الم، بەاڵم 

باڵوكرانەوە  ئەڵامنی  و  رۆژنامەی هۆڵەندی  لە هەندێك  ئەوەی  بەداخەوە 

دیسانەوە  رۆژنامانە  لەو  هەندێك  ئەوەی  لەبەر  بەتایبەت  تاڵكردم  ژیانی 

چیرۆكی ئەندامێتی منیان لە رێكخراوی ‹راف‹ دا هێنایەوە بەر مەیدان و 

ویستیان بیكەن بە خاڵێكی الواز بۆ زەفەرپێربدنم.

ئەو چیرۆكانەی لە رۆژنامە توركیەكاندا لەسەر من  هەڵدەبەسرتان بۆ ״ 

رۆنامەی هۆڵەندای بەئاگا״ هەلێكی باش بوو بۆ ئەوەی دوو ئەوەندە ترش 

و خوێی پێوەكەن و باڵوی كەنەوە، هەفتەی پاش دەستگیركردنی ئۆجەالن 

چین؟״  نیازی  بە  پەكەكە  پارێزەرانی  ״  ناوی  ژێر  لە  گەورە  مانشێتێكی 

هیچ  كە   – تەلەگراف  رۆژنامەی  رۆژنامەنووسی  دوو  بەپێی  باڵوكرایەوە، 

خۆیان ماندوو نەكرد بەوەی بەر لە باڵوكردنەوەی ئەو بابەتە چاوپێكەوتن 

راوێژكارەكانی  پارێزەرە  ״  بوو  ئامادە  وەاڵمەكە  بكەن-  ئێمەشدا  لەگەڵ 

لە  ئەڵامنیاش هەمان شت  لە  تیرۆریستانن״، هەروەها  الیەنگری  ئۆجەالن 

 DIE › رۆژنامەكاندا هەبوو، لە یەكێك لە رۆژنامە بەرباڵوەكانی ئەڵامنیادا

الیەنگرێك  وەك  نەكراوم،بەڵكو  دەستنیشان  راف  ئەندامی  WELT‹وەك 

ئاماژەم بۆ دەكەن، رۆژنامەی ‹SÜDDEUTSCHE‹ یش باس لەوە دەكات 
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كە  بووم  قوتابیان  گروپێكی  ئەندامی  زانكۆمدا  خوێندنی  كاتی  لە  من  كە 

بە  رۆژنامەنوسانە  ئەو  حاڵەتەكەدا  ه��ەردوو  لە  بووە،  راف‹   › هاوكاری 

بابەتە  ئەو  لەوەی  بەر   - نەیانویستووە  هەر  یاخود   - نەزانیوە  پێویستیان 

باڵوكەنەوە پیشانی خۆمی بدەن !

ئەوەش  هەروەها  بوون،  ناخۆش  زۆر  نورساون  شتانەی  ئەو  بێگومان 

باڵو  رۆژنامانەدا  لەو  هەندێك  لە  چیرۆكانەی  ئەو  وایە  باشرت  كە  دەزانم 

دەبنەوە پشتگوێ بخەم و هیچ بایەخێكی پێنەدەم، بەاڵم تەلەگراف یەكێكە 

لەو سپێدە رۆژنامانەی كە زۆرترین خوێنەری هەیە لە هۆڵەندا و ئەو تاوان 

وامانلێدەكات  ئێمە  پاڵ  نوسانە دەیدەنە   -- ئەو رۆژنامە  و گوناهانەی كە 

نوسینگەكەی  لەسەر  ئەمە  كاریگەری  دەبێت  داخۆ  كە  بپرسین  خۆمان  لە 

ئێمە چی بێت، هەروەها ئەم هەقایەتەی رێكخراوی راف دیسانەوە كراوە 

لە  هەندێك  دەگوترێتەوە،  هەر  بەناو  ناو  و  ژێ��ردان  بنێشتەخۆشەی  بە 

كالنتەكامنان زۆر بەرپرسانە بەرامبەر بەوە وەاڵمیان دەدایەوە و هەڵوێستیان 

هەبوو  ئێمە  كن  لە  ی  ‹كار‹  دۆسیەیەكی  كە  كۆمپانیایەك  بەاڵم  هەبوو، 

نیگەرانی ئەوەی پیشاندا كە ئەو خۆشحاڵ نیە ئەگەر پارێزەرەكانی مۆركی 

تیرۆریستیان پێوە لكابێت...

گەیاند؟  ئێمە  نوسینگەی  بە  زیانی  نوسینانە  جۆرە  ئەم  چەندە  هەتا 

زەحمەتە بزانین، یەكێك لە كالنتەكانی فكتۆر لە دۆسیەیەكی ساتختەكاریدا 

لە هۆڵەندا هەموو  بە فكتۆری گوتبوو: ئەمە چۆن وا دەبێت، وایلێهاتووە 

ئێمە  سەرئەنجام  حاڵ  بەهەر  بربێت..  ناو  تیرۆریست  تاوانبارو  بە  كەسێك 

تاقە یەك كەسیشامن لە كالنتەكامنان لە دەست نەدا هەرچەندە بەهۆی ئەو 

ناشزانین كە  لە كارەكامنان زیانی وێكەوت، بەاڵم خۆ  نوسينانەوە هەندێك 

داخۆ چەند كەسی دیكە پەشیامن بۆتەوە لەوەی ببێتە كالنتی ئێمە لەبەر 

بە  بكات  ״  تیرۆریستان  نوسینگەی  ״  لە  پارێزەرێك  نەبووە  ئامادە  ئەوەی 

بریكاری خۆی لە دۆسیەكەیدا!
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راوەستانن،  و  سەرنج  جێگای  من  الی  خاڵ  دوو  مەسەلەیەدا  لەم 

یەكەمیان ئەوەیە كە جگە لە میدیا توركیەكان بە تایبەت رۆژنامە نوسانی 

سوری  پەڕۆیەكی  وەك  چەپیان  پاریزەرێكی  كاركردنی  ئەڵامنیا  و  هۆڵەندا 

لە  نە  و  ئیتالیا  و  یۆنان  و  بەریتانیا  لە  نە  كردووە،  وێنا  مەترسی  نیشانەی 

ئەمەریكاش كە لە ماوەی دەستگیركردنەكەی ئۆجەالندا زۆرم لە رۆژنامەكاندا 

نەهات.. خاڵی  بەكار  بەرامبەرم  )كۆنە راف(  لەسەر نورسا، هەرگیز وشەی 

دووەمیش كە بە راستی مایەی شەرمەزاریە ئەوەیە كە ژمارەیەكی یەكجار 

كەم لە رۆژنامە نوسان بایەخیان بە خودی كەیسەكە دەدا، دیارە زۆر ئاسانە 

بۆ ئەوانە زۆر ساویلكانە خەڕەكی ئەوە بڕێسنەوە كە گومان لە رابوردووی 

دادگای  كە  نەزانن  ئەوە  بەاڵم  بێت،  تیرۆریست  كۆنە  كە  پارێزەرێك هەیە 

ئەمە  نێودەوڵەتی،  بااڵی  دادگای  لە  جیاوازە  كردن  ناوبژی  بۆ  هەمیشەیی 

تەنها وەك منونەیەك....

لە  و  نەزانی  لە  وڕماوە  واقم  من  ئێستا  هەتا  بێت  لەگەڵدا  ئەمڕۆشی 

نەویستنی زانینی بابەتێك یاخود خۆلێالدان لە زانینی بابەتێك، من زۆر باش 

دەزانم كە نابێت چاوەڕێی ئەوە لە رۆژنامەنووسێك بكەم زۆر بە قوڵی و 

فراوانی شارەزایی لە بابەتە قەزائی و یاساییەكاندا هەبێت، بەاڵم خۆ دەبێت 

ئەوان وەك سەرەتایەك هەر هیچ نەبێت تۆزێك خۆیان بە زانینی هەندێك 

بێئەنجام  چاوپێكەوتنەكامندا  لە  من  بكەن،  ماندوو  بنەڕەتیەوە  راستی 

هەوڵمداوە تا بكرێت زاراوە قەزائی و یاساییەكان روونكەمەوە، كەیسەكەی 

بۆ  الیەنانە  ئەم  زانینی  بۆیە  ئاڵۆزە  قەزائی  و  یاسایی  كەیسیكی  ئۆجەالن 

رشۆڤەكاریەكی باش زۆر گرنگن، بۆ من ئەمە كەماسیە لە دەربڕین و توانای 

دەڕبڕیندا كاتێك دەبینم لە رۆژی ئایندەدا بۆ جارێكی دیكە لە رۆژنامەكاندا 

زاراوەكانی وەك ״دەركردن ״ و ״ رادەستكردن ״ تێكەڵ و پێكەڵ كراون!

هەواڵێكی  بخەن،  دەست  بە  )هەواڵ(  دەیانەوێت  میدیاكان  راستە 

تازەتر لەوەی دوێنێ لە رۆژنامەكانیاندا  باڵوكەنەوە، بەاڵم جێگای داخە ئەمە 
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مانای ئەوە بێت كە وروژاندن و هۆنینەوەی بابەتێك لە كوالێتی و جۆرایەتی 

كە  گواستۆتەوە  ئەوەیان  توركەكانەوە  رۆژنامە  لە  دەقاودەق  بێت،  گرنگرت 

ئۆجەالن بەرپرسیارە لە كوژرانی زیاتر لە سی هەزار كەس، ئایا زۆر زەحمەت 

دەبوو بۆ ئەوان كە بە دواداچوونێك بكەن و بزانن چەندە لەو قوربانیانە 

- بێگومان پرت لە ⅔ ی ئەو قوربانیانە- كورد بوون و بەدەستی سەربازانی 

بابەتەكان وەرگرن  سوپای تورك كوژراون؟ دیارە بۆ ئەوان واباشرتە روكاری 

بۆیان چیرۆكێكی  باشرتە  گرفتی سەرەكیە،  ئەمە  ناوی،  بچنە  قوڵی  بە  نەك 

بەلەزەت لەسەر تەنورەی كورتی پارێزەرێكی ئافرەت بنوسن نەك رشۆڤەی 

ئەوە پێشكەش بكەن كە بۆچی وەزیر )كۆرتهاڵس( ئۆجەالن بە بێگانەیەكی 

 )NRC( وەك  ن��اوداری  رۆژنامەیەكی  تەنانەت  دەب��ات،  ناو  نەخوازراو 

و  خۆش  رۆژەی  یەك  پیاسەیەكی  وەك  ئەستەنبوڵ  بۆ  ئێمە  سەفەرەكەی 

پاڵدانەوە لە فڕۆكەیەكدا لەسەر كورسی پلە یەك بە ״ COQ AU VIN59 ״ 

ە وە ناو دەبات ! پێموابێت ئەمە لە جێی خۆیدا نیە، چونكە ئێمە لێرەدا باس 

لە موەكیلێك دەكەین كە رەنگە لە ماوەیەكی كورتی داهاتوودا لە سێدارە 

خۆنواندنی  لە  مەسەلەكە جگە  هەموو  رۆژنامەیە  ئەو  بۆ  كەچی  بدرێت! 

پارێزەرەكان لەبەردەم میدیاكاندا هیچی دیكە نیە...

بێگومان رۆژنامە نوسیشامن بینی كە بە پێچەوانەی ئەوانی دیكە لۆمەو 

تانەی نەكردبووە بابەتی خۆی، بۆ منونە ئەو میدیا كارەی كەناڵی بی بی سیم 

زۆر باش لە یاد ماوە لە بەرنامەی دەنگوباسی ئێوارە״ NEWSNIGHT ״ دا 

چۆن زیرەكانە پرسیارەكانی ئاراستە دەكرد و دەیزانی چۆن و چی باس بكات، 

لە هۆڵەنداش رۆژنامەنوسامن هەبوو كارەكەی خۆی بە شێوەیەكی ئاسایی 

و باش ئەنجام دەدا، بۆ منونە״ رۆب تریب״ كە چەند جاریك لە بەرنامەكانی 

coq au vin * -59 جۆرە خواردنێكی فەرەنسی تایبەتە لە مریشكی برژاو لەگەڵ شەراب 

فڕۆكەكاندا  نێو  لە  گرانبەها  یەكەمی  كالسی  لە  خواردنە  جۆرە  ئەم  پێدەچێت  قارچك،  و 

پێشكەش بكرێت – وەرگێر - 
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میشێل  ״  و  هودەمان״  یان  ״  هەروەها  بووم،  لەگەڵیدا  باوتنهۆڤ  و  نۆڤا 

....DE VOLKSKRANT كرایت״ لە رۆژنامەی

هۆكاری  بوونە  زیاتر  من  بە  بەرامبەر  میدیا  نەگەتیفەكانی  لێدوانە 

وە  ە  ״  میدیایی  راوێژكاری  ״  هەندێك  لەالیەن  تێبینیەكان،  و  سەرنج 

المان،  لە  كاركردن  بۆ  دەربڕی  خۆیان  ئامادەیی  و  كرا  پێوە  پەیوەندیامن 

چونكە دەبێت ئێمە شێوازی خۆمان لەگەڵ میدیاكاندا بە تەواوی بگۆڕین، 

كە  بوو  ب��اوەڕەدا  لەو  دیكەشیان  یەكێكی  یەكێكیان،  قسەی  بەپێی  ئەمە 

دەبێت ئێمە كار بۆ ئەوە بكەین وێنەی خۆمان لەبەردەم میدیاكاندا راست 

كەینەوە! هەندێكی دیكەشیان لەو باوەڕەدا بوون كە دەبێت ئێمە بەتەواوی 

بە دوور بگرین،  تاماوەیەك خۆمان  نەدەین و  لە قەرەی میدیاكان  خۆمان 

لە  كەسە  ئەو  و  دامەزرێنین  خۆمانەوە  ناوی  بە  وتەبێژێك  وایە  باشرت  یان 

گەڵ میدیاكاندا پەیوەندی بكات و لێدوان بدات، پارێزەرەكان نابێت خۆیان 

راستەوخۆ ئاخاوتن بۆ میدیاكان بدەن، چونكە ئەمە هەمیشە گرفت دروست 

دەكات.. گفتوگۆكان لەگەڵ راوێژكارە میدیاییەكان تەواو جاڕسكەرو ناخۆش 

لە  ئەنجامداوە،  بە هەڵە  وایان دەردەخست كە من هەموو شتێكم  بوون، 

خۆشمم دەپرسی داخۆ دەبێت ئەو هەڵە گەورانەی من لەگەڵ میدیاكاندا 

كردوومن چی بێت؟ یەكێك لە راوێژكارەكان زۆر لەوە دڵنیا بوو كە من پاش 

گەشتە  و   )PAULINE BROEKEMA60( لەبەرنامەكەی  دەمەقاڵێكەم 

سەرنەگرتووەكەم بۆ ئەستەنبول النی كەم دەبێت دوودانە ساڵی رەبەق كار 

بۆ راستكردنەوی ئەوە بكەم ئەوسا میدیاكان ئامادە دەبن ئەو ״ تاقیكردنەوە 

ناخۆشە״یان لەگەڵ من لەبیر چێتەوە!.

خەریك بوو وردە وردە راستیەكەم لێتێكبچێت، من خۆم لەو باوەڕەدا 

نەبووم كە ئێمە بەو جۆرە خراپ لەمیدیاكاندا هەڵسوكەومتان كردبێت، لە 

زۆر  بوارەدا  لەو  میدیایی  راویژكارانی  كە  نیە  تێدا  گومانی  ئەوە  الیەكەوە 

NOS 60- * پێشكەشكاری یەكێكە لە بەرنامەگرنگەكانی تەلەفزێۆنی هۆڵەندا
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لە من شارەزاترن، لە الیەكی دیكەشەوە متامنەم بە زۆرێك لەو راوێژكارانە 

ئەوان  نەهاتوون،  كاڵامن  چاوی  خاتری  لەبەر  ئەوان  خۆ  چونكە  نەبوو، 

ئەو  بۆ  ئەوان  بۆیە  بفرۆشن!  ״  خزمەتگوزاریەكانیان  ״  تەنها  دەیانەوێت 

مەبەستە لەبەرژەوەندی خۆیاندایە كە رەوشەكە بەو جۆرە نیشان بدەن یان 

رەنگە گرفتەكە زۆر گەورەتریش نیشان بدەن.. 

لە نوسینگەكەی خۆشامندا بۆچوومنان هاوتا نەبوو، بابەتەكەی رۆژنامەی 

كردبوو،  نیگەران  ئەوانیشی   NRC رۆژنامەی  ریپۆرتاژەكەی  و  تەلەگراف 

هەڵسەنگاندنی  بزانین  بپرسین  بێالیەن  شارەزایەكی  لە  بێت  باشرت  رەنگە 

ئەوان چۆنە، سەرەنجام لە كۆتاییدا لەگەڵ ״ یان هودەمان״ پەیوەندیەكی 

تەلەفۆنیم كرد، ئەو رۆژنامەنوسێكی زۆر باشە، وێرای ئەوەش من متامنەی 

دامەوە  دڵنەوایی  راستەوخۆ  یان״  ״  هەیە،  ئەو  هەڵسەنگاندنی  بە  تەواوم 

باوەڕەدا بوو كە ئەو راوێژكارە میدیاییانە تەنها چیرۆك دەخولقێنن  و لەو 

كن  لە  ئێمە  دەنا  كەنەوە،  ساغ  خۆیان  خزمەتگوزاریەكانی  ئ��ەوەی  بۆ 

دروست  باشامن  زۆر  هەستێكی  سیاسی  رۆژنامەنوسانی  و  سیاسەمتەداران 

كردووە، لەبەر ئەوە پێویست ناكات خۆمان سەغڵەت كەین ئەگەر بگوترێت 

ئێمە لە كن میدیاكان وێنەیەكی خراپامن بەخشیوە ״ ئێوە زۆر باش كارەكانی 

من  ئێمە...  بۆ  بوو  ئەو  راوێژەكانی  ئەمە  بن״  بەردەوام  و  دەكەن  خۆتان 

مەسەلەكەم جاریكی دیكە لەگەڵ فكتۆر و ستاین باس كردەوە بەداخەوە 

یان  ״  كە  دەرەنجامەی  ئەو  گەیشتینە  هەموومان  هەبوو،  پشووی  تیس 

هودەمان ״ راست دەكات و هەڵسەنگاندنەكەی تەواوە.

پاش دەستگیركردنی ئۆجەالن توشی  لەو دیاردانەی كە  یەكێكی دیكە 

״،  بەناوبانگ  هۆڵەندیەكی  ״  بە  بووم  من  كە  بوو  راستیە  ئەو  بوو  من 

لە  یەكێك  قەدەرو چارەنوسی  كە  من  بۆ  نامۆیە  ئەمە هەستێكی  بێگومان 

موەكیلەكانم بۆ من ببێتە ناوبانگ، بە هەرحاڵ ئیرت ئەمە رەوشەكە لەگەڵ 

كە  رابێنم  ئەوەدا خۆم  لەگەڵ  ئەبێت  نیە،  دەسەاڵت  و  هێناویەتی  خۆیدا 
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مبناسنەوەو  جادە  لەسەر  یاخود  قاوەخانەیەك  لە  نەنارساو  و  نامۆ  خەڵكی 

قسەم لەگەڵدا بكەن، بەتایبەت لەو كاتانەی زۆر ماندوو دیارم وەك ئەوەی 

بە دریژایی هەفتەكە نەخەوتبم، بەاڵم بێگومان ئەوە مایەی خۆشحاڵیمە كە 

زۆربەی ئەو حاڵەتانەی لەم بارەدا توشم بووە هەمووی هەستێكی جوان و 

موجامەلەیەكی بەڕێزانە بووە سەبارەت بەوەی كە ״ كارەكانم باش كردووە 

و بەردەوام بم ״ حەزئەكەم ئەوەش بڵێم كە ئەم جۆرە هەستانە - بەتایبەت 

بەرامبەر بەو هەستە نائارامەی ئێمە لەمەڕ مامەڵەمان لەگەڵ میدیاكاندا- 

زۆر مایەی خۆشحاڵی بوون بۆ من.

دەرەنجامێكی دیكەی بەناوبانگ بوونی لە ناكاوم، كە زۆر گرنگ نەبوو 

بۆم ئەوە بوو كە لە پڕا چەندین داوەتنامەو كاری جۆراوجۆر خرایە بەردەمم 

كە هیچ پەیوەندی بە كەیسەكەی ئۆجەالنەوە نەبوو، بۆ منونە پێشكەشكردن 

لە  ئەندام  بوونە  یان  كراو  دیاری  گۆڤارێكی  بۆ  كتیبێك  خوێندنەوەی  و 

لە  مێزگردێكدا  لە  بەشداریكردن  ئۆركێستێكدا،  لە  راوێژكاری  كۆمیسیۆنی 

)ئەم  تاڵكشۆ  تەلەفزێۆنی  بەرنامەیەكی  لە  بەشداریكردن  ئایدیالیزم،  سەر 

جۆرە بەرنامەیە ئەوەیە كە بەردەوام میوانداری كەسانی بەناوبانگ دەكات 

– وەرگێڕ( و چەند بەرنامەیەكی دیكەی تەلەفزیۆنیدا، چاوپێكەوتن لەگەڵ 

گۆڤاری فەلسەفەدا و چەندان شتی دیكەی جۆراوجۆر. 

هەستیار  تەلەفزیۆنیەكان  چاوپێكەوتنە  بە  سەبارەت  دڵنیاییەوە  بە 

بووم، تەنها یەك جار لە بەرنامەی پالنتاژە ״PLANTAGE ״ بەشداریم لە 

بابەتێكدا كرد كە پەیوەندی بە كەیسەكەوە نەبوو، بێگومان پێموانەبوو كە 

من وەك پارێزەرێك ببم بە جۆرێك لە ئەنتەرتاینەر61 لەسەر تەلەفزیۆن..

بوونم هەندێك  ناوبانگ  بە  ناودەركردن و  بە  لە میدیاكاندا سەبارەت 

هەموو  لەگەڵ  كە  دەگوترێت  تەلەفیزۆن  سەر  كەسانەی  جۆرە  بەو  ئەنتەرتاینەر   *  -61

كەسێكدا لەسەر هەموو بابەتێك بەرنامە سازدەكات– وەرگێڕ-
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جار شتی سەیرو سەمەرەو جاڕس دەنورسان، بۆ منونە رۆژنامەنوسێك بە ناوی 

״ JAAP KIERS״ رێگای بە خۆی داوە ستونێك لەسەر من بە بەكارهێنانی 

هەردوو پیتی یەكەمی ناوی خۆم و پاشناوم )ب ب( بنوسێت ئەو دەڵێت 

)ئەڵامنیەكی  بەاڵم  دەچێت،  فەڕەنسیەكان  ئەكتەرە  لە  پشیلەیە״  ئەم  ״ 

 NRC سێكسیە(، من زۆر كەم شتی وا بێ نرخم بەرچاوكەوتووە ، رۆژنامەی

سەردانی  مەبەستەش  ئەم  بۆ  باڵوكاتەوە،  من  پۆرترێتێكی  دەیەوێت  یش 

لەو  خۆم  پێشرت  كە  ئەوەی  بەبێ  كردووە،  منیان  نزیكی  كەسی  چەندین 

هاوڕێی  كۆمەڵێك  باوكم،  و  دایك  بۆ  تەلەفۆنیان  كەنەوە  ئاگادار  كارە 

كردووە!  زانكۆم  سەردەمی  هاوڕێی  خوێنكارێكی  چەند  تەنانەت  كۆنم، 

لەگەڵ  سەرەتا  بۆچی  پێمگوت  كە  دەكرد  توڕە  خۆشی  رۆژنامەنوسەكە 

خۆمدا قسەتان نەكردووە بەر لەوەی تایبەمتەندیەكانی ژیانم لە رۆژنامەدا 

باڵوكەنەوە و دەیپرسی )بۆ هیچ شتیكی شاراوەت هەیە؟( ئەرێ من شێت 

بووم یان ئەو ئەقڵی لە دەستداوە؟

بەم جۆرە پەیوەندیم بە میدیاكانەوە بە هەستیاری و دوودڵی مایەوە، 

پێناو كەیسەكەدا هەركاتێك  لە  پێموابوو كە زۆر گرنگە  لەالیەكەوە هێشتا  

ئەگەر  دەبووم  شادمانیش  هەروەها  وەگەڕخەم،  میدیاكان  بێت  پێویست 

باش  پرۆفیشنااڵنەی  پرۆگرامێكی  یاخود  باڵوبكرایەتەوە  باش  بابەتێكی 

لە  هەندێك  ناگونجاوی  رەفتاری  بە  دیكەشەوە  الیەكی  لە  نیشانبدرایە، 

لەگەڵ  بەراستی  جارێكیان   – دەبووم  قاڵس  میدیاكاران  و  رۆژنامەنوسان 

نەبوو  قایل  ئەوەی  سەر  لە  شەڕم  بە  بوو  دا   RTL4 كەناڵی  میدیاكارێكی 

بەوەی كە پێمگوت كاتم نیە چاوپێكەوتن  لەگەڵیدا سازكەم – ولە بە بابەتە 

خراپەكانیش وەڕس دەبووم....
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-١-

هەرچەندە ماوەی چەند هەفتەیەك پاش دەستگیركردنەكەی ئۆجەالن، 

كەفوكوڵەكان دامركانەوەو بارودۆخەكە هەندێك ئارام بۆوە، بەاڵم بۆ ئێمە 

بوو  ئەوە  ئەنجامی  لە  ئەمەش  بوو،  كار  و  سەرقاڵی  لە  پڕ  كاتەكە  هێشتا 

كە ئێمە نەماندەزانی ئۆجەالن رەوشی چۆنەو چۆن لە الیەن توركەكانەوە 

كوردەكانی  پارێزەرە  دەستگیركردنی  پاش  دەكرێت.  لەگەڵدا  رەفتاری 

دیاربەكر، سەرلەنوێ تیمێكی نوێ لە پارێزەرانی كورد پێكهێرناوە- ئەمجارە 

لە  بەرگریكردن  ئەركی  دەیانەوێت  كە  ئەستەنبوڵن-  خەلكی  پارێزەرەكان 

ئۆجەالن بخەنە ئەستۆی خۆیان، ئەوان چەندین رۆژە سەرقاڵی ئەوەن كە 

حكومەتی توركیا مۆڵەتی چاوپێكەوتنیان لەگەڵ ئۆجەالندا بدات، بەاڵم هەتا 

ئێستا لەوەدا سەرنەكەوتوون، ئێستا ئەوە بۆ یەك هەفتە دەبێت ئۆجەالن لە 

زینداندایەو هەتا ئێستا هیچ كەس بۆی نەبووە سەردانی بكات..

لە  بۆ ئەوەی رێگا  دێننەوە  بیانویەك  دەسەاڵتدارانی تورك هەرجارەی 

بكەن، سەرەتا  بەدی  ئۆجەالن  و  بۆ مئرالی  بڕۆن  بتوانن  بگرن  پارێزەرەكان 

توكیل״  بریكاریەتی״  بەڵگەنامەی  دەبێت  ئەوان  كە  دەكرد  ئەوەیان  داوای 

ی تەواو لە ئۆجەالنیان هەبێت ئەوجا دەتوانن سەردانی بكەن، بەاڵم نازانم 

كە  وەرگرێت  كەسێك  لە  بریكاریەتی  بەڵگەنامەی  دەتوانێت  مرۆڤ  چۆن 

لە زیندان توند كرابێت و كەس بۆی نەبێت چاوی پێی كەوێت و ئەویش 
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كە  ئەوەش  دوای  تەنانەت  بكات؟  پەیوەندی  كەسدا  گەڵ  لە  نەبێت  بۆی 

پارێزەرەكان توانیان بەڵگەی بریكاریەتی لەگەڵ ئەندامانی خێزانی ئۆجەالن 

ئۆجەالن  بتوانن سەردانی  بەسرتا  پارێزەرەكان  لە  رێگا  دیسان  بكەن  واژوو 

بكەن ״ رەوشی هەوا تەواو نیە، كەس ناتوانێت بڕوات بۆ دورگەكە ״ ئەمە 

كەنارەكانی  لە  ئۆجەالن  پارێزەرەكانی  بەهۆیەوە  كە  بوو  توركەكان  بیانوی 

رێگایان  ئیمرالی،  بۆ دورگەی  لێوەی دەچن  بەلەمەكان  كە  ەوە  مودانیا״  ״ 

لێگیراو بۆ ئەستەنبول گەڕێرنانەوە، لە كاتێكدا هەر هەمان رۆژ ئەفسەرێكی 

وەزارەتی داد و دادوەرێكی لێكۆلینەوە چووبوون بۆ ئیمرالی، دیارە ئەمەش 

مانای ئەوە دەدات كە پێدەچێت لە توركیا رەوشی هەوا بۆ حكومەت باشرت 

لەباربێت وەك لە پارێزەرەكان!

خۆی  دەرەوەی  دنیای  لە  ت��ەواوی  بە  ئۆجەالن  ئێستا  ئەوەی  لەبەر 

دابڕاوە، ئێمە ناچارین بۆ هەموو زانیاری و هەواڵێك سەبارەت بە رەوشی 

توركیا خۆی  كە حكومەتی  ببەستین  زانیاریانە  بەو  پشت  ئەو  تەندروستی 

دڵخۆشكەرو  لێدەبێت  گوێامن  ب��ارەوە  لەم  ئەوەشی  دەكاتەوە،  باڵوی 

ئیمرالی  بردە  ئۆجەالنی  توركیا  حكومەتی  ئەوەی  دوای  نیە.  بەخش  ئارام 

ئێستا  جێگیرە،  و  باش  بەتەواوی  ئۆجەالن  تەندروستی  كە  كرد  ئاشكرای  و 

هەواڵ و دەنگۆی دیكەی جیاوازمان گوێ لێدەبێت بۆ منونە:״ تەندروستی 

نەخۆشییەكی  ئەو  ״رەنگە  یان  ״  دەڕوات  خراپی  بەرەو  رۆژانە  ئۆجەالن 

بێت  پێویست  رەنگە  ״  دڵی هەیە״،  نەخۆشی  ״ئۆجەالن  قورسی هەبێت״، 

نەشتەرگەری  دەبێت  ״  بكرێت״،  مئرالی  رەوان��ەی  كاردیۆلۆج62  كەسێكی 

چەند  الیەن  لە  جارێكیان  تەنانەت  هتد،  بدرێت״...  ئەنجام  ئۆجەالن  بۆ 

رۆژنامەنوسێكەوە بە تەلەفۆن ئاگاداركرامەوە كە ئۆجەالن بە جەڵدەی دڵەوە 

گیانی لەدەستداوە، بەاڵم خۆشبەختانە توركیا ئەم دەنگۆیانەی رەتكردەوە.

ئەو لێدوانانەی حكومەتی توركیا لەمەڕ رەوشی تەندروستی ئۆجەالنەوە 

62- * دكتۆری تایبەت بە نەخۆشیەكانی دڵ – وەرگێڕ - 
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باڵویان دەكردەوە تەواو بێ سەرەوبەرە بوون، ئۆجەالن كەسێكی خووگرتووە 

نەخۆشی  بەدەست  ئێستا  و  بێهۆشكەرەكانەوە  مادە  بە  بووە  معتاد‹   ›

دیاردەكانی دابڕان لەو مادانە دەناڵێنێت، ئەمە زۆرترین ئەو خەڕەكەیە كە 

سەرەكی  هۆكاری  گوایە  كە  ئەوەیە  چیرۆكەش  ئەم  بنەڕەتی  دەیڕێسنەوە، 

پلەی  لە  زۆر،  یەكجار  جگەرەكێشانێكی  لە  بریتیە  ئۆجەالن  نەخۆشیەكەی 

یەكەمدا من پێموایە ئەم دەنگۆیانە زۆر بێ نرخ و بەهان، دووەمیش بەهۆی 

راست  ئەمانە هیچی  كە  دەزانم  رۆما  لە  ئۆجەالن  بۆ الی  سەردانەكامنەوە 

نین، چونكە: ئۆجەالن جگەرەكێش نیە و بڕواشی پێ نیە...

زێڕین و حەسەن لە كۆمیتەی كوردستان لە برۆكسل كە هێشتا ئەركی 

بوو  هەوااڵنەیان  ئەو  خەمی  زۆر  بوو  لەسەرشان  ئێمەیان  پەیوەندیكردنی 

كە لە رۆژنامەكانەوە باڵو دەكرانەوە، زێڕین لەو باوەڕەدا بوو كە ئۆجەالن 

بەزۆر  ئەوەی  بۆ  توركیاوە  حكومەتی  زۆری  ئەشكنجەیەكی  ژێر  كەوتۆتە 

بتوانێت  بدۆزینەوە  كەسێك  بدەین  ئەوە  هەوڵی  دەبێ  پێبدەن،  لێدوانی 

زەحمەتە،  زۆر  كردەوە  بە  بەاڵم  ئاسانە،  گوتنی  ئەمە  ئۆجەالن،  بچێتە الی 

چونكە رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ هاوتای ئەمنستی ئەنتەرناشناڵ و هیومان 

رایت وەچ، دەخوازن كە یەكسەر نێرژەیەك بۆ ئیمرالی رەوانە بكەن، بەاڵم 

سوریش،  خاچی  شێوە  بەهەمان  پێنادرێت.  ئۆجەالنیان  سەردانی  مۆڵەتی 

تەنانەت ئەگەر ئێمە داوا لە رێكخراوە فەرمیەكانی وەك راویژكارانی ئەوروپا 

و OVSE بكەین و قایلیش بن بەوەی كە نوێنەری خۆیان رەوانە بكەن بۆ 

ئیمرالی ئەوە دیسان هەمان جۆرە ئەوان ناتوانن زۆریش بكەن بۆ چوونە نێو 

توركیاوە جا چ جای ئەوەی داوای سەردانی ئۆجەالن بكەن، بەبێ هاوكاری 

كردنی حكومەتی توركیا ئێمە هیچ دەسەاڵتێكامن نیە...

ئێوارەیەك  ئۆجەالن  دەستگیركردنەكەی  پاش  هەفتەیەك  نزیكەی 

بووم،  ئۆجەالن  دۆسیەكەی  ریكخستنەوەی  سەرقاڵی  نوسینگەكەمان  لە 

نەمدەتوانی  شێوەیەك  بەهیچ  بووم  سەرقاڵ  هێندە  پێشوو  هەفتەكانی 
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باڵوی  و  پەرش  لەبەر  بوو  خەریك  ئیرت  بەاڵم  كۆكەمەوە،  تۆزێك  دۆسیەكە 

لەسەر  دۆسیەكان  الپەڕەو  شوێنێكدا  هەموو  لە  بئاوسێت:  سەرم  ژورەكەم 

ناردبوومان، ئەو نوسينانەی بۆ سكااڵی  نامانەی  زەوی سەفتەكرابوون، ئەو 

لە  بابەتانەی  ئەو  خۆرهەاڵت،  پرۆژەی  كردبوون،  ئامادەمان  سرتاسبۆرگ 

تێكەڵ  یەكرتدا  بەسەر  هەمووی  هتد،  نورساون...  بارەوە  لەم  رۆژنامەكاندا 

دوا  ژێر  لە  بێگومان  ئەوە  بوایە  پێویست  شتێكت  ئەگەر  ببوون،  پێكەڵ  و 

بوو  هێمن  زۆر  نوسینگەكەمان  دەتدۆزییەوە،  ژێ��رەوەدا  ژێری  سەفتەی 

هەموو  كۆكردنەوەكەدا  لە  دەدام  یارمەتیان  كە  ستاین  فكتۆرو  لە  جگە 

قۆڵامن  كردوو  داوا  پیتزامان  ماڵەوە،  بۆ  رۆشتبوونەوە  دیكە  كارمەندەكانی 

لێهەڵاملی بوو، خۆمان كردبووە وەستاو پەرشوباڵویەكەمان كۆدەكردەوە.

گرفتی  باسی  پێكەوە  دیسانەوە  دۆسیەكەدا  كۆكردنەوەی  كاتی  لە 

ئۆجەالن  سەردانی  بتوانێت  كە  نەبێت  كەسێك  هەتا  كە  كردەوە  ئەوەمان 

توانیامن  ئیشكردن  لە  كاژێر  سێ  پاش  ناكرێت.  بۆ  هیچامن  ئێمە  بكات، 

تەواوی بەڵگەو نورساوەكانی دۆسیەكەی ئۆجەالن رێكخەین. من سەرقاڵی 

رێخراوەكانی  بۆ  فاكسانەی  نامەو  بەو  بووم  تایبەت  فایلێكی  دروستكردنی 

تایبەت  نورساوێكی  لەوكاتەدا  هاتوون،  بۆمان  یان  ناردووە  مرۆڤامن  مافی 

پێوەی  پابەندە  ئەوروپا  ئەنجومەنی  كە  بەرچاو  هاتە  رێكەوتننامانەم  بەو 

و   )CPT ئەشكەنجە  قەدەغەكردنی  بۆ  ئەوروپا  )كۆنگرەی  نێویشیاندا  لە 

رێكەوتننامەی ئەوروپا دژ بە ئەشكەنجە، یەكسەر بیرۆكەیەكم بە خەیاڵدا 

فاكسێكت  تۆ  ئۆجەالن  دەستگیركردنەكەی  )پاش  پرسی  ستاینم  لە  و  هات 

بەدەم  ناردومە(  )پێموابێت  گوتی  وەاڵمدا  لە  ستاین  ؟   CPT بۆ  نەنارد 

ئەوەتا،  گوتی:  دۆسیەكانی هەڵدایەوەو  لە  یەكێك  منەوە  وەاڵمدانەوەكەی 

تیایدا  و  ناردومانە  فێربوەری  مانگی  ی   ١٩ رۆژی  لە  فاكسێكە  دۆزیمەوە، 

هۆشداریامن  و  كردۆتەوە  ئاگادار  ئۆجەالن  دەستگیركردنی  لە  مان   CPT

داونەتێ كە رەنگە لە زینداندا روبەڕووی ئەشكەنجە بێتەوە.
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فكتۆریش پاش ئەوەی فاكسەكەی خوێندەوە پرسیاری ئەوەی كرد كە 

داخۆ بەتەمای چیم لەمە؟ منیش گوتم: توركیا هاوشێوەی ئەندامانی دیكەی 

ئەو ئەنجومەنە رێكەوتننامەی دژ بە ئەشكەنجەی مۆر كردووە بۆیە لەسەر 

بنەڕەتی ئەمە CPT بۆی هەیە زیندانەكانی ئەوروپا بەسەر كاتەوە، فكتۆرو 

ستاین لەگەڵ بۆچونەكەمدا بوون و زانییان مەبەستم لە چیە..

بۆ  بەتایبەتیش  و  مرۆڤ  مافی  پێشێلكاریەكی  هەر  لە  پێشگرتن  بۆ 

شێوەیەكی  بە  و  ب��ەردەوام   CPT ئەشكەنجەیەك  هەرجۆرە  لە  پێشگرتن 

و  دەكات  ئەنجومەنەكەدا  لە  ئەندام  واڵتانی  هەموو  سەردانی  رێكوپێك 

لەمەڕ چۆنیەتی مامەڵەكردن لە زیندانەكان و لە بنكەكانی پۆلیسدا لەگەڵ 

زیندانیەكاندا، راپۆرتی تایبەت ئامادە دەكات، ماوەیەك لەمەوبەر هۆڵەندا 

سەبارەت  پشكرنان،  زیندانەكانی  كراو  سەردانی  دەستەیەوە  ئەم  الیەن  لە 

نارساوە63   توند  ژێر چاودێری  زیندانی  بە  كە   VUGHT زیندانی شاری بە 

ئاماژە   CPT راپۆرتەكەدا لە  كردەوە.،  باڵو  توندی  رەخنەئامێزی  راپۆرتێكی 

مامەڵەیەكی  زیندانیەكاندا  لەگەڵ  گرتووخانەكە  مامەڵەی  كە  دەكات  بەوە 

دەتوانێت   CPT ك��راون.  دام��او  و  زەلیل  گرتووەكان  نامرۆڤانەیەو  زۆر 

بكات  بەوە  پێویست  ئەوەی  بەبێ  بكات  ئەندام  واڵتێكی  هەر  سەردانی 

مۆڵەتنامەی سەردانەكە لەو واڵتە داوا بكات، هەر واڵتێك كە رێكەوتننامەی 

دژ بە ئەشكەنجەدانی مۆركردبێت ئەوە بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی ملكەچی 

دەسەاڵتەكانی CPT دەبێت..

بەمجۆرە دەبێت ئێمە كار بۆ ئەوە بكەین كە بتوانین CPT بجوڵێنین 

ناوبراو  دەستەی  ئەوەی  سەرباری  بكات،  توركیا  بۆ  سەردانێك  ئەوەی  بۆ 

 › EBI › Extra Beveiligde Inrichting 63- * ئەم زیندانە كە بە كورتی لە هۆڵەندا بە

ئەم  ترسناكن،  تاوانباری  كە  كەسانەی  بەو  تایبەتە  دروستكراوە  ساڵی ١٩٩٣  دەبرێت،  ناو 

زیندانە لەبەر ئەوە دروستكرا كە چەند جاریك لە هۆڵەندا كەسانی ترسناك و تاوانبار توانیان 

لە زیندانە ئاساییەكانەوە هەڵبێن و دیسانەوە ببنەوە بە مایەی هەڕەشە بۆسەر كۆمەڵ- 

وەرگێڕ - 
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بەشێوەیەكی بەردەوام و رێكوپێك دەتوانێت سەردانی هەر واڵتێكی ئەندام 

لەم پەیامننامەیەدا بكات، دەشتوانێت بە ئادهۆك AD HOC بڕیاری ئەوە 

بدات كە لێكوڵینەوە لەسەر واڵتیكی دیاریكراو بكات بەبێ ئەوی پێشوەختە 

رێگا  ئەو واڵتە دەبێت  لەم حاڵەتەشدا  ئاگاداركاتەوە، دیسانەوە  ئەو واڵتە 

لە هاتنە ژورەوەی نێرژەی ئەوان نەگرێت و كارئاسانی تەواویان بۆ بكات 

و ماوەیان بدات بە سەربەستی خۆیان هەموو زیندانێك بپشكنن و لەگەڵ 

هەر زیندانیەكیشدا بخوازن ئەوە دەستبەجێ بتوانن لەگەڵیدا بدوێن، تەنها 

گرفت لێرەدا بۆ ئێمە ئەوەیە كە CPT لەسەر بنەڕەتی گرفتی تاكە كەسێك 

یاخود سكااڵ لەمەڕ رەوشی تاكە كەسێك ناتوانێت ئەو كارە ئەنجام بدات، 

سەردانی  بكەین  لەوان  داوا  ناتوانین  ئێمە  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش 

گشتیدا  چوارچێوەیەكی  لە  داواكەمان  ئێمە  دەبێت  بۆیە  بكەن،  ئۆجەالن 

فۆرمەلە بكەین. 

رۆژی دواتر من راستەوخۆ فاكسێكم بۆ CPT نارد و داوای ئەوەم كرد 

كە لە رێگای ئاد هۆكێكەوە سەردانێك بۆ توركیا رێكبخەن و لە چوارچێوەی 

ئەم  بۆ  بدەن،  ئیمرالی  زیندانەكەی  رەوشی  بە  بایەخ  سەردانەكەشیاندا 

مەبەستەش كۆمەڵێك ئەرگومێنتم كردە خاڵ كە ئاماژە بوون بۆ ئەوەی كە 

پێشیلكردنی  ئەگەری  گومانەو  جێگای  زیاتر  ئیمرالی  زیندانیەكانی  رەوشی 

مافەكانی مرۆڤ و ئەشكەنجەدان زیاتر لە ئارادان، ئەمەش بێگومان لەبەر 

كەسانی  و  پارێزەرەكان  تەگەرەخستنەبەر  زیندانەكەو  شوێنی  هەڵكەوتنی 

دیكە بۆ سەردانی ئەو زیندانە. 

نیوكاژێر پاش ئەوەی كە من فاكسەكەم نارد لەالیەن ترەڤۆر ستێڤنس 

ئەو  كرا،  بۆ  تەلەفۆنم  دەستەیەوە  ئەو  سكرتێری   TREVOR STEVENS

كەسێكی رۆح سوك و بەجۆش و خرۆش بوو، پێموابێت كە ئەو لەوسەری 

دەهاتەوەو لە مەبەستەكەی ئێمە گەشتبوو كە دەمانەوێت بەو بیانووەوە 

ئەو راستیەی دەزانی  ئێمە  سەردانێكی ئۆجەالن بكرێت، ستیڤنس هاوتای 
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دورگەی  لە  زیندانیە  كەسی  تاكە  خۆی  تەنها  بە  ئۆجەالن  كاتەدا  لەم  كە 

ئەنجومەنی  كارەكانی  لە  نەیدەویست خۆی   CPT ئەوەی لەبەر  ئیمرالی. 

ئەوان  هەڵوێستی  هەوڵبدات  ب��ارەوە  لەو  و  هەڵقورتێنێت  سرتاسبۆرگ 

بزانێت، بۆیە ستیڤنس داوای كۆپیەكی لە سكااڵكەی ئێمە كرد، ئێمە لە كن 

ئەنجومەنی سرتاسبۆرگ سكااڵمان لەسەر بارودۆخی گشتی زیندانی ئیمرالی 

تۆمار نەكردووە بۆیە من لەم بارەوە پێشبینی ئەوە ناكەم گرفتێكی ئەوتۆمان 

لەسەر  بەاڵم جەختی  نەدا،  ئێمە  بە  بەڵێنی هیچی  ستیڤنس  بەردەم،  بێتە 

ئەوەش كردەوە كە هەرچی لە دەستیان بێت درێغی ناكەن و لەو بارەشەوە 

هەر شتیك ئەنجام بدرێت ئەوا ئێمەی لێئاگادار دەكەنەوە.

لە كۆتایی رۆژەكەدا من و فكتۆر پێكەوە دەچین بۆ برۆكسل و لەگەڵ 

زێڕین و حسێن جڤین دەكەین، هەروەها پارێزەرە ئەڵامنیەكەی ئۆجەالنیش 

ئێبەرهارد شۆڵزیش ئامادە دەبێت، خۆشحاڵم كە ئەم جارە دەتوانین شتێكی 

پۆزەتیف راگەیەنین، چونكە من باش دەزانم كە لە برۆكسل ئەوان چەندە 

 CPT كە  كرد  باس  حەسەنم  و  زێڕین  بۆ  ئۆجەالنن،  بارودۆخی  پەرۆشی 

دەتوانێت  رێكخراوە  ئەم  كە  كرد  ئەوەم  باسی  هەروەها  چییەو  خەریكی 

كۆتاییدا  لە  ئەوە  توركیا  بۆ  بڕۆن  ئەوان  ئەگەر  بكات،  ئۆجەالن  سەردانی 

راپۆرتیكیش بەرزدەكەنەوە، سەبارەت بە راپۆرتەكەش ئێمە راستەوخۆ ناتوانین 

راپۆرتەكانی  ناوەرۆكی  دەبێت  رێكخراوە  ئەو   - چیە  ناوەرۆكەكەی  بزانین 

 ،- كاتەی حكومەت وەاڵمی دەداتەوە  ئەو  بهێڵێتەوە هەتا  نهێنی  بە  خۆی 

بەاڵم ئەگەر شتێكی خراپ و نارسوشتی لەپەیوەند بە ئۆجەالنەوە لەگۆڕێدا 

بێت ئەوە بێگومان ئێمە ئاگادار دەكرێینەوە، لەسەرو ئەمانەشەوە مەبەست 

لە سەردانەكەی CPT بۆ الی ئۆجەالن زیاتر پشتیوانی مۆراڵیە بۆ ئۆجەالن، 

بەو هیوایەم كە ئەو لەوە تێبگات كە ئێمە سەرقاڵین بە دۆسیەكەی ئەوەوە، 

با ئەو مەودای ئەوەشی نەمابێت كە پەیوەندی بە ئێمەوە بكات، هەروەها 

باسی ئەوەم كرد كە بەهۆی تەلەفۆنەكەم لەگەڵ ستیڤن هیوایەكی زۆرم بە 
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سەردانەكەی CPT بۆ الی ئۆجەالن هەیە.

بوو كە  باوەڕەدا  لەو  ئەو  نەبوو،  بین  بەداخەوە شۆلز وەك من گەش 

CPT دەستەكانی خۆی بە كێشەی ئۆجەالنەوە ناسوتێنێت و لەماوەیەكی 

كورتیشدا سەردانی ئۆجەالن ناكەن، لەهەموو حاڵەتیكیشدا بە بۆچوونی ئەو 

ئەگەر ئەو رێكخراوە بیەوێت سەردانی توركیا بكات ئەوا هەتا بڕیار دەدات 

چەند مانگێكی دەوێت...

هەنگاوەی  ئەو  دەڕوانێتە  نەگەتیفانە  هێندە  ئەو  بۆچی  تێناگەم  من 

خۆی  بیرۆكەیەك  هەر  ئەو  كە  بوو  دروست  ال  وام  هەستێكی  من  ئێمە، 

خاوەنی نەبێت بە باشی نازانێت و رەتی دەكاتەوە، سەبارەت بە سكااڵكەی 

سرتاسبۆرگ و ئەو هەنگاوە خێراو بە پەالنەی داوامان كردبوون ئەو تا ئێستا 

هیچ شتێكی ئەوتۆ باشی لە بارەیانەوە نەگوتووە.

پاشان دەركەوت كە شۆلز النی كەم سەبارەت بە CPT بۆچوونەكەی 

هەڵە بوو، یەك هەفتە پاش تەلەفۆنەكەم لەگەڵ ستیڤن و لە رۆژی ٢٨ ی 

لەوە  بەر  رۆژێك  دەستەیە  ئەو  نێرژەیەكی  كە  كراینەوە  ئاگادار  فێربیوەدا 

بەرەو توركیا رۆشتوون و لە نێو رۆژەڤەكەشیاندا سەردانی زیندانی ئیمرالی 

هەیە...

رێك لەگەڵ گەشتنی نێرژەكەی CPT بۆ توركیا بۆ یەكەم جار رێگا بە 

دوو پارێزەری ئۆجەالن درا سەردانی بكەن، من لێرەدا ناڵیم كە سەردانەكەی 

ئەو نێرژەیە نەبووایە كە توركیا چەند رۆژێك پێشرت بێگومان لێ ی ئاگادار 

دەكرێتەوە، ئەو شتە رووی نەدەدا، بەڵكو دەڵێم ئیرت توركیا بە تەنها خۆی 

هەموو شتێكی لە چنگی خۆیدا گیر نەكردووە، بەڵكو كەیسەكەی ئۆجەالن 

دیسانەوە جوڵەی تێكەوتەوەو دەتوانین ئیرت كاری تێدا بكەین.
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 -٢ -
ئەو پێشكەوتنەی ئێمە چاوەڕێامن دەكرد هێشتا دیاری كراوە، توركەكان 

بە  تەنها  بەڵكو  بنوێنن،  ئەوتۆ  نەرمیەكی  بارەوە  لەم  نین  ئامادە  هێشتا 

مامەڵەیاندا  لە  ئەمەش  دەكرد  پێشكەش  ئاسانكاریان  هەندێ  رواڵ��ەت 

پارێزەرەكانی ئۆجەالن بە روونی هەستی پێدەكرا، یەكەم سەردانی  لەگەڵ 

پارێزەرەكانی ئۆجەالن تەنها بیستوپێنج خولەكی خایاند، لە كاتی قسەكردنیان 

لەگەڵ ئۆجەالنیشدا دوو ئێشكگری دەموچاو هەڵپێچراو لەگەڵیاندا ئامادە 

تۆمار  نێوانیانی   قسەوباسەكانی  هەموو  گەڵیاندا  لە  حاكمێكیش  و  بوون 

و  پارێزەرەكان  نێوان  لە  متامنەپێكراو  پەیوەندییەكی  بەمجۆرە  كردووە، 

ئۆجەالندا بە ئامادەبوونی الیەنی سێهەم دروست نابێت، ئەمە وێرای ئەوەی 

كە پارێزەرەكان پێشوەختە فەرمانیان پێكرابوو كە هەموو قسەكانیان دەبێت 

لە چوارچێوەی تەندروستی ئۆجەالندا بێت و سەبارەت بە كەیسەكەی نابێت 

پارێزەرەكان هیچ  بە هیچ شێوەیەك  قسە بكرێت هەروەها رێگا نەدرابوو 

شتێك تۆمار بكەن، هەروەها فەرمانیان پێكرابوو كە بەهیچ شێوەیەك نامە 

یاخود كاغەز گۆڕینەوە رێگای نادرێت..

مامەڵەی  باشی  بە  ئەو  كە  راگەیاندبوو  پارێزەرەكانی  بە  ئۆجەالن 

دەكرێت، بەاڵم بێگومان لە ئامادەبوونی ئەو ئێشگرانەدا ئەو ناتوانێت شتێكی 

دیكە بڵێت، ئەو سەبارەت بە رەوشی تەندروستی خۆی باسی سەرئێشەو نزم 

بوونەوەی توانای بینین و گێژ بوون و سەرسوڕخواردن، كەم بوونەوەی توانای 

تەركیزی خۆی كردبوو، ئەم خااڵنە هەموو ئاماژەن بەوەی كە ئۆجەالن لە گەڵ 

تایبەتی پێدەدرێت، بەاڵم هەتا  خواردنەكانیدا هەتا ئێستا دەرمان و حەبی 

ئەو كاتەی سەرچاوەیەكی بێالیەن لەم بارەوە لێكوڵینەوە نەكات و راستیەكان 

دەرنەخات ئێمە ناتوانین ئەوە بسەملێنین. لەوە برتازێت ئیرت ئۆجەالن گرفتی 

نیە، تەنها بارودۆخەكە نەبێت، ئەو نەخۆشی دڵی نیە و توشی جەڵتەی دڵ 

نەهاتووە وەك ئەوەی رۆژنامە توركیەكان باسیان دەكرد.
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حاكم  بوونی  ئامادە  بە  دژ  جارێك  چەند  پارێزەرەكان  ئەوەی  پاش 

وئێشكگری دەموچاو هەڵبەسرتاو پرۆتێستەیان كرد ناچار كران پاش نیو كاژێر 

كۆتایی بە چاوپێكەوتنەكەیان لەگەڵ ئۆجەالندا بێنن، دوو هەفتەی دیكەی 

پێدەچێت تا بۆ جارێكی دیكە رێگا بە ئۆجەالن بدرێت پارێزەرەكانی خۆی 

ببینێتەوە.

لەم نێوەشدا سیاسەتی ئەوروپا خەریكی كارە روكەشەكانی خۆی بوو، 

نابێتە  ئێستا ئیرت ئۆجەالن لەپشت شیشی زیندانەوە دەستبەسەرەو چیدی 

مایەی هەڕەشە بۆ ئەوروپا، ئێستا ئەوروپا بە كەماڵی ئیرساحەتەوە دەتوانێت 

دەرپەڕێنێت:  سنگ  و  بنوێنێت  خۆی  ئۆجەالن  مەسەلەی  بە  سەبارەت 

توركیا  ״  بكات״  گرەنتی  ئۆجەالن  بۆ  عادیالنە  دادگایەكی  دەبێت  توركیا  ״ 

هاتوهاوارانە  ئەو  ئەمە  بێت״  سێدارەدان  لە  سزای  دەستبەرداری  دەبێت 

دەوڵەتانەی  ئەو  هەموو  و  هۆڵەندا  و  ئەڵامنیا  دەكرانەوە،  باڵو  كە  بوون 

مانگێك  تەنها  و  توركیاوە  داوی  بكەوێتە  ئۆجەالن  لەوەی  دەستیان هەبوو 

دەبێت  ئۆجەالن  كە  نەدەكرد  ئەوەیان  باسی  شێوەیەك  بەهیچ  لەمەوبەر 

مافی  داواكردنی  مەسەلەی  لە  وەرگرێت  عادیالنە  مامەڵەیەكی  گرەنتی 

پەنابەریدا، لەپڕێكدا و لە ناكاو خوازیاری ئەوەن كە بەزمانی ئاگاداركردنەوە 

هۆشداری بە حكومەتی توركیا بدەن، لە سیاسەتیشدا ئاسانە كە پەنجە بۆ 

هەڵەی كەسانی دیكە درێژ كەیت نەك خۆت سەری خۆت بە گرفتەكەوە 

و  دەزانم  شەرمەزاری  بە  سیاسەتدا  لە  منایشە  جۆرە  ئەم  من  بئاوسێنیت، 

باوەڕیش ناكەم سیاسیەكان بەو هەموو ریاكاری و دووڕوویەی خۆیان بزانن.

بە  بەڵكو  نیە،  دووڕووی��ی  تەنها  عادیالنە  دادگایەكی  بۆ  بانگەواز 

شێوازی  هەتا  ئۆجەالنەوە  رفاندنی  هەرلە   – روداوەك��ان  لەبەرچاوگرتنی 

كە  دەكەین  هەست  پارێزەرەكانیدا-  لەگەڵ  مامەڵەیان  و  كردن  زیندانی 

ئەم دەنگانە هێشتا زۆر درەنگ بیسرتان.دادگایەكی عادیالنە وێستگەیەكە 

دەمێكە تێپەڕێرناوە. كە تەماشا دەكەین حكومەتی توركیا زۆر بێ بایەخانە 
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ئۆجەالن  بەدڵنییایەوە  ״  دەڵێت  ناكاتەوەو  رەت  ئەوروپا  هۆشداریەكانی 

بۆ  تەنها  بێگومان  ئەمەش  دەبێتەوە״  عادیالنە  دادگایەكی  رووب��ەڕووی 

هێوركردنەوەیان،  بۆ  كریستاڵیە  وەاڵمێكی  ئەوروپیەكانەو  بەڕێكردنی 

بێگومان ئەوروپیەكانیش لەم بارەوە بەم وەاڵمە ئارام دەبن.

دەبێت  بێگومان  دەكات  چاوەڕی  توركیا  لە  زیاتر  لەمە  هەركەسێك 

سەری خۆی بە دیواردا مباڵێت، ئەنجومەنی ئەوروپاو OVSE بۆ منونە كە 

توركیاوە  الیەن  لە  بكەن  رەوانە  دادگاكە  بۆ  خۆیان  نوێنەری  هەوڵیاندەدا 

وەاڵمێكی  ئەمە  بێگومان  خۆتانەوە״  كاری  بەالی  بڕۆن  دەگوترا״  پێیان 

دادگاییكردنی  كە  دەڵێن  ئەوان هەمیشە  توركیا، چونكە  لە  چاوەڕوانكراوە 

بە  رێگا  بیانووەشەوە  بەم  بۆیە  هەر  توركیایە  ناوخۆی  كارێكی  ئۆجەالن 

دادگاییەكەدا  پرۆسەی  كاتی  لە  كە  نادرێت  تەماشاكەرانیش  و  چاودێران 

ئامادە بن.

بەڕێوە  بۆ مەراسیمی  بوو  توركیا سەرقاڵی خۆئامادە كردن  كاتێكدا  لە 
بردنی )پرۆسەی دادگایی سەدە(64

هیوایەكامن  هەموو  ئێمە  خۆی،  خواستەكانی  یاساو  پێی  بە  بێگومان 

بە كۆمیسیۆ نی سرتاسبۆرگ بوو، ئێمە چەندین جار سكااڵنامەمان پێشكەش 

نایاساییەكی  دەستگیركردنە  پاش  كە  دەكرد  بەوە  ئاماژەمان  تیایدا  كرد، 

پێشێل  مرۆڤ  مافەكانی   EVRM چوارچێوەكانی  بەپێی  هێشتا  ئۆجەالن 

خستۆتە  عادیالنەی  دادگایەكی  بەندەكانی  دێڕو  هەموو  توركیا  دەكرێن، 

ژێر پێاڵوەكانیەوە بۆ منونە لە مافی بەرگریكردن لە تۆمەتبار و ماوەدان بە 

هاتوچۆی  بۆ  گونجاو  رەوشێكی  دابینكردنی  و  سەردانكردنی  بۆ  پارێزەران 

پارێزەرەكان و چونە بەردەمی دادوەر بە شێوەیەكی كاتی.

سرتاسبۆرگ وەاڵمی خێرای دەدایەوە، لە رۆژی ٢٣ی مانگی فێربیوەی 

ئەوان  بۆ  ئۆجەالن  كردنی  دادگایی  كە  ئەوەیە  ناوە  لەم  توركیا  مەبەستی  بێگومان    -64

گرنگرتین دادگایی یە لە سەدەی بیستەمدا – وەرگێڕ-
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١٩٩٩دا واتە یەك هەفتە پاش پێشكەشكردنی سكااڵی بنەڕەتی كۆمیسیۆنەكە 

ئەنجامدا  خۆی  كۆبوونەوەی  یەكەم  دۆزە  بەم  سەبارەت  یەكەمجار  بۆ 

كراوە  و  گشتی  دانیشتنێكی  دانیشتنە  ئەم  توركیا״  بە  بەرامبەر  ئۆجەالن  ״ 

ئۆجەالنی  دۆسیەكەی  كە  بوو  ژورە  ئەو  تایبەتی  دانیشتنی  بەڵكو  نەبوو، 

خرابووە بەردەم، بە شێوەیەكی گشتی ئەم كۆمیسیۆنە بە هێندەی ژمارەی 

ئەندام  دەوڵەتێكی  هەموو  دەگرێت،  خۆ  لە  دادوەر  ئەندام  دەوڵەتانی 

دادوەرێكی بۆ ئەم كۆمیسیۆنە تەرخان كردووە، دۆسیەكەی ئێمە لە الیەن 

لە  كە  دادوەر  دە  یەكەمی كۆمیسیۆنەكەوە سەرپەرشتی دەكرێت،  ژووری 

نێوانیاندا دانەیەكی توركیش هەبوو دۆسیەكەیان تاوتوێ دەكرد.

پەیڕەوی كۆمیسیۆنەكە وایە كە ئەو دادوەرەی نوێنەری ئەو واڵتەی كە 

ئامادە بێت  سكااڵی لە دژ تۆماركراوە دەكات دەبێت هەمیشە لەو ژوورە 

كە سكااڵكە تاوتوێ دەكات. دوای مشتومڕو گفتوگۆكان ژورەكە گەیشتە ئەو 

بەپەلە  و  كاتی  ‹ هەنگاوی  نەهاتووە  ئەوە  كاتی  كە هێشتا  دەرئەنجامەی 

هەڵگیرێت‹ دەبێت سەرەتا زانیاری تەواو لە حكومەتی توركیاوە بەدەست 

بگات بۆ ئەوەی بتوانن رەوشەكە هەڵسەنگێنن، بۆیە كۆمیسیۆنەكە داوای 

لە توركیا كرد كە لە ماوەی سێ رۆژدا هەموو ئەو زانیاریانەی داوای دەكەن، 

پارێزەرەكانی  سەردانی  بە  تایبەت  زانیاریەكانی  بەتایبەت  بكات،  رەوانە 

ئۆجەالن، دوای ئەوەش ئیرت بڕیار لەسەر داواكەی ئێمە دەدرێت. هەرچەندە 

ئێمە زۆر ناكام بووین لەوەی كە هێشتا هیچ بڕیارێك نەدراوە، بەاڵم داواكردن 

پێامن  هیوایەكی  كۆمیسیۆن  پرسیارەكانی  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ  توركیا  لە 

بەخشی، چونكە ئەگەر وا نەبووایە خۆ كۆمیسیۆنەكە دەیتوانی راستەوخۆ 

داواكەی  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  مانای  ئەمەش  رەتكاتەوە،  ئێمە  داواكەی 

ئێمە بۆ گرتنەبەری ‹ هەنگاوی كاتی و بەپەلە‹ بە تەواوی رەتنەكراوەتەوەو 

داوایەكی ناماقوڵ نیە.

دەكاتەوە،  لەوە  بیر  دیكە  شێوەیەكی  بە  توركیا  حكومەتی  بێگومان 
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و  بوون  پڕكەماسی  و  كورت  زۆر  كۆمیسیۆنەكە  بۆ  وەاڵمەكانی  چونكە 

حكومەتی  كە  پێدەچوو  دەهات،  كەم  زۆر  لەخۆكردن  بەرگری  بەكەڵكی 

توركیا لەو باوەڕەدا بێت كە ئێمە لەم سكااڵیەدا هیچی ئەوتۆمان پێناكرێت، 

وێرای ئەوەش زۆر خۆیان بەوەوە ماندوو نەدەكرد كە بەشوێن سكااڵكەی 

ئێمەوە بن و بایەخی پێبدەن. پاش ئەوەی رێگا بە ئێمە درا وەاڵمی بەرگری 

كۆمیسیۆنەكە  مارتدا  ٤ی  رۆژی  لە  بدەینەوە،  توركیا  لەخۆكردنەكانی 

دیسانەوە كۆبونەوەی خۆی سازدا، سكرتێری ژوری یەكەمی كۆمیسیۆنەكە 

ئاشكرای  و  پێوەكردم  پەیوەندی  تەلەفۆن  بە   MICHAEL O´BOYLE

كرد كه كۆبوونەوەی كۆمیسیۆنەكە كاتژمێر ١٤ دەستپێدەكات و راستەوخۆ 

رەنگە  دەكاتەوە.  بۆ  تەلەفۆنم  ئەو  رادەگەیەنرێت  بڕیارێك  ئەوەی  پاش 

دانیشتنەكە زۆر ئاسان نەبووبێت، چونكە من بە درێژایی پاش نیوەڕۆ بێهودە 

چاوەڕێی تەلەفۆنی ئەوم دەكرد، تا كۆتایی لە كاتژمێر شەش و نیوی ئێوارە 

لێیداو دەنگێك هاتە گوێم و گوتی ״ پیرۆزبایت لێدەكەم  زەنگی تەلەفۆن 

״ ئەوە میشێل ئۆ بویل بوو كە زیاتر گوتی ״بڕیار درا هەنگاوی كاتی و بە 

دەكەم״  فاكس  بۆ  بڕیارەكەت  دیكەش  كەمێكی  پاش  و  بەر  بگیرێتە  پەلە 

كە  خولەك  دە  پاش  كۆتاییداو  لە  بەاڵم  بكەم،  بەخۆم  بە  بڕوا  نەمدەتوانی 

فاكسەكەم پێگەشت هەموو شتێك ئاشكرا بوو، كۆمیسیۆن داواكەی ئێمەی 

لە  ئۆجەالن  مافی  دەبێت  توركیا  كردبوو،  پەسەند  خاڵەكانیدا  هەموو  لە 

بەرگری لەخۆكردنیدا مسۆگەر بكات، دەبێت رێگا بە ئۆجەالن بدات چاوی 

بە پارێزەرەكانی بكەوێت و بە دڵنیایەوە قسەیان لەگەڵدا بكات، هەروەها 

كن  لە  كە  بێگانەكانیدا  پارێزەرە  لەگەڵ  بدرێت  ئۆجەالن  بە  رێگا  دەبێت 

هەروەها  هەبێت،  پەیوەندی  دەكەن،  ئەو  بریكاری  ئەوروپا  كۆمیسیۆنی 

پراكتیكی  و  جدی  هەنگاوی  كە  كردووە  توركیا  لە  داوای  كۆمیسیۆنەكە 

جێبەجێكردنی  لە  هەروەها  بڕیارانە،  ئەو  جێبەجێكردنی  بۆ  هەڵگرێت 

هەنگاوەكاندا دەبێت هەمیشە كۆمیسیۆنی ئەوروپا ئاگادار بكاتەوە، وێرای 
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ئاگادار  بڕیارانەی كۆمیسیۆنەكە  لەم  ئەوروپا  ئەوەی كۆمیتەی وەزیرەكانی 

دەكرێتەوە.

كۆمیسیۆنەكە  ب��ڕی��ارەی  ئ��ەم  قەزائی  كەسانی  و  مافناسەكان  بۆ 

لێكدانەوەو مشتومڕی زۆری دەهێنا، هێشتا هەرگیز ئەوە روی نەداوە كە 

بسەپێنێت،  دەوڵەتێكدا  هیچ  بەسەر  جۆرە  لەو  بڕیارێكی  كۆمیسیۆنە  ئەو 

بێگومان  دا،  بەمە  بایەخیان  كەم  زۆر  میدیاكان  زۆرەوە  داخێكی  بە  بەاڵم 

پاش دەستگیركردنەكەی ئۆجەالن ئیرت وردە وردە بایەخدان بە كەیسەكەی 

ئۆجەالن بەرەو كزی دەڕۆشت، چونكە هیچ جۆرە هەواڵیكی سەرنجراكێش 

بۆ میدیاكان نەبوون، هەروەها بۆ دیوە یاساییەكەش بایەخێكی ئەوتۆ نەبوو، 

سەرقاڵی  دا   ١٩٩٩ ساڵی  بەهاری  لە  دنیا  هەموو  ئەمانەشەوە  سەرو  لە 

روداوێكی زۆر دراماتیكی دیكە بوون: قەیرانی كۆسۆڤۆ...

میدیاكان  پێبكات  ئاسامنیەكانی خۆی دەست  ناتۆ هێرشە  لەوەی  بەر 

باڵو  ئەلبانیەكان  كۆسۆڤۆ  نەهامەتیەكانی  بە  سەبارەت  ریپۆرتاژیان  رۆژانە 

رەوشەیان  ئەو  بەراوردی  خەڵكی  لە  زۆركەم  ژمارەیەكی  تەنها  دەكردەوە، 

لەگەڵ رەوشی كوردەكان لە توركیا یاخود لە عێراق دەكردەوە، هەرچەندە 

تەماشا دەكەین  بەاڵم  بێت،  پڕمەینەتی و كەسەر  لە كۆسۆڤۆ  بارودۆخەكە 

بایەخدان بە چارەنوسی ئەلبانیەكان  گرنگرت و لێبڕاوانەترە، باشە بۆچی ئەمە 

لە رسبیا دوورتر  توركیا زۆر  ناكرێت؟ خۆ  بۆ كورد  بۆ كۆسۆڤۆ دەكرێت و 

یەكیەتی  بۆ  كراوە  كاندید  ئەندامێكی  توركیا  كە  ئەوەیە  لەبەر  یان  نیە، 

ئەوروپا، بەاڵم رسبیا هێشتا زۆری ماوە بەو هەنگاوە بگات؟ لە لێدوانێكی 

كلنتۆن  كۆسۆڤۆ  لە  شەڕدا  دەستپێكی  دەماودەمی  لە  رێك  تەلەفزیۆنیدا 

لە  نادەن  رێگا  دنیای خۆرئاوا  كە سەرۆكی حكومەتەكانی  كرد  لەوە  باسی 

مرۆڤ  مافی  بنەماكانی  ترین  سەرەتایی  ئەوروپادا  ناوەڕاستی  و  چەق  ناو 

پێشێل بكرێت، من هیوام وایە هەمان ئەو مافانەی ئەوان باسی دەكەن بۆ 

كوردیش وا بێت...
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بەداخەوە وێرای بڕیارەكەی كۆمیسیۆنی ئەوروپا بارودۆخی پارێزەرەكانی 

ئۆجەالن گۆڕانی زۆری بەسەردا نەهات، هەموو جارێك زەحمەتێكی زۆریان 

دەبینی هەتا چاویان بە سەركردە كوردەكە بكەوێت، هەتا ئێستاش ناتوانن 

پاش  رۆژنامەوانیدا  كۆنفرانسێكی  لە  بكەن،  لەگەڵدا  گفتوگۆی  تەنها  بە 

پیاوانی پۆلیس و  پارێزەرەكان لەالیەن  یەكەمین دیداریان لەگەڵ ئۆجەالن 

كەسانی سەر بە گورگە بۆرەكان هێرشیان كرایە سەر، ئەم هەڕەشانە تەنها 

بەرامبەر بە پارێزەرەكان نەبوون، بەڵكو ئەگەر پارێزەرەكان بەردەوام بوونایە 

دووچاری  خێزانەكانیشیان  ئەندامانی  ئەوە  ئۆجەالن  لە  بەرگریكردنیان  لە 

گرفت دەبوونەوە، بەڕاستی من لە غیرەت و جوامێری ئەو پارێزەرە كوردانە 

سەرسوڕماو بووم كە وێرای ئەو هەموو هەڕەشەیە و سەرباری ئەوەی كە 

ئەو كارە مەترسی بۆ گیانی خۆیان هەیە كەچی ئامادەن بەرگری لە ئۆجەالن 

بكەن.

سەبارەت بە خۆشامن بڕیارەكەی كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگ كاریگەرییەكی 

بكەوێت  ئۆجەالن  بە  چاومان  ناتوانین  هێشتا  ئێمە  نەبوو،  پۆزەتیفانەی 

بنەڕەتی  لەسەر  ببەستین،  لەگەڵدا  راستەوخۆی  پەیوەندی  ناشتوانین  و 

بڕیارەكانی كۆمیسیۆن ئێمە هێشتا هەر بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا بووین 

بەاڵم  ئۆجەالن،  سەردانی  بۆ  وەربگرین  توركیا  حكومەتی  لە  مۆڵەتێك  كە 

دەرەوەی هۆاڵندا  وەزیری  لە  داواكەشامن  بوو. هەروەها  بێهوودە  دیسان 

وەزیر  جەنابی  نەبوو،  سودی  بكات  هاوكاریامن  كێشەیەدا  كەلەم  كرد 

بتوانین  تا  هەبێت  دەبێت  ئەوەمان  هەقی  كە  بوو  هاوڕا  ئێمەدا  لەگەڵ 

سەردانی ئۆجەالن بكەین، بەاڵم ئەو بۆ هاوكاری ئێمە رەوانەی كۆمیسیۆنی 

سرتاسبۆرگ دەكات!

سەر  بخاتە  فشار  كە  نیە  بەدەسەاڵت  هێندە  خۆی  كۆمیسیۆنەكەش 

توركیا بۆ ئەوەی وەاڵمێكی بڕیارەكەی ٤ی مارتی كۆمیسیۆنەكە بدەنەوە، لە 

كۆتایی مانگی مارتدا داوای لە توركیا كرد كە داخۆ چی هەنگاوێكی لەمەڕ 
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حكومەتی  كاتێك  بەاڵم  هەڵگرتووە،  ئەوانەوە  بڕیارەكەی  جێبەجێكردنی 

ناتوانێت  كۆمیسیۆنەكە  ئیرت  ئەوە  نەداتەوە  داوای��ە  ئەم  وەاڵمی  توركیا 

ئەنجومەنی  رەوانەی  و  راپۆرت  بكاتە  ئەمە  كە  نەبێت  ئەوە  بكات  هیچ 

و  سیاسەت  دەبێتە  مەسەلەكە  ئەوسا  ئیرت  بكات،  ئەوروپای  وەزیرانی 

دەبێت ئەنجومەنی وەزیرانی ئەوروپا فشار بخاتە سەر توركیا تا بڕیارەكەی 

كۆمیسیۆنەكە جێبەجێ بكات، بەاڵم بێگومان ئەمە روونادات!

 - ٣ -
زۆر  ئۆجەالن  دادگاییكردنی  پرۆسەی  بۆ  ئامادەسازیەكان  توركیا  لە 

توركیا  كە  دەچن  ئەوە  بەرەو  ئاماژەكان  هەموو  دەكرێن،  تەواو  بەگەرمی 

ئەوەی  بۆ  دەستپێبكات،  پرۆسەكە  كات  زووترین  بە  بێت  ئەوە  خوازیاری 

بااڵی  دادگای  لەبەردەم  ئەنقەرە  لە  ئۆجەالن  كە  بپارێزن  لەوەش  خۆیان 

ئاسایشی دەوڵەتدا بخەنە بەردەم دادگا، دانیشتنەكانی دادگا هەر لە ئیمرالی 

ئەم  بۆ  تایبەت  شوێنێكی  زیندانەكەوە  تەنیشت  لە  رێك  دەبرێن،  بەڕێوە 

دادگایە دروست دەكرێت، بۆ پارێزەرەكانی ئۆجەالن ئەمە گرفتێكی زیاتریان 

بۆ دەخولقێنێت، چونكە بە پێچەوانەی دادوەرەكان و ئەفسەرەكانی دادگا 

ئەوان ناتوانن شەو لە دورگەی ئیمرالی مبێننەوە، بەڵكو دەبێت بۆ هەموو 

رێگایەكە  ئەمەش  دورگەكە  بۆ  بێن  بەلەم  بە  ئەوان  دادگاكە  دانیشتنێكی 

چەند كاژێرێكی دەوێت...

پاش ئەوەی بەرواری دانیشتنەكە دووجار گۆڕا لەبەر ئەوەی كە هۆڵی 

دادگاییكردنەكە هێشتا تەواو نەبووە، بۆ دواجار بڕیار درا رۆژی ٣١ی مانگی 

مەی ١٩٩٩ پرۆسەكە دەست پێبكات، داواكاری گشتی بەر لە دادگاكە ئەوەی 

ئاشكرا كرد كە ئەو داوای حوكمی لەسێدارەدان بۆ ئۆجەالن دەكات، منیش 

تەنها بۆ یەك سات دوودڵ نیم لەوەی كە هەرسێ دادوەرەكە هەمان بڕیار 

دەدەن. هەرچەندە دانیشتنەكانی دادگا بە ‹ دانیشتنی ئاشكرا‹ ناو دەبران، 



319گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

بەاڵم چوونە ژورەوە بە خەڵكانی گشتی زۆر دیاری كرابوون، رۆژنامەنوسانی 

بێگانەو ئەندامانی كۆمیسیۆنی ئەوروپا كە خوازیاری ئەوە بوون لە پرۆسەی 

ئامادە بن، دەبوو پێشوەختە بە فەرمی داوا پێشكەش  دادگایی كردنەكەدا 

بە حكومەتی توركیا بكەن، بەاڵم سەرەنجام ئەوەی پێی دەگوترێت چاودێرو 

ئەندامانی كۆمیسیۆنی ئەوروپاش رێگە نەدران.

پرۆسەی دادگاییكردنەكە لە راستیدا جگە لە ״ شۆ ״ یەك هیچی دیكە 

نەبوو، وێرای ئاڵوزی و چڕوپڕی دۆسیەكە و قورسی سكااڵكان، دادگاییكردنەكە 

چەند رۆژێك زیاتری نەخایاند. پارێزەرەكانی ئۆجەالن تەواوی توانای خۆیان 

خستەگەڕ بۆ ئەوەی بەرگری لە ئۆجەالن بكەن، بەاڵم ئەوان فرسەتێكی زۆر 

كە  دۆسییەك  بكەن،  تاوتوێ  دۆسیەكە  ئەوەی  بۆ  بوو  بەدەستەوە  كەمیان 

پرت لە پازدە هەزار الپەڕە دەبوو!، بەاڵم پارێزەرەكان تەنها دوو هەفتە بەر 

دۆسیەكەدا  بە  چاو  بتوانن  ئەوەی  بۆ  هەبوو  ماوەیان  دادگاییكردنەكە  لە 

ناچار  پارێزەرەكان  تا  پێنەدرا  دۆسیەكەشیان  كۆپیەكی  تەنانەت  بگێڕن، 

دورگەی  بۆ  بەرن  لەگەڵ خۆیاندا  كردن  فۆتۆكۆپی  ئامێرێكی  بوون خۆیان 

ئیمرالی بۆ ئەوەی هەر لەوێ بتوانن دۆسیەكە كۆپی بكەن، داواكەشیان بۆ 

دۆسیەكە  سەیركردنی  بۆ  بووە  كەم  كاتیان  ئەوەی  لەبەر  دادگا  دواخستنی 

شێوەش  بەهەمان  رەتكرایەوە،  چڕوپڕە،  ئاڵۆزو  زۆر  دۆسیەكەش  خودی  و 

بەرگریكردن  ئەو شاهیدانەدا كرا كە دەیانویست گوێبیستی  لەگەڵ  رەفتار 

بن و شاهیدی بدەن، بەاڵم لەسەر داوای سكااڵكەرێك بڕیاردرا كە پاشاموەی 

قوربانیە توركەكان، ئەوانەی لە جەنگدا لەگەڵ پەكەكەدا تیاچوون، بتوانن 

شاهیدی بدەن.

بەرگری  مافی  بەردەم  خرابوونە  كە  نەبوون  ئاستەنگ  تەنها  ئەمانە 

لەخۆكردن، بەڵكو لەوەش زیاتر پارێزەرەكان بۆیان نەبوو نە دۆسیەكەو نە 

هیچ سەرنج و نورساوێك بە ئۆجەالن بگەیەنن. ئۆجەالن خۆشی هەتا چەند 

هەفتەیەك بەر لە دادگاییكردنەكە نە كاغەز و نە پێنوسی لەبەردەستا نەبوو، 
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ماوەیان  چیە  یەكجاریش  بۆ  تەنها  پارێزەرەكان  كە  ئەوەی  سەرباری  ئەمە 

پێنەدرا بە تەنها لەگەڵ ئۆجەالندا قسان بكەن، بەر لەهەموو سەردانێكیش 

پارێزەرەكان هەموو جارێك بە وردی پشكنین و پەنجە مۆریان بۆ دەكرا، هەتا 

ئێستاش ئەوان ئامانجی هەموو هەڕەشەیەكی فیزیكین كە بكرێتە سەریان، 

كە   MISCHA WLADIMIROFF ڤالدیمرۆڤ میشا  پارێزەری هۆڵەندی 

ئەوەی  بۆ  كرابوو  توركیا  رەوانەی  پارێزەران  بۆ  پارێزەر  رێكخراوی  لەالیەن 

بەڕێوەچوونی  كاتی  لە  بدات  پارێزەرەكان  بە  پێویست  رێنوێنی  بتوانێت 

پرۆسەكەدا، لە راپۆرتەكەی خۆیدا گەشتۆتە ئەو دەرئەنجامەی كە: بە هیچ 

كاری  پێویست  بەپێی  بتوانن  تا  نەدراوە  پارێزەرەكان  بە  ماوەیەك  جۆرێك 

بەرگریكردن ئەنجام بدەن.

تیس  و  فكتۆر  لەگەڵ  دادگاكە  دانیشتنی  رۆژی  یەكەم  بەیانی  دەمەو 

دەوڵەتی  فەرمی  كەناڵی  تەنها  دەكرد،  توركامن  تی  ئار  تی  كەناڵی  سەیری 

توركیا كە راستەوخۆ ریپۆرتاژی پێشكەش دەكرد، هەر لە بینینی یەكەم وێنەی 

دادگاییەكەدا زۆر شتامن بۆ روون بۆوە، دەمانبینی كە چۆن دورگەكە خراوەتە 

ژێر چاودێریەكی توندەوە و هەموو ئەو كەسانەی بۆ ئەوێ دەچوون دەخرانە 

ژێر پشكنینێكی زۆر توند و وردەوە. زیندانەكە تەنها چەند مەترێك لە ژوری 

دادگاكەوە دوور بوو، كەچی ئۆجەالن بە ئۆتۆمبێلێكی زرێپۆش لە دەرگایەكی 

تایبەتەوە لە پشتەوە بەرەو دادگاكە برا، لە نێو دادگاكەدا ئەو برایە سوچێكەوە 

كە بە شوشەی ئەستوری دژ بە گولە بەردەمی گیرابوو. ئەمە یەكەم جار بوو 

دوای پیشاندانی فلیمە فیدیۆییەكانی ناو فڕۆكەكە سەبارەت بە دەستگیركردنی 

ئۆجەالن كە باڵوكرانەوە، ئۆجەالن بەدیبكەم، زۆر الواز ببوو بە دڵنیاییەوە دە 

هەتا پازدە كیلۆ كێشی لەشی دابەزی بوو، بیرم لەوە دەكردەوە لە دوا دیدارمدا 

لەگەڵی لە رۆما بە گاڵتەوە باسی كێشی خۆی دەكرد و گوتی ״لێرە تەنانەت 

ناتوانم تۆزێك وەرزش بكەم ״ پاشان گوتی ״ زۆر قەڵەو بووم ״، بەاڵم دڵنیام 

لەوەی كە ئەو زیندانی توركیا بە شێوازێكی باش بۆ خۆ الوازكردن نازانێت...
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دەستپێكردنی  برد،  بەسەر  چاوپێكەوتنەوە  بە  رۆژەم  ئەو  زۆرب��ەی 

ناو  خستەوە  ئۆجەالنی  كاتی  شێوەیەكی  بە  دیكە  جارێكی  دادگاییەكە 

میدیاكان، ئێوارەش دیسان دەمبە میوانی پرۆگرامی نۆڤا، من لە دەستپێكی 

بەتەواوی  نیوەڕۆكەی  دەمەو  نەبوو،  تەواو  تەندروستیم  باری  رۆژەوە  ئەو 

سەرم  و  دەهات  تیكەڵ  دڵم  ببوو،  بەرز  گەرمام  پلەی  كەوتم،  نەخۆش 

ئاستی  تەنانەت  بكەم،  بەشداری  بەرنامەیە  لەو  چۆن  نەمدەزانی  دەئێشا، 

بیركردنەوەشم تێك چوو بوو، نەمدەتوانی زۆر شت بە بیری خۆم بێنمەوە، 

بەاڵم خۆشبەختانە لە تەلەفیزۆندا پێوەم دیار نەبوو، هەرچەندە بە درێژایی 

ماوەكە لەوە دەترسام كە هێڵنج بدەم، پاش تەواوبوونی بەرنامەكە فكتۆر 

كە لەگەڵام هاتبوو بۆ ستۆدیۆكە بۆ ئەوەی لە كاتی پێویستدا فریام كەوێت، 

بەرەو ماڵەوە بردمیەوە، راستەخۆ چوومە نێو جێگا، هێندە ناساغ بووم كە 

پێموابوو هەتا دوو رۆژ دەبێت لە جێگا مبێنمەوە.

دادگاییكردنەكەم  پرۆسەی  سەیری  بەردەوام  تەلەفیزۆنەوە  رێگای  لە 

دەكرد و رۆژانەش پەیوەندیم بە پارێزەرەكانەوە لە ئەستەنبول دەكرد.

لەسەر  ریپۆرتاژیان  ب��ەردەوام  تەلەفزیۆنەكان  رۆژنامەو  هەرچەندە 

زۆر  بەاڵم  دەكرد،  ئامادە  دادگاییكردنەكە  پرۆسەی  گۆڕانكاریەكانی  دوا 

پارێزەرەكانی  دووچاری  كە  دەكرد  ئاستەنگانە  ئەو  بۆ  ئاماژەیان  كەمی  بە 

ئۆجەالن بوونەتەوە. من زۆر بێزار بووم لەو نوسین و ریپۆرتاژە بێ ناوەرۆك 

كار  تەنانەت  بەبێ رەخنە روداوەكانیان دەگواستەوە،  و خەمساردانەی كە 

گەیشتە ئەوەی پەیامنێرێكی كەناڵی SBS6 خەمساردانە باسی ئەوە بكات 

كە بڕوای وایە ئۆجەالن رووبەڕووی دادگایەكی عادیالنە كراوەتەوە! ئەرێ 

دەكات  ئەوە  چاوەڕێی  دەكات؟  چی  چاوەڕی  بەڕێزە  ئەو  خوا  خاتری  بۆ 

ئۆجەالن لە هۆڵی دادگاكەدا پارچە پارچە بكرێت؟

دادگاییكردنەكە  پرۆسەی  بوو  خەریك  ئیرت  كە  هەفتەكەدا  كۆتایی  لە 

بەرەو كۆتایی بچێت، رۆژنامەنوسێكی رۆژنامەی NRC تەلەفۆنی بۆ كردم 
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ئەوەی  دادگاییكردنەكەدا  كاتی  لە  ئۆجەالن  كە  لێكردم  ئەوەی  پرسیاری 

ئاشكرا كردووە كە من پارێزەری ئەو نیم، هەروەها من خۆم لە ئەستەنبوڵەوە 

ئۆجەالن  لە  پرسیاریان  من  بە  سەبارەت  دادوەرەكان  كە  كرامەوە  ئاگادار 

كردووە، ئەو دیارە لە نێو وەاڵمەكاندا گوتویەتی كە من لە دۆسیەكەی ئەودا 

لە توركیا پارێزەری نیم، كە ئەمەش بێگومان هەڵە نیە، بەاڵم رۆژنامەكانی 

توركیا تەنها هێندەیان گواستبۆوە كە ״ من پارێزەری ئۆجەالن نیم ״، بەاڵم 

كە  كرد  ئەوەی  داوای  بۆیە  نەبوو  قایل  من  وەاڵمەی  بەو  رۆژنامەنوسەكە 

منیش  ئۆجەالنم؟  پارێزەری  كە  بسەملێنم  ئەوە  دەتوانم  بەبەڵگە  داخۆ من 

لە وەاڵمدا ئەوەم گوت كە بە ئیمزای خودی ئۆجەالن من بریكاریی تەواوی 

ئەوم وەرگرتووە، بەاڵم ئەو تەنها كاتێك بڕوا دەكات كە ئەو بەڵگەنامەیە بە 

چاوی خۆی ببینێت و بە لەخۆرازیبوونەوە دەیگوت ״ رۆژنامەنوس دەبێت 

هەمیشە گومانی هەبێت!!״، باشە ئەمە راستە، بەاڵم دیارە ئەگەر مەسەلەكە 

رۆژنامەكانی توركیا بێت ئەوە ئەم رێسایە پێویست ناكات و ئیرت بەدەم ئەم 

بیركردنەوانەوە بەڵگەنامەی بریكاریەكەم بۆ فاكس كرد...

ببوو،  تەواو  پراكتیكی  بە  پرۆسەكە  ئیرت  دادگا  دانیشتنی  پێنج  دوای   

چەند رۆژێك پاش ئەوە داواكاری وەزارەتی داد دەقی تۆمەتەكانی خۆی 

پێشكەش كرد و لە هەموو خاڵەكاندا ئۆجەالنی تاوانباركرد و داوای لە دادگا 

كرد كە حوكمی لەسێدارەدان بەسەر ئۆجەالندا بسەپێنێت، پارێزەرەكانیش 

داخوازی  ئەوەی  بۆ  لەبەر دەستایە  كاتیان  هەتا رۆژی ٢٣ی ژونی ١٩٩٩ 

دادگایی  پرۆسەی  كۆتایی  لە  بكەن،  پێشكەش  تێهەڵچوونەوە  بۆ  خۆیان 

ئەوە  پاش  ئیرت  و  بدات  لێدوانی خۆی  درا  ئۆجەالن  بە  رێگا  كردنەكەشدا 

چاوەڕێی دەرچوونی حوكمی كۆتایی دەكرێت كە ئەویش تەنها پاش یەك 

هەفتە دەردەچێت. 

واڵت  ئاسایشی  بااڵی  ئەنجومەنی   ١٩٩٩ ژونی  مانگی  ٢٩ی  رۆژی 

بڕیاری خۆی دەردەكات هەرچەندە من بە بڕیارەكە زۆر سەرسوڕماو نابم، 
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بەاڵم ئەو رۆژە زووتر رۆشتم بۆ نوسینگەكەم، كاتژمێر نۆو نیوی بەیانی لە 

ناوبراو  ئاگادار كرامەوە كە ئەنجومەنی  بۆ كراو  تەلەفۆنم  ئەستەمبوڵەوە 

حوكمی لەسێدارەدانی بۆ ئۆجەالن دەركردووە، خۆشبەختانە بەپێی یاسای 

جێبەجێ  حوكمە  ئەو  دەبێت  دەستبەجێ  نیە  ئەوە  مانای  ئەمە  توركیا 

بااڵوە  دادگای  رێگای  لە  دیكە  جارێكی  ئۆجەالن  پارێزەرەكانی  بكرێت، 

تێهەڵچوونەوەی دیكە داوا دەكەن، چاوەڕێی ئەوەش دەكرێت كە دادگای 

بااڵی ئەنقەرە لە زستاندا ئەو حوكمە یەكال بكاتەوە، ئەگەر ئەو دادگایەش 

واڵتە  ئەو  پەرلەمانی  دەبێت  ئەوە  چەسپاند  لەسێدارەدانەكەی  حوكمی 

جێبەجێكردنی حوكمی لەسێدارەدانەكە قبوڵ بكات، هەرچەندە لە ساڵی 

١٩٨٣ ەوە لە توركیا هیج حوكمێكی لەسێدارەدان جێبەجێ نەكراوە، بەاڵم 

لە دۆسیەكەی ئۆجەالندا گرەنتی ئەوە نابێت كە پارلەمانی ئەو واڵتە دەنگ 

ئەگەر  بەتایبەت  نادات  لەسێدارەدانەكە  حوكمی  جێبەجێكردنی  لەسەر 

ئاپرلدا  ناوەڕاستی  لە  دواییەوە  هەڵبژاردنەی  ئەم  پاش  لە  بدەین  سەرنج 

راستە توندڕەوەكانی مەهەپە دەستی بااڵیان لە پەرلەماندا هەیە.

سەبارەت بە مامەڵەكانیشامن لەگەڵ سرتاسبۆرگ ئێمە هەر بەردەوام 

بووین، پاش ئەوەی كە ئێمە لە مانگی مارتدا دوا نامەی خۆمان پێشكەش 

بۆ  كە  ماوەیەی  ئەو  دەبرا،  بەرێوە  دادگا  بۆ  ئامادەسازی  توركیا  لە  كرد 

توركیا دانرابوو وەاڵمی راپۆرتی بەرگریكردن بداتەوە لە ٣٠ ی مانگی ژون 

داوای  ماوەكە  بەسەرچوونی  لە  بەر  كەمێك  توركیا  بەاڵم  دەچوو،  بەسەر 

دواخسنت و ماوەی زیاتری كرد، دیارە لەو كاتەدا توركیا سەرقاڵی هەندێ 

لە  توركیا  رەنگە  سرتاسبۆرگ،  لەوەی  وەك  بووە  گرنگرت  پێشرتو  لە  كاری 

ئۆجەالندا  بەسەر  دەرچوونی حوكمەكە  پاش  كە  بووبێت  ئەوەدا  هەوڵی 

ئاسایشی واڵتەوە ئەوجا وەاڵمەكانی خۆی رەوانە  بااڵی  لە الیەن دادگای 

بكات، توركیا ماوەیەكی زیاتری هەتا ١ی سێپتەمبەر پێدرا، هەرچەندە ئێمە 

هیواداری ئەوە بووین ئەو ماوەیە كە كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگ بۆ توركیای 
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تازە دەكاتەوە زۆر دوانەكەوێت، بەاڵم ئەم دواخستنە بۆ من قازانجێكی 

هەبوو: دوو هەفتە فرسەت دێنم و مۆڵەتی پشوو وەردەگرم، لەو باوەڕەدا 

بووم پاش ئەو هەموو چەرمەسەریەی ساڵی پار ئیرت ئێستا تۆزێك پشووم 

پێویستە.

 - ئێمە  ئاگادار كردەوە كە  جارێكی دیكە كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگامن 

لەكاتیكدا ئەگەر دادگای بااڵی ئەنقەرە حوكمی لە سێدارەدانی ئۆجەالنی 

ئەم  داوادەكەینەوە  خێرا  و  كاتی  هەنگاوی  دیسانەوە  كرد-  پەسەند 

حوكمی  بتوانێت  توركیا  بگرین  بەوە  پێش  كە  ئەوەدا  پێناو  لە  جارەیان 

ئێمەی  كۆمیسیۆنەكەش  بكات،  جێبەجێ  ئۆجەالن  لەسێدارەدانەكەی 

ئاگادار كردەوە كە لەهەموو بڕیارێك لەو بارەوە ئێمە ئاگادار دەكەنەوە، 

كاتێ ئێمە چاوەڕێی ئەوەمان دەكرد كە دادگای بااڵی توركیا بڕیاری كۆتایی 

بۆ  ئۆجەالن  داواكەی  بڕیاری  ئۆكتۆبەردا  مانگی  لە  بكات،  ئاشكرا  خۆی 

پەسەند  ئەوەی  ئیتالیا  دادگای  درا،  ئیتالیا  لە  پەنابەری  مافی  وەرگرتنی 

كردووە كە ئۆجەالن مافی ئەوەی هەیە وەك پەنابەر قبوڵ بكرێت، دەبێت 

هەموو  ئەوروپا  ئەگەر  بكردایە  ئۆجەالنی  چاوەڕێی  ئایندەیەك  جۆرە  چ 

دەرگاكانی لەرویدا دانەخستایە؟

بااڵ  دادگ��ای  دا   ١٩٩٩ نۆڤەمبەری  ٢٥ی  رێكەوتی  لە  و  كۆتایدا  لە 

بڕیاری خۆی ئاشكرا كرد و بۆ هیچ كەسێك مایەی سەرسوڕمان نەبوو كە 

دادگای تێهەڵچوونەوەی بااڵ لە ئەنقەرە بڕیاری لە سێدارەدانی ئۆجەالنی 

پەسەند كردووە، بەاڵم خۆشبەختانە ئێستا چانسی جێبەجێكردنی حوكمی 

ئەندامی  بۆتە  كورتە  ماوەیەكی  توركیا  بۆتەوە،  بچوكرت  لەسێدارەدان 

بە  ئەوەی  ئەوروپا  كۆمیسیۆنی  بۆیە  ئەوروپا  یەكیەتی  بۆ  كراو  كاندید 

لە  توركیا  ئەندامی  بوونە  ئۆجەالن  لەناوبردنی  كە  راگەیاندووە  توركیا 

یەكیەتی ئەوروپا دەكاتە كارێكی مەحاڵ، هەروەها ئەنجومەنی ئەوروپاش 
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بەتەواوی  توركیا  ئەندامێتی  راستەوخۆ  ئەوان  كە  توركیا  دایە  هۆشداری 

جێبەجێ  ئۆجەالن  لەسێدارەدانەكەی  حوكمی  ئەگەر  پێدەهێنن  كۆتایی 

بكەن.

باشن،  ئاماژەیەكی  بەتەواوی  سیاسیانە  دەنگە  ئەم  بەرزبوونەوەی 

ئێمەش پێشبینی ئەوە ناكەین كە توركیا بڕیاری لە سێدارەدانی ئۆجەالن 

موجازەفەو  كەمرتین  حاڵەتیكدا  هەموو  لە  ئێمە  بەاڵم  بكات،  جێبەجێ 

بڕیارەكەی  بۆیە چاوەڕی ی تەواو كردنی  بارەوە دەكەین  لەم  سەركێشی 

ئەگەری  خۆیەوە  ل��ەالی  ئەمیش  كە  دەبین  سرتاسبۆرگ  كۆمیسیۆنی 

جێبەجێكردنی حوكمی لە سێدارەدانەكە بچوكرت دەكاتەوە، بۆیە دیسانەوە 

و  كاتی  هەنگاوی  داوای  دیكە  جارێكی  بۆ  نۆڤەمبەردا  ی   ٢٥ رۆژی  لە 

بەپەلەمان كردەوە، بڕیاری سرتاسبۆرگ لەم بارەوە پاش پێنج رۆژ گەشتەوە 

توركیا  لە  داوای  كۆمیسیۆنەكە  بوو،  ئێمەدا  قازانجی  لە  و  ئێمە  دەستی 

كردووە كە دەبێت بە هەموو شێوەیەك جێبەجێكردنی حوكمەكە رابگرن 

ئەمجارەیان  دەكەن،  تاوتوێ  ئۆجەالن  سكااڵكەی  ئەوان  كاتەی  ئەو  هەتا 

بەڵكو  نەنا،  بەالوە  سرتاسبۆرگی  كۆمیسیۆنی  داواكەی  توركیا  حكومەتی 

ئەنقەرە  لە  توركیا  پارلەمانی  دا  ژانیوەی ساڵی ٢٠٠٠  مانگی  لە سەرەتای 

بڕیاریدا بە شێوەیەكی فەرمی وەاڵمی ئەو داخوازیەی سرتاسبۆرگ بداتەوە. 

هەرچەندە هەڕەشەی لەسێدارەدانی ئۆجەالن هەمیشەییەو نەڕەویوەتەوە 

كۆتایی  ئۆجەالن  مەسەلەی  بەاڵم  دان��راوە،  مێز  لەسەر  دۆسیەكە  ئیرت  و 

نەهاتووە، هەتا ئێستا حكومەتی توركیا تەنها بەوە قایل بووە كە حوكمی 

تەواوەتی  بڕیاری  رابگرێت،  كاتی  شێوەیەكی  بە  ئۆجەالن  لەسێدارەدانی 

لەسەر چارەنوسی ئۆجەالن نەدراوە، كاروباری كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگیش 

بە دڵنیایەوە جارێ كاتی زیاتری دەوێت، هەندێك جار سااڵنێكی پێدەچێت 

هەتا یەكال دەكرێتەوە، بەاڵم ئەوە دیسان هیوایەكە، هیوایەكە بۆ ئەوەی 
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ئۆجەالن كەیسەكەی خۆی لەگەڵ سرتاسبۆرگ بباتەوە و توركیا بڕیارەكەی 

كۆمیسیۆنی سرتاسبۆرگ پەسەند بكات...

 لە كۆتایشدا هیوایەكە بۆ ئەوەی كە توركیا هاوكاربێت لە دۆزینەوەی 

رێگاچارەیەكی ئاشتیانە بۆ چارەسەری ملمالنێی نێوان كورد و تورك، ئەوسا 

ئیرت ئۆجەالن پێویستی بە مافی پەنابەری لە ئیتالیا نابێت...

تەواو 
هۆڵەندا- ٢٢ی ژونی- ٢٠١٠
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چاوپێکەوتن لەگەڵ
دکتۆر مەحمود عوسمان

ئەم چاوپێکەوتنە رۆژی 11ی ئاپرڵی 2014 لە شاری هەولێر سازکراوە...
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* سەرەتا دکتۆر مەحمود بەڕێزتان چۆن چۆنی ئاشنا بوون بە پرسی 

باکوری کوردستان و چ کاتێک زانێت کە ئۆجەالن لە رۆمایەو جەنابت بە 

دەنگیەوە چویت و سەردانیت کرد؟

ئەوان  کاتە  ئەو  دەناسم،  ەوە   1978 ساڵی  لە  ئۆجەالن  بەڕێز  من   -

پێش  پێشرتیش  من  دروستکردبوو،  حزبەکەیان  بوون،  لوبنان  و  سوریا  لە 

لەو  بووین،  لوبنان  و  سوریا  لە  ئێمەش  دەمناسی.  حزبەکەیان  راگەیاندنی 

کاتەوە پەیوەندیامن هەیە، زۆر جار یەکرتمان دیوە، ئاڵوگۆڕی بیروباوەڕمان 

فشارێکی   1998 ساڵی  کۆتاییەکانی  لە  تورکیا  دەک��رد...  قسەمان  دەکرد، 

ئەگەر  دەربچێت،  واڵتە  لەو  ئۆجەالن  ئەوەی  بۆ  سوریا  سەر  زۆری خستە 

تورکیا پەالماری سوریا دەدات،شەڕ دەبێت، ئەویش  لە سوریا دەرنەچێت، 

ئێمە  لە سوریا دەرچوو.  بۆیە  ئیحراج بکات،  زیاتر  نەیدەویست کە سوریا 

لەو باوەڕەدابووین کە لە سوریا دەرچوو بچێتە شاخ، من خۆم ئەو بۆچوونەم 

هەبوو، چونکە هەموو سەرکردەکانی دیکەی کورد لەگەڵ پێشمەرگەکانیاندا 

دەستنەکەوێت،  جێگای  باکوریش  کوردستانی  لە  ئەگەر  بوون.  شاخدا  لە 

دەتوانێت لە شوێنێکی تر جێگایەک بۆ خۆی بدۆزێتەوە. رەنگە ئەمە باشرت 

چونکە  بن  کێشە  توشی  کە  هەبوو  ترسیان  ئەوان  بێگومان  بەاڵم  بوایە، 

سوریا  لە  ئۆجەالن  بەهەرحاڵ  نەبوو.  ئاسان  هەروا  ئۆجەالن  بۆ  کارە  ئەو 

رۆشتەدەرێ ئەم واڵت و ئەو واڵتی کرد و سەرەنجام لە رۆما گیرسایەوە.

ئۆجەالن نوێنەرایەتی کێشەیەکی گەورەی کوردی دەکرد، نیوەی کورد 

دیکەی  بەشەکانی  هەموو  لە  گەورەترە  کوردستان  باکوری  تورکیایە،  لە 
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کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  لە  هەبوو  خەڵک  ئەوەش  وێرای  کوردستان، 

لە  کوردستان  رۆژئاوای  لە  کوردستان  باشوری  لە  دەکرد،  ئەوی  الیەنگری 

بەشەکانی  لە  هەیە  لقی  ئەو  حزبەکەی  تائێستاش  کوردستان،  خۆرهەاڵتی 

کوردستان، لە بەرئەوە کە ئۆجەالن لە رۆما گیرسایەوە، تەئیدێکی زۆری بۆ 

پەیدا بوو. ئۆجەالن لەگەڵ کێشەکەدا چووە ئەوروپا، بێگومان کە کێشەش 

چووە ئەوروپا خۆی بە شێوەیەکی رسوشتی گەورە دەبێت، لەو کاتەدا ئەو 

بەاڵم  بوو،  بەو شێوەیە  بە قسەی هەموو کەسێک. ماوەیەک  بوو  کێشەیە 

لە  و هەندێک  ئیرسائیل  و  ئەمەریکا  لەگەڵ  تورکیا  کە  دیاربوو  پاشاندا  لە 

لە  ئەو کێشەیە بەوجۆرە  دابوو کە  ئەوروپیەکان هەوڵێکی زۆری  دەوڵەتە 

الیبەرن  لەوێ  کە  داڕشت  پیالنێکیان  بۆیە  نیە،  قبوڵکردن  مایەی  ئەوروپا 

تر،  واڵتێکی  بیبەنە  کە  دەکردەوە  لەوە  بیریان  سەرەتا  هەڵیکەنن.  یاخود 

واڵتێک لەو واڵتانەی کە میدیا و راگەیاندنەکان ئەوەندە تیایدا گرنگ نەبێت، 

وەک واڵتانی ئەفریکا یان ئاسیا. فشاری زۆر لە ئۆجەالن کرا. دوو پارێزەری 

هەبوو، یەکێکیان لە حزبی سەوز و ئەویرتیان لە حزبی کۆمۆنیستی ئیتالی 

بوون، بەاڵم ئەو کاتە هەردووکیان لەگەڵ حکومەت بوون، حکومەتی ئەو 

کاتە. ئیتالیا و خودی سەرۆک وەزیرانی ئەو دەمە ماسیمۆ دەلەیام سەرەتا 

فشارێکی  ژێر  لە  دواتر  بەاڵم  دەکرد،  هاوکارییان  و  بوون  لەگەڵیدا  زۆر 

زۆردا کە ئەمەریکا و ئەوروپا لە پشتیەوە بوون، هەڵوێستی خۆیان گۆڕی 

ئەتگرن  ترساندنی،  و  هێنان  بۆ  زۆر  کەوتنە  پارێزەرەکانیەوە  رێگای  لە  و 

لە  ئۆجەالن  ئەوە  لەبەر  قسانە،  لەم  و  دەتکوژێت  مافیا  و  واتلێدەکەن  و 

رەوشێکی زۆر ناخۆشدا بوو.

بە  یان هەر  بوون  نامەوە  لە رێگای  بە فەرمی  ئەم هەڕەشانە  ئایا   *

ئاماژەو ناڕاستەوخۆ و شەفەهی بوون؟ 

- هەڕەشەکان زیاتر شەفەهی بوون و بە دەم پێی ڕاگەیەنراوە.
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* لە رێگای کێ و چ الیەنێکەوە هەڕەشەکانیان دەنارد؟

لە  و  خۆیی  لە  هەڕەشەیان  ب��ەاڵم  نیە،  ال  ئ��ەوەم  وردەک��اری  من   -

رەنگە  مبێنێتەوە،  رۆما  لە  بێتو  ئەگەر  ترساندبوویان،  کردبوو،  حزبەکەشی 

دەلێام  ماسیمۆ  داڕێژن.  دژتان  لە  پیالن  رەنگە  بتکوژن،  رەنگە  یان  بیگرن 

هەڵوێستی باش بوو لەگەڵ ئۆجەالن، ئۆجەالنیش هەروەک چۆن لە سوریا 

نەیویست لەسەر حسابی خۆی سوریا ئیحراج بکات، هەمان شێوەش رەفتاری 

لەگەڵ ماسیمۆ دەلێام کرد، حەزی نەکرد بەرامبەر بە نەیارەکانی ئەو زیاتر 

کە  پەیدابوو  ئەو  کنی  لە  لەوجۆرە  بیرۆکەیەکی  بەهەرحاڵ  بێت،  ئیحراج 

دەرچێت لە رۆما و بڕوات بۆ شوێنێکی تر.

من  بێگومان  باڵوبۆوە،  هەواڵەکەی  گیرسایەوەو  رۆما  لە  ئۆجەالن  کە 

خۆم پەیوەندی باشم هەبوو لەگەڵیاندا، نەک تەنها من بەڵکو چەند کەسێک 

نەتەوەیی  کۆنگرەی  رێگای  لە  ئێمە  رۆشتنەی  ئەم  رۆما.  بۆ  چوین  بووین 

لە رۆما  لە دوا رۆژەکانی مانەوەی ئۆجەالن بوو  بەلژیکا،  لە  بوو  کوردەوە 

کۆنگرەکە وەفدێکی دروست کرد کە سەردانی ئۆجەالن بکات، کۆنگرە بە 

نەڕوات.  مبێنێتەوەو  رۆما  لە  ئۆجەالن  کە  بوو  ئەوەدا  لەگەڵ  دەنگ  کۆی 

جەماعەتی  لە  بوو  ئایدار  زوبێر  بوو،  تاڵەبانی  نوری  بووم،  من  وەفدەکە 

خۆیان، عەزیز ماملێ بوو کە کوردی ئێران بوو، ئێمە ئەمانە وەک وەفدی 

الی،  بۆ  چوین  ئۆجەالن.  الی  بۆ  رۆما  بۆ  چوین  کورد  نەتەوەیی  کۆنگرەی 

قسەمان لەگەڵ کرد، بۆچوونی کۆنگرەمان پێڕاگەیاند، یاداشتی کۆنگرەمان 

زیاتر  کە  ئەوەی  ئیعتیباری  بە  من  مانەوە،  رۆژ  دوو  تر  برادەرانی  پێدا. 

نزیک بووم لێوەی، بە شەخسی دەمناسی، بۆیە من رۆژێک زیاتر مامەوە. 

هەموو ئەوەمان پێگوت کە ئێمەو کۆنگرەش رەئیامن وایە کە تۆ نابێت لە 

ئیتالیا دەربچیت، هەرچەندە فشاریش بخەنە سەرت و هەڕەشەت لێبکەن 

چونکە  دەبێت،  باشرت  زۆر  بیت  ئیتالیادا  زیندانێکی  لە  ئاساییە  بابیکەن. 

مەسەلەکەت لە ئەوروپا دەمێنێتەوە، لەوە باشرتە کە بتبەنە واڵتێکی دوور، 
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چونکە ئەو کاتە بیرۆکەیەکی وا هەبوو کە بیبەنە لیبیا یان نازانم کوێ، زیاتر 

باسی واڵتانی ئەفریکا دەکرا. من پێمگوت برادەرانی دیکەش پێیان گوت کە 

ناردنت بۆ ئەوێ واتای ئەوەیە کە یان لەرێگا یان لەوێ لەو واڵتە دەتڕفێنن، 

چونکە ئاشکرایە ئەمە پیالنێکی هاوبەشی تورکیا و ئەمەریکایە.

* دکتۆر مەحمود ئێوە بە راشکاوی و بە ئاشکرا پێتانگوت کە دەتڕفێنن؟ 

حەرفییەن ئەوەتان پێگوت؟

یەک  کۆ  یەک  وەکو چۆن  من  پێگوت،  ئەوەم  بە حەرفی  من  بەڵی   -

کە  یان  دەتڕفێنن،  فڕۆکەکەدا  لەناو  یان  کە  پێمگوت  ئاوا  دوو،  دەکاتە 

تورکیا  بۆ  تۆ  ئەوەیە  مانای  ئەمە  کە  پێمگوت  دەتڕفێنن،  ئەوێ  گەیشتیتە 

ئاگاداریان  ئیتالیا،  حکومەتی  بۆ  بنوسە  یاداشتێک  ئەوە  لەبەر  دەڕۆیتەوە، 

لێرە  بنوسە  ناڕۆیت،  لێرە  هەیەو  ژیانت  لەسەر  هەڕەشە  تۆ  کە  بکەرەوە 

خۆتان چیم لێدەکەن لێمبکەن، حکومەتی ئیتالیا چی بڕیاردەدات با بیدات، 

بەاڵم من لە ئیتالیا دەرناچم. ئەو کاتە لەسەر رەئی ئێمە یاداشتێکی نوسی 

و دای بەوان.

سەرەتا قەناعەتی ال پەیداببوو کە لە ئیتالیا نەجوڵێت، بەاڵم دوو دڵیش 

دەدا  بوون، هەوڵیان  گەڵیدا  لە  کە  ئەوانەی  بوو، چونکە جەماعەتەکەشی 

کە بڕوات، واتە لەژێر فشاردا بوو، یەک دەیگوت بڕۆ، یەک دەیگوت مەڕۆ، 

ئەترسان شتێکی لێبکەن، بە کورتی شەو قسەمان لەگەڵ دەکرد، قەناعەتی 

دەکرد و هەمووی دەنوسی بەیانی کە دەچوینەوە بۆچوونی گۆڕابوو. من 

ئیرت گوایە  برادەرانی دیکە دوو رۆژ مانەوە، ئەوە  سێ رۆژ لەوێ مامەوە، 

قەناعەتی کردووە کە نەڕوات. من گەڕامەوە بۆ لەندەن، تەلەفۆنم بۆ دەکرد، 

دوو جار تەلەفۆنم بۆ کرد و لەهەواڵیم پرسی.

* ئەو کاتە راستەوخۆ لەگەڵ خۆی قسەت دەکرد؟

لە پڕێکدا و  - بەڵێ.. بەڵێ... بێگومان، راستەوخۆ لەگەڵ خۆی، بەاڵم 

لەدوای دوو رۆژ دەنگی نەما، لە جەماعەتەکەیم دەپرسی لە کوێیە؟ چونکە 
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من پەیوەندیم زۆرە لەگەڵ پەکەکەدا، ئێستاو کۆنیش. لە کوێ یە، چی بەسەر 

هاتووە، بۆ کوێ چووە؟ لە وەاڵمدا دەیانگوت وەاڵ نازانین بەاڵم لە شوێنێکی 

ئیتالیا  لە  ماوەیە  لەو  تومەس  دەگوت.  من  بە  ئەوەندەیان  هەر  ئەمینە، 

هەوڵیداوە بچێتە یۆنان، لە یۆنان نەیتوانیوە، پاشان چۆتە بیلوروسیا، لەوێوە 

چۆتە روسیا، چۆتە ئەم واڵت و ئەو واڵت، دواجارچۆتە الی ژەنراڵێکی یۆنانی 

برادەری خۆی. بەکورتی فشاری ئەمەریکا هێندە گەورەو بێ سنور بوو، کە 

بووە،  ناوەدا  لەو  ئیرسائیلش  بووە،  تورکیا  داوای  لەسەر  فشارە  ئەو  دیارە 

بەاڵم نازانم دەوری ئەوان چی بووە. سەرەنجام ناچاریان کردووە بڕوات بۆ 

کینیا، لەوێ لە ماڵی باڵیۆزی یۆنان دەبێت، لە پاشان هەوڵ دەدەن لەوێ 

بارودۆخەکە بە جۆرێکی دیکە لێبکەن، بزانە بە چ بەڵێنێک بردویانەتە کینیا. 

نازانم چەند رۆژ لە کینیا بووە بەاڵم رۆژێکیان لەوێ دەیبەنە فڕۆکە خانە 

گوایا لەوێ بهێننەوە بۆ ئەوروپا. ئەمە هەمووی پیالن بوو لەوێوە رفاندیان 

بۆ تورکیا، کەبرایە تورکیا ئەوجا ئێمە سەرلەنوێ زانیامن کە چی بووە، چونکە 

زانی  ئەوەندەمان  نهێنی هێشتەوە،  کارەکەیان وەکو  ئێمەیان شاردەوە،  لە 

گوتیان وەاڵ ئۆجەالنیان لە کینیاوە رفاندووە بۆ تورکیا. 

کە رفاندیان بۆ کینیا رۆژی ١٥ی مانگی شوبات بوو، رۆژی ٣١ی مایس 

دادگایی دەکرا. پێش دادگایی کردنی بە دوو سێ هەفتە، پارێزەرە کوردەکانی 

سیمینارێکیان  لەوێ  هاتن  سەلیم(،  و  )خالید  لەوانەش  لەندەن،  هاتنە 

سەبارەت بە دادگایی کردنی ئۆجەالن لە پەرلەمانی بەریتانیا سازکرد. هاتنە 

لەگەڵیدا  پەیوەندییان  دیاربوو  هەیە،  ساڵوی  سەرۆک  گوتیان  و  من  الی 

کاکە  جا  گوتم  کردنم؟  دادگایی  لەسەر  چیە  ئەو  رەئی  دەڵێت  هەبوو، 

سەرۆک هیچ بەقسەی ئێمەی کرد لە رۆما تا لە مەحکەمەکە بەقسەی ئێمە 

بکات؟ ئێمە رۆشتینە رۆما و سێ رۆژ لەوێ بووین و گومتان مەڕۆ دەتڕفێنن، 

هەیە؟  گرنگی  چی  نەیکەین  یان  بکەین  قسە  ئێستا  نەکردین،  بەقسەی 

گوتیان نەوەاڵ، ئەو ئەوەی الگرنگە چونکە لە کۆنەوە تۆ دەناسێت و رای 
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تۆی الگرنگە و تۆ هەرگیز پەیوەندیت لەگەڵ تورکیا نەبووە و هەمیشە من 

الیەنگری کوردی تورکیا بووم، گوتم باشە من سێ خاڵم هەیە، ئەو پیاوە کە 

دادگایی دەکرێت، سێ شت هەیە ئەگەر جێبەجێ ی بکات جارێکی دیکە 

بەرز  لەگەڵیدا  کوردیش  بەرزدەبێتەوەو  و  ئاسامن  دەچێتەوە  مەسەلەکەی 

دەبێتەوەو لە دادگاییەکەدا سەردەکەوێت، چونکە تورکەکان دادگاییەکەیان 

ناونابوو دادگای سەدە، ١٢ باڵیۆز، ئەو هەموو رۆژنامەنوس و کەناڵە، ئەو 

هەموو عالەمە، خەڵکیش هەمووی بە تەلەفیزیۆن تەماشای دەکات، یەعنی 

من  بڵێت  یەکەم  هەیە؛  شتم  وتم سێ  بۆهەڵناکەوێت،  وای  دادگای  کەس 

دایناوە کە  دادگاییە حکومەتێک  ئەم  ناکەم، چونکە  دادگاییە  بەم  ئیعرتاف 

ئیعرتاف بە میلەتەکەی من ناکات، لەبەر ئەوە منیش ئیعرتاف بەو دادگاییەی 

ئەو ناکەم، داوا دەکەم لە دادگایەکی دەرەکیدا لە شوێنێکی تر دادگاییەکی 

تەنها من  عادیالنە بکرێم و من تەرەف بم و تورکیاش تەرەف بێت، نەک 

نازانم،  تورکی  من  بڵێ  دووەم؛  بکرێم.  تەماشا  تاوانبار  تەرەفێکی  وەک 

وەرگێڕم بۆ بێنن، با بەکوردی قسە بکات و تەرجەمەی بکەن، بەمە تورکیا 

نانێت. سێیەم؛ هەرچی  کوردا  بوونی  بە  ددان  ئەو  دەبێت چونکە  ئیحراج 

مەسئومل،  هەمووی  لە  من  بڵێ  نازانم،  نیەو  لێ  ئاگام  من  مەڵێ   رویداوە 

ئێمە کردومانە لەبەر ئەمە لەبەر ئەوە، حەرب هەیە، جەنگی ناوخۆ هەیە 

لەو شتانە.

دنیا  یەکەم جەلسەدا کە هەموو  لە  بکات  ئەو سێ شتە  ئەگەر  گوتم 

تەماشای دەکات، تورکیا ئیحراج دەبێت، لە جیاتی تورکیا ئۆجەالن دادگایی 

ئەو  و  تورکیا  مەحکەمەی  دەبێتە  دەکات،  دادگایی  تورکیا  ئۆجەالن  بکات، 

سەردەکەوێت و میلەتەکەشی سەردەکەوێت. وەاڵهی هەرسێکی پێچەوانە 

من  گوتی  هەبوو  شت  زۆر  کرد،  قسەی  تورکی  بە  بولبول  وەک  کردەوە! 

نازانم چی، ئیرت ئێوەش دادگاییەکەتان دیوە،  ئاگادار نیم و شەهیدەکان و 

جارێکی  ناکەم،  دادگایە  بەم  ئیعرتاف  من  کە  نەشیگوت  هیچ  هەروەها 
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دیکەش بەقسەی نەکردین، ئیرت باقیاتەکەش خۆتان دەیزانن...

خاڵدا  دوو  لە  ئێوە  جەنابتان،  وتەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  کەواتە   *

نەچێتە  رۆما  لە  دەبوو  کە  ئەوەیە  یەکەم  دەگ��رن،  ئۆجەالن  لە  رەخنە 

دەرەوە، چونکە نوسەری ئەم کتێبە خانم بریتا بولەر زۆر بە روونی باسی 

ئەوە دەکات کە ئەویش داوای لێکردووە بەهیچ جۆرێک نەڕوات، رەخنەی 

بردنی  بەڕێوە  لە  ئۆجەالنتان  بەڕێز  شێوازی  ئێوە  کە  ئەوەیە  دووەمیش 

دادگاییەکە بەدڵ نەبووە؟

- بەڵێ، من ئەوەشم بۆ نارد کە تورکیا لەسێدارەدانی تێدا نیە، چونکە 

دەبێت  ئەوروپا،  یەکێتی  لە  ئەندام  بوونە  بۆ  پاڵێوراوە  ئەندامی  تورکیا 

لەبەر ئەوە لەسێدارەدان  بپارێزێت،  یاساکانی ئەوروپاوە  بە  پابەندی خۆی 

جێبەجێ ناکات، باشە کە من ئیعدامم نەکەن و دادگا دانێن و ئەوجۆرە شتە، 

خۆ وەکو بەغدا نیە سەدام بتگرێت و ملت هەڵکەنێت، ئیرت خەمی چیتە؟ 

ئەوەشامن گوت و ئەو خەبەرەشامن بۆ نارد، بەاڵم بەداخەوە وەکو پێویست 

بوو رەفتاری نەکرد، دەنا بارودۆخەکە ئەو زەمانە زۆر دەگۆڕا.

* کەواتە لەو دوو خاڵەدا تۆ رەخنە لە ئۆجەالن دەگریت و سەرزەنیشتی 

دەکەیت کە ئەو هەڵە بووەو نەدەبوو ئەو شتانە بکات؟

ئیتالیا نەڕوات، دەبوو  لە  - بە بۆچوونی من دەبوو بەهیچ شێوەیەک 

چونکە  شەخسییەن،  منە  رەئی  ئەوە  بکات،  خااڵنە  ئەو  مراعاتی  دادگا  لە 

زۆر کاریگەری هەیە، تۆ بۆ بە تورکی قسە ئەکەیت، بڵێ تورکی نازانم چی 

دایناوە،  دەوڵەتێک  کە  بکەم  دادگایەک  بە  ئیعرتاف  بۆ  من  پاشان  تێدایە، 

ئیعرتاف بە میلەتی من ناکات، لەبەر ئەوە بەداخەوە لە دادگاکەدا بەو شێوە 

نەبوو کە دەبوو ببێت، بەڕای من رەخنەی لێدەگیرێت، من لێ ی دەگرم.

* بەاڵم باس لەوە دەکرێت، تەنانەت لە نوسینەکانی خودی ئۆجەالنیش 

کە لە زیندان نوسیونی و خۆی رەوانەی دەرەوەیان دەکات و لە چەندین 

بەرگی کتێبدا چاپکراون، ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، هەروەها پەکەکەش تەرکیز 
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تۆکمەو  ئەوەندە  بووە،  گەورە  هێندە  پیالنە  کەئەم  دەکات  ئەوە  لەسەر 

ئەم  لێبکرێت،  رێگری  نەتوانراوە  شێوەیەک  هیچ  بە  بووە،  نێونەتەوەیی 

قسەیە تەبریرو پاساو هێنانەوەیە یان راستییە؟ 

- ئەمە پاساوە، تەبریرە و تەبریرێکی مەعقولیش نیە. تۆ خۆت یاساکانی 

ئەوروپا دەزانیت و لەوێ ژیاویت، ئایا ئەتوانن هەروا لەو سەر جادەیە تۆ 

رەمی بکەن؟ یەعنی حساب هەیە، دەستگیرت دەکات با بیکات. بەڕای من 

ئەوە تەبریرە.

و  کرد  تاوانبار  کەسی  کۆمەڵێک  روداوە  ئەو  ل��ەدوای  پەکەکە   *

لێپێچینەوەی لەگەڵدا کردن، جگە لە تاوانبارکردنی الیەنە نێودەوڵەتیەکان، 

لە ناوخۆی پەکەکەشدا هەندێک کەس تۆمەتبار کران، یەکێک لەوانە کانی 

پارتەکە دەرکران  لە  زۆربەیان  بوون  گەڵیدا  لە  ئەو کەسانەی  بوو،  یەڵامز 

یاخود دوور خرانەوە، بۆ منونە جواد شەمۆ، ماهیر واڵت، عاکیف حەسەن. 

کەمتەرخەمی  یاخود  خیانەت  تۆڵەی  لە  پەکەکە  دەگوترێت  یەڵامز  کانی 

کانی  باوەڕەدایت  لەو  کوشتویەتی. جەنابت  ئۆجەالن  دۆزی  بە  بەرامبەر 

یەڵامز خیانەتی کردبێت یاخود پەکەکە ئەوی تیرۆر کردبێت؟ 

کێ  نازانم،  پەکەکە  ناو  وردەکاری  نیە،  شتانەم  ئەو  مەعلوماتی  من   -

بووە، چۆن بووە، ئەوەی تۆ دەیڵێت راستە، من ئەوەم بیستووە، بەاڵم لەگەڵ 

ئەو کوشنت و شتانەدا نیم. لەگەڵ ئەوەدا نیم کەسێک لە الیەن حزبێکەوە 

دادگا  کردووە،  خیانەتی  و  دەکەیت  راست  ئەگەر  تاوانە،  ئەمە  بکوژرێت، 

هەیە. من نازانم کێ چی کردووە، بەاڵم ئەوەندە دەزانم کە عەبدواڵ ئۆجەالن 

بیویستایە شتێک بکات، کەس نەیدەتوانی رێگەی لێبگرێت. ئەو نەوەکو مام 

جەالل بوو نەوەکو کاک مەسعود بوو، ئەوانەی ئێمە دەتوانیت دوو قسەی 

دانیشتبوو،  لێرە  ئەو  ئێمە رۆشتینە الی،  نەبوو. کە  وا  ئەو  بکەیت،  لەگەڵ 

مەکتەب سیاسیەکە دەبوو الی دەرگاکە بەپێوە بێت، پێی نەگوتایە دانیشە، 

هەبوو،  جەماعەتەکەیدا  بەسەر  دەسەاڵتی  هێندە  ئەو  دانەدەنیشت. 
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ئێستاش لە زیندانەوە هەیەتی، ئەگەر خۆی رەئی شتێکی نەبووبێت کەس 

ناکەم.  بڕوا  رای شەخسی خۆمە  ئەمە  پێبگۆڕێت.  رەئەی  ئەو  نەیدەتوانی 

بەاڵم نازانم ئەو کەسانە پەیوەندییان هەبووە یان نا، ناتوانم وردەکاری ناو 

پەکەکە نازانم.

لە  جەنابت  رۆژەی  چەند  ئەو  کرد،  ئۆجەالنت  کەسایەتی  باسی   *

کە  ئەوەیە  چاوەڕێی  ئۆجەالن  بەڕێز  دەکرد  بەوە  بوویت، هەستت  رۆما 

گەورە  رووداوێکی  کە  بوو  ئەوە  ی  چاوەڕێ  بڕفێرنێت؟  یان  بکوژرێت 

دەستی  دابووە  یان خۆی  بوو  رووبەڕووبوونەوە  ئامادەی  ئایا  رووبدات؟ 

چارەنوس و قەدەر؟

چی  بووە،  کێ  ئایا  جا  ترساندبوویان،  یان  بوو،  زۆر  ترسی  ئۆجەالن   -

توشی  رۆما  لە  مانەوەی  بە  کە  بوو  ب��اوەڕەدا  لەو  ئەو  نازانم.  گوتووە؟ 

و  خۆیی  ب���ارەوە،  ل��ەو  هەبوو  ت��ەواوی  ترسێکی  دەبێت.  کارەساتێک 

کە  ئەوەی  بۆ  بوو  هۆکار  ئەوە  بوون.  لەگەڵیدا  ئەوەی  جەماعەتەکەشی 

رۆشت و رۆمای بەجێهێشت، بەاڵم حسابی ئەوەی نەدەکرد کە لەوێ بڕوات 

ترسەکە گەورەتر دەبێت. لەوێ ترس هەبوو کە دەستگیری کەن یان شتێکی 

بەسەردا بێنن، بەاڵم کە رۆشتە دەرێ موحەقەق بوو کە توشی ئەمە دەبێت. 

دەڵێیت  خۆت  وەک  بەاڵم  نەیدەشاردەوە،  دەکرد،  باسیشی  هەبوو  ترسی 

و  گەورەیە  زۆر  نێودەوڵەتی  پیالنێکی  ئەمە  کە  بوون  باوەڕەدا  لەو  ئەوان 

دنیای تیایە و مەترسیدارەو ناتوانن مقاوەمەی بکەن.

* بۆچی تورکیا پیالنی کوشتنی ئۆجەالنی دانەنا، بەڵکو پیالنی دانا کە 

بیڕفێنێت و بیباتەوە بۆ تورکیا؟

- لە تورکیا بڕوایان بە کوشنت و شت زۆر نیە. ئەوان دەیانەوێت وەک 

ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا پەسەند بکرێن. تورکیا جیاوازە لە عێراق و ئێران. 

پاش ئەوە الیان گرنگ بوو کە بیبەنەوە الی خۆیان و دادگایی بکەن، ئەمە 

لەوە گرنگرتە کە زەالمێک بچێت بیکوژێت.
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* بەاڵم تورکیا لە مێژووی خۆیدا چەندین کەسایەتی کوشتووەو ناوی 

بکەری نادیاری لێناوەو خۆ دەیتوانی بەوجۆرەش ئۆجەالن بکوژێت؟

کە  بکوژێت،  ئۆجەالن  تورکیا  بۆ  نەبوو  ئاسان  من  بۆچوونی  بە   -

رفاندیشیان، ئەمەریکا ئەو کارەی بۆ کرد، ئەمەریکا نەبوایە نەدەبوو، بەاڵم 

کە  وەرگرتبوو  تورکیا  لە  ئەوەی  زەمانەتی  و  گرەنتی  ئەمەریکا  لەمالشەوە 

یۆنان  و  ئیتالیا  نەبووایە  ئەمەریکا  ئەگەر  نەیکوژێت.  و  نەکات  ئیعدامی 

هەرگیز بەقسەی تورکیایان نەدەکردو کابرا دەرکەن، ئەمەریکا کردی.

بەهێزتر  پەکەکە  ئێستا،  هەتا  ئۆجەالنەوە  دەستگیرکردنی  دوای  لە   *

پارتە  ئەم  کێ  ناوچەکە،  لە  قورس  ژمارەیەکی  بۆتە  نەبووە،  الوازتر  بووە 

ئاراستە دەکات؟ سەرەڕای ئەوەی سەرکردەکەی لە زینداندایە کەچی رۆژ 

لەدوای رۆژ بەهێزتر دەبێت؟

- سەرباری هەموو ئەو رەخنەو گازەندانەی کە باسامن کردن و ئاراستەی 

ئۆجەالن دەکرێن، بەاڵم ئۆجەالن سەرکردەیەکی دیاری کوردە، نارساوەو لەناو 

میلەتەوە هەڵقواڵوە. سەرۆک هۆزێک یان شێخ نەبووە، کەچی توانیویەتی 

پارتەکەشی  و  تورکیا  لە  و شۆڕش هەڵگیرسێنێت  بکات  دروست  پارتە  ئەو 

گرنگ  ئۆجەالن  بەهێزن.  و  هەیە  کوردستاندا  پارچەکانی  هەموو  لە  لقی 

بووە، ئێستاش هەر گرنگە، بەدەلیلی ئەوەی کە هەرچەندە لە زینداندایە، 

هەموویان بەقسەی دەکەن. ئۆجەالن مرۆڤێکە دەتوانێت رووداو دروست 

لەناو  کە  وادەردەک��ەوێ��ت  کاتدا  هەمان  لە  بگۆڕێت،  شتەکان  و  بکات 

حزبەکەی خۆیاندا رێکخستنیان زۆر بەهێزە و کەسایەتی ئۆجەالنیش وەک 

هێامو رەمزێک ئەمانەی بەگەڕ خستووە و ئێستاش لە زیندانەوە توجیهیان 

دەکات و رۆڵی دیاری هەیە و بزوتنەوەیەکی زۆر گەورەیان دروستکردووە. 

زیاتریان هەبێت  زۆر  کاریگەری  لەدەرەوەش  دەیانتوانی  من  بۆچوونی  بە 

ئەگەر ئەمەریکا نەبوایە، ئەمەریکا رۆڵێکی زۆر خراپ و نەگەتیفی گێڕاوە 

لە  بووە  تورکیا  لەگەڵ  هەمیشە  چونکە  پەکەکە،  و  تورکیا  کوردی  دژی  لە 
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دژی ئەوان. من خۆم بەشەخسی چەندین جار نورساوی پەکەکەم گەیاندووە 

بە ئەمەریکیەکان، ئەوان زۆر هەوڵیان داوە، بەاڵم ئەمەریکیەکان تەنانەت 

قسەشیان لەگەڵ نەکردوون. ئەمەریکا دەورێکی زۆر خراپی هەبووە، بکوژە، 

رۆڵێکیان  هیچ  فەقیرانە  ئەم  دەرەوە  لە  نەیهێشتووە  شتە،  حەربە،  بگرە، 

وا  ئەگەر  دەنا  تیرۆر،  رەشی  لیستی  سەر  خستونیەتە  ئەوروپا،  لە  هەبێت 

و  ئەمەریکا  دەبوولە  گەورەیان  زۆر  دەنگدانەوەیەکی  من  بەڕای  نەبوایە 

بەاڵم  کردوون،  هاوکاری  لەبەرژەوەندی خۆی  جارە  جار  روسیاش  ئەوروپا. 

هەر کاتێک لەگەڵ تورکیا رێکەوتبێت وازی لەوان هێناوە. بەاڵم بەڕای من 

ئێستا بزوتنەوەیەکی زۆر گرنگن و دەتوانن زۆر رووداو دروست بکەن.

ئێستا دوو ساڵە بە ئاراستەیەکی باشدا دەڕۆن، دەبێت تورکیا حسابیان 

رۆڵێ  بکەن.  بۆ  حسابیان  دەبێت  خۆشامن  گەورەکانی  حزبە  و  بکات  بۆ 

ئۆجەالن لە زیندانەوە زۆر گرنگە بۆیە بەڕای من دەبێت ئازاد بکرێت. تورکیا 

ئەگەر راست دەکات، یەکەم هەنگاو دەبێت ئازادی بکات، چونکە لۆژیک 

نیە تۆ لەگەڵ کەسێکدا دانوستان بکەیت و ئەویش هەر لەزینداندا بێت، 

ئەوە پازدە ساڵە بە ناهەق لە زینداندایە، بەاڵم ئیرت ئەوە سیاسەتی تورکیایە 

زۆر نەگۆڕاوە.

ئایا  دەبینن  زیندان چۆن  دوای  ئۆجەالن  و  زیندان  بەرلە  ئۆجەالن   *

بەسەریدا هاتووە؟  بۆچوون و هزرەوە  لەڕووی  گۆڕانکاری  ئایا  جیاوازن؟ 

لە  ساڵ  دەیان  بەسەربردنی  پاش  و  لەزیندانیکردنی  بەر  ماندێال  منونە  بۆ 

بەهەمان  گرامشی  هات،  بیرکردنەوەیدا  بەسەر  ریشەیی  گۆڕانی  زیندان 

شێوە، بەر لە زیندان و ناو زیندان زۆری جیاواز بوو، ئێستا دەگوترێت کە 

ئۆجەالن زیاتر بیرمەندێکە وەک لەوەی سیاسەمتەدارێک بێت، ئێوە ئەمە 

چۆن دەنرخێنن؟

لەسەر  م��رۆڤ  کاتێک  زیندانە،  لە  ساڵە  پ��ازدە  ئۆجەالن  ئێستا   -

دەڕەخسێت  بۆ  ئەوەی  زیندان هەلی  لە  دەکرێت،  دەستگیر  مەسەلەیەک 
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کە زیاتر لە هزرو بیری خۆیدا قوڵ بێتەوە، مەودای فکری فراوانرت دەبێت، 

خوێندنەوەی جیاواز و قوڵرت دەبێت. ئۆجەالن لە دەرەوە سەرقاڵی حزبەکەو 

شەڕو لێدان و بگرەو بێنەو شتی وا بوو، بەاڵم ئێستا لە زیندان ئەوەی نیە، 

بەڵکو ئەو زیاتر بیر دەکاتەوە. پێشکەوتنی دنیاش کاریگەری زیاتر دەبێت 

بۆ سەر مرۆڤ، لەبەر ئەوە دەبێت گۆڕابێت، وابزانم ئێستاش کە لە زیندانە، 

کاریگەری زۆر زیاترە لەسەر جەماعەتەکەی، وەک ئەوەی کە لە دەرەوە بوو. 

ئەو کە لە دەرەوە بوو زیاتر فکری الی چەک و شەڕو کاروباری رۆژانە بوو، 

بیر دەکاتەوە، بتەوێت و نەتەوێت  لە زیندان دادەنیشێت،  بەاڵم بێگومان 

ئەو  باوەڕەدام  لەو  من  لەبەرئەوە  دەبێت،  فراوانرت  بیرکردنەوەی  مەودای 

کە  بکەن،  ئازادی  ئەمجارە  ئەگەر  زیندانەکەی خۆی وەرگرتووە،  لە  سودی 

دەبێت ئازادی کەن، رەنگە بتوانێت رۆڵی باشرت بگێڕێت.

بیرمان  ئێمە  ماوە  یاد  لە  شتێکت  کتێبە،  ئەم  بۆ  چیە  وتەت  دووا   *

چووبێت یان جەنابت بخوازیت باسی کەیت؟

- دووا وتەم چیە؟ ئەوەیە کە ئەم سەرکردە کوردانە رێک بن و یەک بن، 

ئێمە هەموومان  بوو، دەبێت  ناخۆش  ئەوەی بەسەر ئۆجەالندا هات، زۆر 

مێژووی  بەسەر  نیە  ئاسان  هەروا  روداوێکی  ئەمە  فێربین،  لێوە  دەرسی 

زۆرکەم  کەس  تاکە  رۆڵی  کوردستان  لە  پێمخۆشە  من  تێپەڕێت.  ئێمەدا 

بێت،  بەهێزتر  میلەتەکە  بکرێت،  بەهێز  پارتەکە  ئەوە  جیاتی  لە  بێتەوە، 

کەسەکان رۆڵیان کەمبێتەوە. میلەت پلەی یەکەم بێت، پاشان حزب پلەی 

دەکەین  تەماشا  ئێستا  بن.  سێیەمدا  پلەی  لە  کەسایەتیەکان  بێت،  دووەم 

بە پێچەوانەوە بێت. شەخسەکان یەکەمن، حزب دووەمەو میلەت سێیەمە، 

شەخس گرنگرتە، تەماشا کە ئەوەتا جەنابی مام جەالل نەخۆش کەوت، بزانە 

یەکێتی چی بەسەر هاتووە. لە کوردستان ئاوایە، هەر خەریکی حزبایەتین، لە 

کەرکوک ناتوانن پێکەوە یەک لیست دروست بکەن، نەورۆز ناتوانن پێکەوە 

بکەن، من ئومێدەوارم وامان لێبێت مەسەلەی میلەت بکەینە پرسی یەکەم، 
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دیاریکراو  رۆلیان  پارتەکان  سەرۆکی  کەسەکان  هەبێت،  خۆی  رۆڵی  حزب 

بێت، رۆڵی حزبەکە لە رۆڵی کەسەکە زیاتر بێت، دامەزراوە هەبێت، یەک 

کەس بڕیاردەر نەبێت بە تەنها. ئێستا کە پرسی کورد گەورە بووە، هەموو 

دنیا باسی مەسەلەی کورد دەکەن، کورد نارساوە و وەکو جاران نەماوە، بەاڵم 

نەبوونی هاوکاری لەنێوان پارچەکاندا لە نێو سەرکردەکاندا، نەبوونی رۆحی 

پێویستە ئەو پرسەی خۆمان  نەتوانین وەکو  کاری بەکۆمەڵ وایکردووە کە 

بەرینە پێشەوە.
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چاوپێکەوتن لەگەڵ
 سەبری ئۆک

ئەم چاوپێكەوتنە لە قەندیل رۆژی ٢ی مانگی مەی ٢٠١٤ ئەنجامدراوە
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لەو  هەندێک  ئۆجەالن،  بەڕیز  دەستگیرکردنی  لە  ساڵ  پازدە  پاش   *

بوون،  ئۆجەالن  بەڕێز  هاوکاری  ماوەیەدا  لەو  کە  پەکەکە،  بەرپرسانەی 

ئێستا دیار نین، ئەوانە لە کوێن؟ ئایا دەتوانین بڵێین کە ئەوانە خیانەتیان 

لە ئۆجەالن و پەکەکە کرد؟

- ئەو کەسانە هەندێک بەرپرسی پەکەکە بوون، کاتێک ئەم پیالنگێڕییە 

نێونەتەوەییە پێکهات، ئەوان لە هەوڵی ئەوەدابوون کە بزوتنەوەکە لە هێڵی 

خائن  الیاندابوو.  سەرۆکایەتی  هێڵی  لە  ئەوانە  البدەن.  خۆی  راستەقینەی 

ئەوەی  بەاڵم  بکەین،  ئەوقسەیە  ناتوانین  ئێمە  کرد،  خیانەتیان  یان  بوون 

لە  بزوتنەوەکە  بوون  ئەوەدا  لەهەوڵی  ئەوانە  کە  ئەوەیە  بیڵێین  دەتوانین 

و  داماڵن  لە جەوهەری خۆی  پەکەکە  راستەقینەی خۆی دەربخەن،  هێڵی 

لەناوی بەرن و تەسفیەی بکەن. ئەوان لەمەدا شکستیان هێنا و سەرنەکەوتن 

هەر  پێدەچێت  ئەوانە  دەگوزەرێنێت.  خۆی  ژیانی  لەوانە  هەریەک  ئێستا 

لەسەرەتاوە هەر بۆ ئەو کارە تەڤلی پەکەکە بووبن، هەتا ئێستاش هەندێک 

لەوانە بەردەوامن لە دژایەتی پەکەکەو پروپاگەندە دەکەن، لە سەروبەندی 

پیالنەکەدا هەوڵیاندا سەرۆکایەتی ئێمە لە خشتە بەرن و بزوتنەوەکە بخەنە 

بن دەستی خۆیان، بەاڵم کاتێک نەیانتوانی ئەم کارە بکەن هەموویان رۆشنت 

و هەڵهاتن.

تەسفیەکردنی  هەوڵی  الیەن  کامە  بەرژەوەندی  لە  ئەوانە  باشە   *

پەکەکەیان دەدا؟ ئایا ئەمانە ئەو کارەیان بۆ تورکیا دەکرد، یان بۆ ئەمەریکا 

یاخود بۆ الیەنی دیکە؟
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- دیارە گومانی تورکیا زیاتر بەهێزە، رەنگە ئەمەریکاش لە سەر خەت 

بە  راستەوخۆ  ئێمە  سەرۆکایەتی  دەستگیرکردنی  گەڵیاندا،  لە  بووبێت 

پیالنی ئەمەریکا بوو، ئەوە خۆی ئاشکراو روونە، بەاڵم کاتێک ئەمەریکا لە 

ساڵی ٢٠٠٣ هاتە ناوچەکە، پیالنگێڕی درێژەی کێشا و بەردەوامی هەبوو. 

باوەڕەدا  لەو  و  دەکرد  تەماشا  فریادڕەس  وەک  ئەمەریکای  کەس  زۆربەی 

دەبن  ناوچەکە چارەسەر  گرفتەکانی  ئیرت هەموو  ئەمەریکا  بەهاتنی  بوون 

ئیرت  دەکات،  رزگار  و هەموو کەس  دەبێت  بەرقەرار  ئاوەدانی  و  ئاشتی  و 

هیوایەکی زۆر گەورەیان بە ئەمەریکا هەبوو. ئەمەریکا هەتا چەند دەستی 

تایبەت دوژمنایەتی  نازانین. بزوتنەوەی ئێمە بە  لەم کارانەدا هەبوو ئێمە 

سۆشیالیستین،  و  دیموکراسی  بزوتنەوەیەکی  ئێمە  ناکات،  ئەمەریکا 

بەوە  باوەڕمان  ئێمە  پشتیوامنان گەلی خۆمانە،  دەنێین،  سەربەخۆ هەنگاو 

لەم  جیاوازییەکامنان  نابێت،  مەیسەر  شتێک  هیچ  ئەمەریکا  بەبێ  کە  نیە 

خاڵەشدا بە ئاشکرا دیارە.

* کەواتە ئێوە لەو باوەڕەدان کە تەنگەژەی سالی ٢٠٠٤ لەناو پەکەکەو 

پیالنە؟  هەمان  درێژکراوەی  ئۆجەالن  عوسامن  جیابوونەوەی  و  هەڵهاتن 

ئەوەی بەرامبەر بە ئۆجەالن بۆیان نەکرا ویستیان لە قەندیل تەواوی کەن؟

دەیانگوت  دەکرد،  کاریان  سەرۆکایەتیەوە  بەناوی  ئەوانە  راستە.   -

ئەوەی ئێمە دەيڵێین دەبێت وا بێت، رێگای راست ئەوەیە کە ئێمە پەیڕەوی 

دەکەین. لەم رێگایەوە ویستیان سەرۆکایەتی ئێمە بێ کاریگەر و بێ رۆل 

دەرخەن. بۆیە مرۆڤ دەتوانێت بێژێت کە ئەمەش تەواوکاری بوو بۆ پیالنی 

ئێمە  هەبوو،  کارەدا  لەم  دەستی  تاچەندە  ئەمەریکا  بەاڵم  نێونەتەوەیی، 

نازانین. ئەوەی کە دەیزانین ئەوەیە ئەوانە بە نیاز بوون بزوتنەوەکەی ئێمە 

لەناو بەرن، ئیرت پیالنگێڕی لەوە گەورەتر چیە؟

* باشە پەکەکە بەڵگەی تەواوەتی و مەملوس و نورساوی سەبارەت بەو 

پیالنگێڕانە لە دەستدایە یان ئەمە تەنها هەڵسەنگاندن و تەخمین کردنە؟
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- بۆچوونی ئەوان هەیە، لێکدانەوەو رشۆڤەکاریەکانیان و گوتەو باس 

و  سەرۆکایەتی  لەسەر  هەیە  خۆیان  تایبەتی  بۆچوونی  هەیە.  لێدوانیان  و 

لەسەر پەکەکە. ئەوان دەڵێن لەو کاتەوەی لە هەفتاکانەوە پەکەکە دروست 

پێشڤەچوونێک  هیچ  نەکردووە،  گۆڕانکارییەکی  هیچ  ئێستا  هەتا  بووە 

چەک  بەرامبەر  بەبێ  و  بکەین  سیاسی  تێکۆشانی  تەنها  دەبێت  نەبووە، 

فڕێبدەین. ئەی باشە کەواتە پیالن لەمە زیاتر چیە؟ بەشێک لە پیالن شەڕی 

ئایدۆلۆژییە کە ئامانجی تەسفیەکردنی بزوتنەوەی ئێمەیە.

* نوسەری ئەم کتێبە خانم بریتا بولەر دەڵێت، ئێمە زۆر بە روونی بە 

سەرۆک ئۆجەالمنان گوت نابێت لە رۆما بڕوات، بەڕێز مەحمود عوسامنیش 

دەڵێت، ئێمە بە حەرفی بە ئۆجەالمنان راگەیاند کە نابێت بڕوات، ئەگەر لە 

رۆما بجوڵێت ئەوە رەنگە هەر لەناو فڕۆکەکەدا بیڕفێنن یان بیکوژن. بۆیە 

من دەپرسم بۆچی سەرۆک لە رۆما دەرچوو؟

- ئێمەو زۆرێک لە دۆستانی ئێمەش پێشنیازی ئەوەمان بۆ سەرۆکایەتی 

ئەو  بوو،  نێونەتەوەیی  پیالنێکی  ئەمە  بێگومان  لە رۆما نەجوڵێت.  کرد کە 

سەربازگای  وەکو  بەتەواوی  رۆما  لە  مایەوە  تێدا  ئێمەی  سەرۆکی  ماڵەی 

راگەیاندنەکانیشدا  و  چاپەمەنی  ناو  لە  گیرابوو،  چ��واردەوری  لێکرابوو، 

هەیە.  ئێمە  دژی  لە  نێونەتەوەیی  پیالنێکی  کە  بوو  دیار  ئەوە  روونی  بە 

لەوەش زیاتر فشارێکی زۆر گەورە لەسەر حکومەتی رۆما هەبوو، سەرۆک 

نەیدەویست خۆی بکاتە بارگرانی بەسەر دۆست و هەڤااڵنیەوە. هەروەها 

کردبوو،  کاری  چۆن  وەرگرتبوو،  کێ  لە  بەڵێنی  ماهیرواڵت  نازانم  من 

بەسەرۆکایەتی ئێمەی راگەیاندبوو کە گرەنتی هەیەو تۆ دەبەینە روسیا و 

دەتوانین لەوێ تۆ بپارێزین و لەوێ خەباتی خۆت بەردەوام بکەیت، بۆیە 

سەرۆک بەقسەی کرد. ئەمڕۆ هەموومان دەزانین، سەرۆکیش دەزانێت ئەگەر 

دەرنەکەوتایە رەوش و مێژووی بزوتنەوەی ئێمە بە جۆرێکی دیکە دەبوو. 

ئێمە ئەو دەمەو ئێستاش گوتومانە و دەيڵێني بڕیاری دەرکەوتنی سەرۆک لە 
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رۆما هەڵە بوو. ماهیر واڵت تاچەندە بە ئاگا یان بێ ئاگا ئەو کارەی کردووە، 

یاخود ئایا ئاگاداری پیالنەکە بووە یان نا، دەستی تێدا هەبووە یان ئەویش 

هەڵخەڵەتێرناوەو کاڵوکراوەتە سەری نازانم، یان بە نەزانی خۆی ئەو کارەی 

کرد، نازانم.

* ماهیر واڵت ئێستا لە کوێیە؟

- بۆ من زۆر گرنگ نیە ئێستا ئەو لەکوێیە، بەاڵم وابزانم لە روسیایە.

* راستە ئەو دوای پیالنگێڕی لە روسیا چوارپێنج ساڵ لە زیندان بووە؟ 

بۆچی دەستگیر کراوە؟

دیکەی  پەیوەندی  سیاسەت  دەرەوەی  لە  واڵت  ماهیر  پێدەچێت   -

خۆی  بۆ  ناپاکانە  کارێکی  وەک  رێکخسنت  لەدەرەوەی  یاخود  هەبووبێت، 

هەندێک پەیوەندی بازرگانی و ئەمالوئەوالی گرێدابێت.

* کانی یەڵامزیش بەوجۆرە بوو؟

- من زۆر لەبارەی کانی یەڵامز نازانم، ئەو کاتە من لە زیندان بووم، بەاڵم 

خۆ هەموو شتێک بە چاوی ئەقڵ تەماشا بکەیت دیارە. تۆ هەوڵ بدەیت 

لە ناو پارتەکەی خۆتدا بزوتنەوەیەک دروست بکەیت و هەوڵ بدەیت لە 

ژێرەوە بزوتنەوەکەی ئێمە بن کۆڵ بکەیت و فشەڵی بکەیت ئەمە کارێکی 

یەڵامز هەندێک قسەو شیکردنەوە هەیە.  کانی  بە  مەترسیدارە. سەبارەت 

باسی ئەوە دەکرێت کە پەیوەندی ئەمالو ئەوالی هەبووە. لەگەڵ حکومەتی 

ئەڵامنیا دەستی تێکەڵ کردووە. قسە زۆرە لەسەری بەاڵم تا چەندە دەستی 

لە  نەمانەوێت بەشێک  نازانم، بەاڵم مبانەوێت و  لەم کارەدا هەبووە ئەوە 

بەرپرسیاریەتی دەکەوێتە ئەستۆی ئەو.

* کەواتە لەبەر ئەو هۆکارە رۆژی 11-2-2006لە سلێامنی کانی یەڵامز 

پەکەکە  کە  دەکەنەوە  پشتڕاست  ئەوە  ئایا  کوژرا؟  پەکەکەوە  لەالیەن 

کوشتی؟
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- پەکەکە کێیە؟ تەنها من و تۆ و ئەم و ئەو پەکەکە نیە. ئەم پارتە رەگی 

قوڵی هەیە لەناو خەڵکی خۆیدا، پەکەکە هەڵقواڵوی ناو گەلە، پارتی گەلی 

نایان  ئێمەش  دەزانن  پەکەکە  خاوەنی  بە  خۆیان  هەن  کەسانێک  کوردە. 

ناسین، بەاڵم سەربەخۆ کار دەکەن. ئەوانە هەندێک پێودانگی خۆیان هەیە، 

خیانەتی  بێت،  سەرۆکایەتی  دژی  کەسێک  بۆمنونە  هەیە،  سوریان  خەتی 

پیالنگێڕی بۆ خەڵکی دیکە  پارتی بێت و  لێبکات، کەسێک دژی بەهاکانی 

بکات، هەندێک واڵت پارێزو دڵسۆزی ئێمە هەیە، کە خۆی وەک پەکەکە 

دەبینێت و دەجوڵیت و کاردەکات. واتە بە پالن و زانا بوون من بڕوا ناکەم 

بە  خۆی  کە  کەسێک  بەاڵم  بکوژێت،  یەڵامز  کانی  وەک  کەسێکی  پەکەکە 

ئاپۆچی دەزانێت و بەرگری لە رێبازی رێبەر ئاپۆ دەکات، رەنگە ئەمانە ئەو 

کارەیان ئەنجام دابێت.

و  بکات  نەتەوەی خۆی  لە  ئەگەر کەسێک خیانەت  باشە خۆ  ئەی   *

بەڵگەی ئەوە هەبێت کە خیانەتی لە سەرۆک و پارتی کردووە، ئەوە مافی 

یاسایی پەکەکەیە ئەو کەسە دەستگیر بکات و دادگایی بکات و بە ئاشکرا 

ئیعدامی بکات.

- ئەوانە دەرفەتی دادگایی کردنیشیان بە ئێمە نەدا، هەموویان رۆشنت 

و هەڵهاتن )بەپێکەنینێکی قوڵ و واتادارەوە زیاتر گوتی( سەرکردایەتی ئێمە 

ئەوانەی هەموو بانگ کرد، گوتی وەرن بابزانین چی بووە، گرفتامن هەیە با 

چارەسەری بکەین، باگفتوگۆی دیموکراسی بکەین و لە کۆنگرەدا ئەم پرسە 

یەکال بکەینەوە. هاتن بەاڵم پاشان هەموویان رۆشنت و هەڵهاتن.

کەس  هەندێک  بۆ  رەنگە  لەسەرە،  پرسیاری  ئۆجەالن  دادگایی   *

لەو  دیکە  هەندێکی  بەاڵم  بووبێت،  سەرکەوتوو  و  ئاسایی  دادگاییەکە 

باوەڕەدان کە ئۆجەالن لە دادگادا نەرم بووەو وەک پێویست نەبووە.

ئێمە  دەکرێنەوە.  جودا  لەیەکرت  چۆن  چیە؟  خراپ  و  باش  لێدوانی   -

رەفتاری سەرۆک و دادگاییەکەمان پێباش بوو، بۆ؟ چونکە پیالنێکی زۆر قوڵ 
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و نێونەتەوەیی لەسەر سەرۆکی ئێمە هەبوو. لە کەسایەتی سەرۆک ئاپۆدا 

یاخود  کورد،  دیکەی  یاخیبوونێکی  کە  بدەن  نیشانی  بوون  ئەوە  نیازی  بە 

یاخیبوونی بیست و نۆیەمی کوردیان شکاندووە. تەنانەت رۆژی دەرچوونی 

حوکمی ئیعدامی ئۆجەالنیان کردە هەمان ئەو رۆژەی کە شێخ سەعیدیان 

و  سەرۆک  بۆ  بوو  پەیام  ئەمە  نیە،  رێکەوت  ئەمە  داوە،  سیدارە  لە  تێدا 

سەرۆکێکی  وەک  ئێمە  سەرۆکی  بوون  ئەوە  خوازیاری  ئەوان  ئێمەش.  بۆ 

لە  پرسەکان  و  ئامانج  بکاتە  خۆی  خودی  و  بکات  حەرەکەت  کالسیک 

شەخسی خۆیدا قەتیس بکات، بەاڵم سەرۆکایەتی وەک سەرۆکێک رەفتاری 

کرد. خۆی بە بەرپرسیار زانی، بەرامبەر بە مێژوو، بەرامبەر بە گەل بەرامبەر 

بە نەتەوە، تەنانەت بەرامبەر بە گەلی تورکیش خۆی بە بەرپرسیار زانی، بە 

سرتاتیژێکی تۆکمە و ماوە درێژ رەفتاری کرد. لە بەر ئەم هۆیانە ئێمە راستی 

لە دادگا زۆر باش هەڵدەسەنگێنین، ئەنجامی ئەو دادگایەش  سەرۆکایەتی 

ئەو  نەکردایە،  رەفتاری  جۆرە  بەو  ئێمە  سەرۆکایەتی  ئەگەر  دیارە.  ئەمڕۆ 

پەکەکە  نە  ئەمڕۆ  بەر،  نەگرتایەتە  ئەو سرتاتیژەی  نەدایە،  نیشان  مۆدێلەی 

ئەمڕۆ.  ئاستەی  ئەو  دەگەیشتە  کوردیش  گەلی  تێکۆشانی  نە  دەماو  دیار 

وەک رەفتاریکی کالسیک سەرکردایەتی دەیتوانی دەنگی خۆی بڵند بکات. 

کردە  خۆی  ی  ردع(  )پەرچەبەرگری-  ئێمە  سەرۆکایەتی  دادگا  لەبەرامبەر 

لەدادگا  ئێمە  هەڤااڵنی  بووم،  زیندان  لە  ساڵ  چەندین  خۆم  من  سرتاتیژ. 

رەفتاری شۆڕشگێڕانە و دەنگی دلێریان دەکردە پەرچەبەرگری بەرامبەر بە 

دادگا، بەم رێگایە دادگایان دەهەژاند و پارتییان دەپاراست، بەاڵم بێگومان 

ئەمە بۆ سەرۆکایەتی جیاوازە، چونکە سەرۆکایەتی بەرپرسیاریەتی جیاوازی 

لە ئەستۆدایە. سەرۆک خۆی زۆر بە وردی باسی ئەم سرتاتیژەی کردووە بچن، 

وەاڵمەکانتان  باشرت  بخوێننەوە،  خۆی  بەرگرینامەکانی  خۆی  نورساوەکانی 

چنگ دەکەوێت. ئەو زۆر بەڕوونی ئەم پرسانە دەهێنێتە گۆ...
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کاتیک  سازکردووە،  هەڤدیتنی  سەرۆک  لەگەڵ  ئەمەریکا  دەڵێن   *

و  بنوێنێت  نەرمی  لێکردووە  داوای  ئەمەریکا  ئیمراڵی،  برایە  سەرۆک 

ئیعدام  حوکمی  سەرۆک  کە  داوە  ئەوەی  گرەنتی  ئەوەشدا  لەبەرامبەر 

نەدرێت!

راستیەکی  بناغەو  هیچ  ئەمە  رەتدەکەینەوە،  بەتەواوی  ئەوە  ئێمە   -

سەرۆکایەتی  ئەوان  پیالن،  لە  بوو  بەشێک  ئەمەریکا  نادروستە.  و  تێدانیە 

ئێمەیان دایە دەست تورکیا. خۆیان ئەمەیان سەملاندووەو نکوڵی لێناکەن و 

پشتڕاستیان کردۆتەوە. ئەم قسەیە سەروبەری هەڵەیە، نە ئەمەریکا چۆتە 

ئیمرالی بۆ کن سەرۆک و نە سەرۆکیش لەگەڵ ئەمەریکییەکاندا هەڤدیتنی 

ئەوە  نا  یان  کردووە،  قسەی  تورکیا  لەگەڵ  ئەمەریکا  داخۆ  بەاڵم  هەبووە، 

نازانین، رەنگە بە تورکیای گوتبێت لە سێدارەی بدەن یان مەیدەن، بێگومان 

لەم  ئەمەریکا  و  تورکیا  نازانین  بەاڵم  ئێمە خۆمان هەڵسەنگاندمان هەیە، 

بارەوە چییان کردووە. سەبارەت بە وشەی نەرمی نواندن و توند رەفتارکردن 

ئێمە نەڕینی خۆمان هەیە. کەسێک رادەپەڕێت و یاخی دەبێت، هەروەک 

رویداوە،  جار  چەندین  باکور،  لە  تایبەت  بە  کوردا  مێژووی  لە  ئەمە  چۆن 

بەاڵم تەمەنی ئەم یاخیبوونانە کورت بووە و کەمی خایاندووە، دوومانگ، 

سێ مانگ یان ساڵێک، پاشان تێکشکێرناوەو هەندێک کەس ئاوەرەبوون و 

هەڵهاتوون و هەندێکی دیکەش لەسێدارەدراون. ئێمە رێزی تایبەمتان هەیە 

بۆ ئەو قارەمانی و گیانفیداکردنەی کە ئەوانە ئەنجامیان داوە، ئەمە جیایە، 

رێبەرایەتیەوە  لە رووی  بووە،  تێدا کەم  و فکری سرتاتیژی  بوون  زانا  بەاڵم 

هەموو  جیاوازە،  جۆرێکی  ئێمە  سەرکردایەتی  نەبووە.  تێدا  زۆری  رۆڵێکی 

رێگاکان بەکاردەهێنێت، ئەگەر پێویست بکات نەرمی دەنوێنێت و ئەگەر 

پێویست بکات زۆر توند و سەرسەختانە رەفتاری کردووە.

* لە ئێستا پەیوەندی لە نێوان ئەمەریکا و پەکەکەدا هەیە؟ 

- هێندەی من ئاگادار بم لە نێوان ئێمەو ئەمەریکا هیچ پەیوەندیەک 



349گەشتە بێئاكامەكانی سەركردەیەك

پیالنی  بێت.  دروست  پەیوەندی  ناخوازێت  ئەمەریکا  نەبووە،  دروست 

دەیکات.  ئەمەریکا  ئێمە  گەلی  لەسەر  مەزن  هەرە  فشاری  و  نێودەوڵەتی 

خراپامن  کارێکی  هیچ  ئەمەریکا  بە  بەرامبەر  راستەوخۆ  ئێمە  بێژم  راست 

نەکردووە. تێکۆشانی ئێمە سیاسی و ئایدۆلۆژیە، ئەمەریکا بەردەوام پیالنی 

لە دژی ئێمە کردووەو لەسەر حسابی ئێمە هاوکاری تورکی کردووە. ئێمە 

و  هەیە  ئەمەریکا  جیهاندا،  لە  دەزانین  ئەمەریکا  جەوهەری  و  راستی 

هێزێکە کاریگەری بەسەر زۆر شتەوە هەیە و رۆڵی ئەمەریکا زۆر مەزنە، 

ئێمە  بکەین،  چێ  هەڤدینت  دەخوازین  ئێمەش  بخوازێت  ئەمەریکا  ئەگەر 

ئاراستەی  بە  خۆی  قورسایی  تواناو  خۆی  هێزی  ئەمەریکا  دەمانەوێت 

بەکاربێنێت.  کورد  پرسی  چارەسەرکردنی  و  تورکیا  دیموکراتیزەکردنی 

پەیوەندی لە نێوان ئێمەو ئەمەریکا دروست نەبووەو نیە.

* پەکەکە لەدوای دەستگیرکردنی ئۆجەالنەوە گۆڕانکاری زۆری بەسەردا 

هاتووە لە رووی ئایدۆلۆژی و دنیابینی سیاسی، ئایا ئەم گۆڕانکاریانە واتای 

ئەوەیە کە لە نێو پەکەکە بەخۆداچوونەوەو گۆڕانکاری هەیە؟

ماوە  سرتاتیژی  ناگوزەرێنێت،  سادە  رۆژانەی  ژیانی  ئێمە  سەرۆکی   -

پێشرت  سەرۆک  هەیە،  خۆی  تایبەتی  بۆچوونی  روئیاو  هەیە،  خۆی  درێژی 

سیناریۆ  خراپرتین  بۆ  خۆشی  دانابوو،  خۆی  لەبەرچاوی  هەموو  ئەمانەی 

وەک  ئیمراڵی  بۆ  هاتنم  )بە  دەڵێت  لەمبارەوە  سەرۆک  ک��ردووە.  ئامادە 

دنیام  سەرلەنوێ  من  ئاوابوو،  بووبێتمەوە  لەدایک  سەرلەنوێ  من  ئەوەی 

هەموو  لە  پەکەکەمان  ئێمە  وابوو،  هەر  ئەمە  ئێمەش  بۆ  رشۆڤەکردووە(. 

ئاستەکاندا نوێ کردەوە، لە رووی ئایدۆلۆژیاو زهنی و سیاسی و سەربازی 

و  نەکرد  نەوی  سەری  پەکەکە  خوڵقاند،  نوێامن  پارادایمێکی  رێکخسنت،  و 

تەسلیم نەبوو، ئەمە راستییە. پەکەکە دەستگیرکردنی ئۆجەالنی کردە هێزو 

کە  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش  هەر  کرد،  بەرخودانی  سەرلەنوێ  و  توانا 

لەمڕۆدا پەکەکە هێزێکی ناوچەیی و هەرێمی گرنگ و بەهێزەو ئامادەیی 
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هەیەو هەرکەسێک ئەو راستیە دەبینێت.

* لە ئەوروپا رەوشی پەکەکە چۆنە؟ ئایا پاش دەستگیرکردنی ئۆجەالن 

بەهێزتر بووە یان الوازبووە؟

دەستاڕ  وەک��و  ژیاویت  تیایدا  و  دەزانیت  خۆت  وەک  ئەوروپا   -

خۆیدا  خۆلگەی  لە  و  بێت  ناکۆک  لەگەڵیدا  ئەوەی  وایە،  ئاش  وەک  وایە، 

پەکەکە،  لە  جگە  جیهاندا  هەموو  لە  ئێستا  هەتا  دەیهاڕێت.  نەسوڕێتەوە، 

هیچ هێزێکی دیموکرات و چەپ و سۆشیالیست نەیتوانیوە بیست ساڵ، سی 

ساڵ بەردەوام بێت، یان بەمال یان بەو ال کەوتووە، واتە یان لە ناوچووە، یان 

هێزی کەم بۆتەوە، بەاڵم پەکەکە هەموو ئاستەنگ و گرفتەکانی ئەمەریکا و 

ئەوروپای تێپەڕاندووە و نەک بەسەریدا سەرکەوتووە، بەڵکو بەهێزتر بووە، 

ئەوە النیکەم ٣٥ ساڵە پەکەکە لە ئەوروپا هەیە و هێزێکی خورت و مەزنە، 

لەوکات  ئێستا  بەاڵم  بوو،  ئێمە جۆرێکی دیکە  ئەو هێزەی  پیالنگێڕی  پێش 

زیاتر بەهێزترین.

* ئەی کۆمکوژی پاریس پەکەکەی الواز نەکرد؟

بزوتنەوەیەک  بەخشی.  ئێمە  بە  تینی  هێزو  بەپێچەوانەوە  نەخێر   -

بڕیاری  و  تێکۆشان  و  رێکخسنت  خاوەنی  بێت،  تێکۆشان  خاوەنی  ئەگەر 

بەهێزتر  جۆرەدا،  لەو  کریارێکی  لە  حاڵەتانەدا  جۆرە  لەو  بێت،  سەربەخۆ 

دەبێت والوازی ناکات. من دڵنیام و باش دەزانم زانا بوونی ژنانی کوردستان 

و ژنانی پەکەکە لە ئاستێکی بااڵدایە...

* پەکەکە پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئەدڤۆکاتی سەرۆک لە هۆڵەندا خانم 

ناوی  جۆن  ناوی  بە  کتێبەدا  لەم  کە  ئەندرۆپۆلس  ستیڤان  و  بولەر  بریتا 

هاتووە؟

پرسیار  ئەوروپا  لەوانەی  دەرەوە  لە  وایە  باشرت  نازانم  ئەوانە  من   -

بکەیت.
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فەرهەنگۆك
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ئەم كتێبە كۆمەڵێكی زۆر لە ناوی كەسایەتی و رێكخراوەكانی كۆمەڵگای 

مەدەنی لە ئەوروپا و تەنانەت پارت و رێكخراوە سیاسیەكان لەخۆ دەگرێت، 

لەبەر ئەوەی نوسەری ئەم كتێبە بابەتەكەی بۆ خوێنەری هۆڵەندی نوسیوە 

بە پێویستی نەزانیوە بە پەراوێز یاخود لە كۆتایی كتێبەكەدا ئاماژە بۆ ئەو 

ناوانە بكاتەوەو زانیاری زیاتریان لەسەر بدات.

بۆ ئەوەی كارئاسانی بۆ خوێنەری هێژای كورد بكەم و زیاتر لە ئەركی 

بۆ سەر  بەشە  ئەم  زانی  پێویستم  بە  ئەستۆی خۆم  بخەمە  وەرگێڕانەكەش 

كتێبەكە زیاد بكەم، هەروەك چۆن لە كاتی پێویستدا بە پەراوێز شیكردنەوەم 

داوە هەرواش لەسەر ناوەكان ئەم فەرهەنگۆكە پێشكەش بە خوێنەری هێژا 

دەكەم، هۆكاری راستەوخۆی ئەم كارەشم لەبەر ئەو هەستەمە كە زۆر جار 

ئەركی  هاتووە  كتێبەكەدا  لە  كە  ناوەی  ئەو  لەسەر  تەواو  زانیاری  زانینی 

خوێنەر ئاسانرت دەكات و كاری وەرگێڕانەكەش جوانرت و پاراوتر دەكات.

هەندێك لەو ناوانەی لەم كتێبەدا هاتوون راستەخۆ نوسەری كتێبەكە 

بە  جار  هەندێك  بۆیە  دەدات،  لەسەر  زانیاری  هەندێك  كورتی  بە  خۆی 

تاریف  دیسانەوە  فەرهەنگۆكە  لەم  ناوەكان  هەموو  نەزانیوە  پێویستم 

جار  چەندین  و  هاتبێت  كتێبەدا  لەم  گرنگ  ناوێكی  هەر  بەاڵم  كەمەوە، 

و  پوخت  زانیاری  منیش  زانیوە  پێویستم  بە  بێگومان  ئەوە  بێتەوە  دوبارە 

كورت لەسەر ئەوە ناوە بخەمەڕوو، جا ئایا كەسایەتی سیاسی یاخود پارت 

و رێكخراو بێت، بەو هیوایەی ئەم فەرهەنگۆكە بتوانێت خوێنەری هێژا بە 

تەواوی بەبەشەكانی ئەم كتێبە ئاشنا بكات...
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سەرنجی كۆتاییم لەم بەشەدا ئەوەیە كە هەندێك لە ناوەكان بەدرێژی 

 )RAF  – )راف  رێكخراوی  بە  سەبارەت  تایبەت  بە  دەڕۆم  لەسەری  زیاتر 

هۆكاری ئەمەش ئەوەیە كە ئەو رێكخراوە لەم كەیسەی ئۆجەالن و تەنانەت 

بە  بۆیە  دەكرێت  باسی  بەگرنگی  زۆر  ئەوروپادا  هاوچەرخی  مێژوی  لە 

بە  باشرت  زیاتر تیشك بخەمە سەر ئەو رێكخراوە و خوێنەر  پێویستم زانی 

پاشخان و هۆكاری ناوبردنی ئەو رێكخراوە لەم كتێبەدا ئاشنا بكەم.
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RAF فراكسیۆنی سوپای سور:
هاوچەرخی  مێژوی  لە   R.A.F - ROTE ARMEE FRAKTION

ئەوروپادا بە یەكێك لە رێكخراوە هەرە تۆكمەو دەستوەشێن و توندڕەوەكان 

ئێستا پاش زیاتر لە 30 ساڵ لە سەرهەڵدانی ئەم رێكخراوە  ناوزەد كراوە، 

ئاماژەگەلێكی ئەوتۆ هەن كە دەخوازێت بە پێچەوانەی داخسنت و كۆتایی 

بنورسێتەوە.  ئەم رێكخراوە سەرلەنوێ  ئاڵۆزە، مێژووی  ئەو دۆسیە  هێنانی 

دڵی  خستۆتە  گ��ەورەی  یەكجار  ترسێكی  ئەمڕۆش  هەتا  رێكخراوە  ئەم 

ئەمڕۆ  هەتا  بۆیە  تایبەتی  بە  هۆاڵندا  ئەڵامنیاو  و  ئەوروپا  دەسەاڵتدارانی 

ئەو  بونەوەی  زیندوو  سەرلەنوێ  خەمی  لە  واڵتە  ئەو  نهێنی  پۆلیسی 

رێكخراوانەن، هەرچەندە دڵنیاشن كە زەمینەو سەردەمی دروستبوونەوەی 

رێكخراوێكی لەو جۆرە بەسەر چووە..

چوار  لەو  دا   1972-1970 سااڵنی  لە  رێكخراوە  ئەم  یەكەمی  نەوەی 

مانگی  لە  ئەمانە  هەموو  ناومانربدن،  سەرەتادا  لە  كە  پێكدەهات  ئەندامە 

و حوكمی  دەستگیركران  ئەڵامنیدا  پۆلیسی  ئۆپەراسیۆنێكی  لە  ژونی 1972 

ئەم  ئەندامانی  بوونی  مەترسیدار  بەهۆی  دران،  هەتایی  هەتا  زیندانی 

گروپەوە، هەر هەموویان لە زیندانی تایبەت و لە ژێر چاودێرییەكی توندو 

لەگەڵدا  مامەڵەیان  زیندانییەك  وەك  ئەوەش  وێرای  بوون،  پۆلیسدا  تۆڵی 

بە  بەسەردا سەپێرنا، چەندین جاریش  بونیان  )دیل(  یاسای  بەڵكو  نەدەكرا 

لە  ئەنجامدا  لە  تا  لە خواردن دەگرت  مانیان  هۆی ئەم مامەڵە نەگونجاوە 
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رۆژی 9ی نۆڤەمبەری 1974 دا HOLGER MEINS گیانی خۆی لەدەستدا.

لە سااڵنی 1976 و 1977 دا چەندین ئەندامی دیكەی نەوەی یەكەمی 

چەپی توندڕەو لە زینداندا پاش چەندین هەوڵی نەزۆكی نەوەی دووەم بۆ 

ئازادكردنیان مردن، بەاڵم راپۆرتی پزیشكی داد و راپۆرتەكانی پۆلیس هەموو 

ئەو حاڵەتی مردنانەی بە خۆكوشنت ناوزەد كردووە، هەرچەندە تاكە كەسی 

نەمردووی ئەو گروپە )IRMGARD MÖLLER( هەمیشە جەختی لەسەر 

ئەوە كردۆتەوە كە ئەو كەسانە بە دەستی پۆلیس كوژراون.

تا ئەمڕۆ ئاشكرا نەبوون، زۆربەی  چەندین روداوی ئەم دۆسیە ئاڵۆزە 

قسە  و  بێدەنگی  بە  دەستگیربونیاندا  كاتی  لە  رێكخراوە  ئەم  ئەندامانی 

لە  زۆرێك  دەهێشتەوەو  نهێنی  بە  خۆیان  كردەوەكانی  لە  زۆرێك  نەكردن 

پاش  دەكردن،  پەردەپۆش  كارەكانیان  و  دەپاراست  خۆشیانیان  هەڤاڵەكانی 

رۆژی  لە   )PIM FORTUYN( هۆاڵندا  بەناوبانگی  راستڕەوی  كوژرانی 

6-5-2002 دا بەدەستی كابرایەكی چەپ دڵەراوكەی سەرهەڵدانەوەی ئەو 

رێكخراوە دیسان سەری هەڵدایەوە..

هۆكاری  بووە  رێكخراوە  ئەم  نەوەتەكاندا  هەشتاو  حەفتاو  سااڵنی  لە 

ئەم  بەهۆی  كەس   50 خۆیانەوە  ئەندامەكانی  )بە  كەس   34 كوژرانی 

دەستگیر  لێ  كەسیان   26 گشتیش  شێوەیەكی  بە  كوژراون(،  رێكخراوەوە 

كرا كە زۆربەی هەرە زۆریان پاش بەسەربردنی ماوەیەكی درێژ لە زینداندا 

ئازادكران و ئێستا )2015( هیچ كام لەوانە لە زینداندا نەماون و ئازادكراون 

..ئەم گروپە لە سەرەتادا پێكهاتبوون لە هەریەكە لە:-

 ANDREAS BAADER، GUDRUN ENSSLIN، HORST

MAHLER، ULRIKE MEINHOF

لەو  ب��وو  بریتی  رێكخراوە  ئ��ەم  دروستبوونی  سەرەكی  هۆكاری 

بێزاریەی كە بە شێوەیەكی گشتی خوێندكارانی زانكۆكانی گرتبۆوە كە لەو 

باوەڕەدابوون زۆربەی زۆری سیاسەمتەدارو پیاوانی دەسەاڵت هەتا ئەو كاتە 
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هەر هەمان ئەو كەسانە بوون كە هەڵگری ئایدۆلۆژیای توندڕەوی فاشیزم 

سیستەمی  دژایەتیكردنی  بڕیاری  گروپە  ئەو  بنەڕەتەش  ئەم  لەسەر  بوون، 

دەسەاڵت و دەوڵەتی سەرمایەداری ئەڵامنی دابوو.

لە ناوی رێكخراوی )ئەرتەشی سوری  لە بنەڕەتدا  ناوی ئەم رێكخراوە 

یابان( ە وە، وەرگیراوە، بەاڵم زاراوەی فراكسیۆن )FRAKTION( لە پاشاندا 

خرایە سەری بۆ ئەوەی پابەندی ئەم رێكخراوە بە بزوتنەوەی ماركسیستی 

جیهانەوە پیشان بدەن، وێرای ئەوەش بەڵگەكان وای نیشاندەدەن كە ئەم 

و خودی  جاران  ئەڵامنیای خۆرهەاڵتی  كۆمۆنیستی  دەوڵەتی  بە  رێكخراوە 

دەزگای جاسوسی ئەو واڵتە )شتازی( ەوە هەبووبێت..

لە جەنگی جیهانی دووەمدا  ئەڵامن  پاش شكستی  ئاشكرایە  هەروەك 

ئەڵامنیا لە نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوادا دابەشكرا كە هەریەكەشیان كاری 

بۆ بلۆكی خۆی دەكرد لەم نێوەدا وێرای بەرژەوەندیە سیاسیەكانی ئەڵامنیای 

خۆرهەاڵت لە كاتی جەنگی سارددا، بەرژەوەندیە هەنوكەییەكانی ئەو واڵتە 

)راف(  بتوانێت  و  بكوژێت  كێشكان  دوو  بەردێك  بە  كە  دەخواست  وای 

الیەك  لە  بەوەی  ئەویش  بەكاربێنێت  بەرژەوەندییەكانی خۆیدا  پێناوی  لە 

جاسوسەكانی خۆی لە نێو ئەڵامنیای خۆرئاوادا بپارێزێت و پۆلیسی ئەڵامنیای 

خۆرئاوا بەو رێكخراوە سەرقاڵكات و لە الیەكی دیكەشەوە بتوانێت هەمیشە 

لە ئامادە باشیدا بێت بەرامبەر بە ئەڵامنیای خۆرئاوا ئەویش بە بەكارهێنانی 

ئەو گروپە لە هەر ئان و ساتێكدا بێت كە خۆی دیاریدەكات..

 )REUTERS( رۆژنامەگەری  بیرۆی  دا   1998 ساڵی  ئاپرلی  ی   20 لە 

)راف(  تیایدا  كە  بەدەستگەیشت  الپ���ەڕەدا   8 لە  رونكرنەوەیەكی 

״  كە  هاتووە  رونكردنەوەكەدا  لە  دەكات،  ئاشكرا  خۆی  هەڵوەشاندنەوەی 

لە  مان   – راف   – دا  مەی 1970  مانگی  رۆژی 14ی  لە  و  لە 28 ساڵ  بەر 

رێكخراوە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  ئەمڕۆ  پێكهێنا  ئازادكردندا  كردەوەیەكی 

لە  بەشێكە  دواوە  بە  لێرە  راف  لەهاوتای  ناوشار  گەریالی  رادەگەیەنین، 
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مێژوو״... راستی و دروستی ئەو باڵوكراوەیە تا ئێستا ئاشكرا نەبووە..

گورگە بۆرەكان
رەگەزپەرستی  و  فاشستی  و  مافیایی  و  چەتەگەریی  رێكخراوێكی 

راستڕەوە توركەكانی گرێدراو بە پارتی مەهەپە )پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی 

بە  توركی  بەزمانی  كە  یە،   )MILLIYETÇI HAREKET PARTISI  -

BOZKURTLAR(( ناو دەبرێت. ئەم رێكخراوە لە ریگای دەوڵەتی تورك 

و سوپای توركەوە هاوكاری تەواوی كراوەو لە پشت زۆرێك لە كردەوەكانی 

تێكدان و كوشنت و بزركردنی هاواڵتیان دەوەستێت. مێژووی دروستكردنی 

ئەم كۆمەڵەیە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٩٦٩ كاتێك ئەفسەرێكی كۆنی سوپا 

بە ناوی ئالپ ئارسالن توركەش ‹ ALPARSLAN TÜRKEŞ ‹ بزوتنەوەی 

كۆمەڵێك  راستیدا  لە  بۆرەكان  گورگە  رێكخراوی  كرد.  دروست  مەهەپەی 

ئامانجی ناسیۆنالیستی و رەگەزپەرستانەی هەبوو دژ بە هەموو شتێك كە 

ئاسایشدا  و  پۆلیس  ریزەكانی سوپاو  نێو  لە  ئەندامانی خۆی  نەبێت،  تورك 

ناسیۆنالیستی  بیری  واتە   MILLÎ ÜLKÜ یایدۆلۆژیای  بە  و  دەدۆزیەوە 

ئەم  كەسانی  هەمان  توركەش  ئارسالن  ئالپ  پاشاندا  لە  دەخسنت،  رێكی 

سەرتاسەری  لە  و  خۆیی  پارتەكی  گەشەپێدانی  بۆ  هێنا  بەكار  رێكخراوەی 

واڵتا باڵویكردنەوە... 

كردەوەكانی ئەم گروپە تۆرانی بوون و لە پێناو كۆكردنەوەی هەموو ئەو 

جوگرافیایەی كە زمانی توركی بەكار دەهێنی و بە توركی دەئاخفن هەموو 

رێگایەكی دەگرتە بەر، لەم پێناوەشدا هەر شتێك توركی نەبووایە بۆ ئەوان 

ئامانجی لەناو بردن بوون بۆیە بۆ ئەوان جیاوازی لە نێوان كورد و ئەرمەن 

سااڵنی  نێوان  لە  تەنها  نەبوو،  عەلەویدا  و  مەسیحی  و  چەپ  و  یۆنانی  و 

تۆمار  گروپە  ئەم  لەسەر  كوشنت  كردەوەی   ٦٩٤ ژمارەی  دا   ١٩٨٠  –  ١٩٧٤

كراون، یەكێك لە كردەوەكانیشیان ئەو هێرشە بوو كە محمەد عەلی ئەگجای 
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ئەندامی ئەم گروپە لە ساڵی ١٩٨١ كردیە سەر پاپا یۆهانس پاولۆسی دووەم 

و ئەو هێرشەی كە تەواوی میدیاكانی دنیا باسیانكرد كاتێك لە ساڵی ٢٠٠٧ 

دا رۆژنامەنوسی ئەرمەنی هەرانت دینك )HRANT DINK( یان كوشت.

وێرای كوشنت و بزركردنە سیاسیەكان ئەم گروپە بەرپرسیارن لە كردەوەكانی 

قەسابخانە  سازدانی  و  خەڵكی  ماڵی  تااڵنكردنی  و  كردن  وێران  )واتە  پۆگرۆم 

بە  توركیادا  شارەكانی  لە  ئەرمەن  جولەكەو  و  كورد  خەڵكانی  كردنی  بۆیان( 

تایبەت لە ئەستەنبول. ساڵی ١٩٨٠ پاش رودانی كودەتای سەربازی لە توركیا 

مەهەپە قەدەغەكرا، بەاڵم ئەندامەكانی ئەم پارتە سیاسیە بە هەمان گروپ و 

 MILLIYETÇI ÇALIŞMA دەستەو بەرنامەوە ناوی خۆیان گۆڕی بۆ مەچەپە

PARTISI، واتە پارتی نەتەوەیی كرێكاران، ساڵی ١٩٩٢ پاش ئاسایی بوونەوەی 

ئاشكرا بوونی  ناو.  ناوی خۆیان گۆڕییەوە بۆ هەمان  بارودۆخەكان دیسانەوە 

ریكخراوێكی دیكە لە توركیا بە ناوی ئەرگەنەكۆن لە ساڵی ٢٠٠٧ دا بووە هۆی 

ئەوەی لە راستی و دروستی زانیاریەكان سەبارەت بە گورگەبۆرەكان دیسانەوە 

بكۆلرێتەوە، چونكە پێدەچێت ئەم رێكخراوە تەنها بەشێك یاخود باڵێك بووبێت 

لە ئەرگەنەكۆن...

ADOLF EICHMAN
ئۆتۆ ئەدۆلف ئیخامن )١٩٠٦ - ١٩٦٢( یەكێك بوو لە بەرپرسە نازیەكانی 

ئەڵامنیا كە بە ئەندازیاری هۆلۆكۆست ناو دەبرێت و سەرپەرشتیاری لۆجستی 

تەواوی ئەو جولەكانەی دەكرد كە بۆ خۆرهەاڵتی ئەوروپا بەرەو سەربازگاكانی 

ساختەی  پاسپۆرتی  رێگای  لە  بوونی جەنگ  تەواو  پاش  دەبران،  قەالچۆكردن 

ژێر  لە  و  ئەرژەنتین  گەیاندە  خۆی  نێودەوڵەتیەوە  سوری  خاچی  رێكخراوی 

ناوێكی خوازراودا لە یەكێك لە كۆمپانیاكانی مەرسیدیس كاری دەكرد، ساڵی ١٩٦٠ 

لەالیەن دەزگای مۆسادی ئیرسائیلیەوە لە ئەرژەنتینەوە رفێرنا بۆ ئیرسائیل و بە 

تۆمەتی ئەنجامدانی ١٥ تاوانی جیاواز حوكم دراو رۆژی ٣١ی مانگی مەی ١٩٦٢ 

لەسێدارەدرا.
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ANC
نەتەوەیی  كۆنگرەی   AFRICAN NATIONAL CONGRESS

لەژێر  ئەفەریكا  باشوری  دەمێ  ئەوێ  دام��ەزراوە،   ١٩١٢ ساڵی  ئەفریكا، 

زۆر  بەشێوەیەكی  كە  بوو،  پێستەكاندا  سپی  ئەپارتایدی  حوكمی  دەستی 

رەگەزپەرستانە حوكمی واڵتیان دەكرد، یەكەم سەرۆكی ئەم رێكخراوە جۆن 

دۆب بوو، لەگەڵ تیژ بوونەوەی ملمالنێ سیاسیەكاندا ساڵی ١٩٦١ باسكی 

سەربازی خۆی دروستكرد.

ساڵی  كرد،  كۆنگرەیەوە  بەم  پەیوەندی   ١٩٤٢ ساڵی  ماندێال  نیلسۆن 

و  پێستەكان  سپی  ناسیۆنالستی  پارتی  دەستبەكاربوونی  پاش   ١٩٤٨

ئەو  رەسەنەكەی  دانشتوانە  بە  دژ  رەگەزپەرستی  سیاسەتی  توندبوونەوەی 

بەرگریكردن و  بە سەرۆكی  بوو  نلسۆن ماندێال  واڵتە كە رەشپێست بوون، 

یاخی بوون، سەرەتا ماندێال لەگەڵ ئەوەدا بوو كە خەباتی ئاشتیانە و دوور 

لە توندوتیژی پەیڕەو بكرێت، بەاڵم ساڵی ١٩٦٠ پاش ئەوەی خۆپشاندانێكی 

دیكەی  ئەندامانی  ماندێالو  درایەوە،  وەاڵم  گوللە  بە  رەشەكان  ئاشتیانەی 

كۆنگرە بڕیاری شەڕی چەكردارانەیاندا.

ماندێال لە ساڵی ١٩٦٠ بوو بە سەرۆكی باسكی سەربازی رێكخراوەكە، 

سەپێرنا،  بەسەردا  حكومی  ساڵ  پێنج  دەستگیركراو   ١٩٦٢ ئۆگستۆسی  لە 

پاشان ساڵی ١٩٦٤ كە ماوەیەك بوو ئازاد كرابوو، دەستگیركرایەوەو حوكمی 

و  بەرگریكردن  قارەمانی  وەك  ماندێال  سەپێرنا،  بەسەردا  هەتاهەتایی 

ئەشكەنجەی زیندان نارساوە ئەو ساڵی ١٩٨٥ بەرامبەر بە ئازاد بوونی قایل 

نەبوو فەرمانی كۆتایی هێنانی شەڕی چەكداری دەربكات، ناچار بە فەرمانی 

سەرۆكی واڵت فریدك ولیام و لە ساڵی ١٩٩٠ دا ئازاد كراو ساڵی ١٩٩٣بە 

هاوبەشی پێكەوە خەاڵتی نۆبڵی ئاشتیان پێشكەش كراو ساڵی ١٩٩٤ بوو بە 

یەكەم سەرۆكی رەشپێستی ئەو واڵتە..
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BUITENHOF
یەكی  كەناڵی  یەكشەمەی  رۆژان���ی  بەناوبانگی  بەرنامەیەكی 

تەلەفۆیزۆنی هۆاڵندایە، ئەم بەرنامەیە لەشێوەی مێزگرددا بەڕێوە دەبرێت 

و رووداوەكانی رۆژانەی واڵت تاوتوێ دەكات، بەرنامەكە ناوبانگی سیاسی 

و  رایگشتی  و  میدیاكان  بەسەر  هەیە  زۆریشی  سیاسی  كاریگەری  زۆرەو 

پسپۆڕو  كەسانی  دەبن  ئامادە  بەرنامەیەدا  لەم  ئەوانەی  سیاسەمتەدارندا، 

سیاسەمتەدارو پیاوانی دەوڵەتن، ناوی ئەم بەرنامەیە لە راستیدا پێچەوانەو 

دژە ناوی كۆشكی )BINNENHOF( ە، كە هەر لەساڵی ١٢٣٠ ە وە شوێنی 

سیاسەت و بەڕێوەبردنی سیاسی واڵتە..

CDU
 ،CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION OF GERMANY

لە  سیاسیە  گرنگی  پارتێكی  ئەڵامنیا،  كریستیانەكانی  دیموكراتی  یەكیەتی 

لە  دووەمەوە  جیهانی  جەنگی  دوای  لە  دامەزراوە،   ١٩٤٥ ساڵی  ئەڵامنیا، 

زۆربەی  لە  واڵت،  راوێژكاری  بكاتە  ئەدناوەر  كۆنارد  توانی  دا   ١٩٤٩ ساڵی 

ساڵی  دەهێنێت،  زۆرینە  باڤاریادا  هەرێمی  هەڵبژاردنەكانی  ه��ەرەزۆری 

لە مێژوی خۆیدا بوو بە خاوەنی ٥٣٠ هەزار ئەندام  بۆ یەكەم جار   ٢٠٠٨

و بوو بە پارتێكی گەورەتریش لە پارتی سۆشیالیست SPD لە رۆژی ٢٥ ی 

نۆڤەمبەری ٢٠٠٥ دا توانی بۆ یەكەم جار ژنێك بگەیەنێتە لوتكەی دەسەاڵت 

و ئەنگێال میركل بكاتە راویژكاری واڵت.

D66
كەسایەتی   ٤٤ الی��ەن  لە   ١٩٦٦ ساڵی  هۆڵەندیە  سیاسی  پارتێكی 

دامەزراندنیەوە  ساڵی  لە  پارتە  ئەم  فەرمی  ناوی  دامەزراوە،  هۆڵەندیەوە 

وەرگیراوە و بریتیە لە )پارتی دیموكراتی ٦٦(، ئەم پارتە پارتێكی چەپی لیرباڵە، 
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خاڵی سەرەكی و هۆكاری دروستبوونی ئەم پارتە بریتی بوو لە دیموكراتیزە 

كردنی سیاسەتی هۆڵەندا، لەیەكەم هەڵبژاردنی پاش دامەزراندنی ئەم پارتە، 

واتە لە ساڵی ١٩٦٧ دا بۆ یەكەمجار حەوت كورسی پەرلەمانی هێنا، لەساڵی 

١٩٩٤ دا ئەم پارتە ٢٤ كورسی بەدەستهێناو بوو بە مایەی سەرنج بۆ تەواوی 

چاودێران، بەاڵم لە ساڵی ١٩٩٦ دا تااڵوی خوارد و تەنها ٣ كورسی پارلەمانی 

توانی دیسان سەركەوێت و ١٠ كورسی مسۆگەر  بەدەستهێنا، ساڵی ٢٠١٠ 

بكات..

FRANZ JOSEF STRAUSS
پارتی  سەرۆكی  ب��وو،  ئەڵامنی  سیاسەمتەدارێكی   )١٩٨٨  -١٩١٥(

نارسا  راستڕەو  سیاسیەكی  بە  بوو،  كریستیانەكان  كۆمەاڵیەتی  یەكگرتوی 

بوو، هەر لە سەردەمی الوییەوە تێكەڵ بە سیاسەت بووە، كوڕی كابرایەكی 

كردووە،  تەواو  ئەڵامنیا  مێنشنی  شاری  لە  زانكۆی  بووە، خوێندنی  قەساب 

هەبووە،  باڤاریا  هەرێمی  لە  بەتایبەت  سیاسی  گرنگی  پۆستی  چەندین 

كاتێك  دووەم  جیهانی  جەنگی  پاش  كە  بوو  ئەوە  پۆستەكانیشی  گرنگرتین 

وەك  ئەمەریكیەكانەوە  الیەن  لە  بوو  ئەمەریكادا  دەستی  ژێر  لە  ئەڵامنیا 

سەرۆكی واڵت بە وەكالەت دانرابوو..

GUDRUN ENSSLIN
بە  ‹راف‹  رێكخراوی  دیارەكانی  ئەندامە  لە  یەكێك   )١٩٧٧  -١٩٤٠(

سەر  بكاتە  زۆر  كاریگەری  توانیویەتی  كە  نارساوە  رێكخراوەكە  بیرمەندی 

بادر، دەستی بااڵی هەبووە لە رێكخستنی خۆپشاندانەكانی دژ  ئەندریاس 

پۆلیسەوە  لە الیەن  لە هامبۆرگ  ئەتۆم، ساڵی ١٩٧٢  بۆمبی  و  ئەمریكا  بە 

دەستگیر دەكرێت و پاش چەندین هەوڵی جیاواز لە الیەن هاوڕێكانیەوە بۆ 

ئازادكردن و دەرهێنانی ئەم خامنە لە زیندان لە رۆژی ١٨ی ئۆكتۆبەری ١٩٧٧ 
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حكومەتی  الیەن  لە  هەر  پێدەچێت  دۆزرایەوە،  زینداندا  لە  مردوویی  بە 

ئەم  بڕوانە بەشەكانی سەرەتای  زیاتر  زانیاری  بۆ  تیرۆر كرابێت،  ئەڵامنیاوە 

فەرهەنگۆكە لە بەشی )راف( دا..

GREENPACE
بۆ  كار  جیهانیە،  سەرتاسەری  رێكخراوێكی  سەوز،  ئاشتی  رێكخراوی 

پاراستنی ژینگە دەكات، ساڵی ١٩٧١ لە واڵتی كەنەدا هاتە دامەزراندن و لە 

٤١ واڵتی دنیادا نوسینگەی هەیە و نوسینگەی سەرەكیشی لە ئەمستەردامی 

هۆڵەندایە، هۆكاری سەرەكی دامەزراندنی ئەم رێكخراوە ئەو تاقیكردنەوە 

ئەتۆمیە بوو كە ئەمەریكا بە نیازبوو لە كەنارەكانی ئاالسكا ئەنجامی بدات، بۆ 

ئەم مەبەستە پاش دامەزرادنی رێكخراوەكە هەموو ئەندامەكانیان بە گروپی 

بچوك بچوك و بەبەلەم لە ناوچەی مەبەست كۆبوونەوە، ئەم رێكخراوە لە 

ریگای كارە باش و كاریتاسەكانیەوە بە تایبەت بۆ پاراستنی حوت و سەگی 

الیەن  لە  و  كردووە  پەیدا  خۆی  بۆ  باشی  زۆر  سومعەی  و  ناوبانگ  دەریا 

دەدرێت،  چاالكیەكانی  بە  بایەخ  زۆرترین  میدیاكانیشەوە  و  سیاسیەكان 

توندوتیژییە،  لە  دوور  ئامێزو  ئاشتی  رێكخراوە  ئەم  چاالكیەكانی  هەموو 

كەشتیەكی  بە  گروپە  ئەم  ئەندامانی  كاتێك  دا   ١٩٨٥ گەالوێژی  لەمانگی 

ئەنجامدانی  لە  ریگا  نیوزەیالندەوە  نزیك  لە  تەمابوون  بە  خۆیان  مەزنی 

فەرەنساوە  هێزەكانی  الیەن  لە  بگرن،  فەرەنسی  ئەتۆمی  تاقكردنەوەیەكی 

نغرۆی  بارانەوە  گولە  هۆی  بە  و  كەشتیەكەیان  سەر  كرایە  دەستدرێژی 

فەرەنسای  سكانداڵە  ئەم  كوژرا،  گروپەكە  ئەندامێكی  ئاكامدا  لە  بوو،  ئاو 

هەژاندو بووە هۆی ئەوەی وەزیری بەرگری دەستكێشانەوە راگەیەنێت و 

واڵتی فەرەنساش لێپررساوی خۆی بەرامبەر بەو هێرشە راگەیەنێت... 

HANS VAN DEN BROEK
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لەدایكبووی ساڵی )١٩٣٦(ە لە پاریس، سیاسەت مەدارێكی هۆڵەندیە، 

باوكی یەكێك بووە لە رۆژنامەنوسە نارساوەكانی هۆڵەندا، ساڵی ١٩٧٠ بووە 

بۆ   ١٩٧٦ ساڵی  لە  پاشان  هۆڵەندا،  شارەوانیەكانی  لە  یەكێك  ئەندامی  بە 

یەكەم جار لەسەر لیستی پارتی گەلی كاتۆلیك بووە بە ئەندامی پەرلەمان، 

ساڵی ١٩٨٢ – ١٩٩٣ وەزیری دەرەوەی هۆاڵندا بووە، لە ساڵی ١٩٩٥- ١٩٩٩ 

وەزیری  بە  بوو  دا   ٢٠٠٥ ساڵی  لە  ئەوروپا،  كۆمیسیۆنی  ئەندامی  بە  بوە 

دەوڵەت لە هۆڵەندا...

HEDY DANCONA
لە دایكبووی ئۆكتۆبەری ١٩٣٧ ی هۆاڵندایە، لە كاتی جەنگی دووەمی 

جیهانیدا هاوتای هەموو خێزانە جولەكەكانی دیكە كەوتنە بەرشااڵوەكانی 

پاشاندا مرد. بە خامنیكی كۆمەڵناس و  لە  باوكی دەستگیركراو  جینۆساید و 

سیاسی و فەمنیست نارساوە، سەرەتای كاری سیاسی خۆی لە بەرنامەیەكی 

گرنگی  كۆمەاڵیەتی  و  پۆستی سیاسی  دەستپێكرد، چەندین  تەلەفزیۆنیەوە 

دیوە، ساڵی )١٩٧٤( بۆ یەكەمجار بووە بە ئەندامی ژوری یەكەمی پارلەمانی 

بە  بوو  یەكەمجار  بۆ  كرێكاران، ساڵی ١٩٨٤  پارتی  لیستی  لەسەر  هۆڵەندا 

ئەندامی پارلەمانی ئەوروپا، لەپاش ساڵی ٢٠٠٩ دا خۆی تەرخانكردووە بۆ 

بایەخدان بە رەوشی مندااڵن لە واڵتانی خۆرهەاڵت.

HELMUT SCHMIDT
 ،HELMUT HEINRICH WALDEMAR SCHMIDT یاخود 

سیاسەمتەدارو  بووە،  لەدایك  ئەڵامنیا  هامبۆرگی  شاری  لە   ١٩١٨ سالی 

ئابوریناسی نارساوی ئەڵامنی، چەندین پۆستی گرنگی سیاسی وەك وەزیری 

ئەستۆ  لە  ئابوری  وەزیری  و  دەرەوە  وەزیری  و  بەرگری  وەزیری  و  دارایی 

ماوەی  لە  بوو،  ئەڵامنی  راوێژكاری  ساڵی ١٩٨٢  سالی ١٩٧٤ هەتا  گرتووە، 
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پارتی  كاریزماكانی  روخسارە  لە  بوو  یەكێك  ئەڵامنیادا  درێژی  مێژوویەكی 

.SPD سۆشیال دیموكراتی ئەڵامنیا

JOSCHKA FISCHER
ئەڵامنەكانی  لە  بنەڕەت  بە   › ئەڵامنی  ن��ارساوی  سیاسەمتەداری 

هەنگاریایە، ساڵی ١٩٤٨ لەدایكبووە، ناوەكەی خۆشی یۆشكا بچوككراوەی 

بەهۆی  فیشەر  یۆشكا  دایكی  و  باوك  هەنگاری،  زمانی  بە  یوسفە  ناوی 

ئەڵامنیا  ب��ەرەو  هەنگاریا  لە  دووەم���ەوە  جیهانی  جەنگی  ب��ارودۆخ��ی 

دەركراون، ساڵی ١٩٦٥ خوێندنی ئامادەیی بۆ تەواو ناكرێت و دەستدەداتە 

خویندنی فۆتۆگرافی، بەاڵم ساڵی ١٩٦٦ واز لەو خوێندنەش دینێت و بۆی 

لەگەڵ گروپێكی چاالكی  یەكەمجار  بۆ  فیشەر  ناكرێت، ساڵی ١٩٦٧  تەواو 

و  دەبێت  ئاشنا  فرانكفۆرت  لە  پاشان  و  شتوتگارد  لە  سەرەتا  چەپەكاندا 

خۆپیشاندانەكاندا  لە  یەكێك  لە  دەكات،  خۆپیشاندانەكاندا  لە  بەشداری 

بە  دووپۆلیس  مۆلۆتۆڤ  دەستی  بۆمبی  بە  و  دەدات  پۆلیس  پەالماری 

كۆمپانیای  كارخانەكانی  لە  یەكێك  لە  دەكات، ساڵی ١٩٧١  بریندار  قورسی 

بەهۆی  ساڵێك  پاش  بەاڵم  دەكات،  كار  ئۆتۆمبیل  بەرهەمهێنانی  بۆ  ئۆپل 

دەردەكرێت،  كار  لە  سەرمایەداری  بە  دژ  پرۆپاگەندەی  و  خۆیی  چاالكی 

ساڵی ١٩٧٦هەتا ساڵی ١٩٨١ وەك شوفێری تەكسی كار دەكات... لە نێوان 

بە  دەبێت  لیستی چەپی سەوز  لەسەر  فیشەر  یۆشكا  سااڵنی ١٩٨٣-١٩٨٥ 

وەزیری ژینگە، بەاڵم لەو ماوەیەدا فیشەر بوو بە مایەی سەرنج و مشتومڕ 

كاتی  لە  و  شكاند  دەسەاڵتی  باوەكانی  و  رەسمیات  هەموو  ئەوەی  لەبەر 

لە  پێاڵوانە  ئەو  ئێستا  لەپێدابوو،  تێنسی  پێاڵوی  یاساییدا  سوێندخواردنی 

مۆزەخانەی بۆن پارێزراون، لەساڵی ١٩٩٩ بە پشتگیریكردنی یۆشكافیشەر بۆ 

هێرشە سەربازیەكانی ناتۆ لە كۆسۆڤۆ بۆ یەكەمجار ئەڵامنیا لەپاش جەنگی 

دووەمی جیهانیەوە، وەك هێزێكی سەربازی شەڕكەر دەركەوتەوە، ئەمەش 
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دیسان بووە هۆی دروستبوونی مشتومڕێكی سیاسی زۆر، لە نێوان سااڵنی 

١٩٩٨- ٢٠٠٥ پۆستی وەزیری دەرەوەی ئەڵامنیای لە ئەستۆ گرتبوو، رۆژی 

٢٧ ی ژونی ساڵی ٢٠٠٦ ماڵئاوایی لە دنیای سیاسەت كردو بەتەواوی دوور 

كەوتەوە، ئێستا مامۆستای شەرەفە لە زانكۆی پرنسیتۆنی ئەمەریكا و وانەی 

قەیرانی دبلۆماسی نێونەتەوەیی دەڵێتەوە.

JOB COHEN
باوكی  و  دایك  دایكبووە،  لە  هۆڵەندا  لە  هارمل  شاری  لە   ١٩٤٧ ساڵی 

لە  بوون  جولەكە  كە  ئەوەی  بەهۆی  بەاڵم  بوون،  دەستگیراندار  كۆهین 

جەنگی جیهانی دووەمدا دەبوو بە جیا خۆیان لە دەستی نازیەكان بشارنەوە 

و هەتا جەنگ تەواو نەبوو یەكرتیان نەدی، نەنك و باپیری لە سەربازگاكانی 

نازیەكاندا بێسەروشوین بوون. كۆهین لەبەر ئەوەی دایك و باوكی مامۆستای 

زانكۆ بوون زۆر زوو بە دنیای سیاسەت ئاشنا بوو، ساڵی ١٩٦٧ بوو بە ئەندامی 

پارتی كرێكارانی هۆڵەندا، خوێندنی یاسا و مافەكانی تەواو كردووە و ساڵی 

١٩٨١ لە زانكۆی الیدنی هۆڵەندا پلەی دكتۆرای بەدەستهێناوە و پاشان لە 

زانكۆی ماسرتیخت بۆتە مامۆستا، لە ساڵی ١٩٩٣ بەدواوە وەك سیامیەكی 

سیاسی  گرنگی  پۆستی  چەندین  و  دەردەكەوێت  كرێكاران  پارتی  ناوداری 

لەوانەش بریكاری وەزیری داد و پاریزگاری ئەمستەردام وەردەگرێت... ساڵی 

٢٠١٠ لە پەرلەمانی هۆاڵندا بوو بە سەرۆكی فراكسیۆنی پارتەكەی خۆی...

KORTHALS
سیاسەمتەدارو   ALBERT HENDRIK )BENK( KORTHALS

بووە  یەكێك  باوكیشی  بووە،  دایك  لە  لە ساڵی ١٩٤٤  مافناسی هۆلەندی 

لە سیاسەمتەدارە نارساوەكانی واڵت و چەند جارێك لە چەند وەزارەتێكی 

پەرلەمانی  ئەندامی   ١٩٩٨  -  ١٩٨٢ سااڵنی  لە  ب��ووە،  وەزی��ر  جیاواز 
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 ،VVD دیموكراسی  و  ئازادی  گەلی  پارتی  لیستی  لەسەر  بووە  هۆاڵندا 

بووە، هەتا ساڵی ٢٠٠٢  بۆ دووجار وەزیری داد  لە حكومەتەكەی كوكدا 

وەزیری بەرگری بوو، بەاڵم پاشان لەبەر چەندین رەخنەو هۆكاری سیاسی 

خۆی كشاندۆتەوە. لەنێوان 2011-2014 بوو بە سەرۆكی پارتەكە.

 MARGARET THATCHER
ساڵی  لە   ›THE IRON LADY› ئاسنین  خامنی  بە  نارساو  تاتشەر   

یەكەمجار  بۆ   ١٩٥٩ ساڵی  بووە،  دایك  لە  بەریتانیا-   – گرنتام  لە   ١٩٢٥

دەچیتە نێو پەرلەمانی بەریتانیاوە و پاشان لە ساڵی ١٩٧٥ بوو بە سەرۆكی 

١٩٧٩هەڵبژاردنەكانی  ساڵی  لە  دواتریش  و  بەریتانیا  پارێزگارانی  پارتی 

دیكە  دووجاری  دیسانەوە  پاشان  واڵت،  وەزیرانی  بووە سەرۆك  بردەوەو 

وەزیرانی  سەرۆك   ١٩٩٠ هەتا  بردەوە  هەڵبژاردنەكانی  شێوە  بەهەمان 

ئەو  خۆیدا  واڵتەكەی  مێژوی  لە  دەبێت  خانم  یەكەم  ئەو  بوو،  بەریتانیا 

پۆستە وەربگرێت، باوكی تاتشەر دوكانداری سەوزەفرۆش بووە و دایكیشی 

بەرگ دروو بووە، بەالم تاتشەر زۆر بە توندی و رژێم پەروەردە دەكرێت، 

بۆیە ئەو لە قوتابخانە یەكێك بووە لە منداڵە زیرەكەكان و وەرزشكاریكی 

تەواو  ئۆكسفۆرد  زانكۆی  لە  كیمیا  زانستەكانی  خوێندنی  بووە،  بەتواناش 

دەكات، پاشان وەك پسپۆڕێكی كیمیا لە یەكێك لە كۆمپانیاكاندا لە نیوان 

و  یاسا  خوێندنی  ماوەشدا  هەمان  لە  دەكات،  كار   ١٩٤٧-١٩٥١ سااڵنی 

دیارەكانی  هەرە  سەركردە  لە  بەیەكێك  تاتشەر  كردووە.  تەواو  پۆلەتیكی 

لە  بووە  یەكێكیش  و  ونستۆن چەرچل  پاش  لە  دەكرێت  ئینگلیز هەژمار 

سیاسەمتەدارە هەرە بەهێزەكانی جەنگی ساردو لە مێژووی بەریتانیادا تاكە 

لەسەر  بۆ سێ جاری  و  لەسەر دەسەاڵت  ماوە  درێژترین  كە  سەركردەیە 

یەك هەڵبژاردنەكان بباتەوە، تاتشەر بە گشتی یازدە ساڵ و شەش مانگ و 

٢٦ رۆژ سەرۆك وەزیرانی واڵت بووە. تاتشەر نارساوە بە رەفتاری توندی 
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لەگەڵ بزوتنەوەی كرێكارانی كانە خەڵوزەكان و زیاتر لەگەڵ رۆناڵد ریگان 

سیاسەتەكانی  پەرۆشی  زۆر  و  بووە  تەباتر  ئەمەریكا  بەڕێوبەرایەتی  و 

یەكیەتی ئەوروپا نەبوو. مانگی ئاپڕڵی 2013 كۆچی دوایی كرد.

  MASSIMO  D ALEMA
لە  ئەلیام  دە  ماسیمۆ  بەناوبانگ  ئیتالی  و رۆژنامەوانی  سیاسەمتەدار 

سەرۆك   ٢٠٠٠ ساڵی  هەتا   ١٩٩٨ ساڵی  لەدایكبووە،   ١٩٤٩ ئاپرلی  ی   ٢٠

ماركسی  ژینگەیەكی  ناو  لە  ئەلێام  دە  ماسیمۆ  بوو،  ئیتالیا  وەزیرانی 

پارتی  لیستی  لەسەر  بوو  پارلەمان  ئەندامی  باوكی  ب��ووە،  پ��ەروەردە 

كۆمۆنیستی ئیتالیا )PARTITO COMUNISTA ITALIANO(، ماسیمۆ 

خێرا لەنێو پارتی كۆمۆنیستدا گەشەی سەند، لە كۆتایی سااڵنی شەستەكانی 

سەدەی بیستەمدا كاتێك خوێندكاربوو لە زانكۆی PISA بوو بە سەركردەی 

رۆژنامەی  گشتی  بەڕێوەبەری  بە  بوو  پاشان  واڵت،  الوانی  بزوتنەوەی 

)L´UNITA( ی زمان حاڵی پارتەكەیان، دە ئەلێام هەتا ساڵی ١٩٩٠ یەكیك 

لە  بەاڵم  كۆمۆنیست،  پارتی  بەڕێوەبەرایەتی  دەستەی  ئەندامانی  لە  بوو 

هەموو  هاوتای  ئیتالیاش  لە  خۆرهەاڵت،  بلۆكی  هەرەسهێنانی  ئەنجامی 

واڵتانی دیكەی خۆرئاوا پارتی كۆمۆنیست هەڵوەشایەوە و ئەوسا ماسیمۆ 

چەپ  دیموكراتی  پارتی  دیكەدا  كەسی  چەند  لەگەڵ  هاوڕێ  ئەلێام  دە 

)PDS( یان دامەزراند و بۆ یەكەمجار ساڵی ١٩٩٢ لەسەر لیستی پارتەكەی 

ساڵی  ئەلێام  دە  ماسیمۆ  دواجار  بۆ  واڵت،  پارلەمانی  ئەندامی  بوو  خۆی 

هەشت  ئێستا  هەتا  ئیتالیا..  دەرەوەی  وەزیری  بە  بوو   ٢٠٠٨ ٢٠٠٦هەتا 

كتێبی بە چاپ گەیاندووە..

NETELENBOS 
بۆ   ١٩٨٢ ساڵی  خامنە  ئەم  لەدایكبووە،  هۆڵەندا  لە   ١٩٤٤ ساڵی 
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كرێكاران  پارتی  لیستی  سەر  لە  شارەوانی  ئەندامی  بە  بوو  یەكەمجار 

لە  وەرگرتووە،  سیاسی  گرنگی  پۆستی  چەندین  پاشان   ،١٩٨٧ ساڵی  هەتا 

لەو  ئیرت  پاشان  پەرلەمان هەتا ساڵی ١٩٩٤  ئەندامی  بە  بو  هەمان ساڵدا 

ساڵە بەدواوە بۆ دووجار لە كابینەی حكومەتی ڤیم كۆك بووە بە بریكاری 

وەزیری خوێندن و پاشان بە وەزیری هاتوچۆ.

NOS
كورتكراوەی   NEDERLANDSE OMROEP STICHTING

دەزگای راگەیاندنی هۆڵەندایە، چەندین دامەزراوەی رادیۆ و تەلەفزیۆنی 

ئەنتەرنێت و تێكست لە سەرتاسەری هۆلەندا لە خۆ دەگرێت.

OTTO SCHILY
OTTO GEORG SCHILY لە دایكبووی ساڵی ١٩٣٢ ی ئەڵامنیایە، 

خوێندنی یاسای لە زانكۆی مینشن خویندووە و زانستە سیاسیەكانیشی لە 

زانكۆی بەرلین تەواو كردووە، وەك پارێزەرێكی چەپ بەرگری لە زۆربەی 

لە سااڵنی ١٩٩٨-  دادگادا،  بەردەم  لە  راف كردووە  رێكخراوی  ئەندامانی 

٢٠٠٥ لە حكومەتی رشۆدەردا وەزیری ناوخۆ بوو. 

PINOCHET
 )AUGUSTO PINOCHET(  ٢٠٠٦  -١٩١٥ پینۆشێ  ئۆگستۆ 

خوینخۆرەكانی  حكومەتە  هەرە  لە  یەكێك  و  شیللی  پێشوی  دیكتاتۆری 

بە  و  سەربازی  كودەتایەكی  رێگای  لە   ١٩٧٣ ساڵی  ئەمەریكا،  باشوری 

حكومەتی  ئەی(  ئای  )سی  ئەمەریكا   هەواڵگری  ئاژانسی  هاوكاری 

سەركار  هاتبووە  راستەقینە  هەڵبژاردنێكی  بە  كە  واڵتە  ئەو  نیشتیامنی 

روخاندو سەلڤادۆر ئالیندیشی كوشت، سەردەمی حوكمی ئەم دیكتاتۆرە 
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كوشنت  تیایدا  كە  سەردەمێك  ن��ارساوە،  رەش  و  تاریك  سەردەمێكی  بە 

بۆ  رێگا  تاقە  ببوە  كۆمەڵ  بە  كۆشتنی  و  زیندان  و  بزركردن  و  رفاندن  و 

فشاری  ژێر  لە  دیكتاتۆرە  ئەم   ١٩٩٠ ساڵی  ئۆپۆزیسیۆندا،  لەگەڵ  مامەڵە 

 ١٩٩٨ ساڵی  هەتا  بەالم  بوو  سیاسی  دەسەالتی  دەستبەرداری  سیاسیدا 

بۆ  پیرە  دیكتاتۆرە  ئەم   ٢٠٠٢ ساڵی  بوو،  سوپا  گشتی  فەرماندەی  هەر 

بەڕێكەوت،  بەریتانیا  بەرەو  تەندروستی  پشكنینی  هەندیك  ئەنجامدانی 

بەاڵم لەوێ دەستگیر كرا و ساڵێك لە زینداندا مایەوە، لەو ماوەیەدا داوا 

لە پارێزەر بریتا بولەر )پارێزەری ئۆجەالن و نوسەری ئەم كتێبە( كرا وەك 

پارێزەر ئامادەبێت بەرگری لێبكات، بەاڵم ئەو لەبەر رابوردووی دكتاتۆری 

ئەو، ئامادەی ئەو كارە نەبوو.

PLO
 PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION كورتكراوەی

واتە ریكخراوی رزگاری خوازی فەلەستینیە، ساڵی ١٩٦٤ لە پێناو رزگاركردنی 

یارس   ١٩٩٣ ساڵی  پێكهێبرنا،  سەربازی  و  سیاسی  شێوازی  بە  فەلەستین 

ئاراستەی  نامەیەكی  فەرمی  بە  بوو  رێكخراوەكە  بەرپرسی  كە  عەرەفات 

ناو  ئیرسائیلدا  دەوڵەتی  بە  دانی  كردو  رابین  ئیسحاق  ئیرسائیل  سەرۆكی 

لە گەڵیدا رۆشتە نێو پرۆسەی ئاشتیەوە، بەرامبەر بەمەش ئیرسائیل دانی 

بەو رێكخراوەدا ناو وەك نوێنەری راستەقینەی گەلی فەلەستین ناساندنی 

و دەسەاڵتی بەڕێوەبردنیشی لە كەناری خۆرئاواو رامەالی خستە ئەستۆی 

ئەم  كاتەوە  لەو  ئیرت  ئۆسلۆ،  رێكەوتننامەی  بەپێی  بێگومان  ئەمەش 

رێكخراوە لە ریزی رێكخراوە تیرۆریستیەكان دەرهێرنا.

ROSA LUXEMBURG
لە  جولەكە  بازرگانی  خێزانی  لە   )١٩١٩  -١٨٧١( لوكسەمبورگ  رۆزا 
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پۆڵەندا هاتۆتە دنیاوە، وەك سیاسی و فەیلەسوف و شۆڕشگێڕی ماركسی 

ئەڵامنیا نارساوە، ساڵی ١٨٨٩ بەهۆی هەڵسوڕاوی سیاسی خۆیەوە بەرەو 

بە  شۆڕشگێڕەكانەوە  ماركسیە  بە  پەیوەندی  لەوێ  و  هەڵهاتووە  سویرسا 

رابەری بلیخانۆف كردووە، سەرەتا سەرقاڵی خوێندنی زانستەكانی رسوشت 

خوێندنی  بە  دەستی  ئیرت   ١٨٩٢ ساڵی  لە  بەاڵم  بووە،  سیاسی  ئابوری  و 

ماف كردووە، ساڵی ١٩١٣ كتێبێكی خۆی بە ناوی )كەڵەكەبوونی سەرمایە( 

باڵوكردەوە، لە زۆر بۆچونیدا لەگەڵ لینین تەبا نەبوو، لەوانەش بەكارهێنانی 

حزب بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵت و سەپاندنی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا، لە 

ئەڵامنیا گروپیكی بەناوی سپارتاكوس رێكخست و پاشان پارتی كۆمۆنستی 

كۆماری  لیكبنخت  كارل  لەگەڵ   ١٩١٩ كرد،ساڵی  دروس��ت  ئەڵامنیای 

سۆشیالیستی ئەملانیایان دروست كرد، بەاڵم پاش چەند مانگ لەم كارەیان 

هەردوكیان لە الیەن دەستیەكی سەربازی توندڕەوی ئەڵامنیەوە كوژران.

SCHRODER
 GERHARD FRITZ KURT ئەڵامنی  سیاسەمتەداری 
پاش  مانگ  شەش  دایكبووە،  لە   ١٩٤٤ ساڵی   SCHRÖDER
جیهانی  جەنگی  لە  باوكی  ساڵدا  هەمان  لە  واتە  دایكبوونی  لە 
كرێكاردا  خێزانێكی  لە  رشۆدەر  دەكوژرێت،  رۆمانیا  لە  دووەمدا 
هاتۆتە دنیاوە، لە نێوان سااڵنی ١٩٥١-١٩٥٨ مامۆستای سەرەتایی 
تەواو  خوێندنی  پلەكانی  هەموو  ووردە  وردە  پاشان  بەاڵم  بووە، 
دەكات و ساڵی ١٩٧٦ زانستی مافناسی تەواو دەكات و هەتا ساڵی 
١٩٩٠ وەك پارێزەر كار دەكات و دەبێتە یەكێك لەو پارێزەرانەی 
و  چەپەكان  لە  بەرگری  دادگاكاندا   هۆڵی  نێو  لە  لێبڕاوانە  كە 
ئەندامانی رێكخراوی راف دەكات. ساڵی ١٩٩٦ هەتا ساڵی ٢٠٠٥ 
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دەبێتە راویژكاری ئەڵامنیا لەسەر لیستی پارتی سۆشیال دیموكراتی 
سەركەوتنی   2005 سێپتێمبەری  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئەڵامنیا. 
بۆ  گەڕایەوە  هێناو  سیاسی  لەكاری  وازی  بۆیە  بەدەستنەهێنا، 

پیشەی پارێزەری.

SPD
 SOZIALDEMOKRATISCHE پارتی سوشیال دیموكراتی ئەڵامنیا

دام��ەزراوە،  ئەڵامنیا  لە   ١٨٦٣ ساڵی   PARTEI DEUTSCHLANDS

نۆزدە،ئەم  سەدەی  سۆشیالیستەكانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  پارتە  ئەم  بناغەی 

ناوەی ئیستای لە ساڵی ١٨٩١ وەرگرتووە، هەتا ساڵی ٢٠٠٨ یەكیك بووە 

یەكەم  بۆ  دا   ١٩١٨ ساڵی  لە  ئەڵامنیا،  گەورەكانی  سیاسیە  پارتە  لە هەرە 

لە  نازیەكان  سەركاری  هاتنە  پاش  پێكهێناوە،  حكومەتی  پارتە  ئەم  جار 

ئەڵامنیا ئەم پارتە لە ساڵی ١٩٣٣ قەدەغەكراو زۆربەی سەركردەكانی یان 

دەستگیر كران، یاخود كوژران و هەاڵتن و ئیرت پاریس و لەندەن و ڤیەنا و 

پراغ بوو بە مەڵبەندی خەباتیان لە دژی نازیەكان، ساڵی ١٩٤٥ سەرلەنوێ 

چ  دەسەاڵتدارو  وەك  چ  پارتە  ئەم  دواوە  بە  لەوكاتە  ئیرت  دروستكرایەوە، 

سیاسەتی  نەخشاندنی  لە  هەبووە  گرنگی  رۆڵی  دەسەاڵت  ل��ەدەرەوەی 

واڵتدا، ئەم خشتەیەی خوارەوەش نیشانی دەدات كە چەند جار ئەم پارتە 

توانیویەتی كاندیدی خۆی بگەیەنێتە پلەی راوێژكاری واڵت:

ساڵی هەڵبژاردن - ناوی كاندید -  بووە بە راوێژكاریان نا؟

KURT SCHUMACHER           نەخێر  1949

ERICH OLLENHAUER           نەخێر  1953

ERICH OLLENHAUER           نەخێر  1957

WILLY BRANDT           نەخێر  1961
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WILLY BRANDT       نەخێر  1965

WILLY BRANDT        بەڵێ  1969

WILLY BRANDT        بەڵێ  1972

HELMUT SCHMIDT        بەڵێ  1976

HELMUT SCHMIDT        بەڵێ  1980

HANS-JOCHEN VOGEL       نەخێر  1983

JOHANNES RAU       نەخێر  1987

OSKAR LAFONTAINE       نەخێر  1990

RUDOLF SCHARPING       نەخێر  1994

GERHARD SCHRÖDER        بەڵێ  1998

GERHARD SCHRÖDER        بەڵێ  2002

GERHARD SCHRÖDER       نەخێر  2005

FRANK-WALTER STEINMEIER       نەخێر  2009

 SCHENGEN INFORMATIE SYSTEEM
رێكەوتننامەی  خودی  لە  بچوكە  بەشێكی  شنگن،  زانیاری  سیستەمی 

شنگن، شنگن شارێكی بچوكە لە واڵتی لوكسمبۆرگ لەسەر سنوری ئەڵامنیا 

هۆڵەنداو  ئەڵامنیاو  فەرەنساو  لە  هەریەكە   ١٩٨٥ ساڵی  فەرەنسا،  و 

بۆ  مۆركرد  شارۆچكەیە  لەو  رێكەوتنامەیەكیان  لوكسمبۆرگ  بەلجیكاو 

ئەوەی سنورەكانی نێوان خۆیان لەبەردەم زۆرێك لە ئاستەنگەكانی هاتوچۆ 

فراون  پەیامنە  ئەم   ١٩٨٦ ساڵی  بكەنەوە،  خەڵكی  هاتوچۆی  تایبەت  بە 

كراو بڕیاری ئەوە درا كە دوازدە دەوڵەتی ئەوروپی لە ساڵی ١٩٩٣ دا وەك 

سنورەكانی  ئەوروپا  یەكیەتی  تەواوەتی  پێكهێنانی  بۆ  خۆشكردن  زەمینە 

خۆیان لەبەردەم هاتوچۆی سەرمایە و شمەك و كارگوزاری و خەڵكیدا بە 
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تەواوی بكەنەوە.

 لە ساڵی ٢٠٠٨ دا ژمارەی ئەو واڵتانەی بوونەتە ئەندامی ئەم پەیامنە 

بوون بە ٢٢ واڵت، بڕگەكانی ئەم پەیامنە زۆر ورد و هەمە چەشنەن، لە 

كراوە،  دیاری  پەنابەراندا  گەڵ  لە  مامەڵەكردن  چۆنیەتی  بڕگەدا  چەندین 

هەروەها سیستەمی زانیاری شنگن كە بریتیە لە پێكهێنانی یەك داتا بانك 

بۆ زانیاریەكانی تایبەت بە كەسان، بەشێكە لەو رێكەوتنە.

VAN AARTSEN
 JOZIAS JOHANNES VAN هۆلەندی  نارساوی  سیاسەمتەداری 

AARTSEN لە پارتی VVD ساڵی ١٩٤٧ لە شاری دەنهاخ لە هۆڵەندا لە 

دایك بووە، باوكیشی یان ڤان ئارتسن وەزیری هاتوچۆ بووە، خوێندنی یاسا 

لە زانكۆی ئەمستەردام تەواو دەكات و بۆ یەكەمجار لە ساڵی ١٩٧٠ دەبێت 

بە ئەندامی پەرلەمانی هۆڵەندا، ساڵی ١٩٩٤ دەبێت بە وەزیری كشتوكاڵ 

و رسوشت و بەرهەمی ئاوی، ساڵی ١٩٩٨ لە كابینەی دووەمی ڤیم كۆك 

دەمێنێتەوە،  پۆستە  لەو   ٢٠٠٢ ساڵی  هەتا  و  دەرەوە  وەزیری  بە  دەبێت 

پاشان چەندین پۆستی دیكەی سیاسی و ئابوری وەردەگرێت، بۆ دواجار 

بوو بە پارێزگاری شاری دەنهاخ.

VAN DER VALK
یەكێكن لە خێزانە هەرە سەرمایەدارو ناودارەكانی هۆڵەندا كە خاوەنی 

چەندین كۆمپانیای گەورەو بچوكن، بەتایبەت كۆمەڵە هۆتێلەكانی )ڤان دێر 

ڤاڵك(، ساڵی ١٩٨٢ یەكێك لە ئەندامانی ئەم خێزانە لەالیەن گروپێكی مافیای 

ئیتالیەوە رفێرناو بەرامبەر بە ١٣ ملیۆن گڵدەر)پارەی ئەوسای هۆلەندا( ئازاد 

كرا..
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WILLY BRANDT
 HERBERT راستەقینەی خۆی ناوی  ئەڵامنی  نارساوی  سیاسەمتەداری 

برانتی وەك  ناوی ویللی  و  ERNST KARL FRAHM )١٩١٣ – ١٩٩٢(ە 

بەكار هێناوە، دەموچاوی نارساوی  نازیەكان  بە  ناوی خوازراوی سیاسی دژ 

پارتی سوشیال دیموكراتی ئەڵامنیا بوو، یەكەم دەركەوتنی سیاسی ئەو لە ساڵی 

سوشیالیست،پاش  الوانی  كۆمەڵەیەكی  ئەندامی  بوو  ئەودەمەی  بوو   ١٩٢٩

ئەوەی نازیەكان لە ساڵی ١٩٣٣ هاتنە سەركار، بەفەرمانی پارتەكەی لە رێگای 

دەریاوە هەڵهات بۆ واڵتی نەرویج و لەوێوە سەرپەرشتی بەرەنگاربوونەوەی 

نوسین  بە  واڵتەدا  ئەو  رۆژنامەكانی  لە  بوو،  نەرویژی  زمانی  فێری  دەكرد، 

بەهۆی  سەرەنجام  دەكرد،  ب��ەردەوام  خۆی  خەباتی  سیاسی  ریپۆرتاژی  و 

تەواو  لەو واڵتە  نەیتوانی خوێندنی خۆی  كاری سیاسیەوە  بە  سەرقاڵبوونی 

بكات. ساڵی ١٩٣٨ حكومەتی ئەڵامنیا رەگەزنامەی ئەڵامنی لێسەندەوە بۆیە 

نازیەكان  كاتێك   ١٩٤٠ سالی  وەرگرت،  واڵتەی  ئەو  رەگەزنامەی  نەرویژ  لە 

نەرویژیان داگیركرد ئەو ناچار بەرەو سوید هەڵهات، پاش شكستى نازیەكان 

گەڕایەوە بۆ ئەڵامنیاو وەك نوێنەری نەرویژ لە بەرلین دەستبەكار بوو، ساڵی 

بوو   ١٩٥٧ سالی  و  وەرگرتەوە  ئەڵامنی خۆی  رەگەزنامەی  دیسانەوە   ١٩٤٩

ئاوەاڵ  سیاسەمتەداری  كەسایەتیەكی  بە  برانت  ویللی  بەرلین.  پارێزگاری  بە 

نارسا بوو، ساڵی ١٩٦٩ بوو لەسەر لیستی پارتی سوشیال دیموكراتی ئەڵامنیا 

هەڵبژاردنەكانی بردەوەو بوو بە راوێژكاری ئەڵامنیا، پەیوەندیەكی دبلۆماسی 

پەیڕەو  سۆڤیەت  یەكیەتی  وپۆڵەنداو  خۆرهەاڵت  ئەڵامنیای  لەگەڵ  نەرمی 

دەكرد و وەك رێزلێنان لەم هەواڵنەش لە ساڵی ١٩٧١ خەاڵتی نۆبلی ئاشتی 

وەرگرت، ساڵی ١٩٧٤ لە ناكاو دەست لەكاركێشانەوەی خۆی راگەیاند ئەمەش 

لەبەر ئەوە بوو كە دەركەوت یەكێك لە هاوكارە هەرە جێگا باوەڕەكانی بە 

ناوی GÜNTER GUILLAUME شۆڤار‹ جاسوس‹ ی ئەڵامنیای خۆرهەاڵتە. 

ساڵی ١٩٧٦ بوو بە سكرتێری گشتی سوشیالیست ئەنتەر ناسیۆنال.
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WIM KOK 
 ١٩٣٨ ساڵی   WILLEM )WIM( KOK هۆڵەندی  سیاسەمتەداری 

سیاسەتدا  جیهانی  لە  دەركەوتنی  سەرەتای  دایكبووە،  لە  هۆڵەندا  لە 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەو رۆژانەی كە ئەو لە سەندیكاكاندا بەرگری لە كرێكاران 

دەكرد و هەندێك جار وەك چەپێكی توندڕەو لە میدیاكاندا بەدیدەكرا، سالی 

١٩٨٦ بۆ یەكەمجار بە دووەم دەنگی لیستەكەی لەسەر پارتی كرێكاران بوو 

بە ئەندامی پەرلەمانی هۆڵەندا، پاشان بوو بە بەرپرسی یەكەمی پارتەكە و 

ئەنتەرناسیۆنال،  یەكەمی سوشیالیست  لێپررساوی  بە  بوو  لە ساڵی ١٩٨٩دا 

هەر لە هەمان ساڵیشدا بوو بە وەزیری دارایی واڵت. ساڵی ١٩٩٤ – ٢٠٠٢ 

بوو بە سەرۆك وەزیرانی واڵت.

WILLEM VAN MANEN - پارێزەر بۆ پارێزەران
لە  بوو  یەكێك   )٢٠٠٨  -١٩٣٤( بوو  هۆڵەندی  بەناوبانگی  پارێزەرێكی 

بیروڕا،  ئازادی  و  مرۆڤ  مافی  لە  بەرگریكردن  دیارەكانی  پارێزەرە  هەرە 

نارسابوو بەو پارێزەرەی كە هەرگیز هیچ كام لە دۆسیەكانی خۆی نادۆڕێنێت، 

دامەزرانی  پارێزەرە  ئەم  بەناوبانگەكانی  و  گرنگ  هەرە  كارە  لە  یەكێك 

رێكخراوی پارێزەر بۆ پاریزەرانە كە رێكخراوێكی گرنگ و مەزنەو لە زۆربەی 

بەر  دەكەونە  خۆیان  كە  دەكات  پارێزەرانە  ئەو  هاوكاری  دنیادا  واڵتانی 

هەڕەشەی دەسەاڵت و رێگایان نادرێت كارەكانی خۆیان بە ئاسانی ئەنجام 

بدەن، ساڵی ٢٠٠٨ بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە كۆچی دوایی كرد.

رێكخراوی پارێزەر بۆ پارێزەران ساڵی ١٩٨٦ لە الیەن كۆمەڵێك پارێزەری 

چاالك لە نێو رێكخراوی ئەمنستی ئەنتەرناسیونال دامەزرا، ولیەم ڤان مانن 

بە  رێكخراوە  ئەم  بەڕێوەبردنی  بۆ  خۆی  تەمەنی  ساڵی  بیست  نزیكەی 

شێوەیەكی خۆبەخشانە تەرخانكرد، لەبڕگەی چوارهەمی پەیڕەوی ناوخۆی 

هەموو  هاوكاریكردنی  لە  دەخاتەروو  خۆی  ئامانجەكانی  رێكخراوەدا  ئەم 
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ئەنجامدانی  بەهۆی  دەبنەوە  گرفت  دووچاری  دنیادا  لە  پارێزەرانەی  ئەو 

كارەكانیان لە بوارەكانی پاراستنی ئەو بڕگانەی مافی مرۆڤ كە لە جاڕنامەی 

جیهانیدا ریزبەند كراون.

بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە ماڵپەڕی ئەم رێكخراوە

/HTTP://WWW.ADVOCATENVOORADVOCATEN.NL 
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نوسەری ئەم كتێبە

Britta Bohler

رۆژی ١٧ ی گەالویژی ساڵی ١٩٦٠ لە ئەڵامنیا لە شاری فرای بۆرگ لە 

دایكبووە، باوكی بەڕێوەبەری دارایی خانەیەكی چاپ و باڵوكردنەوە بووە، 

دایكیشی فەرمانبەر بووە، دایك و باوكی الیەنگری پارتی سۆشیال دیموكراتی 

ئەڵامنیا بوون، ئەم خامنە ساڵی ١٩٧٩ هەرلە ئەڵامنیاو هەمان شاری خۆی 

لە زانكۆی  )ALBERT LUDWIGS( زانستەكانی یاسا وماف دەخوێنێت 

و لە بەشی یاسای سزادان خوێندن تەواو دەكات، لە كاتی خوێندنیدا لە ژێر 

كاریگەری ماركیسزمدا بووە و الیەنگری مەسەلەی فەلەستین بووە، وێرای 

زانستی  ساڵیش  دوو  و  ئابوری  زانستی  دووساڵ  یاسادا  لە  تایبەمتەندیشی 

سیاسی خوێندووە.

وەك   )MÜNCHEN( مینشن  شاری  لە  یەكەمجار  بۆ   ١٩٨٥ ساڵی 

پارێزەر دەست بەكار دەبێت، پاشان لە شارەكانی فرانكفۆرت و ماین هەمان 

بە  ئەڵامنیا بەجێبهێڵێت و  بڕیاریدا  پارێزەری دەكاتەوە، ساڵی ١٩٩١  كاری 

لە  دكتۆرا  پلەی   ١٩٩٢ ساڵی  و  بژی  ئەمستەردام  لە  هۆلەندا  لە  تەواوی 
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زانستەكانی یاسا بەدەست هێنا..

باشوری  ئازادانەی  هەڵبژاردنی  لەیەكەم  چاودێر  وەك   ١٩٩٤ ساڵی 

ئەم  بەشداریكردو  ئەپارتاید،  سیستەمی  كۆتاییهاتنی  پاش  ئەفەریكا 

سەفەرەشی زۆرترین گۆڕانكاری لە ژیانیدا بەسەر هێناوە.

لە نێوان ساالنی ١٩٩٤ و ١٩٩٥ وەك كارمەند لە نوسینگەیەكی پارێزەران 

كە بە نوسینگەیەكی چەپ نارسابوون كاری دەكرد، پاشان بوو بە یەكێك لە 

خاوەنەكانی نوسینگەكە.

وێرای ئۆجەالن، پارێزەری ئەم كەسانەی خوارەوەش بووە

- VOLKERT VN DER G بكوژی سیاسەمتەداری نارساوو راستڕەوی 

هۆڵەندا پیم فۆرتاین.

پادشای  ئێستا  كە   ( شازادە  ئەلكسەندری  ولیەم  كاتێك   ٢٠٠٢ ساڵی   -

واڵتە( كیژۆلەیەكی ئەرجەنتینی خواست و باوكی كیژۆڵەكە تاوانبار بوو بە 

رەشەكوژە، ئەم خامنە پاریزەری   ئەو كەسانە بوو كە دژ بە هاتنی باوكی ئەو 

خامنە)JORGE ZORREGUIETE( بوون. 

ئەندامی  ع��ەزوز  سەمیر  لە  بەرگری  پارێزەر  وەك   ٢٠٠٥ ساڵی   -

)ریكخراوی شانەی پایتەخت( كرد، كە رێكخراوێكی ئیسالمی توند ڕەو بوو.

ڕەگەز  بە  پەرلەمانتاری  عەلی  هیرسی  ئەیان  لە  بەرگری  هەروەها   -

سۆمالی كرد لە كەیسی وەرگرتنەوەی رەگەزنامەی هۆڵەندیدا..

ئەمەی  دان��ە  یەكەم  گەیاندووە  چاپ  بە  كتێبی  دوو   ٢٠٠٤ ساڵی 

بەدەستی خوێنەرەو دووەمیش بە ناوی )قەیرانەكانی یاسا(.. بوو، چەندین 

جار خەاڵتی رێزلێنانی وەرگرتووە، یەكیك لە خەاڵتەكانیشی لەساڵی ٢٠٠٣ 

بەناوی باشرتین پاریزەری ئەمستەردام وەرگرتووە.

خۆیەوە  كاری  بە  سەرقاڵبوونی  وێ��رای   ١٩٩٩ هەتا   ١٩٩٤ سااڵنی 

لە  بووە  س��ەوز(  )ئاشتی  پیس  گرین  ریكخراوی  سكرتێری  خۆبەخشانە 

بووە.  رێكخراوەكە  یەكەمی  بەرپرسی   ٢٠٠٣ هەتا   ٢٠٠٠ سااڵنی  هۆڵەندا، 
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بەڕێوەبەری  ئەندامی دەستەی  لە سااڵنی ١٩٩٥ – ٢٠٠٣  لەهەمانكاتیشدا 

ریكخراوی )پارێزەر بۆ پارێزەران( بووە. لە نۆڤەمبەری ساڵی ٢٠٠٦ لە ژووری 

چەپی  پارتی  لیستی  لەسەر  سیناتۆر  بە  بوو  هۆاڵندا  پارلەمانی  دووەمی 

زانكۆی  لە  تایبەتە  پرۆفیسۆری  ئێستادا  لە   ،2011 ناوەڕاستی  هەتا  سەوز، 

ئەمستەردام.
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