خاوەنی ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا

لێپررساوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

سەرپەرشتیارانی پرۆژەی چاپكردنی كتێب
د .لوقامن رەئوف

ئەرسەالن حەسەن

باوان عومەر

بابان ئەنوەر

ئەركی
سیخوڕانی نهێنی
فیل هایریخ

وەرگێڕانی :ئاسۆ حەسەن
2017
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

1

خاوەن ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا
لێپرسراوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
زنجیرە () 210

ناوی کتێب :ئەركی سیخوڕانی نهێنی
بابەت :سیاسی
ناوی نووسەر :فیل هایریخ
وەرگێڕانی :ئاسۆ حەسەن
دیزاینی بەرگ و ناوەوە :ئومێد محەمەد
تایپ و هەڵەچن :زریان رەحیم -کەیوان عمر -نیاز کامل
چاپخانە :حەمدی
ساڵی چاپ2017 :
چاپ :یەکەم
تیراژ 500 :دانە
نرخ 6000 :دینار
لەباڵوکراوەکانی :دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
www.ideafoundation.co
ideafoun@gmail.com
www.facebook.com/dezgai.idea
07701955044 - 0533220180
سلێمانی  -گردی سەرچنار -نزیك كۆمەڵگەی بەهاران

لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکان
ژمارەی سپاردن ( ) 1630ی ساڵی 2017ی پێدراوە

2

فیل هایریخ،

ئەركی
سیخوڕانی نهێنی
فیل هایریخ

وەرگێڕانی :ئاسۆ حەسەن
2017
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

3

شرۆڤەكردنی چاالكیی ئەو سیخوڕانەیە ،ئەركی تیرۆركردنی
ئەم كەسایەتییانەی خوارەوەیان پێسپێردراوە:

ستالین ،ڕاینهات هایدریخ ،ئایزنهاوەر ،وایلدنییل هماكاك،
هیتلەر ،جاك سۆستیل ،ڕیچارد نیكسۆن ،جەنەراڵ كۆرت
ستودفت ،جەنەراڵ پانچو ویال ،مك كنیلی ،خرۆشۆف ،ئال
كاپوك.

4

فیل هایریخ،

پێڕست
پێشەکیی7...............................................................................................................
بەشی یەکەم :ئەركەكەم لە مۆسكۆ9...........................................................................
بەشی دووەم :خوێنڕێژیی چیكۆسلۆڤاكیا65................................................................
بە شی سێیەم :گەورەترین سیخوڕی دنیا93..............................................................
بە شی چوارەم :پیاوێك كە مەك كلینی كوشت269.....................................................
بەشی پێنجەم :هاواری مردن289..............................................................................
بەشی شەشەم :چۆن پانچو ڤێال كوژرا309.....................................................................
بەشی حەوتەم :ئایزنهاوەر325...................................................................................
بەشی هەشتەم :دواهەناسە349...............................................................................

ئەركی سیخوڕانی نهێنی

5

6

فیل هایریخ،

پێشەكی
ئ��ەم كتێبەی ب��ەردەس��ت��ت ،ی����ادەوەری و بەسەرهاتی
ڕاچڵەكێنەری ئ��ەو سیخوڕانەیە ،ك��ە دنیایان پەلكێشی
كاولبوون و نوقمی خوێن كرد و بوسیا (فیل هایریخ)،
ك��ۆی��ك��ردووەت��ەوە و وەك ك��ۆم��ەڵ��ەی��ەك ڕێكیخستووە،
ناوونیشانی ئەسڵیی كتێبەكە مامەڵەچیانی مردنە ،لەم
كۆمەڵەیە سەیر و ڕاچڵەكێنەرەدا ،خوێنەر لە نهێنییەك
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دەگ��ات ,كە تا ئێستا بەنهێنی ماوەتەوە و خوێندنەوەیان
جەستەی مرۆڤ دەخاتە لەرزەوە.
ئەم كتێبە دوای باڵوبوونەوەی لە ئەمەریكا ،بە ئاستێك
ه��ەرا و زەنایەكی ن��اوەت��ەوە ،كە لە م��اوەی مانگێكدا ()5
ملیۆن نوسخەی لێفرۆشراوە.
لەو كۆمەڵەیەدا هاتووە ،كە چۆن ویستوویانە هیتلەر
بە بۆمبی سەعاتی ب��ك��وژن ،ی��ان نیكسۆن ،ی��اری��دەدەری
سەرۆككۆماری ئەمەریكا بەردباران بكەن و سیخوڕێك
باسی ئەركی خۆی دەك��ات ،بۆ كوشتنی ستالین ،كە پێی
سپێدراوە.
دوو بەشەكەی دیكەی كتێبەكە ،ب��ەت��ەواوەت��ی باسی
چۆنییەتیی نەخشەی بەراوەژوو دەكات ،دژی خرۆشۆف،
ئەزینهاوەر ،چەرچڵ ،چۆنیەتیی كوشتنی جەنەراڵ (پانچو
ویال) و (ویلیام مەك كۆنیلی) سەرۆككۆماریش باسیكراوە،
كە دەكرێت ئەو كتێبە بەسەریەكەوە بە بەڵگەیەكی زیندو
دابنرێت ،لەبارەی تاوان و هەنگاوەكانی سیخوڕان.
ژمارەیەك لە خۆیان دەپرسن سیخوڕەكان لەپێناو چیدا
خیانەت دەكەن؟ ئایا لە سكی دایكیانەوە پیاوكوژ بوون؟
سادیزمیان هەیە ،ی��ان ح��ەز بە ن��او و ناوبانگ دەك��ەن؟
نیشتمانپەروەرن ،یان تەنیا ئەو مامەڵەچییانەن ،كە مامەڵەی
مردن دەكەن؟ یان لەپێناو سوودوەرگرتنی ماددی زۆردایە؟
لەم كتێبەدا ،وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدرێتەوە.
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(م���ن ستالینم ن��اس��ی و دەس��ت��م ب���ردە ن���او گیرفانی
چاكەتەكەیەوە و كلیلی بۆمبی سەعاتییەكەم داگ��رت،
پێموابوو تا پێنج چركەی دیكە) . ...
لەوانەیە من تاكە پاشماوەی یەكێك لە یەكە نەناسراوەكانی
سەربازی شەڕی دووەمی جیهانی بم ،ئەگەر لە كارەكەم
سەردەكەوتم و دەمتوانی ئەركەكەم جێبەجێ بكەم ،نەك
تەنیا چارەنووسی شەڕ دەگۆڕا ،بەڵكو بارودۆخی دنیاش
بەیەكجاری وەردەچەرخا ،چونكە یەكێك بووم لەو كۆمەڵە
سیخوڕە تایبەتییە ،كە بۆ كوشتنی (ج��ۆزێ��ف ستالین)،
ڕەوان��ەی مۆسكۆ كرابووم و تا ڕاددەی���ەك چی وای بۆ
ئەركەكە نەمابوو ،كە ڕووداوێ��ك��ی الوەك��ی و پێشبینی
نەكراو ،ب��ووە فریادڕەسی ژیانی دیكتاتۆری ڕووسیا و
وایكرد ،هەشت ساڵی دیكە درێژە بە ژیان بدات ،كارەساتی
جیهانی بخوڵقێنێت.
بەسەرهاتی من ،یان بە دەستەواژەیەكی دیكە ،ڕەوتی
ئەركەكەم لە مانگی ئابی ساڵی 1944دا ،دەستیپێكرد.
ئەو كاتە تەمەنم لە  20ساڵ زیاتر نەدەبوو ،سەعات 5ی
بەیانییەكی ئەو مانگە ،كە سەرقاڵی نۆرەی پاسەوانیی خۆم
بووم لە بەردەم سەربازگەی دەرەوەی (بەرلین) ،لەناكاو
شهوقی گڵۆپی چەند ئۆتۆمبێلێكم بینی ،لە سەربازگەكە
نزیكدەبوونەوە و دوای كەمێك ئۆتۆمبێلێكی سەربازی
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گ��ەورە لە بەرامبەر ت��ەالری دەزگ��ای هەواڵگری وەستا،
فەرماندەی لەشكرەكەمانی لێ دابەزی و دوو ئەفسەر بە
جلوبەرگی یونیفۆرمی (ئێس ئێس)ی ئەڵمانی ،كە یاوەری
ب��وون ،لە ئۆتۆمبێلەكەدا مانەوە .فەرماندەی لەشكرەكە
بە دەنگێكی قاییم و پتەو بەردانگ بە ئەفسەری ئێشكگر
وتی( :هەموو سەربازەكان لە سەری سەعات ،با لە هۆڵی
وتاردان ئامادەبن).
دوای س��ەع��ات��ێ��ك ه��ەم��وو "وات����ا  120س���ەرب���از و
ئەفسەرەكان"یش هاتن .ئامادەباش لە هۆڵەكەدا وەستابووین،
دوو ئەفسەر ڕێكیان كردین و پاشان یەكێكیان وتی :من
پێویستم بە  10پیاوە ،لەبیرتان بێت ،پێویستم بە  10پیاوە،
كە ئامادەبن ئەركێكی زۆر ترسناك و گرنگ قبووڵ بكەن.
ئەوانەی من پێویستم پێیانە ،دەبێت زمان و دابونەریتی
ڕووسەكان بزانن .خۆبەخشەكان زۆر شتی وەك سێ پاكەت
جگەرە ،بتڵێك كۆنیاك وەردەگ��رن و خزم و كەسەكانیان
مووچەی هەمیشەیان دەبێت .زۆر باشە ،خۆبەخشەكان
هەنگاوێك بۆ پێشەوە.
نزیكەی چل كەس لەو ئەفسەرانەی پێشتر بۆ بەرەی
شەڕی ڕووسیا نێردرابوون ،هەنگاویان بۆ پێشەوە نا و
سەرلەشكری ئەڵمانی 10 ،كەسی لە هەمووان گەنجتری
لێ هەڵبژاردن ،لەوانە خودی من .بۆ خۆیشم نەمدەزانی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بۆچی بوومەتە خۆبەخشی ئەو كارە ،چونكە من ئەندامی
حیزبەكەی ئ��ەوان ن��ەب��ووم ،ب��ەاڵم پێموایە بیری بابەتی
مووچەی تایبەت و پەیوەندیم بە شەڕانگێزی ،منی بۆ ئەو
ك��ارە پاڵ پێوەنا و لەوانەیشە ئەفسەری س��ەرووی ئێمە
لەبارەی ئەو كارەی منەوە ڕاستی وتبێت ،چونكە كاتێك
ب��ەرەو ئەركەكەم كەوتمەڕێ ،بە زمانی خۆمان ،واتە بە
زمانی ئەڵمانی ،بە گوێیدا چرپاندم و وتی گەمژە !
لەوانەیە گەمژەیی بووبێت ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،هەر
ئەو ڕۆژە هەر  10كەسمان جلوبەرگی نوێیان پێ پۆشین
و دوای سێ ڕۆژ بردیانین ،بۆ قەاڵی (شلوس فرایدنشاڵ)،
كە لە كەناری ڕووباری (مادل) درووستكراوە ،دوو میل
لە وێستگەی هێڵی ئاسنی (سائسن م��اون)ەوە دوورە ،تا
مەشقمان پێبكەن.
نیوەڕۆ ب��وو كە چووینە ن��او ق��ەاڵك��ەوە و هەموومان
بە بینینی ئەو هەموو شان و شكۆیە سەرسام بووین و
حەپەساین .هۆڵی نانخواردن بە كەلوپەلی نوێ ،مێزی سپی،
خزمەتكاری دەست بە سینگەوە ،خواردنی خۆش و بەتام،
بەتوندی ئێمهیان خستە ژێر كاریگەرییەوە.
لەسەر هەرمێزێك كچێك دانیشتبوو ،دوای ئ��ەوەی
ئێمەش لەپشت مێزەكان دانیشتین ،كچێكی بەڕەگەز ئیتالی
لەپەنام دانیشت و هەرچەند نەیدەتوانی بەئەڵمانی بدوێت،
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لەگەڵ ئەوەشدا تەق و لۆق ،مەبەستی خۆی دەردەبڕی.
هەرچۆنێك بێت ،ب��ۆ بەیانی ه��ەری��ەك ل��ە ئەندامانی
گرووپەكەمان ژمارەی نهێنیی خۆیان وەرگرت ،كە ژمارەی
سیخوڕیی من (ب )2/473 -ب��وو .پاشان هەموومان لە
هۆڵێكدا خەریكی فێربوونی مۆدیلی سیخوڕی و چۆنیەتیی
ئەركەكەمان بووین و ڕۆژەكانی دوایی لەو قەاڵیەدا( ،كە
ئێستا بووهتە ناوەندی پەروەردەكردنی سیخوڕانی ئەڵمانی)،
خەریكی مەشقی ت��ەق��ەك��ردن و ت��وێ��ژی��ن��ەوەی نەخشەی
جۆراوجۆر بووین و بە تێكڕای پێداویستییەكانی ئەمەریكی
و بەریتانی و ڕووس��ی ،وەك نارنجۆك و هەموو ماددە
تەقینەوەییەكانیان پێ ناساندین ،پاشان مەشقی سەركەوتن
بەسەر پەت و دیواری بەرز و ڕۆیشتن بە نێوان ڕووبارە
بەرداوییەكانیان پێكردین.
ه��ەم��ووم��ان زان��ی��اری��ی ئ��ەوەم��ان ه��ەب��وو ،ك��ە (ف��وم��رد)
نیازیوایە چەكی نوێ بۆ شەڕ بهێنێت و ڕۆژانە سەعاتێك
مژوولی فێربوونی نهێنیی ئەركەكەمان بووین .هەڵبەتە وێڕای
ئێمە ،ژمارەیەكی زۆری دیكەش لەو ئەكادیمییە ،هونەری
سیخوڕیان دەخوێند و ژمارەیان نزیكەی 300كەس دەبوو،
هەركە یەكێكیان خوێندنی تەواو دەبوو ،لەوێ دەڕۆیشت.
كەسێكی دیكە شوێنی دەگرتەوە و دەڕۆیشت .من هەر
لە س��ەرەت��اوە تێگەیشتم ،كە ئەڵمانیا سیخوڕی بەتوانا
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پەروەردەدەكات ،بۆ شوێنەكانی دنیایان دەنێرێت .ئەوانەی
بۆ كاری سیخوڕی دیاریدەكران ،هەموویان یان سەر بە
هێزەكانی ئاسمانی ،یان پیادە ،یان خ��اوەن پۆستەكانی
دەریایی بوون و بێجگە لە ئێمە (كە بە بەشێك لە سیخوڕانی
كاتی پ���ەروەردە دادەن��رای��ن) ،كەسانی دیكەش هەبوون،
بەهۆی خودی هیتلەرەوە دیاریكرابوون و تەمەنیان لە 17
بۆ  18ساڵ زیاتر نەبوون ،لەنێویاندا زیندانیانی بڕیارلێدراو
بە لەسێدارەدانیش ،كە خۆبەخشی كاری سیخوڕی بوون،
لەو ئەكادیمییەدا فێردەكران و فێركردنیان پەیوەندی بە
كاری ترسناكی ئێمەوە هەبوو ،نەوەد لە سەد ،ئەگەری بە
زیندوومانەوەیان لە كاتی ئەنجامدانی ئەركەكەیان ،نەبوو.
نزیكەی یەك لە سێی مامۆستایانی ئەكادیمی ،خەڵكی
دەرەوە و بێگانە بوون ،كە دەكرێت لەوانە ناوی بەریتانی،
هۆڵەندی ،نەرویجی ،پۆڵەندی ،ئیسپانی و تەنانەت ژمارەیەك
ڕووسی بهێنین .هەر لەو ئەكادیمیەدا نزیكەی  50بۆ 70
ژن و كچیش وانەیان دەخوێند و هەڵبەتە فێركردنی ئەوان
لە ئێمە گرنگتر بوو .چونكە ئ��ەوان س��ەرەڕای فێربوونی
شێوازی ئیشپێكردنی چەكی ج��ۆراوج��ۆر ،فێری جفرەی
تەلگراف و بێسیمیش دەكران و ڕێنمایی وردی ئەوان ،بەو
بۆنەوەیە بوو كە ئەو ژنانە ،سیخوڕی نێودەوڵەتی بوون.
لە كاتێكدا ئێمە تەنیا بۆ جێبەجێكردنی ئەركێك لە مۆسكۆ
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ڕادەهێنراین و ڕێنمایی سەرەتایی ئێمە ،جگە لە سۆڤێت،
بەكەڵكی هیچ والتێكی دیكە نەدەهات.
چوار هەفتە دوای چوونمان بۆ ئەكادیمی (خریدفتال)،
من بۆ یەكەم ج��ار چ��اوم بە سەرۆكی سیخوڕان ،واتە
سەرلەشكر (ئۆتۆسكۆرزەنی) كەوت ،ئەو پیاوێكی جیددی
و تووڕە و بوێر بوو ،هەمان كەسە كە لە ساڵی ،1943
(مۆسۆلینی) لە دەستی هاوپەیمانان ڕزگاركرد.
كاتێك من بۆ یەكەم جار ئەو پیاوەم بینی ،كەتەیەكی زلە
لە پلیكانەكانی ئەكادیمییەكە دەچووەخوار و شوێنی برینێكی
سپی لەسەر گۆنای چەپی ،واتە بە هاوتەریبی گوێ و
دەمی دەبینرێت ،تهوقەی لەگەڵ هەموو ئەو سیخوڕانە كرد،
كە بڕیاربوو بەیانی بۆ ئەنجامدانی ئەركەكەیان بنێردرێن
و هیوای سەركەوتنی بۆ خواستن.
تا ڕاددەیەك سەرەتای مانگی تشرینی دووەمی ساڵی
 ،1944ئەو كەسە ،وات��ە (ئوتوسكورزەنی) بەیەكجاری
دیارنەما و پاشان زانیمان ،بە هاوڕێیەتیی ژمارەیەك
سیخوڕ خۆیان گۆڕیوە بۆ هاوشێوەی ئینگلیزەكان و ئاشنا
بە زمانەكەیان ،بەهۆی پەڕەشووتەوە ،لەپشت بەرەی شەڕی
دوژم��ن داب��ەزی��وە ،ئەركی كوشتنی جەنەراڵ ئایزنهاوەر
(كە ئەوكاتە ئەیزنهاوەر هێشتا نەببووە سەرۆككۆمار)،
و (برادلی) و مارشاڵ (مۆنتگمەری) ،تەواوی پلەدارەكانی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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سوپای هاوپەیمانانیان پێسپێدراوە (لە بەشی داهاتوودا
باسی چۆنییەتیی ئەو ئەركە كراوە).
دوای ئ��ەو م��اوەی��ەی ك��ە ئێمە ڕاهێنانمان پێدەكرا،
هەموومان بۆ كۆمەڵی گچكە دابەشكراین و بڕیاری خێرامان
وەرگرت و من و  9سیخوڕی دیكە ،كە بەباشی قسەمان
بە زمانی ڕووس��ی دەك��رد ،لەژێر چاودێریی ژمارەیەك
لە پ��ل��ەداران و سیخوڕانی بە ڕەگ��ەز ڕووس��ی ،خەریكی
فێربوونی دابونەریت و ئایدیای كۆمۆنیستی و یاساكانی
سوپای سوور بووین.
لەناوماندا دەنگۆی ئەوە هەبوو ،كە پێویستە ئێمە لەپشت
بەرەی شەڕی سۆڤێتییەكان دابەزین و نامەكانی پەیوەندی
و دەزگا هەواڵگرییەكانیان لەكاربخەین.
سەرئەنجام لە شەوی 7ی مانگی شوباتی ساڵی ،1945
لەپڕ هەشت كەس لە كۆمەڵەكەمان بانگهێشتی نووسینگەی
ئ��ەك��ادی��م��ی ك��رای��ن ،ل���ەوێ (ه��ی��م��ل��ەر) ك��ە یەكێك ب��وو لە
بەرپرسانی سوپای (ئێس ئێس) ،قسەی بۆكردین.
دەزگای خستنە داوەوەی ئەڵمانیا (دەزگای سیخوڕی)،
زانیبووی كە ب��ڕی��ارە لە یەكێك لە شوێنە ن��ادی��ارەك��ان،
كۆبوونەوەیەك لەنێوان ستالین و چەرچڵ و ڕۆزفلێت
بكرێت( .هیملەر) ،ڕایگەیاند شوێنی كۆبوونەوەكە نادیارە و
ئەركمان پێسپێدراوە لە شوێنێك لە بیابانی سینا( ،كە بەپێی
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زانیاری ،كۆبوونەوەكە لەو دەورووب���ەرە ئەنجامدەدرا)،
شوێنی كۆبوونەوەكە بدۆزینەوە ،ئاشكرای بكەین ،ئەڵقەی
گەمارۆدراوی پاسەوانەكان ببڕین و ستالین بكوژین.
(هیملەر) دوای باسكردنی ئەركەكەی ئێمە ،ب��ەردەوام
بوو :باش بیر لە وردەكاریی ئەو كارە بكەنەوە ،بە مردنی
ستالین كۆمۆنیزم (لەناودەچێت و خەڵك شۆڕشدەكەن و
شەڕ لەگەڵ سۆڤێت كۆتایی پێدێت ،بەاڵم پێویستە زۆر
ئاگاتان لە خۆتان بێت ،كە چەرچڵ هیچ زیانێكی پێنەگات ،ئەو
بڕیارە جەختی لێدەكرێتەوە و تەنانەت ئەگەر ئەركەكەتان
شكستیهێنا ،هەر باشە مووێك لەسەری بەرپرسانی واڵتانی
خۆرئاوا ،كەم بێتەوە ،چونكە لە یەكێك لە قۆناغەكانی شەڕدا،
ئاشتیكردن لەگەڵ هێزەكانی خۆرئاوا ،یەكجار پێویست و
گرنگە ).هیملەر بێدەنگ بوو ،چاوی بە یەك بە یەكی ئێم ه
هەشت كەسەكەدا گێڕا و پاشان ب��ەردەوام بوو .گەر لەو
ئەركەدا سەركەوتووبن ناوی ئێوە لە مێژوودا تۆماردەكرێت،
بە پاڵەوانانی نەتەوهیی ئەڵمانیا ئەژماردەكرێن ،هیوای
سەركەوتنتان بۆ دەخوازم .داهاتووی ڕایش و ئەڵمانیا لە
دەستی ئێوەدایە و پێشەوای ئێوە لەكۆتاییدا بێ سەبر و
حەوسەلە ،چاوەڕێی ئەنجامی ئێوەیە .بژی هیتلەر!
هەستمكرد گێژەخولەمە ،لەشم داه��ێ��زراوە ،لەو كارە
حەپەساوم ،زمانم گیراوە و ئەفسەرەكەی سەرووی خۆم
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بیركەوتەوە ،كە لە سەرەتای ڕەزامەندی دەربڕینمدا ،بە
گوێیدا چرپاندم :گەمژە !
ئەوكاتە ،زانیم ئەو پیاوە ڕاستیكردووە و من گەمژەییەكی
زۆرم ك��ردووە .بەاڵم كار لە كار ترازابوو .جلوبەرگمان
كردەبەر و هەر هەشت كەسەكە سواری ئۆتۆمۆبێل بووین
و لە ئەكادیمییەكە هاتینەدەر ،دوای  2سەعات ،گەیشیتنە
فڕۆكەخانەی گەورەی نزیك (دوبرتبس) و ئۆتۆمۆبێلەكە
وەستا .هەلیكۆپتەرێكی مۆدێل (جاركەرز  )52چاوەڕوانمان
بوو .سەعات یەكی دوای نیوەشەو ،سەركەوتین و بەرەو
شوێنی ئەركەكەمان بەڕێ كەوتین.
هەلیكۆپتەرەكە دوای بڕینی  50كیلۆمەتر بە ئاڕاستەی
خۆرئاوادا ،بەرەو باشوور سووڕایەوە و بەسەر ئاسمانی
پایتەختی (نەمسا)دا دەفڕین .دووكەڵێكی ڕەشی تۆخ لەسەر
شارەكەوە بەرەو ئاسمان هەڵدەستا و هۆی ئەو كارە ئەوە
ب��وو ،كە پێش چەند سەعاتێك شارەكە كەوتووهتە بەر
پەالماری ئاسمانی و فڕۆكەكانی بەریتانیا ،بە شێوەیەكی
چڕوپڕ فڕۆكەخانەكەیان بۆردومان كردبوو .بەم شێوەیە،
فڕۆكەوانەكە بهزەحمەت توانیی هەلیكۆپتەرەكە بنیشێنێتەوە.
سەعات چواری دوای نیوەڕۆی ئەو ڕۆژە ،ئێمە هەشت كەس
لە فڕۆكەخانە ماینەوە ،پاشان بە هاوڕێیەتی بەرپرسێكی
ئەڵمانی ،براینە ئارایشتگایەك تا قژمان بە مۆدیلی قژی
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س��ەرب��ازان��ی س��وپ��ای س���وور كورتبكەینەوە و پ��اش��ان،
جلوبەرگی خۆمان گۆڕی و یونیفۆرمی كۆنەی ڕووسیمان
كردەبەر و بە هەریەكەمان بەستەیەك ڕۆبڵی ڕووسی
و ناسنامهی سوپای سووریان پێداین .من بەدیقەتەوە
سەیری ناسنامەساختەكەمم ك��رد .سووچی ناسنامەكە
زەردببوون و دڕابوون و مەرەكەبی نووسینگەش بەهۆی
با و بارانەوە سڕدراوەتەوە و تێكەڵ بووە ،من زانیم ئەو
ناسنام ه ساختە نییە ،بەڵكو هی سەربازێكی ڕووسی بوو،
كە لە بەرەی شەڕ كوژراوە و لە گیرفانیان دەرهێناوە.
دوای ئ��ەو ك��ەل��وپ��ەالن��ە ،ب��ەش��ەن��ان ،ح��ەپ��ی ڤیتامین،
پاكەتە ج��گ��ەرە ،شكوالتە و بتڵێكی گچكەی ویسكیان،
ب��ە ه��ەری��ەك��ێ��ك��م��ان��ی��ان داو ئێمە خستماننە كۆڵەپشتە
چەرمییەكەمانەوە ،كە دژە باران و ئاو بوو .كۆڵەپشتەكە
وەك جانتا درووستكرابوو ،دوو بەرگی هەبوو ،بەرگێكیان
دەمانچەیەكی ح��ەوت تیری ڕووس��ی و سێ نارنجۆكی
دەستی تێدابوو.
ل��ە دەرەوەی گەنجینەی كەلوپەلەكانی س��وپ��ا ،سێ
ف��ەرم��ان��دەی س���ەرب���ازی ،ك��ە ل��ە ئۆتۆمۆبێلێككی جیب
دانیشتبوون ،چ��اوەڕوان��ی��ی ئێمهیان دەك��رد و یەكێكیان
جلوبەرگی یونیفۆرمی (ئێس ئێس)ی پۆشیبوو( .ئێس ئێس،
كورتكراوەی سكیورتی دەزگای هەواڵگری ئەڵمانیایە) لە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دواوەی ئەو جێبە ،ئیڤایەكی سەرداپۆشراو وەستابوو،
خێمهیان بە پشتەوەی دادابوو.
ئێمە هەر هەشتمان سواری ئیڤاكە بووین و كەوتینەڕێ
و دوای نیو سەعات ،كە گەیشتاینە ڕووب��اری (دان��وب)،
ئۆتۆمۆبێلەكە وەستا .لەوێ بەلەم و كەشتیی شەڕی زۆری
ڕووس��ی دەبینران ،كە ئەڵمانەكان لەشەڕدا گرتبوونیان
و ئێمە بە یونیفۆرمی ڕووس��ی لەگەڵ مەلەوانەكان لە
كەنارەكە وەستابووین و من هەر لە یەكەم بینیندا ،زانیم
ئەوانە هەموویان ڕووسین.
كۆمەڵەكەمان بۆ دوو گرووپی چواركەسی دابەشكراو
هەرگرووپێك سواری هەلیكۆپتەرێكی شەڕ كراین ،كە لەوێ
بوون .ئەو هەلیكۆپتەرەی من سواری بووم ،چوار كەسی
ڕووسی ،واتا فڕۆكەوان ،هاوكاری فڕۆكەوان ،دوو كەسی
تری تێدابوون و لە كاتی گەرمكردنی مەكینەكەی ،ئێمە دوا
بڕیارمان وەرگرت.
لەگەڵ هەستانی هەلیكۆپتەرەكە چاوێكم لە سەعاتەكەم
كرد ،هەستم كرد ،ڕێك سەعات چوار و پەنجا خولەكی
دوای نیوەڕۆیە .دوای بەرزبوونەوەی تەواو ،هەلیكۆپتەرە
ڕووسییەكەی ئێمە ،لە كاتێكدا فڕۆكەیەكی ئەڵمانی لەو
كاتەدا پارێزگاری لێدەكرد ،ب��ەرەو خۆرئاوا سووڕایەوە
و م��ن هەستمكرد ب��ەس��ەر ڕووب����اری دان��وب��ەوە ب��ەرەو
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(بۆداپست) دەفڕین .هەرچەندجارێك بریسكەی تۆپباران
و ت��ەق��ی��ن��ەوەی بۆمبەكانمان ل��ەس��ەر زەوی دەب��ی��ن��ی و
بەپێی دواڕاپ��ۆرت ،لەو كاتەدا سۆڤیتییەكان ڕژاونەتە ناو
پایتەخت (بەرلین)ەوە ،لە گەرمهی شەڕی سەر شەقامەكان
دابوون .هەلیكۆپتەرەكەمان بە ئاستێك بەرزبوونەوەكەی
ك��ەم��ك��ردەوە و لە زەوی نزیكبووەوە ،تا سۆڤێتییەكان
وابزانن هەلیكۆپتەرێكی جەنگی ڕووسییە.
ه����ەروەك ب��ەرەوپ��ێ��ش دەچ���ووی���ن ،ی��ەك��ج��ێ ع���ەدەد
دۆشكەكەی ئێمە هاواری كرد :سۆڤێتییەكان ڕێك لەسەر
س��ەری ئێمەوە دەف��ڕن .خوایە گیان ،چ��وار هەلیكۆپتەر
چاودێریمان دەك���ەن! ه��ەر ئ��ەو كاتە دەس��ڕێ��ژی گوللە
ب��ەالی باڵی هەلیكۆپتەرەكەی ئێمەدا وی���زەی ه��ات و
هەموومان زانیمان ،كە فڕۆكە ئەڵمانییەكە ب��ەرەو ئێمە
تەقە دەكات ،بەاڵم هەوڵدەدات فیشەكەكان ئامانج نەپێكن.
هەلیكۆپتەرەكەی ئێمەش لەبەرامبەردا تەقەی ك��رد و
هەموو هەلیكۆپتەرە ڕووسییەكان هاتن بە هاوارمانەوە،
بەاڵم فڕۆكە تیژفڕە ئەڵمانییەكە خێرا سووڕایەوە و بەرەو
بۆداپست گەڕایەوە.
دوای ئەوەی لە زنجیرە شاخی كاربات تێپەڕین ،هەموو
فڕۆكە سۆڤێتییەكان لەچاو ونبوون و فڕۆكەوانەكە پێمانی
وت ،كە بەم زوانە دەنیشینەوە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ژانەسەر دایگرتبووم و هەستم دەكرد دەلەرزم و دوای
چەند خولەكێك نەڕەی ماتۆڕەكە هات ،فڕۆكەوانەكە هاواری
كرد :پشتاینەكانتان توندبكەن و ئێمە ئێستا دەنیشینەوە.
پێش ئ���ەوەی پشتێنی س��ەالم��ەت��ی ببەستم ،لەپشت
شووشەكەوە چاوێكم بەدەرەوەدا گێڕا و لە ئاسۆی دوورەوە
ڕووناكاییەكی دوورورێژم بینی ،ئەوكاتە زانیم كە بەسەر
ئاسمانی دەری��ای ڕەش��ەوەی��ن و نزیك لە كەناراوەكانی
سۆڤێت دەفڕین ،بەاڵم فڕۆكەكە بەرەو ڕاست بایداوەتەوە،
پاشان ستوونی بەرەو خوارەوە ڕۆیشت و فڕۆكەوانەكە ،كە
ڕوخساری ئارەقاوی لە تیشكی ڕووناكیی گڵۆپی كابینەكە
و دووپشكەكاندا دەدرەوشایەوە ،لەپشت شووشەكەوە لە
تاریكیی دەرەوە ڕاماوە و لە نەخافڵ هاواری كرد :خۆتان
توندبگرن ،چونكە لەسەر ئاو دەنیشینەوە.
من خێرا توند بەو دەسكەوە نووسام ،كە لە تەنیشت
كورسییەكەم ب��وو ،هەلیكۆپتەرەكە بەخێرایی خ��ۆی بە
ئاوەكەدا كێشا و فشاری ئەو نیشتنەوە لەكاوه ئەوەندە
بەهێزبوو ،هەموومان بەدەمدا كەوتین و هەلیكۆپتەرەكەش
دوای بەركەوتنی بە ئاوەكە ،ڕاتەكا و سەرەتا پێموابوو
بێگومان هەلیكۆپتەرەكە سەرەوبن دەبێت ،بەاڵم بەپێچەوانەی
چاوەڕوانی ،هەلیكۆپتەرەكە وەك بەلەم ڕاوەستاوە و پاشان
هێمن و بە بێجووڵە لەسەر ئاوەكە لەنگەری گرت.
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دوای ئەوەی هەلیكۆپتەرەكە لەسەر ئاوەكە نیشتەوە،
عەدەد دۆشكەكە ،دەرگاكەی كردەوە و هەوا و بای سارد و
كزەبا ،كابینەكەی پڕكرد .عەدەد دۆشكەكە دوای كردنەوەی
دەرگاكە چ��ووە دەرێ و پەتی ئەو بەلەمە پالستیكییەی
كردەوە ،كە بە هەلیكۆپتەرەكەوە بەسترابوو .دوای كەمێك
بەلەمە پالستیكییە گەورەكە كەوتە سەر ئاو و ئێمە یەك
یەك چووینە دەرەوە و س��واری بەلەمەكە بووین .دوو
كەسی ئەڵمانی و دووی ڕووس��ی ،كە سیخوڕی ئەڵمانیا
بوون ،لە بەلەمێكی دیكەدا دانیشتن و فەرمانیان پێكردین،
كە لە كەنارەكە بەجیا دابەزین و هەموومان بەیەكەوە
مااڵواییمان كرد و بەلەمی ئەو چوار كەسە لە تاریكییەكەدا
بزربوو .پاشان نەك هەر ئەو چوار كەسە نەگەڕانەوە بۆ
ئەڵمانیا ،بەڵكو شوێنەوارێكیشیان دەس��ت نەكەوت ،من
نەمزانی ئەوانە لە كاتی نزیكبوونەوە لە كەناراوەكانی
سۆڤێت ،لەالیەن پۆلیسی دەریایی دەستگیركراون ،یان كە
گەیشتوونەتە كەنار ،ڕووسەكان دەستگیریان ك��ردوون.
بەاڵم بێگومان نەیانتوانی ئەركەكەیان جێبەجێ بكەن ،واتا
ستالین بكوژن و نیشانە و هەواڵێكیان دەست نەكەوت.
ئ��ەو ب��ەل��ەم �هی م��ن س���واری ب��ب��ووم ،چ���وار كەسی
دیكەشەی ت��ێ��داب��وون ،ك��ە دووان��ی��ان ئەڵمانی ب��وون و
دووان��ەك��ەی دیكە فڕۆكەوانەكە و ع��ەدەد دۆشكەكەی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هەلیكۆپتەرەكە ب��وون ،فڕۆكەوانەكە پێش بەجێهێشتنی
فڕۆكەكە ،دوو بۆمبی گەورەی لە هەردوو باڵی فڕۆكەكە
بەست و ئەڵقەكانی ڕاكێشا .ئەو بۆمبانە بە شێوەیەك
درووستكرابوون ،كە نە پێویستیان بە ئاگر هەبوو ،نە
ب��ە پەیوەندیی ئەلەكتریكی و لەجیاتی كەپسوولێكی
گچكەیان لەناودابوو ،كە بە داگرتنی دەسكی بۆمبەكە،
هەڕەمێكی نوك تیژی ناو ئەو كەپسولە دەچ��ووە ناو
پێكهاتەی ئەسیدەكە و دەیشكاند و ئەسیدەكە دڵۆپ دڵۆپ
بەناو بۆڕیەكی باریكدا دەڕژایەسەر پارێزەرێكی گچكەی
دیكە و دەبووەهۆی سووتاندن و تەقینەوەی بۆمبەكە.
هەرچۆنێك بێت ،دوای ئەوەی فڕۆكەوانەكە بۆمبەكانی
دانان و سواری بەلەمەكە بوو ،خێرا كەوتە سەوڵلێدان
و ئەوەندەی توانیمان لە هەلیكۆپتەرەكە دووركەوتینەوە
و نزیكەی دوای پەنجا خولەك ،بە حاڵ و باڵ گوێمان لە
دەنگی تەقینەوەیەك بوو ،گڕێكی شینی كاڵ لەسەر ئاوەكە
درەوشایەوە و ه��اوڕێ ئەڵمانییەكەم بۆ دیتنی دیمەنی
نوقمبوونی هەلیكۆپتەرەكە لە جێی خۆی الخێز بوو .ئەو
كاتەی ئەو پیاوە لە شوێنەكەی هەستا ،قورساییەكەی الی
چەپی بەلەمەكەی السەنگكرد ،هاوسەنگیی بەلەمەكەی
تێكدا و ب��ە هاتنەپێشی شەپۆلێكی گ���ەورە ،بەلەمەكە
بەتوندی تەكانی خ��وارد و بە الیەكدا الرب��ووەوە ،ئەوە
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وایكرد هاوڕێ ئەڵمانییەكەشم هاوسەنگیی خۆی لەدەست
ب��دات و بكەوێتە ناو ئ��اوەك��ەوە .كە پیاوەكە كەوتە ناو
ئاوەكەوە ،هەموومان وامان بە خەیاڵدا هات ،كە ناتوانین
ڕزگاری بكەین و بای توند و شەپۆلی گەورە و تاریكیی
شەویش ببوونە سەربار ،بەاڵم بە پێچەوانەی خەیاڵمان
دوای چەند چركەیەك ،هەرسێكمان دەستمان درێژكرد
و شانی هاوڕێكەمان گرت ،كە بە دەستی توند ڕۆخی
بەلەمەكەی گرتبوو ،هەڵمانكێشایە سەرەوە.
ئەگەر ئەو پیاوەمان ڕزگارنەكردبا ،بێگومان لە داهاتوودا
ویژدانمان نیگەران دەبوو ،چونكە وازمان لێهێنا لە ئاوەكەدا
ن��وق��م بێت و س�هرزهن��ش��ت��ی خ��ۆم��ان دەك����رد ،ب���ەاڵم كە
هەڵمانكێشایە سەرەوە ،لەوپەڕی واقوڕماویدا هەستمانكرد
مردووە .مردنەكەی نە بە هۆی خنكان بوو ،نە بە بۆنەی
زەرب���ە وێ��ك��ەوت��ن ،بەڵكو بەستنی ئ��اوەك��ە ب��ووهت��ەه��ۆی
مردنی و هاوڕێكەمان هەر كە كەوتووهتە ناو ئاوەكەوە،
بەهۆی سەكتەی لەناكاو و ساردی ئاوەكە ،دڵی لەجووڵە
كەوتووە ،بەو شێوەیە یەكەمین ئەندامی گرووپەكەمان،
كە نێردرابووین ستالین تیرۆربكەین م��رد ،چونكە هیچ
كارێكمان لە دەست نەدەهات ،جلەكانیمان لەبەر داكەند،
هەموو كاغەز ،بەڵگەكانیمان دڕاند و پاشان الشەكەیمان
هەڵدایە ناو ئاوەكەوە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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چ��اك��ەی س��ی��خ��وڕان ل��ەوەدای��ە ،ی��ەك��ەم دڵێكی خ��اوەن
بەزەییان نییە و دووەم باكیان بە گیانیان نییە ،سێیەم تا
ئاستی مردن بۆ بەجێگەیاندنی ئەركەكەیان هەوڵدەدەن،
ئەگەر من سیخوڕ نەبووم و ئەركێكی گرنگم نەدەبوو ،لە
مردنی ئەو هاوڕێیە بەو ڕێگەیە و ئەو بارودۆخە خراپ
بە ژان دەب��ووم ،ب��ەاڵم لەو كاتەدا ،وات� ه ئەگەر ئەركێكی
وەهام نەدەبوو ،بۆیە نەدەچوومە ناو دەریا و هاوڕێیەكەم
بەو شێوەیە گیانی نەدەسپارد ،ب��ەاڵم چونكە ئەركم پێ
سپێردرابوو ،ئەركەكەم پێ لە سەرووتری ژان و ئازار و
ئارەزووی كەسیمەوە زانی.
دووریی ئێمە لەو خاڵەوە تا كەنارەكە نزیكەی هەشت
میل بوو ،چوار سەعاتی تەواوی خایاند تا بە سەوڵلێدانی
بەردەوام ،گەیشتینە ئەوێ و لەگەڵ شەبەقی بەیانی ،لەبن
تاتەبەردەكان ،كە وەك ئەشكەوت لە كەنارەكە بوون،
دانیشتین و تا چەند خولەكێك دووربین لە سەرماوسۆڵە
و ك���زەی ب��ای��ەك��ە .تەمێكی چ��ڕ ك��ەن��ارەك��ەی داگ��رت��ووە،
چڕیەكەی بە ئاستێك ب��وو ،بەزەحمەت بەر پێی خۆمان
دەبینی و هەرچەند تەمەكە كارەكەی ئێجگار قورستركرد،
لەگەڵ ئەوەشدا لە چەند ڕوویەكەوە سوودی هەبوو .وەك
توانیمان بەبێ ئەوەی پاسەوانەكانی كەنارەك بمانبینن،
دابەزین.
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جلوبەرگی هەرسێكمان بەهۆی سەرما و شەختەوە

ببوونە بەرد و ڕەق هەاڵتبوون ،لەو كاتەدا كە هەردوو

ه��اوك��ارە ڕووسییەكەم بەلەمەكەیان دەدڕان��د و پارچە

پ��ارچ��ەی��ان دەك����رد ،م��ن ب��ڕێ��ك چیلكەوچەوێڵی وشكم

دۆزییەوە ،ئاگرم كردەوە ،هەرسێكمان لە دەوری ئاگرەكە
خڕبووینەوە ،خۆمان گەرم دەكردەوە و پاشان هەموومان
جلەكانمان لەبەر خۆمان داكەند ،بەو تاتەبەردەی بەرامبەر

ئاگرەكەمان دادان تا وشكبوونەوە و ئەوجا نانمان خوارد،
جگەرەمان كێشا و قسەمان لەبارەی قۆناغی داهاتووی

ئەركەكەمانەوە كرد.

یەكەم هەنگاو كە دەبووایە ئەنجامی بدەین ،ئەوەبوو

شوێنی كۆبوونەوەی سەرانی هەر سێ واڵت ،واتە ستالین
و چەرچڵ و ڕۆزفلێت ،بدۆزینەوە ،فڕۆكەوانەكە كە وتم

بەڕەگەز سۆڤێتی بوو ،بەاڵم كاری بۆ ئەڵمانییەكان دەكرد،

نەخشەی وردی (كەریمە)ی لەبەرامبەر خۆی پانكردەوە و
دوای كەمێك تاوتوێكردن ڕایگەیاند ،كە ئێستا ئێمە نزیكەی
 30كلیۆمەتر لە باكووری شاری (سواستوپل)ین و پاشان

وتی :لە سەرەتای ش��ەڕەوە ،وەك ئەفسەری فڕۆكەوانی

سوپای سوور خزمەتی كردووە ،بۆیە تەواو شارەزای ئەو

شارەیە و كاتی جوگرافیشی بەباشی دەزانێت.

ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هەرسێكمان ئ��ەوەی پێویستمان ب��وو لەگەڵ خۆمان
بردمان و پاشان هەریەكەمان بۆمبێكی گچكەمان لەژێر
جلەكانمان ڕێك لەسەر سنگمان دانا و جل و پاڵتۆكەی
خ��ۆم��ان ك��ردەوەب��ەر،پ��اش��ان ه��ەری��ەك��ەم��ان تفەنگەكەی
خۆمان كە هەڵمانگرتبوو ،لەژێر چاكەتە چەرمییەكەمان
شاردماننەوە ،بە ورەی جوواڵن بەرەو ئامانج لە شوێنی
خۆمان هەستاین .فڕۆكەوانەكە بە بیر و هۆشەوە ڕووی لە
من كرد ،وتی :ئێمە هەرسێكمان سیخوڕین ،بەاڵم لەڕوانگەی
نەتەوەییەوە لە یەكتری جیاوازین ،بە مانای من و ئەو
كەسە (ئاماژە بە عەدەد دۆشكەكە) ،ڕووسیین ،بەاڵم تۆ
ئەڵمانی و هەر لەبەر ئەوە هەرچەند تەواو شارەزای زمانی
ڕووسیت ،ناتوانیت بە شێوەزاری ڕووسەكان قسەبكەیت و
زمانی ڕووسی بە شێوەزاری ئەڵمانی قسەی پێدەكەیت و
لەوانەیە ئەو كارە تووشی سەرئێشەمان بكات.
سەرم لەقاند و وتم :ڕاستە و هەرچەند هەرسێكمان
سیخوڕی ئەڵمانین و بە هاوڕێیەتی ژمارەیەكی دیكە بۆ
ئەركێكی گرنگ هاتووینەتە سۆڤێت ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر
یەكێكمان بكەوێتە داوەوە ،لەوانەیە دەمی خۆی پێنەگیرێت
و ئەوانی دیكەش ئاشكرابكات ،لەبەرئەوە من هاوڕاتم و
دەزان��م زمانی ڕووسی بە شێوهزاری ئەڵمانی گۆدەكەم،
ئەگەر قسە لەگەڵ ڕووسییەك بكەم ،دەزانێت من ئەڵمانیم،
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بەاڵم ئایا ئەو كارە چارەسەری هەیە؟ پێموایە واباشترە
خۆم الڵ نیشان بدەم .لەناكاو ڕووی فڕۆكەوانەكە كرایەوە
و وتی:
 من بیرم لە ڕێگەیەكی باشتر ك��ردووهت��ەوە ،نەكتەنیا هیچ كەسێك گومانت لێ ناكات ،بەڵكو هەموویان
ڕێزت لێدەگرن .بەسەرسامییەوە پرسیم :مەبەستت چییە
و ڕووسەكان چۆن ڕێزم لێدەگرن؟ فڕۆكەوانەكە بێئەوەی
نقەی لێوەبێت و وەاڵم بداتەوە ،زالكی جانتای هاوكارییە
سەرەتاییەكەی خۆی كردەوە ،لەفافێكی لەناوی دەرهێنا و
لە سەر و ڕوخسارمی پێچا ،كە جگە لە لووت و چاوم ،هیچ
شوێنێكی دیكەی دەموچاوم دیارنەبوو ،تێگەیشتم بوومە
شتێكی پێكەنیناوی ،چونكە دووان��ەك��ەی دیكە لە پڕمهی
پێكەنینیان دا و فڕۆكەوانەكە بەشادییەوە وتی :باشە ،ئێستا
ئیدی تۆ لە سەربازێكی ئازا دەچی كە لە ڕیزی پێشەوە
لەگەڵ دوژمنەكانی ش��ەڕی ك��ردووە و لە كاتی بەرگری
لە خاكی سۆڤێت ،سەروگوێالكت برینداربوون ،بەهۆی
برینداری و تەداوی و پێچرانی دەمت ،ناتوانیت قسە بكەیت
و ئەگەر یەكێك قسەی لەگەڵ كردی ،ئێمە لەجیاتی تۆ وەاڵم
دەدەینەوە.
شانەكانم هەڵتەكاندن و پاشان بە ئاڕاستەی پێچەوانەی
دەریا ڕێمانكرد .تا ڕاددەیەك دوای نیو سەعات گەیشتینە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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جادەی كەنارەكە و ملی ڕێگەیەكمان گرتەبەر ،كە بە شاری
(سواستوپول) كۆتایی دەه��ات ،بە درێژایی ڕێگەكە زانیم
ئەو فڕۆكەوانە (ڤاسیلی كوچیوك)ەو لە سەرەتای شەڕەوە
فڕۆكەوانی هەلیكۆپتەری جەنگی سۆڤێت بووە ،بەاڵم پاشان
لە بەرەی شەڕ ڕایكردووە ،بە هەلیكۆپتەرەكەی خۆی لە
ساڵی  ،1943لەپشت كەشتیی ئەڵمانییەكان نیشتووهتەوە
و پەیوەندی بە گرووپی سیخوڕانی ئەڵمانییەوە كردووە،
ع��ەدەد دۆشكەكە كە (جۆزێف ستپانۆف)ی ناوبوو ،لەو
كەشتییە كاری كردووە ،پێش ئەو بووهتە دیلی ئەڵمانییەكان
و لە قازانجی ئەوان كاری دەكرد.
بۆ یەكەم ج��ار من لە ن��اخ��ەوە هەستم بە دڵنیایی و
متمانەیەكی زۆر كرد ،بە ه��ەردوو هاوكارەكەم و زیاتر
لە سەعاتێك ڕێگەكەمان بەرەوپێش ب��ڕی ،تا ئیڤایەكی
خۆراكی سوپا گەیشت و ئێمە وەك سەربازی سۆڤیەتین و
دەمانەوێت بۆ شار بڕۆین ،سواری كردین و لەجێدا كەمتر
لە سەعات و نیوێك ،گەیشتینە شارەكە.
لە واڵتانی خۆرئاوا ،وەك ئەمەریكا و ئەورووپا و واڵتانی
تر ،ڕۆژانە تەالرسازی پێشدەكەوێت و هەڵدەكشێت و خانوو
و تەالرەكان لەسەر بنەمای ئابووری درووستدەكرێن ،بەو
مانایە كە لەجیاتی داگیركردنی زەوی بۆ درووستكردنی
خانوو ،لەجیاتی هەوا داگیردەكەن و تەالرەكان بەرزتر
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دەكەنەوە ،ئاسمان ئ��ازاردەری گ��ەورە بینادەكەن ،بەاڵم
من لەو كاتەدا شاری (بواستوپول)م بینی ،كە یەكێكە لە
شارە قەرەباڵغەكانی واڵتی سۆڤێت ،زانیم لەوێ لەجیاتی
ئەوەی لەسەر گریمانەی پەنجا نهۆم بیناكراوە و ئاسمان
ئازاردەر درووستكراوە .ئەو پەنجا نهۆمە بە شێوەی جیا و
كراوە درووستكراون ،خانووە یەك نهۆمەكان بە دووریی
مامناوەند لە یەكتری درووستكراون .زۆربەیان داڕماون و
لە شەڕدا سووتاون ،ئەو بەاڵیە ئەڵمانییەكان بۆ داگیركردنی
ب��ەن��دەرەك��ە ب��ەس��ەری هێناون( .ڤاسیلی) ف��ڕۆك��ەوان بە
شوفێری ئیڤایەكەی وت بوەستێت و دوای وەستان ئێمە
هەرسێكمان دابەزین و كە ئیڤایەكە دووركەوتەوە ،خێرا
ڕامانكردە خانوویەكی وێرانەوە (ڤاسیلی) وتی :ئێوە ئەو
دووانەتان لەو كاولەدا بمێننەوە و من دەچم چاوێك بە
بارودۆخەكەدا دەخشێنم.
سەرنج بەوەی ئەو پیاوە شارەزای بارودۆخی شارەكە
بوو ،ئێمهی بەجێهێشت ،ڕۆیشت ،من و (جۆزێف ستپانۆف)
هەلەكەمان قۆستەوە و نووستین و دوای سێ سەعات
(ڤاسیلی) گەڕایەوە ،ئێمهی لە خەو خەبەركردەوە ،هەردوو
بووخچەكەی كردەوە كە لەگەڵ خۆی هێنابوونی ،یەكێكیان
ن��ان و باسترمە و ئ��ەوی دیكە قاتێك جلی پاكوخاوێنی
ئەفسەرانی سۆڤێتی بوو ،سەرشانەكانی پان و قەیتانی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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تایبەتی پێوەبوو( ،ڤاسیلی) دوای نانخواردن وتی :ستالین،
چەرچڵ ،ڕۆزفلێت لە كۆشكی (لیوادیا)ی نزیك شاری (یالنا)
كۆدەبنەوە ،كۆنفرانسی سەرانی هەرسێ واڵت لە ڕۆژی
شەممهی ڕابردووەوە دەستی پێكردووە.
كاتێك ئ��ەو ه��ەواڵ��ەم بیست ،زۆر س��ەرس��ام ب��ووم و
زەندەقم چوو ،چونكە ئەو ڕۆژە هەینی بوو نیشانیدەدا ،كە
كۆنفرانسی سەرانی واڵتان هەفتەیەكی تەواو دەخایانێت،
چونكە لەوانەیە ئەو كۆنفرانسە تەواوبێت ،ناچاربووین كە
دەستبەجێ و بەبێ خۆخافاڵندن دەستبەكاربین .شاری
(سواتوپول)  130كیلۆمەتر لە شاری (یالتا) دووربوو ،واتە
شوێنی سازدانی كۆنفرانسەكەیه( ،ڤاسیلی) نەخشەكەی
خۆی لە گیرفانی دەرهێنا و وتی :بە هەرشێوەیەك بووە
ئەمشەو بگەینە شار (یالتا) ،ڕۆژانە لەنێوان سەعات سێ،
یان چ��واری دوان��ی��وەڕۆ چەندین ئیڤای خۆراكباركردوو
ب��ێ��رەدا ت��ێ��دەپ��ەڕن ت��ا ب��ۆ ش��اری (ئالوپكا) ب��ڕۆن و ئەو
شارە لێرەوە  30كیلۆمەتر دوورت��رە ،دەبێت ئێمە لەگەڵ
یەكێك لەو ئیڤایانە بچینە ئەو شارە و لە شاری (ئالوپكا)،
نەخۆشخانەیەكی عەسكەری هەیە ،كە چاودێریی سەربازە
بریندارەكان دەكەن.
(ڤاسیلی) دوای تەواوكردنی قسەكانی بەتەوسەوە پێكەنی
و ئاماژەی بەسەروكەللەی پێچراوی من كرد و بەردەوام
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بوو :ئێمە بەو ناونیشانەی كە تۆ برینداری و دەبێت بچیت
بۆ شاری (یاڵتا) ،بە ئەمبوالنسێك دەچین بۆ ئەوێ ،من لە
شاری یالتا شوێنێكی باشم بۆ مانەوە ڕەچاوكردووە ،دایك
و خوشكم لە دەرەوەی شارەكەدا دەژین.
بەحەپەسانەوە چاوێكم بە (ڤاسیلی)دا گێڕا و پرسیم:
كەوایە تۆ دایك و خوشكت لە سۆڤیەتن ،بۆچی پەیوەندیت
بە تیمی سیخوڕانەوە كردووە؟
(ڤاسیلی) سەری بەردایەوە ،ئاخێكی هەڵكێشا و وتی:
لەبەرئەوەی هەردوو براكەم لە شۆڕشی ساڵی  ،1938بە
بڕیاری ستالین لەسێدارەدران.
ئەو لەفافەی لە دەمم هەاڵندبوو ،ئەوكاتە كردبوومەوە،
ڕامكێشایە دواوە و وتم :ڤاسیلی پێم بڵێ تۆ چۆنت زانی ،كە
كۆنفرانسەكە لەكوێ و كەی سازدەدرێت؟
(ڤاسیلی) بزەیەكی كرد و وتی :كە ئێوەم بەجێهێشت و
چوومە شاری (سواتوپول) ،یەكسەر چوومە بەرگدروویەك
و دەستێك یونیفۆرمی گونجاوی ئەفسەرانی ئاساییشی
ن���اوخ���ۆی س��ۆڤ��ێ��ت��م ك���ڕی و ل���ە ك��ات��ی ق��س��ەك��ردن��دا لە
بەرگدرووێكەم پرسی كۆنفرانسەكە لەكوێ سازدەدرێت.
چۆن ئەو كارەت بە خەیاڵدا هات؟ بەرگدرووەكە سكااڵی لە دەست بارودۆخی خۆیدەك��رد و دەی��وت ،كە لە م��اوەی ئەم هەفتەیەدا زۆرب��ەی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئ��ەف��س��ەران و س��ەرب��ازەك��ان ب��ۆ چ��اك��ك��ردن و دروون���ی
جلوبەرگەكانیان سەردانی دەكەن ،جارێكیش بردوویانەتە
كۆشكی (ل��ب��وادی��ا) تا جلوبەرگی ت���ەواوی خزمەتكارانی
كۆشكەكە چ��اك��ب��ك��ات��ەوە ،ب��ەو ش��ێ��وەی��ە م��ن ب��ەو كورتە
لێكۆڵینەوەیە ،تێگەیشتم كۆنفرانسەكە لە ڕۆژی یەكشەممهی
ڕاب���ردووەوە لە كۆشكی (لبوادیا)ی هەڵكەوتەی شاری
(یالتا) ،دەستی پێكردووە ،هیشتا ئەنجامی گفتوگۆی سەرانی
هەرسێ واڵت ڕانەگەێنراوە.
سەعات نزیكەی 2ی دوان��ی��وەڕۆ ب��وو ،كە (ڤاسیلی)
یونیفۆرمی ئەفسەرانی ئاساییشی ن��اوخ��ۆی پۆشی و
پەتێكی زەردیشی لە قۆڵی چەپی كرد ،پاشان هەرسێكمان
ڕێمانكرد و بەرەو شاری (سواستوپول) كەوتینەڕێ .لەو
شارەدا كەس گوێی پێنەداین ،چونكە یونیفۆرمی ئەفسەرانی
ڕووسیمان لەبەردابوو ،تەنیا ژنەكان كە سەروكەللەی
پێچراومیان بە لەفاف دەبینی ،لە جێی خۆیان دەوەستان
و هێمای خاچیان لەسەر نێوچاوانیان دەكێشا .سەرئەنجام
گەیشتاینە گەنجینەی خۆراكی سوپا و (ڤاسیلی) چووە
ژوورەوە و دوای كەمێك گەڕایەوە ،پێی وتین كە بچینە
حەوشەكەوە.
ژمارەیەكی زۆر سەرباز سەرقاڵی باركردنی سندوقی
خواردەمەنی بوون ،من و (جۆزێف)ی عەدەد دۆشكەش
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لەسەر گونییەشەكرەكان دانیشتین و چ��اوەڕوان بووین،
دوای كەمێك (ڤاسیلی) لێمان نزیكبووەوە و وتی :ڕەزامەندیی
فەرماندەی ئەفسەرەكانم وەرگرتووە ئیڤایەك بمانگەیەنێتە
ش���اری (ئ��ال��وپ��ك��ا) ،پ��اش��ان هەرسێكمان س��وارب��ووی��ن و
ڕێمانكرد.
هێشتا ئیڤاكە چەند كیلۆمەترێكی نەبڕیبوو ،لەناكاو وەستا
و  10سەربازی چەك بەدەست گەمارۆیان دا و مقەدەمی
سوپا داوای ناسنامهی لە سەرنشینانی ئۆتۆمبێلەكە كرد.
لەو كاتەی كە من بۆ دەرهێنانی ناسنامەكەم دەستم لە
گیرفان ڕۆكردبوو ،هەموو لەشم وەك مێژۆك دەلەرزی
و هەرچۆنێك بێت دەرمهێنا و ل��ەگ��ەڵ كارتێكی ڕەن��گ
خۆڵەمێشی ،كە بە ناسنامە و مۆڵەتی سەربازی ئەژماردەكرا،
دامە دەستی (ڤاسیلی)( ،ڤاسیلی) توند لێی وەرگرتم و دای
بە مقەدەمەكە ،وتی جەنابی مقەدەم پەلەبكە و پێویستە ئێمە
چەندی زووە ئەو داماوە بگەیەنینە نەخۆشخانە.
مقەدەم لێی هەڵڕوانیم و بە داوای لێبووردنەوە پرسی:
ئایا برینەكەی ئەو داماوە ترسناكە؟
(ڤاسیلی) ب��ە تۆنێكی ك��وڵ هەستا و وت���ی :جەنابی
مقەدەم گوللە بەسەختی زیانی پێگەیاندووە ،س��ەرەڕای
ئەوەی دەموچاویشی زۆر برینداربووە ،گوللەیەكی دیكەش
شوێنێكی هەستیاری لەشی پێكاوە ،پێموانییە ئەو داماوە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەگەربێتو تا دوا تەمەنیشی زیندووبێت ،بتوانێت ژن بێنێت.
مقەدەم ناسنامەكانی پێداینەوە و بیستم ،كە بە یەكێك لە
هاوەاڵنی خۆی دەڵێت :بەو شێوەیەی ئەو پیاوە دەڵێت ئەگەر
گوللە سەروگوێالكی ئەو سەربازەی پێكابێت ،تەنانەت ئەگەر
گوللەی دووەم شوێنێكی هەستیاری لەشیشی نەپێكابێتو
نەیدەتوانی ژن بێنێت ،ب��ەاڵم خ��وا چ��ۆن زانیویەتی ئەو
پیاوە بە سەروگوێالكی ناشیرینی ناتوانێت هاوسەرگیری
بكات ،هەمیشە نیگەران و سوێی دەبێتەوە ،بۆیە گوللەیەكی
دیكەش ئەوێی پێكاوە تا لە هەموو ڕوویەكەوە بێخەم بێت.
ئەفسەرەكە قاقا پێكەنی و پاشان مقەدەم لە (ڤاسیلی)
پرسی :دەتوانی بڕیاری گواستنەوەی ئەو بریندارەم بۆ
نەخۆشخانەی (ئالوپكا) نیشان بدەی؟
یەكسەر دڵم داخورپا و (ڤاسیلی) دەستی بە پشكنینی
گیرفانەكانی خۆی كرد ،ئەوەندە درێژەی پێدا تا مقەدەم
تاقەتی چوو ،وتی :پێویست بە بڕیاری نەخۆشخانە ناكات.
دەی ،دەتوانن بڕۆن.
كاتێك ئیڤاكە ،گەیشتە شاری (ئالوپكا) ،تا ڕاددەیەك دنیا
تاریك داهاتبوو ،بە ناوەڕاستی شاردا تێپەڕین و لە بەردەم
نەخۆشخانەكە وەستاین ،و (ڤاسیلی) و (جۆزێف) دەست
و القیان گرتم و لە ئۆتۆمۆبێلەكە هێنایانمەخوار و ئیڤاكە
دووركەوتەوە و ئێمە بێئەوەی بچینە ناو نەخۆشخانەكە،
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بەپەلە بەرەو ڕێگەیەك ،كە بە شاری (یالتا) كۆتایی دەهات،
ڕۆیشتاین و وەك تیسكەی تفەنگێ دەڕۆیشتین و ئەو
ڕێكردنە نزیكەی دوای نیو سەعات گەیشتە ئەنجام ،ئێمە
بە بێ بەركەوتە بە پۆلیس و پاسەوانان لە شاری (یالتا)
نزیكبووینەوە( ،ڤاسیلی) بۆ زەوییەك ڕێنمایی كردین ،كە
ماڵی دایك و خوشكەكەی لەوێ بوو.
نیو سەعات لە نیوەشەو تێپەڕیوە و تاریكی و نوتەكی
باڵی بەسەر هەموو شوێنێكدا كێشابوو ،دوای كەمێك
گەیشتینە ب���ەردەم تەالرێكی ڤێالئاسا ،كە لە یەكێك لە
پەنجەرەكانی ڕووناكییەك بۆ دەرەوە شهوقی دەدای��ەوە،
من و (ج��ۆزێ��ف) ،لەبن دارێ��ك وەستاین و (ڤاسیلی) بە
پارێزەوە ب��ەرەو ڤێالكە ڕۆیشت و مستێكی بە پەنجەرە
ڕووناكەكەدا كێشا ،پاشان بە شێوەیەك ڕووخساری بە
شووشەكەوە نووساند ،كە لە ژوورەكەدا بینرا و لەناكاو
دەنگی ه���اواری ش��ادی و خۆشی لەناو ماڵەكە هەستا،
(ڤاسیلی) چووە ژوورەوە و دوای چەند خولەكێك پەردەی
بەردەم پەنجەرە ڕووناكەكە الدرا ،بەپارێزەوە گەڕایەوە و
(ڤاسیلی) پەیوەندی پێوەكردین ،پاشان هەرسێكمان چووینە
ژوورێكی جوان و ڕازاوە و مامناوەندییەوە ،كە دوو ژنی
بەدبەخت و پرچدرێژ لە كاتێكدا چاویان بەهۆی فرمێسكەوە
دەبریسكایەوە ،لەناویدا دەبینران .یەكێك لەو دوو ژنانە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دایكی (ڤاسیلی) بوو ،قژی خۆڵەمێشی و ڕوخساری تێك
قوپابوو ،ئەوی دیكە خوشكی هاوڕێكەمان بوو ،بە (لوبا)
بانگدەكرا و كچێكی تەمەن  20ساڵە و بااڵبەرز بوو.
لە كاتێكدا ژنەكان نانی ئێوارەیان ئامادەدەكرد ،چایان
دەم��دەك��رد( ،ڤاسیلی) بۆی باسی بەسەرهاتی هەاڵتن و
پەیوەندیكردنی بە ئەفسەرانی حیزبی نازی ئەڵمانیاوەی
كرد و پاشان دایكی وتی :ئاساییش چەندجارێك هاتووهتە
ماڵیان و پرسیاری ئەویان كردووە و لە ئاكامدا ئاساییشیش
وەك ئەو دوو ژنە قەناعەتی كردووە .كاتێك كە (ڤاسیلی)
هۆی گەڕانەوەی خۆی بۆ سۆڤێت پێ وتن و ئەركەكەی
ئاشكراكرد .یەكسەر ئەو دووژنە ئەژنۆیان شكا و خۆشی
و شادیان بارگەوبنەی تێكنا و دایكی لە پڕمهی گریانی
دا و (لوبا)ش هەوڵیدا لەوانەیە براكەی واز لە بڕیارەكەی
بهێنێت ،وتی كە شاری (یالتا) پڕە لە سەرباز و پۆلیسی
نهێنی ،بە شێوەیەك پاسەوانی كۆشكی (لیوادیا) دەكەن،
كە ناوەندی كۆنفرانسەكەیە و تەنانەت مێرولەیەكیش بەبێ
سەرنجڕاكێشان ،ناتوانێت بچێتە ژوورەوە.
كە (ڤاسیلی) ئ��ەو قسانەی لە دەم��ی خوشكەكەیەوە
بیست ،وتی :من بڕیاری خۆم داوە ،بە هەرشێوەیەك بووە
نەخشەی خۆم بە سەركەوتن كۆتایی پێدێنم ،لەبیرتان چوو
چییان بەسەر (گوپشا) و (ئالسی) هێنا؟
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خوشكەكەی (ڤاسیلی) یەكسەر ڕەن��گ��ی پ��ەڕی و بە
دەنگێكی پاڕانەوەئاساوه ،وتی :زۆر باشە منیش یارمەتیتان
دەدەم .بەیانی زوو قسە لەگەڵ (پارامانۆف) دەكەین ،ئەو
ڕێنماییمان دەكات.
(ڤاسیلی) سەری لەقاندو وتی :بەیانی زۆر درەنگە و ئێمە
كاتمان نییە ،واباشترە هەر ئێستا قسە لەگەڵ (پارامانۆف)
بكەین ،كە یەكێكە لە هاوڕێ دڵسۆزەكانی باوكم.
(ل��وب��ا) ب��ێ ئ���ەوەی ورت���ەی لێوەبێت ،چ��ووە ژووری
نووستنەوە و لە ماوەی كەمتر لە  10خولەك ،گەڕایەوە،
بینیم تەواو خۆی پۆشتەوپەرداخ كردووە ،ملپێچی لەملی
ئااڵندووە و چەند بەتانی و دۆشەك بە دەستییەوە دەبینرێت،
لەسەر زەوییەكە جێگەی بۆ من و جۆزیچف ڕاخست ،تا
ڕاددەی���ەك پێش ئ��ەوەی ئ��ەو و (ڤاسیلی) لە ژووورەك��ە
بچنەدەرێ ،من خەو بردمییەوە.
***
بەهۆی بەتوندی ڕاتەكاندنم لە خەو ڕاپەڕیم و بینیم
(ل��وب��ا) لەسەر س��ەرم��ەوە وەس��ت��اوە و بەحەپەساوییەوە
تەماشای سەعاتەكەی مەچەكی خۆی دەكات ،زانیم سەعات
چواری بەیانییە( .جۆزێف) خەبەری ببووەوە( ،لوبا) بەسەر
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئاماژەی بە دەرگاكە كرد و ئێمە بەدوایدا چووینەدەرەوە،
لە كاتی چوونەدەرەوە وتی :ڤاسیلی ئیشی بە ئێوەیە.
ئەو كاتە شەقامەكانی شاری (یاڵتا) چۆڵ بوون ،بێجگە
لە ئێمە سێ كەس ،هیچ كەسی دیكە لە شەقامەكە نەدەبینرا.
لە بەرامبەر تەالرێكی مۆدێرن وەستاین و (لوبا) دەرگاكەی
كردەوە ،بە دااڵنێكی فەرشكراو و جواندا تێپەڕین ،كاتێك
لە كۆتایی ڕاڕەوەكە گەیشتینە دەرگایەك( ،لوبا) وەستا و
لە دەرگاكەی دا و پاش كەمێك پیرەمێردێكی كورتەبااڵ،
كە بەهۆی تەمەندرێژییەوە پشتی كۆمابووەوە ،دەرگاكەی
ك��ردەوە و چووینە ژووری پڕ لە قەنەفەی سەرسامكەر.
دیوارەكانی بە كاغەزی لەزگە ڕازێنرابووەوە ،زەوییەكەی بە
فەرشی گرانبەها داخرابوو( ،ڤاسیلی) هاوڕێ دڵسۆزەكەی
باوكی ناساند ،كە بازرگانی ف��ەرش ب��وو .بتڵێك ڤۆدكا
(عارەقی ڕووسی) لەسەر مێزەكە بوو ،لەو كاتەی (ڤاسیلی)
ئەركەكەمانی دیاریدەكرد ،ڤۆدكام خواردەوە.
(ڤاسیلی) وتی :كۆشكی (لیوادیا) تایبەت كراوە بە شوێنی
حەوانەوەی ڕۆزفلێت ،سەرۆككۆماری ئەمەریكا و یاوەرانیان
و ستالین و یاوەرانیشی لە ڤێالی (ك��وری��س) ،كە چەند
كیلۆمەتر دوورترە بەسەردەبەن و چەرچڵ سەرۆكوەزیرانی
بەریتانیا لە ڤێالیەكی دیكە مەنزڵی خستووە ،ئ��ەو سێ
سەرانی واڵتان ،هەمووڕۆژێك دوانیوەڕۆیان لە كۆشكی
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(لیوادیا) ڕاوێ��ژدەك��ەن ،دواب��ڕی��اری س��ەران دوێنێ دوای
نیوەڕۆ دراوە و ئەمڕۆ ئەوێ بەجێدەهێڵن ،تەواوی ئەوانەی
لە كۆشكی (لیوادیا) نزیكدەبنەوە ،بەوردی دەپشكێندرێن
و هیچ كەسێك بەبێ بەدەستەوەبوونی مۆڵەتی نووسراو
ناتوانێت بچێتە ژوورەوە ،جەنابی (پارامانۆف) ،كە هاوڕێ
كاربەدەستەكانی بۆمان ڕێكدەخەن ،مۆڵەتی نووسراو
وەربگرین و نەخشەی كۆشكەكەشمان پێدەدەن.
ل��ێ��رەدا (ڤاسیلی) ب��ێ��دەن��گ ب���وو ،پ��اش��ان وت���ی :ب��ەاڵم
خەوشی كارەكە لەوەدایە ،كە ناتوانین بۆ چووە ژوورەوە
جگە لە مۆڵەتنامهیهك زیاتر وەربگرین و تەنیا یەكێك لە
ئێمە دەتوانێت بچێتە ناو كۆشكەكەوە ،لە ڕیزی بینەراندا
دابنیشێت و ئەو یەك كەسەش بۆ خۆم دەبم.
من و (ج��ۆزێ��ف) زمانی ناڕەزاییمان ك���ردەوە ،بەاڵم
(ڤ��اس��ی��ل��ی) ب���ەئ���ەدەب���ەوە ق��س��ەك��ەی پ��ێ ب��ڕی��ن و وت��ی:
بەرپرسیارێتیی كۆمەڵی دووەم ،كە ئێوەش لەوانن و من
فەرمانم پێكراوە دەبێت كارەكان ڕێكبخەم و بێجگە لەوانە
من لە هەموو ڕووی��ەك��ەوە لە ئێوە ئامادەترم و وێ��ڕای
ئەوەش من نیازی تۆڵەم هەیە.
كاتێك ئەو قسانەم لە دەمی (ڤاسیلی) بیست ،هەم من
و هەم (جۆزێف) ،تێگەیشتین بگرەوبەردە بێسوودە و ئەو
پیاوە ڕاستدەكات و جگە لەوەی بەرپرسمان بوو ،خودی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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خۆیشی خوازیاری ئەنجامدانی ئەو كارەیە ،ئەوەشمان
دەزانی ئەگەر لە جێبەجێكردنی مەبەستی سەركەوتووبێت،
یەك لە هەزار ئەگەری بەزیندوویی مانەوەی هەیە ،چونكە
كەسێكە ئەركەكەی كوشتنی ستالین بوو .دەبوو ئەركەكەی
بە بۆمب ئەنجامبدات و ئەگەر لە كاتی تەقینەوەی بۆمبەكە
بۆ خۆشی نەدەكوژرا ،لەسەدا سەد پۆلیس دەستگیریان
دەك��رد ،یان دەیانكوشت .هەرچۆنێك بێت ،دوای ئەوەی
بڕیاربوو (ڤاسیلی) وەك ئەفسەری بینەر بچێتە كۆشكەكەوە،
ئێمە نەخشەی بڕیارەكەمان ڕێكخست و نەخشەكەمان بەو
شێوەیە بوو ،دوا ئەوەی (ڤاسیلی) چوو بۆ ناو كۆشكەكە،
(جۆزێف) ئیڤایەك بدزێت و لە نزیك ماڵی دایكی (ڤاسیلی)
بیوەستێنێت ،بەهۆی ئەو ئیڤایەوە ڕادەكەین ،لە ڕێگەی
وشكانییەوە دەچینەوە ناو ئەڵمانیاوە .سەرنج بەوەی كە
لەو ماوەیەدا من بێكار دەبم و هیچ ئەركێكم لەسەر شان
نەبوو ،بۆیە بڕیاربوو لەگەڵ (لوبا) لە ماڵی (پارانۆف)
دا بمێنمەوە ،چ��اوەڕوان بم( .ڤاسیلی) لەسەر جێگەكەی
پاڵكەوتوو یەكسەر خەوی لێكەوت و من جۆزێف لەسەر
زەوی پاڵكەوتین و نووستین.
كاتێك الی نیوەڕۆ خەبەرم بووەوە( ،جۆزێف) ڕۆیشتبوو،
هیچ شوێنەوارێكی (پارامانۆف)ی بازرگانی فەرشفرۆشیش
نەدەبینرا ،بەاڵم دوای چەند خولەكێك پیرەمێرد هاتەوە،
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مۆڵەتێكی ڕەنگزەردی نیشاندام و وتی :بەدەستهێنانی ئەو
مۆڵەتە هەزار ڕۆبڵ لەسەر من كەوت.
س��ەع��ات دووی دوان���ی���وەڕۆ (ڤ��اس��ی��ل��ی)م��ان ل��ە خەو
هەستاند و لە كاتێكدا بزەیەكی لەسەر لێوان بوو ،بەوپەڕی
ئاسوودەییەوە مۆڵەتنامهی چ��وون��ەژوورەوەی كۆشكی
لە (پارامانۆف) وەرگ��رت .نە من و نە (لوبا) هیچكاممان
هەستمان بە بەرسییەتی نەدەكرد ،بەاڵم كاتێك پیرەمێرد
خ���واردن���ی ل��ەس��ەر م��ێ��زەك��ە دان����ا( ،ڤ��اس��ی��ل��ی) ب��ەوپ��ەڕی
ئیشتیاوە بەرچایی كرد و دوای تێرخواردنی ،بەدیقەتەوە
دەمانچەكەی پشكنی و لە جێی خۆی هاویشتەوە ،لەژێر
چاكەتەكەی شاردییەوە .پاشان ئامادەی ڕۆیشتن بوو ،لە
جێگەی خۆی هەستا .لە كاتێكدا توند دەستیم دەگوشی،
بە زمانی ئەڵمانی وتم :بە هیوای یەكتربینینەوە( .ڤاسیلی)
سەری لەقاند و (لوبا)ی خوشكی بە خۆیەوە گوشی ،ئەو
كچە وێ��ڕای ڕەنگپەڕین و هەڵلەرزینی ،لەگەڵ ئەوەشدا
شاردییەوە و تێگەیشت ،كە شۆكی لەناكاو و نیگەرانكەری
ئەو بەسەرهاتە ،لەوانەیە براكەی تووشی كێشە بكات .دوای
كەمێك دەرگاكە لەپشتەوەی (ڤاسیلی) داخرا و من و (لوبا)
بۆ ماوەی پازدە خولەك چاوەڕوانمان كرد ،پاشان لە ماڵی
پارانۆفەوە بەڕێكەوتین و (لوبا) لەجیاتی ئەوەی لە ماڵی
خۆیان بچێتە ژوورەوە ،بەرەو كێڵگەیەكی گچكەی بردم ،كە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هەر لەو نزیكە و كەوتبووە پشت حەوشەی ماڵەوەیان ،لەو
كێڵگەیە خانوویەكی دارینی گچكە هەبوو ،كە (لوبا) نیوەی
دەرگاكەی كردەوە ،تا بەباشی چاومان لە حەوشە و ماڵەكە
بێت و پاشان منی بەتەنیا بەجێهێشت و بۆ خۆی ڕۆیشت.
لەمێژ نەبوو دنیا تاریك ببوو ،لەپڕ تەپەی پێ بەرگوێم
ك��ەوت و دەرگ��ای كوخەكە ك��رای��ەوە( ،لوبا) بەگریانەوە
وەژووركەوت.
بەحەپەسانەوە دەستیم گرت و وتم :لوبا بۆچ دەگریت،
ئایا هیچی خراپ ڕوویداوە؟
(لوبا) بە هەنیسكدانەوە وەاڵمی دایەوە :بەڵێ ،تەواوی
نەخشەكەمان بووە بڵقی سەر ئاو( ،ڤاسیلی) نەیتوانیوە
ب��ەس��ەرك��ەوت��ووی��ی ئ��ەرك��ەك��ەی ئ��ەن��ج��ام��ب��دات ،هەرچەند
نەیتوانیوە ڕابكات و خۆی بگەیەنێتە ئێرە ،لەگەڵ ئەوەشدا
برینداربووە و سینگی پێكراوە ،توند تووند چاكەتەكەی لە
خۆی وەرپێچاوە .وتم :ئێستا (ڤاسیلی) لەكوێییە؟
 لە ماڵی (پارامانۆفە).خێرا لەفافەكەی س��ەرم لێكردەوە و یەكسەر فڕێمدا،
چونكە لەمەودوا پێویستی بەوە نەبوو سەرم بەوە ببەستم.
هەردووكمان بەپەلە لە كوخەكە هاتینەدەر ،ڕامانكرد و
سەرئەنجام گەیشتینە ماڵی پارانۆف .پیرەمێرد بەگومانەوە
چاوی بە سەرتاپامدا گێڕا و زانیم ،كە لەبەرئەوەی لەفافەكە
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بە سەرمەوە نهمەوە ،نەی ناسیمەوە ،بەاڵم (لوبا) پاڵەستۆی
دا و هەردووكمان چووینە ژووری نووستنەوە.
(ڤاسیلی) لەسەر تەختە خەوەكە ڕاكشاوە ،كراسەكەی لە
بەریدا داكەندبوو ،برینێكی قووڵ و ترسناك لەسەر سینگی
دەبینرا .گۆشتی سەر سینگی هەڵتەكاندووە ،ئێسكەكانی
دەركەوتبوون و من سەرم سوڕما ئەو برینە سەیرە چۆن
ب��ووە ،بە چوونە ژوورەوەم���ان (ڤاسیلی) لەژێر لێوانەوە
وتی :جۆزێف ،تۆی؟ لەناكاو بیرم كەوتەوە كە جۆزێف
تا ئەو سەعاتە ن��ەگ��ەڕاوەت��ەوە ،لە خۆمم پرسی كە ئایا
توانیویەتی ئەركەكەی خۆی جێبەجێ بكات ،یان ڕووسەكان
دەستگیریان كردووە.
(ڤاسیلی) بە ناڵە و هاوارەوە لە شوێنی خۆی هەستا و
لەسەر تەختە خەوەكە دانیشت ،وتی :پێویستە ئێمە هەر
ئێستا بڕۆین ،ئەگینا درەنگمان لێ دادێت.
(لوبا) بەترسەوە ڕووی لە من ك��رد ،وت��ی :ئ��ەو زۆر
نەخۆشە و بەو حاڵە ناتوانێت ڕێ بكات.
(ڤاسیلی) بەزەحمەت و زمانگیرانەوە وتی :ئەو برینە
زۆر لەوە خراپترە ،كە دیارە ژاندەكات.
(ڤاسیلی) دوای ئ��ەوەی ،ئ��ەوەی وت ،بە ل��ۆژەل��ۆژ لە
جێگەكەی هەستا و چاكەتە سەربازییەكەی كردەبەر ،خۆی
توندكرد ،ددانەكانی لەچیڕەوە برد و بەرەو دەرگاكە چوو.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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من و (لوبا) هەردووكمان چووینە بن قۆڵەكانی (ڤاسیلی)،
چووینە سەر شەقامەكە و بههێمنی ڕۆیشتین( .ڤاسیلی)
زۆر هیالك و نەخۆش دەهاتە بەرچاو ،تا بڵێی بارودۆخی
ترسناك بوو ،من دۆش دادەم��ام كە بۆچی تووشی ئەو
بارودۆخە بووە ،چۆن نەیتوانیوە ستالین بكوژێت ،بەاڵم
دەمزانی دەبێت ماوەیەك دان بە خۆمدا بگرم تا وەاڵمی ئەو
پرسیارانەم وەربگرمەوە.
زۆر زوو گەیشتینە دەرەوەی ش���ار و ئ���ەو كاتە
نزیكەی نیو میل لە ماڵەوە دووركەوتبووینەوە( ،ڤاسیلی)
ب��ەزەح��م��ەت وت��ی :دەب��ێ��ت ئێمە ئ��ەوەن��دەی دەت��وان��ی��ن لە
ماڵەوە دووربكەوینەوە ،تا هەواڵێكی جۆزێفمان پێ بگات
و بزانین توانیویەتی ئۆتۆمۆبێلەكە بدزێت ،ی��ان ن��ا .من
كە نەمتوانیوە كاری خۆم جێبەجێ بكەم ،ئەگەر ئەویش
نەیتوانیبێت ،بێگومان دەكەوێتە دەستی پۆلیس و لەوانەیە
ئاشكرامان بكات .كەوایە ئەوەندە سەبر دەگرین تا بزانین
چی بەسەرهاتووە ،لە ماڵەوە دووردەكەوینەوە .ئێمە تا
نیوەشەو لە كوخێكی ك��ەالوەدا سەبردەگرین ،ئەگەر ئەو
ت��ا ئ��ەو كاتە ن��ەگ��ەڕای��ەوە ،نەخشەیەكی ت��ر دەكێشین و
هەرسێكمان لە جادەیەك پەڕینەوە و ب��ەرەو كێڵگەیەكی
گەورەو فراوان ڕێمانكرد ،زۆر زوو گەیشتینە كوخێك كە
شووشەی پەنجەرەكانی شكاوە،دەرگاكەی لەسەر الیەك
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ب��ەه��ەڵ��واس��راوی م��اب��ووەوە و (ل��وب��ا) لهچكەكەی لەسەر
زەوی ڕاخست ،بە هاوكاریی یەكتری (ڤاسیلی)مان لەسەر
پاڵخست و لەو كاتەی ،كە هەموومان چاوەڕوانی سەعات
12ی شەو و جێبەجێكردنی قۆناغی داهاتووی نەخشەكە
بووین( ،ڤاسیلی) بەهێمنی باسی ڕووداوەكەی كرد و وتی:
دوای ئ��ەوەی لە ماڵی (پ��ارام��ان��ۆف) چ��ووی��ن��ەدەرەوە،
من و جۆزێف لە یەكتری جیابووینەوە تا هەریەكەمان
بۆ جێبەجێكردنی ئەركەكەی خۆمان بڕۆین ،واتە من بۆ
كوشتنی ستالین و (جۆزێف) بۆ دزینی ئۆتۆمۆبێلێك ،كە
بتوانین پێی ڕابكەین .من بەرەو كۆشكی (لیوادیا) ڕۆیشتم
و هەستمكرد هەر كیلۆمەترێكی ڕێگەكە پڕە لە ئێشكگر و
پۆلیس ،بەاڵم لەبەرئەوەی یونیفۆرمی سەربازیم لەبەردابوو،
هیچ كەس هەقی بەسەرمەوە نەبوو.
هەرچۆنێك بێت ،كە گەیشتمە كۆشەكەكە و مۆڵەتنامهی
چوونەژوورەوەم نیشاندا ،سەرەتا پاسەوانەكان پشكنیانم
و ت��ەن��ان��ەت دەمانچەكەشیان ل��ێ��وەرگ��رت��م و تێگەیشتم
پێویستە كارەكەم بەبۆمبە بچووكەكە جێبەجێ بكەم ،كە
لەسەر سینگم شاردبوومەوە ،بڕیارمدا ئەوەندەی دەتوانم
لە ستالین نزیكببمەوە ،ئەوجا دوگمەكەی دابگرم تا بۆ
خۆم و ستالین و تەواوی ئەوانەی ،كە لە هۆڵی كۆشكەكە
ئامادەبوون ،بكوژم.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ب��ەو خ��ەی��اڵ��ەوە چ��ووم��ە ن��او ه��ۆڵ��ی دەرەوە و ل��ەوێ
دوو ئەفسەری پۆلیس كارتی بانگهێشت و مۆڵەتنامهی
چ�����وون�����ەژوورەوەی م��ن��ی��ان ب��ەدی��ق��ەت��ەوە ب��ە لیستێك
بەراوردكرد ،كە لەسەر مێزی بەردەمیان بوو ،بەاڵم ناوی
من لە لیستەكەدا تۆمار نەكرابوو ،زانیم ناتوام بچمە ناو
كۆشك و هۆڵی كۆنفرانسەكەوە ،مۆڵەتنامەكەم ساختەیە.
ه��ەر ئ��ەو ك��ات��ە ك��ە دوودڵ و ب��ێ ه��ی��وا م��اب��ووم��ەوە،
ئۆتۆمبێلێكی سواری گەورە لە بەردەم كۆشكەكە وەستا
و چەند ئەفسەر و سیاسەتكارێك دابەزین ،پاسەوانەكان
ڕێزیان نواند و هەڵبەتە نەیانپشكنین و منیش هەلەكەم
ق��ۆس��ت��ەوە و خ��ێ��را ل��ە هۆڵەكە چ���ووم���ەدەرێ و ب��ە الی
ئۆتۆمۆبێلەكەی دیكەدا سووڕامەوە و دوای ئەوە ،ئێستا
جارێكی دیكە چوومەوە ژوورەوە ،ئەم جارەیان هیچ كەس
داوای هیچی لێ نەكردم ،لەڕاستیدا هەر ئاگایان لەوە نەبوو،
كە ببینن نامۆیەك بەو دۆخەوە دەچێتەناو هۆڵەكەوە ،یان
نا .دوای چەند ساتێك بە هۆڵی دەرەوەدا تێپەڕیم و چوومە
ناو حەوشەیەكی گ��ەورە و زل��ەوە ،ئینجا بە پلیكانەكاندا
سەركەوتم و لە ئاكامدا پێم نایە هۆڵە گەورەكەوە.
من لە قسەی ئامادەبووانەوە زانیم ،كە دواكۆنفرانس
نەبەستراوە و بڕیارە ئەمڕۆ بڕیاری سەرانی دەوڵەتان
بە دنیا ڕابگەیەنرێت .ژمارەیەكی زۆر لە سیاسەتمەداران
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و ئەفسەران لە هۆڵەكە دەبینران ،من بەهێمنی دەستمكرد
بە هاتن و چ��وون ،ب��ەاڵم نە ڕۆزفلێتی سەرۆككۆماری
ئەمەریكام بینی ،نە چەرچڵی سەرۆكوەزیرانی بەریتانیا.
پازدە خولەك بەم شێوەیە تێپەڕی و لەناكاو ژاوەژاوەكە
بێدەنگ ب���وو ،ژم��ارەی��ەك ب��ەرپ��رس ل��ەس��ەر پلیكانەكان
دەركەوتن و لە بەرامبەر ئەو ژمارەیە ،پیاوێكی كورتەبااڵ
و بەتەمەن دەبینرا ،دەستبەجێ ستالینم ناسی و لەجیاتی
پایپەكەی خ��ۆی ،جگەرەی ب��ەدەم��ەوە و ڕووی ك��راوە و
گەش بوو.
كاتێك ستالین لە پلیكانەكان هاتەخوارەوە ،من ڕێك دە
پێ لێی دووربووم و ستالین بۆئەوەی ڕێگەی بۆ بكەنەوە
وەستا ،من وەك دەرزییەك كە موگناتیس ڕایبكێشێت ،پاڵم
بە ئامادەبووانەوە ناو بەرەوپێش چووم و تا ڕاددەی��ەك
توانیم دەست لە ستالین بدەم ،پاشان لەسەرخۆ دەستم
بردە ناو چاكەكەتەكەم بەرەو سینگم ،وات ه بۆ هەمان شوێن
درێژكرد ،كە بۆمبە گچكەكەی تێدا شاردراوەتەوە ،دەستم
بە ماشەی بۆمبەكە كەوت كە لەسەر سینگم بوو.
دڵم وەك بیی ناو ئاو دەل���ەرزی ،دەمزانی كە كەمتر
لە پێنج چركە ،ئەو هۆڵە بەسەریەكدا دادەڕمێت و هیچ
كەس تەنانەت بۆ خۆشم ،دەكوژێت و من زۆر نیگەران
نەبووم لەوەی دەكوژرێم و تەنانەت هەستم بە دڵخۆشیش
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دەكرد ،چونكە بەو شێوەیە تۆڵەی بكوژی باوكم و براكانم
وەردەگیرایەوە.
هەناسەیەكی قووڵم هەڵكێشا و پاشان یەكسەر ماشەی
بۆمبەكەم ڕاكێشا و چاوەكانمم نووقاند.
تا مرۆڤ كارێك ئەنجام نەدات ،ئەو كارە لەبەرچاوی
سادە و هیچ نییە ،بەاڵم كاتێك كارێكی ئەنجامدا ،پەشیمان
دەبێتەوە و دەترسێت .بە هەمان شێوەش كەسێك كە
بڕیاری خۆكوشتن دەدات و خۆی هەڵدداتە ناو ئاوەوە،
جگە لە مردن بیر لە هیچی دیكە ناكاتەوە ،بەاڵم كە كەوتە
ڕووبارەكەوە و زانیی تا چەند چركەیەكی دیكە دەمرێت،
پەشیمان دەبێتەوە ،لە بیری ژیاندا داوای فریاكەوتن دەكات.
منیش لەو كاتەدا ئەو دۆخەم هەبوو ،دوای فشاردانی
دوگمهی بۆمبەكە ،چ��اوەڕوان بووم پێنج چركەی دیكە
بكوژرێم و هەموو ئ��ەوان��ەی ئەوێش ل��ەن��اوب��ەرم ،بەاڵم
لەناكاو لە سینگمدا هەستم بە ئازارێكی زۆرك���رد ،وای
دەنواند ئەو ئازارە بههۆی بیركردنەوەی نیگەرانكەر و لە
تەقینەوەیەكدا ڕوودەدات .ئازارەكە بەدەگمەن زیادیكرد و
وردە وردە دەورووبەری تەنییەوە ،كەچی هیچ تەقینەوەیەك
ڕووی ن���ەدا ،ب��ەاڵم خ��ۆ ب��ۆخ��ۆت دەزان���ی ف��ش��ارك��ردن لە
دوگمهی بۆمبێكی گچكە ،كەپسولە مسییەكەی پێكهاتەی
ئەسید دەشكێت و ئەسیدەكە بەهۆی بۆڕییەكی باریكەوە
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بڕژێتەسەر تەقینەوەكە و بۆمبەكە بتەقێنێتەوە و دنیا
وێرانبكات ،بەاڵم من لەو كاتەدا بە ترس و لەرزەوە زانیم
هەرچەند هەڕەمەكە كەپسولەكەی شكاندووە ،لەگەڵ
ئەوەشدا لەبری ئەوەی ئەسیدەكە لە بۆڕییەكەوە بڕژێت،
لە ه��ەرچ��وارالی بۆمبەكەوە ه��ات��ووهت��ەدەرەوە و بەسەر
سینگمدا دەڕژێت.
نیگەرانی و ترسم بەهۆی ئ��ازار و برینی سینگمەوە
نەبوو ،بەڵكو لەوە هەستم بە ناڕەحەتی دەكرد نەمتوانیبوو
ستالین بكوژم .ههرچۆنێك بێت ،هەموو گیانم دەسووتا
و من بە ڕووناكاییە كەمەكەی ناو تاریكییەكە هەستمكرد
ستالین تۆقە لەگەڵ پیاوێكی دیكە دەك��ات و پێدەكەنێت
و ڕوخساری لە بەرچاوم لێڵبوو ،پەیتا پەیتا هۆڵەكە بە
دەوری سەرمدا خوالیەوە ،ئەوەندەی نەمابوو لەهۆش خۆم
بچم .هەمووشتێك كۆتایی پێهاتووە و ماندوبوون و هیالكی
و نەخشەكەمان بووە بڵقی سەرئاو.
(ڤاسیلی) لێرەدا بێدەنگ ب��وو ،ناوچاوانی گرژكرد و
من بەنیگەرانییەوە لەژێر لێوەوە وت��م :چەند خ��راپ بوو
ئەو هەموو ماندووبوونەمان ،بە تێكچوون و خراپبوونی
بۆمبەكە بەفیڕۆ چوو :دەی ،بەردەوام بە.
(ڤاسیلی) نااڵندی و سەری ڕاوەشاند و وتی :من دوای
ئەوەی هەستم بە سووتانەوە كرد ،هەنگاوێك هاتمە دواوە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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و وەه��ا گێژبووم ،كە بۆ دواوە كشامەوە توند خۆم بە
یەكێك لە ئەفسەرە بەریتانییەكاندا دا و لەژێر لێوانەوە
داوای لێبوردنم لێكرد و بە ل��ۆژەل��ۆژە ڕێگایەكم بەناو
ئامادەبوواندا كردەوە ،لە هۆڵەكە هاتمەدەرەوە .لە تەواوی
ئەو ماوەیەدا بە دەستم توند سینگمم دەگوشی ،بەاڵم كەس
هەستی پێنەكردم و هەموویان چاویان لە ستالین بڕیبوو.
دەمزانی ئەسیدەكە وردە وردە پێست ،گۆشت ،ئێسكانمی
خ��واردووە ،شەبەقێك لە سینگمدا دەكاتەوە ،لە پشتەوەڕا
دەكرێتەوە ،ئەو شوێنەوارە ئاكامی نابێت جگە لە مردنی
مسۆگەر.
من بەبێ سەرنجڕاكێشانی هیچ كەسێك لە دەرگاكە
چوومەدەرەوە ،بەاڵم ئازاری سینگم وا توند ببوو ،هەستم
دەكرد ناتوانم تەنانە هەنگاوێك هەڵبێنم.
لە بەردەمی كۆشكەكە ئۆتۆمبێلێكی سواریی گەورە
پارككرابوو ،بە لۆژە لۆژ لە شوفێرەكەی نزیكبوومەوە و
وتم :تووشی دڵەكوتە و بوورانەوە بووم و ئەگەر دەكرێت
بمگەیەنێتە (بالنا).
شوفێرەكە بە نیگەرانییەوە داوای لێبوردنی كرد و وتی:
بڕیارم پێكراوە ئێرە بەجێنەهێڵم.
خ��ەی��اڵ��م ب��ەت��ەن��ی��ا ل��ەس��ەر دوورك���ەوت���ن���ەوە ب���وو ل��ەو
دەورووب���ەرە ،وەك دەمزانی ئەگەر هێزم لەبەر ببڕێ و
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بكەومە سەر زەوی ،پۆلیسەكان دەمبەنە نەخۆشخانە و
پاشان بۆمبەكەی سهر سینگم ئاشكر دەبێت و لەبەرئەوە
بە گرانی و كوتەكوت بە پێچەوانەی جادەكە ڕێم كرد ،بەاڵم
لەناكاو لە پشتمەوە دەنگی هۆڕنی ئۆتۆمۆبێلێكم بیست و
ئۆتۆمۆبێلێك لەتەنیشتم وەستا ،شوفێرەكەی ،وتی قوربان
شوفێری ئەو ئۆتۆمۆبێلە سەربازییە پێیوتم ،كە تۆ پێویستت
بە دكتۆرە ،سەركەوە بتگەیەنمە نهخۆشخانە.
من سواری ئۆتۆمۆبێلەكە بووم و شوفێرەكە بێئەوەی
پ��رس��ی��ارب��ك��ات ،گەیاندمییە ش���اری یالتا و ل��ە ب���ەردەم
نەخۆشخانەیەك وەستا و منیش بەسوپاسكردنەوە لە
ئۆتۆمۆبێلەكە دابەزیم و چوومە ناو نەخۆشخانەكە ،بەاڵم
لەجیاتی چوون بۆ ژووری پزیشك ،بە ڕاڕەوەكەدا ڕۆیشتم
و لە دەرگای دواوە چوومەدەرەوە و هیچ كەسیش پێشی
پێ نەگرتم و بێئەوەی ڕووب����ەڕووی هیچ مەترسییەك
ببمەوە ،خۆم گەیاندەوە ماڵی (پارامانۆف)(.
بەسەرسامییەوە گوێمان لە قسەكانی (ڤاسیلی) دەگرت،
ب��ەاڵم خەیاڵم ل��ە شوێنێكی دیكە ب��وو ،بۆچی بۆمبەكە
نەتەقیوەتەوە ،ئایا دەكرێت كەسێك دەستكاری كردبێت،
یان بۆچی جۆزێف نەگەڕاوەتەوە؟
هەموو ئەو پرسیارانە لە خەیاڵمدا بێوەاڵم مانەوە ،پاشان
دەستم بردووهتە ژێر كراسەكەم و تێپەكەی لە چوار دەوری
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بۆمبەكەی سەر سینگم هاڵێندرابوو ،كردمەوە و بۆمبەكەم
هێنایەدەرەوە ،لە بەر تیشكی دەنكەشقارتەیەك تەماشام
كرد ،بەاڵم لە دەرەوەوە هیچ كەموكوڕییەكی نەبوو.
(ڤاسیلی) بەرزەپێ لە جێگەكەی هەستا و بۆمبەكەی
لێوەرگرتم و بەرەو پەنجەرەكە ڕۆیشت و دوگمهكهی  ،كە
ئەوەندەی تاڵەشقارتەیەك بوو ،ڕایكێشا و بە هەموو هێزی
خۆیەوە هەڵیدایە دەرەوە.
ئێمە هەموومان لەپشت دارڕایەڵەكان خۆمان بە زەویەوە
نووساند ،بەاڵم هیچ ڕووی نەدا و بۆمبەكە نەتەقییەوە،
تێگەیشتین بۆمبەكەی منیش خراپبووە.
سەعاتێك لە نیوەشەو تێپەڕی ،ب��ەاڵم جۆزێف هیچ
هەواڵێكی نەبوو( ،ڤاسیلی) بهنیگەرانییەوە وتی :من بە
پارانۆفم وتووە ،كە جۆزێف گەڕایەوە ،بۆ ئێرەی بنێرێت.
بێگومان فەقیرە لە كاتی دزینی ئۆتۆمۆبێلێكدا كوژراوە.
من دڵنیابووم جۆزێف (عەدەد دۆشكەكەی فڕۆكەكە)،
نە كوژراوە ،نە ڕووسەكان بە دیلیان گرتووە ،بەڵكو لەو
كاتەدا ،لە ژوورێكی ڕێكوپێك و جواندا لەسەر تەختەخەو
دانیشتووە و دەخ��وات��ەوە ،دەمزانی ئەگەر ئەو ئاشكرای
كردبین ،بێگومان ه���ەرزوو پۆلیس و س��ەرب��ازەك��ان لە
بەدواداگەڕانی ئێمە ،هەمووشوێنێك هەڵدەگێڕنەوە.
دەبووایە چەندی زووە لەوێ دووردەكەوتینەوە ،كەچی
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هیچ كاممان ن��ەم��ان��دەزان��ی ب��ۆ ك��وێ بچین .تاكە ڕێگای
چارەسەر ،گەڕانەوە بوو بۆ ئەڵمانیا .هەرچەند (ڤاسیلی)
ئ��ارەزووی نەدەكرد خێزان و هاوڕێكانی و (پارامانۆف)،
بەجێ بهێڵێت .لەگەڵ ئەوەشدا زانی مانەوە لەوێ بارتەقای
مردنە و لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانین خوشك و دایكی لەگەڵ
خۆمان بەرین ،بۆیە مااڵواییمان لێكردن و دوو بەدوو
كەوتینەڕێ.
بەو شێوەیە سەفەری پڕ ئازار و دڵتەنگمان بەرەو ئەڵمانیا
دەستیپێكرد .ئەو شەوە تا بەیانی بەالڕێیاندا ڕێمانكرد و بۆ
بەیانی لە بیشەاڵنێكدا خەوتین و هەفتەیەك بەم شێوەیە تێپەڕی،
شەوانە دەڕۆیشتین و بە ڕۆژیش پشوومان دەدا و خۆمان
دەشاردەوە .تا سەرئەنجام گەیشتینەوە شاری (سواستوپول).
لە ماوەی ئەو هەفتەیەدا (ڤاسیلی) تەنگ و چەڵەمهیەكی زۆری
بەسەربردبوو .سەرما كڕێوەی دەكرد و برینپێچی دەوری
سینگی و كێم و زووخاوی (ڤاسیلی) سست بووە ،برینەكەی
هەاڵوسا بوو ،بۆگەنی كردبوو ،تاكە كارێك كە لە دەستمان
دەهات ،برینەكە بە ئاوی سارد و پاك بشۆینەوە .نە لەفافمان
پێبوو ،نە دەرمان ،النیكهم ڕێ بە چوونەناوەوەی میكرۆب
بگرین و ڕێگەنەدەین برینەكە بۆگەن بكات ،بەاڵم بە درێژایی
ئەو ماوەیە تەنانەت جارێكیش (ڤاسیلی) زمانی بە پرتەوبۆڵە
و ناڕەزایی و نیگەرانی نەكردەوە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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چەند ڕۆژێ��ك لە ك��ەالوەك��ان��ی لەنگەرگاكاندا خۆمان
ش�����اردەوە و چ�����اوەڕوان ب��ووی��ن ب��ەش��ك��م ئ���ەوە خ��وای��ە
كەشتییەك بێتە دەری��ای سپی ناوەڕاستەوە ،پارە بدەینە
كرێكارێكی تا بەنهێنی سەرمان بخات و لە گەنجینەكەی،
یان لە شوێنێكی دیكە بمانشارێتەوە ،ئەوەندەی پێنەچوو
چاوەڕوانیمان كۆتایی پێهات ،من بڕێك پارەم بە كرێكاری
كەشتییەك دا و من و (ڤاسیلی) سەرخست و لە كەناری
(ئۆدیسا) دایبەزاندین.
لەوێ بە پێیان كەوتینەوەڕێ .جلوبەرگەكەمان چڵكن
و دڕاب��وو ،لەبەرئەوە سواری ئیڤایەكی سوپا بووین ،كە
ب���ەردەوام بە ج��ادەك��ەدا دەه��ات و دەچ��وو .ب��ەم شێوەیە
گەیشتینە ش��اری (ب��س��ارب��ای��ا) ،ك��ە پێشتر ل��ە شارەكانی
(ڕامالی) بوو ،ئێستا بە سۆڤێتەوە لكاوە.
برینەكەی سینگی (ڤاسیلی) بە شێوەیەكی ترسناك
بۆگەن و چڵكی كردبوو ،ئەو پیاوە تایەكی بەتین دایگرتبوو،
هەرچەندی دەك���رد ،نەیدەتوانی ب��ڕوات و ئ��ەو ڕۆژەی
چووینە ناو شاری (سادباریا)وە ،من لە دەرگ��ای كوخی
پیرێژنێكی جوتیارم دا و داوای یارمەتیم لێكرد ،ئەو پیرێژنە
میهرەبانە بە ڕوویەكی خۆشەوە ،پێشوازی لێكردین و
برینەكەی ڤاسیلی پاككردەوە ،دوای دەرمانكردنی پێچای.
هەندێك پارەمان پێدا تا ڕێگە بدات بۆ ماوەی هەفتەیەك،
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وات�� ه ت��ا كاتی چ��اك��ب��وون��ەوەی (ڤاسیلی) ،ل��ە كوخەكەیدا
بمێنینەوە ،بەاڵم دوای دوو ڕۆژ ،ژنە دەستی بە پرتەوبۆڵە
و پرسیاركردن ك��رد ،ناچاربووین ئ��ەوێ بەجێبهێڵین و
درێژە بە ڕێگەی خۆمان بدەین.
بە بێ هیچ جۆرە كێشەیەك بە سنووری (ڕۆمانیا)دا
تێپەڕین و دوای چەند هەفتەیەك ڕێكردن بە پێ ،گەیشتینە
زنجیرە چیاكانی (ك��ارپ��ات) .ل��ەوێ كوێستانێكی ك��پ و
بێدەنگی تایبەت باڵی كێشابوو ،ب��ەاڵم جادەكان بەهۆی
دەبابەی وەرگەڕاو و سووتاو و تۆپی پارچە پارچە بوو،
ئاوەژووببووەوە ،تێگەیشتین ئەڵمانییەكان بە شێوەیەكی
ترسناك ،بە پ��ەالم��اری ئاسمانی ئەوێیان وێرانكردووە.
بۆئەوەی تووشی سەربازانی سۆڤێتی نەبین ،زیاتر بەناو
دار و بیشەاڵنەكاندا دەڕۆیشتین.
ئەو جادەیەی ،كە لە الی زنجیرە چیاكانی (كارپات)
گرتبوومانەبەر ،بە واڵتی (چیكۆسلۆڤاكیا) كۆتایی پێدەهات
و وەك سەربازە ڕووسەكان تازە داگیریان كردبوو ،بۆیە
هەمووشوێنێك لەژێر چاودێریدا بوو ،ئێمە جگە لە كاتەكانی
شەو ،نەماندەتوانی ڕێ بكەین.
هەموو جارێك گوندنشینەكان یەكسەر ئێمهیان دەبردە
كوخەكانیان و ئاو و خواردنیان پێدەداین ،شەومان لە
كوخەكانی ئەواندا بەسەردەبرد .من و ڤاسیلی ڕازی بووین
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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جلوبەرگی ئەو سەربازانە بپۆشین ،كە لەسەر جادەكان
كووژرابوون و جارێكی دیكە ڕواڵەتێكی باشمان هەبێت.
سەرەتای مانگی ئ��ادار ئێمە گەیشتاینە دەورووب��ەری
شاری (پراگیو) .شاری (پراگیو) كە لە شارە گرنگەكانی
چیكۆسلۆڤاكیا ب��وو ،ڕۆژێ���ك پێشتر ل��ەالی��ەن س��ەرب��ازە
ڕووس��ەك��ان��ەوە داگ��ی��رك��راب��وو .هێشتا دووك���ەڵ ل��ە بینا
خاپووركراوەكانەوە بەرزدەبووەوە ،ئێمە بەئەستەم بەناو
خشت و داروپ���ەردووی ماڵە ڕووخاوەكاندا ڕۆیشتین و
الشەی سەربازە ئەڵمانییەكانمان بەجێهێشت.
خەڵك لە شەقامەكاندا سەمایان دەك��رد و گۆرانییان
دەوت و دەیانشیڕاند.
ئێمە لە یەكێك لە گۆڕەپانەكانی شار ،چەند سەربازێكی
دیلی ئەڵمانیمان بینین ،كە دەستیان بە ئاماژەی تەسلیمبوون
لەسەر سەریان دانابوو ،خەڵك بەردبارانیان دەكردن.
بە بینینی ئەو دیمەنە دڵم داخورپا و زانیم كە تێكشكان
و ت��وان��ەوەی ئەڵمانیا حەتمی و ب��ەم نزیكانەیە .چمان
بەسەرهات؟ دەچینە كوێ؟ هەموو ئەو پرسیارانە لە زهینمدا
بێوەاڵم مانەوە.
ئێمە بۆ خۆ بەدوورگرتن لە بەركەوت بە خەڵك ،بە
یەكێك لە شەقامە الوەكییەكانی ش��اردا ڕێمانكرد ،من
هەستمكرد كە ئۆتۆمبێلێكی جیبی ئەڵمانی ڕەنگاوڕەنگی
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نوێ و هێمای یەكێتیی جەماوەریی سۆڤێت لەپێش ئێمەوە
دەڕوات ،دوای كەمێك لە ب���ەردەم ماڵێك وەس��ت��ا ،دوو
سەرباز و پیاوێكی مەدەنی لێی هاتنەخوارەوە و چوونە
ناو خانووەكەوە ،كاتێك لە ئۆتۆمبێلەكە نزیكبووینەوە،
بە خۆشی و سەرسامییەوە دیتم سویچەكەی لەسەرە و
یەكسەر بیرۆكەیەك وەك كارەبا لە مێشكمدا درەوشایەوە،
ئاماژەم بە (ڤاسیلی) كرد سواری ئۆتۆمۆبێلەكە بێت ،پاشان
بۆ خۆشم ل��ەدوای سوكانەوە دانیشتم و سویچكەم بادا
و برێكەكەم دادای���ەوە ،پاشان بەخێرایی ئۆتۆمۆبیلەكەم
خستەڕێ .لێكدا لێكدا هۆڕنم لێدەدا تا خەڵك باڵوببن ،ڕێگاكە
چۆڵ بكەن و ئینجا بەوپەڕی خێرایی ئۆتۆمۆبێلەكەم بەرەو
دەرەوەی شار ئ��اژۆت ،خێرا شارەكەمان بەجێهێشت و
چاوم بە ژمارەی كیلۆمەتری جادەكە كەوت ،زانیم كە ئێمە
لەو كاتەدا لەسەر ملەی (پیلزەن) ،واتا دوو سەد كیلۆمەتر
دوورتر لە سنووری ئەڵمانیا داین.
كە چووینە ناو یەكەم گوندەوە ،خەڵك پێشوازیان لێكردین،
چونكە خەڵكەكە تابڵێی دڵخۆش بوون بەوەی ،كە واڵتەكەیان
وات��ە چیكۆسلۆڤاكیا لە ئەڵمانییەكان پاككراوەتەوە و بە
دیتنی ئێمە كە یونیفۆرمی سەربازانی سۆڤێتمان لەبەردابوو،
سواری ئۆتۆمۆبێلی سەربازی بووین ،بەو خەیاڵەی ئەفسەری
سۆڤێتین ،خواردن و خواردنەوەیان پێداین.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەڵمانیا خۆی دابوو بە دەستەوە و شەڕ كۆتایی پێهاتبوو!
ئێمە بەسەرگەردانییەوە ب��ەرەو خۆرئاوا ڕۆیشتین و
من بە (ڤاسلی)م وت ،كە پێویستە ئەوەندەی دەتوانین لە
دەستی ڕووسەكان دووربكەوینەوە ،چونكە ئەگەر بڕیاربێت
دەستگیربكرێین و ببینە دیل ،وردە وردە وا باشترە بكەوینە
بەردەست ڕووسەكان ،دەبێت خۆمان بگەیەنینە ناوچە و
شارەكانی بندەستی هێزە ئەمەریكییەكان ،تا ببینە دیلی
ئەوان.
(ڤ��اس��ی��ل��ی) ب��ێ��ئ��ەوەی هیچ وەاڵم��ێ��ك ب���دات���ەوە ،لەناو
ئۆتۆمبێلەكە دانیشتووە ،لە دەرەوە ڕادەما.
چەند كیلۆمەترێك دوورت��ر ،كە گەیشتینە دارستانێك،
(ڤاسیلی) داوای لێكردم ئۆتۆمبێلەكە بوەستێنم و پاشان
داب����ەزی و ب����ەرەو شوێنێكی پ��ڕ ل��ە دار ڕۆی��ش��ت ،من
پێموابوو چووە دەست بە ئاو بگەیەنێت ،لەسەر بەنزین
پێوەكە داهاتمەوە ،بە هەمان جۆر كە چاوەڕوانم دەكرد،
بەنزینەكەمان تەواو بووە و تەنیا دوو گاڵۆن مابووەوە،
كە ئەویش نەیدەتوانی سووتەمەنیی جیبەكە تا سنووری
ئەڵمانیا دابینبكات.
هەر ئەو كاتە ویزەی گوللەیەك بەرگوێم كەوت ،خێرا
ئاوڕم دایەوە و چاوم بە دووچاوی دەرپەڕیو لە قەپێلكیان
كەوت ،كە (ڤاسیلی) لەسەر زهوی كەوتووە و ڕێك ئەو
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كاتەی خۆم پێگەیاند ،گیانی لەدەستدا .دەمانچەیەك بە
دەستییەوە دەبینرا و س��ەری هەڵتەكابوو ،زانیم لەتاو
ئازاری برینەكەی و نائومێدی خۆی كوشتووە.
ه��ەرچ��ەن��د ن��ەم��دەوی��س��ت الش��ەك��ەی ل��ەو دارس��ت��ان��ەدا
بەجێبهێڵم ،لەگەڵ ئەوەشدا هیچ چارەیەكی دیكەم نەبوو ،بە
دوو چاوی فرمێسكاوییەوە سواری ئۆتۆمبێلەكە بوومەوە
و دووركەوتمەوە .وردە وردە شەو دەگەیشتە نیوەشەو،
كە لەناكاو شهوقی گڵۆپی ئۆتۆمۆبێلێكی دیكە جادەكەی
ڕووناككردەوە .ئیڤایەكی گەورە لە ناوەڕاستی جادەكەدا
وەستا و چوار سەربازی چەكدار لەپەنای ڕاوەستابوون و
بە دیتنیان لەخۆشییان جێم بەخۆم نەدەگرت ،چونكە ئەو
سەربازانە یونیفۆرمی سەربازی ئەمەریكییان لەبەردابوو،
كاتێك ئەو سەربازانە ئەستێرەی یەكێتیی سۆڤێتیان بە
ئۆتۆمبێلەكەوە بینی و یونیفۆرمی منیان ناسی ،بەشادییەوە
هاتەپێش و تەوقەی لەگەڵ كردم و بەو خەیاڵەی منیش لە
هاوپەیمانان (واتا ڕووس و ئەمەریكی و بەریتانییەكان)
م ،پێكەنین و پێش ئەوەی تەنانەت بتوانم بجووڵێم ،بتڵێك
ویسكی و پاكەتێك شوكوالتەیان پێدام.
ئۆتۆمبێلە جێبەكەم بردە پێشەوە و ئیڤایەكەم لە چاڵەكە
دەرهێنایەوە.
ئەو ئەمەریكییانە مۆڵەتنامهی من بوون بۆ ئازادی و
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زانیم ئەوەندەی بۆم دەكرێت نابێت لێیان جیاببمەوە ،بە
ئەفسەرەكەم وت :بە ڕێگەیەكی هەڵەدا هاتوون و من بۆ
خۆشم دەچم بۆ (میونیخ) و ئەگەر ئارەزووبكەن ڕێنماییان
دەك��ەم ،پاشان خۆم بە شوفێری فەرماندەیەكی سوپای
سۆڤێتی لە ئەڵمانیا ناساند ،ئینجا وتم كە زۆر دڵخۆش
دەبم ئەگەر ئەفسەری ئەمەریكی سواری ئۆتۆمبێلەكەی من
بێت بۆ میونیخ.
ئەو پیاوە یەكسەر قبووڵی كرد و سواری ئۆتۆمۆبێلەكە
بوو ،سەربازەكانیش س��واری ئیڤایەكەی خۆیان بوون و
لەدوای جێبەكەی منەوە هاتن .بە هەمان شێوە كە دامنابوو،
لە م��اوەی كەمتر لە سهعاتێك جیبەكە كەوتە تەكان و
بەهۆی تەواوبوونی بەنزینەكەی ك��وژای��ەوە ،من كەوتمە
شتهەڵبەستن و بەبێ گوێدان بە ئەفسەرە ئەمەریكییەكە،
دەستم بە جوێندان بە خۆم كرد ،بۆچی بیرمچووە بەنزین لە
ئۆتۆمبێلەكە بكەم ،بەو دۆخە هەرگیز ناتوانم بگەمە میونیخ.
ئەفسەرە ئەمەریكییەكە تەنەكەیەك بەنزینی ئیڤاكەی
پێدام و بە تێپەڕینی شەو ،ئێمە سەعات شەشی بەیانی
گەیشتاینە شاری (میونیخ)ی پایەختی ئەڵمانیا و ئەفسەرە
ئەمەریكییەكە سووربوو لەسەر ئەوەی بمگەیەنێتە شوێنی
مەبەست و منیش یەكەم ناوێك ،كە بە خەیاڵم داهات ناوی
هۆتێلێك بوو لەوێ ،مااڵواییم لە ئەمەریكییەكان كرد.
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زیاتر لە سەعاتێك بەبێ ئیش بە شەقامەكاندا خوالمەوە،
ژمارەیەكی كەمی ڕێ��ب��واران بە ترسی ئاوێتە بە ڕێز لە
یونیفۆرمەكەم ڕادەم���ان ،بڕیارمدا هەرچەند زووە ئەو
یونیفۆرمە لەبەرمدا دابكەنم ،جارێكی دیكە ببمەوە ئەڵمانی،
بۆیە وازم لە ئۆتۆمبێلە جێبەكە هێنا و ملی ڕێگام گرت و
بەرەوپێش ڕۆیشتم.
پیرەمێردێكی بەڕێز لە بەردەم دەرگای ماڵێك وەستابوو،
جگەرەی دەكێشا و من لێی نزیكبوومەوە ،وتم سەربازێكی
ئەڵمانیم ،لە گرتووخانەی ڕووسەكان ڕام��ك��ردووە ،زۆر
پێویستم بە قاتێك جلوبەرگە ،تا بتوانم خۆم بگەیەنمەوە
ماڵەوە.
پیرەمێردەكە یەكسەر بردمییە ژوورەوە و كاتێك لە
تەالرەكە هاتەمەدەرەوە ،قاتێكی خۆڵەمێشی و كراسێكی
سپیم لەبەردابوو ،ڕاستەوخۆ بەرەو هوتێل چووم و تێروپڕ
نانم خوارد.
دەم��زان��ی بوومەتەوە ئەڵمانی ،ئەڵمانییەكی بێئەوەی
پۆستی سیاسیم هەبیت ،ئازاد و سەربەخۆ.
دەمزانی پێویستە بتوانم كاری ئەندازیاری بكەم و درێژە
بە ژیانێكی ئارام بدەم.
من هەموو شتێكم دەزانی ،بەاڵم (ڤاسیلی) داماو بوو،
كە تەنیا لە شتێك زانیاری نەبوو ،ئەویش خیانەتی جۆزێف،
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وات��ا ع��ەدەد دۆشكەكەی هەلیكۆپتەرەكە كە بۆمبەكانی
تێكدابوون.
ڕۆژێك ڕۆژنامەكان نووسییان :سیخوڕێكی بەریتانی لە
ڕووداوێكی ئاسمانی كوژراوە ،وێنەكەیان باڵوكردبووەوە،
دەستبەجێ (ج��ۆزێ��ف)م ناسییەوە ،ئ��ەو كاتە ب��وو كە لە
مەسەلەكە گەیشتم.
هەرچەند (ج��ۆزێ��ف) سیخوڕی بەریتانییەكان ب��وو،
بەڕواڵەت ئیشی بۆ ئەڵمانییەكان دەكرد .بە هاوڕێی ئێمە
ئەژماردەكرا و بە فەرمانی حوكومەتی بەریتانیا ،بەبێ
ئ���ەوەی ڕێ��گ��ەب��دات حوكومەتی سۆڤێت س��ووس��ەی ئەو
مەسەلەیە بكات ،نەیزانی كە سیخوڕانی ئەڵمانی نیازی
كوشتنی ستالینی هاوپەیمانیانی هەیە ،فەرمانیان بە جۆزێف
ك��ردب��وو بە شێوەیەك دەستكاری بۆمبەكان بكات ،كە
نەتەقنەوە و ئەو پیاوە لە ئەركەكەی سەركەوتووبوو ،من
تێگەیشتم مەبەستی حوكومەتی بەریتانیا لە سیخوڕەكانیان
لەو هەنگاوە ،كە سەریكێشایە ڕزگاركردنی گیانی ستالین،
شتێكی دیكە بووە ،ئەوان دەترسان كە ن��ەوهك لە كاتی
تەقینەوەی بۆمبەكە ،زی��ان بە چەرچڵ سەرۆكوەزیرانی
بەری
تانیا ،كە لە هۆڵی كۆنفرانسەكە ئامادەبوو ،بگات.
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2
خوێنڕێژیی
چیكۆسلۆڤاكیا
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(هایدریخ ك��وژراوە و ئەفسەرە ئەڵمانییەكان نیازیان
وایە بە فەرمانی هیتلەر تەواوی خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا ،لە
كاتێكدا خۆ لە ئاشكراكردنی دوو كەسی بكوژی ئەو خاوەن
پۆستە نازییە بپارێزن ،لەناوبەرن).
(ك��ارڵ ك��وردا) لە پشت پ��ەردە كۆن و دووك���ەاڵوی و
گنجاویەكە ،كە بەسەر شووشەی پەنجەرەی خۆرهەاڵتی
تەالرەكە دا دراب��وو ،تاماشای سەربازانی ن��ازی دەك��رد،
سەرقاڵی پشكنینی ماڵەكان بوون .هەرچەند لەو ڕۆژەدا،
واته سیی حوزەیرانی ساڵی  ،1942تینوتاوی گەرما زاڵەی
دەكرد ،لەگەڵ ئەوەشدا (كارڵ) دەلەرزی و بە دیتنی دوو
ئەفسەر ه ئەڵمانییه ،كە یەخەی پیاوێكیان گرتبوو ،ڕاكێش
ڕاكێش لە تەالرێك دەیانبردە دەرەوە ،هەموو مووی سەری
گرژ ببوون.
ئەڵمانییەكیان ،پیرەمێردەكەی پاڵەستۆ دا و پاشان
دەمانچەكەی لە كیفەكەی دەرهێنا و بە خوێنساردییەوە
فیشەكێكی لەنێوان هەردوو شانانی دا .ئەفسەرە نازییەكەی
دیكەش بەرەو قوربانییەكە ڕۆیشت و گوللەی ڕزگاربوونی
لە دووریی سێ بست ،لە سەریدا بەتاڵكرد.
(كارڵ كوردا) تەواوی ئەو دیمەنەی لەپشت پەنجەرەی
نهۆمی سێیەمی باڵەخانەی بەرامبەر خۆی بینی و نەیوێرا
دەمبكاتەوە ،جارێك بە چاوی دەرپۆقیوەوە هەستیكرد،
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كە ژنێكی گەنجی منداڵ بەئامێزەوە بە ڕاكەڕاك لەكۆتایی
شەقامەكە دەرك���ەوت و ڕێ��ك ل��ە ب���ەردەم ماڵی (ك��ارڵ)
دا وەستاو چاوی لە دوو ئەفسەرەكە ،كە لەسەر سەری
قوربانییەكەی خۆی وەستابوون ،بڕی.
ئەفسەرێكیان بە زمانی نازی وتی :دەستگیری بكەن.
ژنەگەنجەكە شێرەژنانە و زراوت��ۆق��ی��و تەماشایەكی
دەورووب������ەری خ��ۆی ك���رد ،ت��ا م��ەگ��ەر ڕێ��گ��ای ڕاك���ردن
بدۆزێتەوە ،بەاڵم كە زانی هیچ چارەیەكی نییە ،منداڵەكەی
توندتر بەخۆیەوە نووساند و چەند هەنگاوێك چووەپێش و
چۆكی دادا و قژی سەر ڕوخساری دەركەوت و پاڕایەوە و
ڕۆ ڕۆ گریا ،بەاڵم (كارڵ) ،كە لەپشت پەنجەرەكە وەستابوو،
لەو دوورەوە نەیتوانی لە قسەكانی بگات.
ئەفسەرێكیان خێرا دەمانچەكەی دەرهێنا و لێكدا لێكدا
پەلەپیتكەكەی داگرت .گوللەی یەكەم بەر ناوچاوانی كەوت،
لە ماوەی دە چركەی تەواودا ،لە جێی خۆی ساردوسڕبوو،
پاشان سووڕی خوارد و كەوتە سەر الشەی منداڵەكەی،بە
فیشەكی دووەم كوژرابوو.
سەری (كارڵ) لە دیتنی ئەو دیمەنە سووڕا و پەردەیەكی
ڕەش ب��ەری چاوەكانی گ��رت ،لە پشتەوەی هەستی بە
جوواڵنەوەیەك كرد ،بە ترس و لەرزەوە ئاوڕی دایەوە.
دەنگی ناسكی ژنێك وتی كارڵ مەترسە منم ناتاشا.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كارڵ توند قۆڵی خوشكە شازدەساڵەكەی خۆی (ناتاشا)
ی گرت ،بەپاڕانەوەوە وتی :ناتاشا نابێت ئەوانە تۆ ببینن.
من هەر ئێستا دەچمە پۆلیسی گشتاپۆ و ڕاستییەكە ئاشكرا
دەكەم ،تا كۆتایی بەو كوشتارە بێویژدانانەیە بێت.
لەو كاتەدا دایكی (كارڵ) هاتەژوورەوە و بەتووڕەییەوە
وت��ی :نابێت تۆ ئەو ك��ارە بكەیت و من ڕێت پێنادەم ،لە
ماڵەوە بچیتەدەرەوە.
(كارڵ) بە پاڕانەوە و كوڵەوە وتی ،بەاڵم ئێمە ناتوانین
ڕێبدەین ئەو كوشتارە بەردەوام بێت!
ئ��ەو بێویژدانانە ژن و منداڵی منیش دەدۆزن����ەوە،
منداڵەكانم دەكوژن و ژنەكەم دەبەنە شوێنی لەشفرۆشی.
پیرێژن سەری لەقاند و وتی :خوا چی بووێت هەر ئەوە
دەبێت و تۆش نابێت خیانەت لە نەتەوەی خۆت بكەیت،
هاوشارییەكانت ئاشكرابكەیت .تێگەیشتی؟ نابێت تۆ بكوژی
ئەو بەرازە پیسە ،واتە (هایدریخ) ئاشكرابكەی.
(ك��ارڵ) جارێكی دیكە بۆ الی پەنجەرەكە گ��ەڕای��ەوە.
نازییەكان ڕۆیشتبوون ،بەاڵم الشەی ژن و پیاو و منداڵەكە
هەر لەسەر جادەكە بوون و كەمێك پەردەكەی ڕاكێشایە
دواوە و لەسەرخۆ ،بەاڵم ناخۆش وتی سەیر بكەن! ئەو
خەڵكە داماوە هەموویان بەو شێوەیە كوژراوون ،دەكوژرێن،
وەك (كابلیتس) و (گابلز) نایانەوێت لە پەناگاكانی خۆیان
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بێنەدەر و دانبنێن بە كوشتنی (هایدریخ) .دواكوشتاری
بێویژدانانە تا كەی بەردەوام دەبێت؟
پیرێژن بە تۆنێكی خەماوییەوە وتی :ئەوانە هاوڕێت
بوون و هەرسێكیان بەیەكەوە نەخشەی كوشتنی (هایدریخ)
یان كێشا ،باش دەزانی كە دركاندنی دەبێتەهۆی مردنت.
(كارڵ) بێدەنگ بوو ،گەڕایەوە ژووری دانیشتن .نزیكەی
س��ەع��ات ح��ەوت��ی دوای ن��ی��وەڕۆ ،ژم��ارەی��ەك ل��ە خەڵكی
تازیەباری چیكۆسلۆڤاكیا بە بێڵ و پاچەوە دەركەوتن ،لە
ناوەڕاستی جادەكە ،چاڵێكیان ڕێك لە بەرامبەر ماڵی (كارڵ)
هەڵكەند ،پاشان هەر سێ الشەكەیان لەو چاڵە هاویشت و
گڵیان بەسەردا كردن ،ئینجا یەكێكیان دوو پارچە تەختەی
وەك خاچ بەیەكەوە بەست و لەسەر قەبرەكەی چەقاند،
پاش ماوەیەك ،چییكۆسلۆڤاكییە ترساوەكان لە كاتێكدا بە
سەرباز دەورە درابوون ،الشەكانی دیكەیان بەخاك سپارد.
(كارڵ) دوای ئەوەی ئەو دیمەنەی بینی ،لەسەر نووكی
پەنجە بەرەو دەرگای ژوورەكە ڕۆیشت و گوێی هەڵخست.
دەنگی دایك و خوشكەكەی نەدەبیست و لەبەر خۆیەوە
بیری ك��ردەوە ،كە بێگومان ب��ەدوای خ��واردن��دا چوونەتە
دەرەوە ،ب��ۆی��ە بههێواشی دەرگ��اك��ەی ك���ردەوە ،چ��ووە
دەرەوە و دوای كەمێك پێی نایە سەر شەقامەكە و لە
كاتێكدا بەپارێزەوە دەورووبەری خۆی دەگەڕا ،تا نەوهك
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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سەربازە ئەڵمانییەكان لەو دەورووبەرە بن ،ڕێیكرد .تاكە
چەكێك كە پێیبوو ،كێردێك و خەنجەربۆكسێك بوو ،لە
بەكارهێنانیان زۆر شارەزابوو .چونكە پێشتر كاری دزی
بوو.
ئەو گەڕەكەی بە (باخی بەهەشت) ناسرابوو ،كەوتبووە
وێرانەكانی تۆپبارانی شارەوە و (كارڵ) بەئەستەم بەناو
داروپ��ەردووی وێرانەكاندا تێپەڕی ،بەرەو ماڵی خۆی ،كە
لەنزیك وێستگەی بەنزینی شەقامی (پرمی سلووا) بوو،
ڕێیكرد و دوای ساتێك بەسەر بانیژەیەكدا بازیدا و چووە
ناو حەوشەی ماڵی هاوسەرەكەی خۆیەوە.
سەرەتا هیچ دەنگێك نەدەبیسترا ،بەاڵم كاتێك كە (كارڵ)
گەیشتە بن پەنجەرەی مەتبەخ ،دەنگێكی تێكەاڵوی بیست
و هەرچەند تێی نەدەگەیشت ،لەگەڵ ئەوەشدا یەكسەر
زان��ی دەن��گ��ی ه��اوس��ەرەك��ەی��ەت��ی .یەكێك ب��ە ش��ێ��وەزاری
ئەڵمانی قسەی لەگەڵ ه��اوس��ەرەك��ەی دەك���رد ،دەنگێكی
پیاوانەی هەبوو .كاتێك (كارڵ) دەنگی ئەو پیاوەی بیست،
دەستبەجێ زان��ی كە ئەڵمانییەك الی هاوسەرەكەیەتی،
ه���ەردوو چ��اوی چوونە پشتەسەری و س��ەری س��ووڕا،
لەسەرخۆ دەسكی دەرگاكەی بادا ،بەاڵم دەرگاكە داخرابوو،
(ك��ارڵ) كەمێك لە جێی خ��ۆی وەستا و پاشان پاڵی بە
پەنجەرەكەی مەتبەخەكەوە نا .پەنجەرەكە بەهێواشی بەرەو
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ژوورەوە كرایەوە( ،ك��ارڵ) بهزەحمەت پێیەكانی خستە
سەر لێوارەكەی و سەركەوت و دوای كەمێك ،خۆی لە
ناوەڕاستی مەتبەخەكەدا دۆزییەوە .دڵی بەتوندی لێیدەدا
و لەشی وەك مێژۆك هەڵدەلەرزی .كێردەكەی توند بە
دەستەوە گرت ،كوتە كوت لە تاریكییەكەدا بەرەو دەرگاكە
چوو ،سەبر دەسكەكەی بادا.
ئەو دەرگایە كە ب��ەرەو ژووری نووستن دەكرایەوە،
ب��ەه��ۆی ف��ش��اری دەس��ت��ەڕاس��ت��ی ب �هه��ێ��واش��ی ك��رای��ەوە،
(ك��ارڵ) كێردەكەی لە دەستی چەپیەوە بۆ دەستەڕاستی
دەستاودەستكرد ،یەكسەر خ��ۆی هەڵدایە ن��او ژووری
ن��ووس��ت��ن��ەوە و ب��ە دوو چ����اوی دەرپ���ۆق���ی���وەوە دیتی
ه��اوس��ەەرك��ەی ،وەك كاتی لەدایكبوونی ڕووت��وق��ووت
لەسەر تەختە خەوەكە پاڵكەوتووە ،پیاوێكی ڕووتیش لە
تەنیشتییهوه پاڵكەوتووە.
بێئەوەی ئەو پیاوە فریای خۆی بكەوێت و هەست بە
مەترسییەكە بكات( ،كارڵ) دەستی كێردەكەی بەرزكردەوە
و توند هێنایەخوارەوە و لە ئاكامدا جەستەی ئەو پیاوە
نەناسەی بەر چەقۆیان دا.
هاوسەرەكەی لەترسان قیژاندی و كشایە دواوە ،بەرەو
الیەكەی دیكە ڕۆیشت و لهپشت مێردەكەیەوە وەستاو
بە پاڕانەوە داوای لێكرد ،كە وازی لێبهێنێت ،بەاڵم (كارڵ)
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بە بێ گوێدان لەسەر كێرد دان لە جەستەی خوێناوی
پیاوەنەناسەكە ب��ەردەوام بوو ،تا تووڕەیی دامركایەوە،
پ��اش��ان ه��ەس��ت��ای��ەوە و ت��ەم��اش��ای ه���اوس���ەرە ج���وان و
سەرنجڕاكێشەكەی كرد.
ژنەی زراوچوو ،بەپاڕانەوەوه وتی :تو بەشكی خوای
مەمكوژە .من ناچاربووم ئ��ەو ك��ارە بكەم ،بێجگە لەمە
لەبرسان دەمردین و لەبەر خاتری بە زیندوویی مانەوەی
خۆم و منداڵەكان ،ئەو ك��ارەم كرد .ئایا تۆ ڕازی دەبیت
منداڵەكانت لەبرسان بمرن؟
(كارڵ) هاواری كرد :تۆ خۆت خستووهتە بەر دەستی
پیاوێكی ئەڵمانیی پیس و بۆگەنەوە.
 نا ،بە خوای دەستی بۆ نەبردووم ،زۆر ماندووبوو،نەیدەتوانی هیچ كارێك ئهنجامبدات ،دڵنیابە.
(كارڵ) بەتووڕەییەوە هاوسەرەكەی هەڵدایە سەر تەختە
خەوەكەوە و توند قژی گرت و ژنە لە ترسان ،بەپاڕانەوەوە
وت��ی :ك��ارڵ گوێم ب��ۆ ب��گ��رە .بۆچی ن��ات��ەوێ��ت ه��اوك��اری
ئەڵمانییەكان بكەیت؟ بكوژەكان ئاشكرابكە و پاداشتی خۆت
وەربگرە و بەم پێیە ئێمە ژیانێكی خۆشمان دەبێت.
(كارڵ) لە جێگەكەی هەستا و چاوەكانی لە ڕوخساری
ڕەنگپەڕیوی ه��اوس��ەرەك��ەی ب��ڕی و وت��ی :دەزان���ی گەر
من ك��اری وا بكەم ،پاشان كە ئەڵمانییەكان ل��ەم شارە
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چوونەدەرێ ،خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا چیم پێدەكەن؟ پارچە
پارچەم دەكەن.
ژنەجوانەكە لەسەر تەختەخەوەكە دانیشت و وتی:
هەرگیز ئەڵمانییەكان ئەم شارە بەجێ ناهێڵن و تا هەتایە
لێرە دەمێننەوە.
(ك���ارڵ) ب��ەدوودڵ��ی��ی��ەوە ل��ە جێی خ��ۆی وەس��ت��ا و ژنە
ب��ەردەوام بوو :ئەگەر تۆ لەگەڵ ئەڵمانییەكان كار بكەیت،
ئیدی ببڕای ببڕ ترسی ئ��ەوەت نابێت بكوژرێین و بە
برسێتی بمێنینەوە .بۆچی ناچی كاریان لەگەڵ بكەیت؟
ئەڵمانییەكان بڕی پەنجا هەزار مارك بە خەاڵت دەدەن بەو
كەسەی ،بتوانێت زانیارییان لەبارەی بكوژانی (هایدریخ)ەوە
پێبدات .تۆ دەتوانی بەئاسانی ئەو پارەیەت چنگبكەوێت...
ژنە جوانەكە بە قسەكردنەەوە هەستا و توند خۆی بە
مێردەكەیەوە نووساند( ،ك��ارڵ) بەگەرمییەوە دەستی بە
دەوری پشتێنیدا كردە ئەڵقە و وتی :پێویستە ئەو الشەیە
لێرە البەرین .خێراكە یارمەتیم بدە ئێرە پاك بكەینەوە
و كاتێك لە كارەكەمان بووینەوە ،من سەردانی پۆلیسی
گشتاپۆ دەكەم و ڕاستییەكەیان پێدەڵێم .نەخێر نابێت ئیدی
ڕێگهبدەم ئەو كوشتارە دڕندانەیە بەردەوام بێت.
ژن و مێرد هەردوو بەگەرمییەوە خەریكی ئیشەكە بوون
و لە ماوەی كەمتر لە سەعاتێك ،ئەو ناوەیان پاككردەوە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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و الشەكەیان بردە كاولە خانوویەكەوە و ناشتیان( .كارڵ)
دوای ئەوەی لە كارەكەی بووەوە ،جارێكی دیكە ژنەكەی لە
باوەش گرتەوە و پاشان بە بیركردنەوەوە لە ماڵەوە چووە
دەرەوە،بەرەو فەرمانگەی گشتیی گشتاپۆ ڕۆیشت و دوای
ئەوەی سەعاتێك ڕێیكرد ،لە كاتێكدا هەوڵیدەدا بە ناو سێبەر
و تاریكییەكەدا ڕێبكات ،لە ب��ەردەم دەرگ��ای فەرمانگەكە
وەستا و پاسەوانەكان بردیانە ژووری سەرۆكی كۆماندۆ
مقەدەم (سیدلی) .
(ك���ارڵ) دوای ئ��ەوەی چ��ووە ن��او نووسینگەكەوە ،لە
ب��ەردەم مێزی مقەدەم وەستا و وت��ی :قوربان دەمەوێت
ه��اوك��اری��ی هێزەكانی ن���ازی ب��ك��ەم و شوێنی بكوژانی
(هایدریخ) ئاشكرابكەم.
دوای چەند خولەكێك ،نهێنییەك كە بۆ م��اوەی سێ
هەفتەی ت��ەواو بە نهێنی م��اوەت��ەوە ،بووەتەهۆی ڕشتنی
خوێنی س��ەدان ه��ەزار كەسی سڤیل ،ئاشكرابوو (ك��ارڵ)
وتی :ئەوانەی (ڕاینهارد هایدریخ)یان كوشت( ،جۆن كابلز)
و (جۆزێف گابلیتس) ب��وون و هەردووكیان لە سوپای
چیكۆسلۆڤاكیا مقەدەمن.
سەرهەنگ (سبدل)ی ئەفسەری ئەڵمانی پرسی :ئێستا
ئەو دوو كەسە لەكوێن؟
(ك��ارڵ) دووداڵن��ە وت��ی :ئایا ئێوە ڕێگەم پێدەدەن ،كە
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دوای ئاشكراكردنی ئەو نهێنییە بچمەوە ماڵی خۆم الی ژن
و منداڵەكانم؟
سەرهەنگ ب��ەرزەپ��ێ لە شوێنەكەی هەستا و ب��ەرەو
مێزەكەی دیكە ڕۆیشت و دەستێكی لە شانی (كارڵ) دا ،بە
شێوەیەكی هاوڕێیانە وتی :جەنابی كارڵ كوردا ،بەڕاستی تۆ
پاڵەوانیت و گیانی میللەتی خۆت ڕزگاركردووە .سەرئەنجام
ڕۆژێك واڵتی چیكۆسلۆڤاكیا ڕێزوحورمەتی تۆ دەزانێت و
ڕێزت دەگرێت و لەبارەی ئەو پرسیارەی كردت ،پێویستە
بڵێم بێگومان دوای ئاشكراكردنی پەناگەی تیرۆریستان،
دەتوانیت بۆ ماڵی خۆت و بۆ الی ژن و منداڵەكانی خۆت
بگەڕێیتەوە .جەنابی (كوردا) ئێمە پێویستمان بە بوێرانی
وەك تۆ هەیە تابتوانن خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا وانە و پەند
دادەن ،تێیان بگەیەنن ،كە حوكومەتی ئەڵمانیا مەبەستی
چاكەیە و بە هاتنەناوەوەی سوپای ئەڵمانیا بۆ ئەم واڵتە،
وردە وردە بارودۆخ لە پێشتر باشتر دەبێت.
(ك�����ارڵ) س����ەری چ���ەم���ان���دەوە و وت����ی :ل��ە ئێستادا
تیرۆریستەكان لە ژێرزەمینی كڵێسای ئەرسەدۆكسی
چیكۆسلۆڤاكیا ،خۆیان حەشارداوە ،كە دەكەوێتە شەقامی
(ڕنزل) و ژمارەیان حەوت كەسە ،دوانیان بكوژی (هایدریخ)
ن و پێنجەكەی دیكە بەرپرسانی حزبی ژێرزەمینین.
س��ەره��ەن��گ س��ب��دل ب��ەح��ەس��رەت��ەوە پ��رس��ی��ی :ك��وێ؟
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ن��اوەن��دی ك��ۆب��وون��ەوە و دەزگ���ای حیزبی پیالنگێڕان و
نیشتمانپەروەرانە؟
(ك��ارڵ) ناوەندی حیزبی ئاشكراكرد و هەر ئەو كاتە،
بەبێ بەفیڕۆدانی كات دەستبەجێ بڕیاردەركرا ،نزیكەی
شەشسەد سەربازی نازی ،بەرەو ئەو شوێنە چوون كە
بەرپرسان و ئەندامان لێی كۆببوونەوە ،لە ماوەی كەمتر
لە پ��ازدە خولەك ،ترسناكترین و گوماناویترین حیزبی
ئەورووپا هەڵوەشێنرایەوە و بەرپرسانی دەستگیركران و
كۆتایی بە كوشتاری بێویژدانانە هێنرا.
***
ئەو كوشتارە لە 28ی مانگی ئ��اداری  ،1942كاتێك
دەستی پێكردبوو ،كە دوو ئەفسەری سوپای چیكۆسلۆڤاكیا
بە ناوەكانی (كابلز) و (گابلیتش) ،ئەژدیهای ترسناكی
ئەڵمانی ،واتە ڕاینهارد هایدریخیان كوشت.
(هایدریخ) هەمان (هیملەر)ی سەرۆكی گشتیی دەزگای
گشتاپۆ بوو ،بۆ جێگرتنەوەی شوێنی بارون فون نیوراتی،
فەرماندەی (بوهەم) و (موراویا) نێردراوە ،لەگەڵ دانیشتنی
ل��ەس��ەر كورسیی س��ەرۆك��ای��ەت��ی ،دەس��ت��ی ب��ە هەنگاوی
ترسناك و دڕندانە كردووە و وەك میرغەزەبی خوێنخۆر
لە چیكۆسلۆڤاكیا دەركەوتووە.
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(هایدرخ) جەنەراڵێكی زۆر هەوەسباز بوو ،مێبازی لەگەڵ
كچانی چواردە بۆ هەژدە ساڵ دەكرد و دەی ناردنە شوێنی
لەشفرۆشی و هەر لەبەر ئەوە كابلز و گابلیتس ،ئەفسەرانی
چاونەترس و نیشتمانپەرست بڕیاری كوشتنیان دا ،چونكە
دەیانبینی ئەو پیاوە پۆستەكەی خۆی قۆرخكردووە ،بە
خەیاڵی خۆی دەتوانێت هەركارێكی بیەوێت ئەنجامی بدات
و لە 20/6ی مانگی ئادار ،ئەو دوو مقەدەمە ،لە شوێنێكی
چۆڵەوانی ،دەستڕێژیان بەرەو میرغەزەبی خوێنخۆر كرد و
برینداریانكرد ،هەاڵتوون و (هایدریخ) دوای چەند سەعاتێك
گیانی سپاردووە .تیرۆریستان ڕایانكردووهتە شارۆچكەی
(لبدیی) و پۆلیسی گشتاپۆ بە بڕیاری هیتلەر ڕایگەیاندبوو،
كە ئەگەر تیرۆستەكان تا  24سەعات خۆیان ن�هدەن بە
دەستەوە ،ش��اری (لیدیس) لە الپ��ەڕەی مێژوودا ،لەسەر
نەخشە دەسڕێتەوە.
هیچ كەسێك لە خەڵكی ئەو شارە ،ئەو ئاگاداركردنەوەیان
بە جیددی وەرن��ەگ��رت ،هەرگیز خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا
ل��ەب��ارەی ئاشكراكردنی بكوژان هەنگاویان نەنا و هەر
لەبەرئەوە بەیانی ڕۆژی 8ی حوزەیرانی  ،1942زیاتر لە
 500سەربازی نازی چوونە ناو شاری (لیدیس) و ئەو
شارە دانیشتووان دوو هەزار كەسیەیان وەها تەوقكرد،
تەنانەت مێشیش نەیدەتوانی بجووڵێتەوە .ژن و مندااڵنی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

77

كەمتر لە 14ساڵ ،بەكۆمەڵ گوللەباران دەكران ،الشەكانیان
بە داشقە دەبردە دەرەوەی شار تا بسووتێنرێن ،پیاو و
كوڕانی لە 14ساڵ بۆ سەرەوە ،ژنان و كچانیشیان بە شێوەی
سەد كەسی دەبردنە دەرەوەی شار و دەیانكوشتن ،بەاڵم
خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا هێشتاش خۆیان لە ئاشكراكردنی
تیرۆریستان بەدوورگرت.
ئەڵمانییەكان كە بارودۆخەكەیان بەو شێوەیە بینی،
هەنگاوی توندتریان نا ،كچان و ژنانیان خستە شوێنی
لەشفرۆشییەوە و پیاوانیشیان بە شێوەیەكی نامۆ سزادا و
لە خوارەوە باسی بەشێك لە كارەكانیان دەكەین:
سەرهەنگ (سبدل) بە بڕیاری هیتلەر بۆ كوشتنی پیاوەكان،
( ژنانی ناشیرین و پیر) ،ڕێبازێكی سەرسوڕهێنەریان
گرتەبەر( ،ئایشمان) ئەو ڕێبازەی بەكاردەهێنا.
كاتێك ئەڵمانییەكان پ��ی��اوەك��ان��ی��ان دەس��ت��گ��ی��ردەك��رد
و لێكۆڵینەوەیان ل��ەگ��ەڵ دەك���ردن ،پێیانوابوو لەوانەیە
سووسەی شوێنی بكوژانی جەنەراڵی ئەڵمانی بكەن .كە
دەیانبینی دەستگیركراوەكان قڕوقەپیان كردووە و بێئاگایی
خۆیان ڕادەگەیەنن ،دەیانبردنە دەرەوەی شار و یاریگاكان.
لەو بەشەی دەرەوەی شار زەویەكی پانوپۆڕ هەبوو،
هەر چوارالی بە ئەندازەی كیلۆمەترێك ڕووتەن بوو ،نە
دارێك بۆ چاوەزاریش دەبینرا ،نە بەردێك بۆ چاوئێشە.
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جەنەراڵ (ساشا مونیالخ) ،كرایە بەرپرسی چاالكیی
بیابانی ئەو ناوچەیە و ئەركەكانی سەرشانی خۆی ،بە
شێوەیەكی سەیروسەمەرە ئەنجامدەدا .لە بەشی باكووری
ئەو زەوییە پانوپۆڕە ،چوار كۆڵەكەی داری بە شێوەیەكی
چوارگۆشەیی دانابوو ،بە خشتە دیوارێكیان بە دەوریاندا
درووستكردبوو ،كە لە كوخێكی چوارگۆشەیی دەچوو،
تەنیا سێالی دیواربێت و هێشتا دیواری بەردەمی درووست
ن��ەك��راب��وو .ج��ەن��ەراڵ (م��ون��ب��ال��غ) ل��ەگ��ەڵ  10س��ەرب��از و
بەرپرسانی ئەڵمانی ،بە ئۆتۆمۆبێلی زرێپۆش گیراوەكانیان
دەبردە ئەوێ ،پاشان جلوبەرگەكانیانی دادەكەند ،پاشان
سەربازێكی نازی دەهات و دینامیتی لوولەیی باریكی دەهێنا،
كە هەر دوو سەری وەیاری پێوەبوو ،ئەو دینامیتەیان لێ
دەبەست و وایارەكەیان لە كەمەریان دەئااڵند ،ئەوكاتە بە
دەستی كەلەپچەكراو لەپێشەوە و القەكانی دەگووشن ،پاشان
كارمەندێكی دیكە بهپێكەنینەوە دیلەكەی دەبردە ناوەڕاستی
ئاداردانەكە و ئاگری لە فتیلەیەكی درێژ بەردەدا و بۆخۆی
دەگەڕایەوە سەر سەكۆی تەماشاكردن و دەستگیركراوی
بەدبەخت ،چ��اوەڕوان��ی تەقینەوەی دینامیتەكەی دەك��رد،
بە ترس و ل��ەرزەوە ڕای��دەك��رد ،خۆی لە خۆڵێ وەردەدا
و شێتانە ب��ە دەوری خ��ۆی��دا دەس���ووڕای���ەوە ت��ا لەناكاو
دینامیتەكە دەتەقییەوە و كوت كوتی دەكرد ،نازییەكان بە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

79

خۆشی و شادی و پێكەنینەوە سواری تانكەكانیان دەبوون
و بۆ شار دەگەڕانەوە و ئەو كارە ئەوەندە درێژەی كێشا،
كە تەنانەت ڕاگەیەنراوە هەڵواسراوەكانی سەر دیوارەكان،
ئەگەر بكوژانی (هایدریخ)ی یاریدەدەری دەزگای سیخوڕی
خۆیان تەسلیم نەكەن ،خۆیان نەناسێنن لە م��اوەی دوو
ڕۆژدا ،ش��ارەك��ە تۆپباران دەك��رێ��ت و ج��وق��ەواری تێدا
ناهێڵنەوە.
ڕۆژی 12ی حوزەیران ،دانیشتوویەكی دیكەی ئەو
شارەیان دەستگیركرد ،كە ئاگای لە مەحمودی بێ زەواد
نەبوو لە ماڵی خۆی نووستبوو ،ئەو پیاوە شوفێری گەاڵبە
و سمێڵبابڕ و پێستسپی بوو ،هەرچەند ڕایگەیاند بكوژانی
(ه��ای��دری��خ) ناناسێت ،سەرهەنگ (مۆنیالخ) قەناعەتی
نەكرد ،وەك دەیانویست بە كوشتنی بێگوناهان ،بكوژان
ناچاربكات خۆیان بەدەستەوە بدەن و ئەو پیاواشیان
وەك ئ��ەوان��ی دی��ك��ە س���واری زرێ��پ��ۆش ك���ردو بردیانە
دەرەوەی شار.
دەس��ەاڵت��داران��ی ن��ازی و س��ەرب��ازەك��ان هەموویان لە
ئۆتۆمبێلەكان داب��ەزی��ن و ل��ەو ژوورە گچكەیەدا كە لە
ب��ن��ەم��ادا س��ەك��ۆی ت��ەم��اش��اك��ردن ب��وو ،ل��ەس��ەر كورسییە
دارەكان دانیشتن و پاشان (فریدریك خانسل)ی شوفێریان
ڕووتوقووت كردەوە.
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(هانسل) ت��ەواو هێمن ب��وو ،نە نقەی لێوەدەهات ،نە
جووڵە دەكات و تەنیا لەبنەوە سەیری دەورووب��ەری ئەو
زەوییە پانوپۆڕە دەكات ،كە لە دوورە تەلدڕووی لە دەور
دەبینرێت .كەمپی دەستگیراوەكان لەودیو تەلدڕووەكە بوو.
كاتێك جلەكانی (هانسل)یان داكەند ،سەرهەنگ (مۆنیالخ)
بەدوو چاوی دەرپۆقیوەوە لە لەشی ناڕێك و ناقۆاڵی ئەو
پیاوە ڕاما و ڕووی لە هاوڕێیانی كرد ،بە زمانی ئەڵمانی
وتی :بەڕێزان دەزانن من بیر لەچی دەكەمەوە؟ بیردەكەمەوە
كە ئەو پیاوە لە نەوەی دێوەكان بێت و بێگومان باوكی
عەرەب بووە.
ئەڵمانییەكان لە قاقای پێكەنینیان دا و (مۆنیالخ) بڕیاری
ئەنجامدانی ك��ارەك��ەی دەرك����رد ،ك��ارم��ەن��دێ��ك دینامیتە
تایبەتییەكەی هەڵگرت ،لە لەشی (هانسلی) بەست و پاشان
بردییە ناوەڕاستی زەوییە پانوپۆڕەكە ،چەرخێكی لە گیرفانی
دەرهێنا و ئاگری لە دینامیتەكە بەردا و ئینجا بە ماتۆڕە
گچكەكەی بۆ سەكۆی تەماشاكردن گەڕایەوە( .هانسل)ی
پیر كاتێك دیتی فتیلەكە ئاگری گرتووە ،بەم نزیكانە بۆمبەكە
دەتەقێتەوە ،لە جێگەی خۆی هەستا و بە خوێنساردییەوە
دەستی بە هاموشۆ كرد .كاتێك گەیشتە بیست هەنگاو دوور
لە سەكۆی تەماشاكردنەكە ،لەناكاو بازێكی دا و ڕایكرد و
سەرەتا بەدەوری خۆیدا خوالیەوە ،پاشان بە خێراییەكی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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سەیر ،قەڵەمبازێكی دا و ڕێك خۆی هەڵدایە ناوەڕاستی
سەكۆی تەماشاكردنەكە و سەر سەرهەنگ (مۆنیالخ) .ئەوە
بە جۆرێك خێرا و چاوەڕواننەكراو ئەنجامدرابوو ،كە لە
م��اوەی چەند چركەیەك هەموویان مات و سەرگەردان
لە جێی خۆیان وشكبوون ،پاشان یەكسەر هەر دە كەسە
ئەڵمانییەكە كەوتنە ج��م��وج��ووڵ و یەكێكیان خەریكی
كردنەوەی وایهری دینامیتەكە بوو لە پشتاینی (هانسل) و
ئەوی دیكە ،كە دەیزانی دینامیتەكە زوو دەتەقێتەوە ،قۆنداغە
تفەگێكی توندی بە سەری (هانسل) دا كێشا و (مۆنیالخ)یش
هەوڵیدەدا خۆی لە دەستی ئەو پیاوە زی��رەك و فێڵبازە
ڕزگاربكات ،چونكە (هانسل) دەستە كەلەپچەكراوەكانی
بەسەر سەری سەرهەنگدا بردبوو ،تووند لە ملی هااڵندبوو.
ئەڵمانییەكی دیكە دەستی درێژكرد تا فتیلەی دینامیتەكە
بێنێتەدەرەوە ،بەاڵم بەهۆی قەرەباڵغییەوە كە سەگ خاوەنەكەی
خۆی نەدەناسییەوە ،دەستی ئەو پیاوە بەسەری فتیلەكە كەوت
و ئەو ئاگرەی لەناو فتیلەكەوە بۆ دەرەوە زمانەی دەكێشا
دەستی بسووتێنێت ،دوای كەمێك دینامیتەكە تەقییەوە و پێش
هەموان هانسل و (مۆنیالخ) پارچە پارچە بوون و ئەوانی
دیكەش ،بەهۆی داڕمانی میچ و دیوارەوە برینداربوون.
ئەوە وایكرد كوشتن بە دینامیت لە بەرنائادار نازییەكان
الببرێت.
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كوشتاری شاری (لیدیر)ی چیكۆسلۆڤاكیا ،سێ ڕۆژ
درێ��ژەی كێشا ،بە شێوەیەك كە ل��ەو م��اوەی��ەدا تەنانەت
پیاوێكیش تا نزیكەی بیست ساڵ ،بەزیندوویی نەمایەوە
و تەواوی پیاوەكان كوژران و ئەوانی دیكەش ،كە خۆیان
شاردبووەوە ،دەستگیركران و بیانووی نازییەكان بۆ ئەو
كوشتارە كارەساتبارە ئەوەبوو ،كە خەڵكی شاری (لبدیس)
دەبێت باجی كوشتنی (هایدریخ) بدەن و لەجیاتی بكوژان،
تۆڵەیان لێبكرێتەوە.
ت��ەواوی ژنانی تەمەن كەمتر لە بیست و پێنج ساڵ،
ن��ێ��ردران��ە شوێنەكانی ل��ەش��ف��رۆش��ی ،ئ��ەوان��ی ت��ری��ش بۆ
كەمپەكانی ك��ار و ن��اوەن��دەك��ان��ی ب��ە ڕواڵ���ەت فێركاری
گ���وازران���ەوە ،پیرێژنە پەككەوتەكانیش ل��ە ساڵۆنەكانی
گ��از دەك���وژران ،ی��ان لە كوورەكانی م��رۆڤ سووتاندندا
دەسووتێران ،تەواوی ئەو كوشتار و تاوانانە نەیانتوانی
ناسنامهی بكوژان ئاشكرابكەن و سەرئەنجام( ،پێش ئەوەی
"كارڵ كودا" تیرۆریستەكان ئاشكرا بكات) ،نزیكەی پەنجا
هەزار سەربازی نازی نێردرانە چیكۆسلۆڤاكیا ،یان بكوژان
بدۆزنەوە ،یان تەواوی دانیشتووانی ئەو واڵتە بكوژن.
هیچ گومانی تێدانەبوو ،كە تیرۆریستەكان لە شوێنێكی
ئاساییش و ئەمین و ئامان خۆیان حەشارداوە ،نازییەكان
دەیانزانی ،تەنها ڕێگەی دەستگەیشتن بە ئەوان ،درێژەدانە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بە كوشتنی خەڵكی سڤیل ،چونكە بەو شێوەیە لەوانەبوو
ئ��ەوان خۆیان بناسن تا گیانی ت��ەواوی هاوشارییەكانی
خۆیان نەجات بدەن.
ڕۆژان���ە لە پارێزگای (پ���راگ) لەنێوان  200تا 300
نازی ،ماڵەكانیان تەوقكردووە ،دانیشتووانی زراوتۆقیویان
دەهێنایەدەر و لە وردەوە تا پیریان لەپەنا یەك ڕیزدەكرد
و بە بڵندگۆ دەیانوت :ئەگەر بكوژانی (هایدریخ) تا  5خولەك
خۆیان نەناسێنن ،ئەو خێزانە هەموویان دەكوژرێن ،ڕێك بە
تەواوبوونی ماوەی دیاریكراو ،كاڵشینكۆفەكان دەتەقێنران
و ئەندامانی خێزانەكە دەكەوتنە سەر زەوی.
لەنێوان مێژووی 26ی مانگی ئادار (واتە ئەو ڕۆژەی
هایدریخ كوژرا) ،تا 3ی حوزەیران ڕێك هەزار و دووسەد
و ن��ەوەدون��ۆ كەس ك��وژران ،تا بەشكوو بكوژان خۆیان
بناسێنن.
بە مێژووی 10ی حوزەیران ،ڕادیۆی پراك ڕایگەیاندبوو،
كە تەواوی پیاوەكانی شاری (لیدیس) كوژراون و ژنەكان
لەوێ بردراون و شارەكەیان لەگەڵ زەوی تهختكردووە و
ئەوەی خوارەوە دەقی هەواڵی ڕادیۆی پراگە ،كە سەعات
8ی شەوی 10ی حوزەیران پەخشكرا:
حوكومەتی ئەڵمانیا لە تۆڵەی خوێنی ڕاینهارد هایدریخی
ی���اری���دەدەری دووەم����ی هیملەر ،ب��ۆ ناسینی بكوژانی
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ناوبراو ،تەواوی پیاوەكانی شاری (لیدیس)ی كوشتووە،
كە كوژرانەكە ل��ەوێ ب��ووە ،ژنەكانیان بۆ شوێنی دیكە
گواستووهتەوە ،ئەو شارە بە بۆردومانی ئاسمانی لەگەڵ
خاك تەختكراوە و لەسەر ت��ەواوی نەخشەكانی جیهان
سڕدراوتەوە.
خەاڵتێك بە ب��ڕی  20ملیۆن (چیك) (ی��ەك��ەی پ��ارەی
چیكۆسلۆڤاكیا) زێڕ ،بۆ كەسێك كە بتوانێت زانیاری لەبارەی
حەشارگەی بكوژانەوە ب��دات ،دیاریكرا ! ژم��ارەی��ەك كە
دەیازانی (كالز) و (گابلیتس) بكوژانی میرغەزەبی خوێنخۆر
(هایدریخ) لەكوێ خۆیان پەناداوە ،بێدەنگییان هەڵبژارد تا
(كارڵ ك��وردا) ،بە فریوخواردنی هاوسەرەكەی و لەژێر
گوڕوتینی عیشق و شەهوەت ،گرێی ئەو نهێنییەی كردەوە،
كە خوێنی سەدان كەسی لەسەر ڕژێندرابوو.
كاتێك (كارڵ) زانیاریی خۆی بە ئەڵمانییەكان گەیاند،
توانییان ناوەندی حیزبی پیالنگێڕان ئاشكرابكەن ،كردیانە
ف��ەرم��ان��دەی تیپێك و خ���واردن و پ���ارەی زۆری���ان پێدا،
خەاڵتەكە بۆ ئەو كاتە دواخرا ،كە بكوژان دەستگیربكرێن.
پێش دەرك��ەوت��ن��ی خ��ۆر ،كڵێسای (س��ان��ت سبریل) و
(سانت دی��وس) ،لەالیەن سەربازانی نازییەوە دەورەدرا،
بەرپرسانی حزب ،لەالیەن كەشیشێكەوە لە ژێرزەمینێكدا
حەشاردرابوون ،كە تەنیا ڕێگەیەكی چ��وون��ەژوورەوە و
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هاتنەدەرەوەی هەبوو .ئەویش بە چیمەنتۆ و كۆنكرێت
گیرابوو ،تەنیا كاڵوڕۆژنەیەكی گ��ەورە لە دی��واری ئەو
گ��ۆڕەدا هەبوو كە كاری هەواگۆڕكێی دەك��رد ،گۆڕەكەی
بەكەڵكی تێداژیان دەك��رد .بە شێوەیەك سەر ئەو گۆڕە
و دەورووب��ەری كۆنكرێت كرابوو ،هیچ كەس نەیدەتوانی
بزانێت لە ژێرزەمینەكە ،ژوورێ��ك��ی گچكە هەیە ،حەوت
كەس بە ئازووقەی پێویستەوە تێیدا دەژیان و ئەو گۆڕەش
هەواكێشێكی گەورەی هەیە .كەشیشەكە لە كاتی پێویستدا
بە پەیژە بە كاڵوڕۆژنەكەدا دەچووە خوارێ و پەیوەندی
پێوەدەكردن و پێداویستی وەك نان و ئاو و میوەی بۆ
دەبردن .كەشیشی نیشتمانپەروەر زۆربەی كات دەچووە
سەر منارەی كڵێساكە و ئێشكی دەگرت ،دەیتوانی بەباشی
چاودێریی ئەو دەورووبەرە بكات.
بەیانی 18ی مانگی حوزەیران ،سێ لە پەنابەران ،كە
بۆ پشوودان لە هەواكێشی گۆڕەكەوە چووبوونە سەر
منارەكە ،لە كاتی هاتنەخوارەوە بە پەیژەكەدا ،یەكسەر
سێبەری سەربازانی نازیان بینیبوو كە كڵێساكەیان گەمارۆ
دابوو ،یەكێكیان ناسراو بە (ئیوان جۆروساڵڤ) لەسەرخۆ
خۆی خزاندە گۆشەیەكی كلێساكە ،تەماشایەكی خوارەوەی
كرد ،پاشان یەكسەر ئاماژەی بۆ هاوڕێكانی كرد ،هەرسێكیان
تفەنگەكانی خۆیان بەدەستەوە گرت و بەدیقەتەوە سێرەیان
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گرت و پەلەپیتكەیان كێشا ،شەش سەرباز لە نازییەكان
پێش ئەوەی تەنانەت بزانن چ ڕووی��داوە كوژران .هاڕەی
دەستڕێژی گوللەكان پەنابەرانی گۆڕەكەی تێگەیاند ،كە
پەناگەكەیان ئاشكرا بووە.
دەستبەجێ ل��ە خ����وارەوە دۆش��ك��ەك��ان بەكارهێنران،
سێ پەنابەر لەسەر منارەی كڵێساكەوە بە لەشی وەك
بێژینگیانەوە كەوتنە سەر زەوی .یەكێك لەو سێ پیاوە ،كە
لەسەر منارەی كڵێساكە كوژرابوون ،هەمان (كابلز) بوو.
لە گ��ۆڕەك��ەی ژێرزەمینەكەدا ،چ��وار نیشتمانپەرەوەر
مابوونەوە ،خۆیان بۆ شەڕكردن لەگەڵ دوژمن ئامادەكردووە،
هیچ دەریچەیەكی ڕاكردن و چوونەدەرەوەیان نەبوو ،ئاو
و خواردن بەشی ڕۆژێكی دەكرد ،بەاڵم تەقەمەنییان كەم
بوو .چوار پیاوی نائومێد ،چەكەكانی خۆیان تاوداوەتێ
و لەپشت پ��ەن��ج��ەرەی ك�ڵاوڕۆژن��ە گچكەكەوە ،ك��ە وەك
پەنجەرە بە كاردەهێنرا و بەرەو سەر شەقامەكه دەكرایەوە،
نیشانەیان گرت و تەقەیانكرد .سەربازانی گشتاپۆ چەند
نارنجۆكێكیان ب���ەرەو الی پەنجەرەكە گچكەكە هەڵدا،
لەبەریەكیان هەڵوەشاند ،بەاڵم هەرچەند دوو لەو كەسانەی
ناو گۆڕەكە كوژرابوون ،ئەوانی دیكە بەردەوام بوون لەسەر
دەستكردنەوە و هەركاتێك نازییەك تۆسقاڵێك دەردەكەوتن،
دەبوونە ئامانجی گوللەی تفەنگی دوو كەسە پەنابەرەكە.
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ه��ەروەك ئەو بەرگرییە ب��ەردەوام بوو ،دوای شەش
سەعات و سی خولەك ،كە ئەڵمانییەكان لە هەموو الیەكەوە
نائومێدبوون و تەنیا هیوایان بەوەبوو ،برسیەتی یاخییان
ناچاردەكات خۆیان تەسلیم بكەن .لەناكاو سەربازێكی نازی
پێشنیارێكی ترسناكی كرد و وتی :نوقمكردنی یاخیبووان لە
گۆڕەكەدا ،باشترین ڕێگەیە.
ناو كڵێساكە پڕبوو لە سەربازانی ئەڵمانی و دەرزیت
هەڵدابا نەدەكەوتە سەر زەوی ،لەو الیەوە هیچ دەرەتانێكی
ڕاكردن نەبوو ،سەربازەكان هەر ئەوەندە چاوەڕوان بوون
لەگەڵ جێگۆڕكێ پێكردنی تاتەبەردێكی س��ەر تەختایی
زەوییەكە ،پەالماریان دەدا.
لەسەر داوای فەرماندەی سەربازەكان ،ئۆتۆمبێلێكی
ئاگركوژێنەوە نێردرایەناو كڵێساكەوە ،سۆندەی ئاوەكەیان
خستەناو كاڵوڕۆژنەی گۆڕەكەوە ،كە بەدەرەوەدا دەكرایەوە
و پلەی فشاری ئاوەكەیان تا دوائاست كردەوە ،ئاوەكە بە
فشارێكی زۆرەوە وەك تاڤگە لە ك�ڵاوڕۆژن��ە گچكەكەوە
هەڵدەڕژایە ناوەوە.
نزیكەی سەعاتێكی تریش تەقە بەردەوام بوو ،فەرماندەی
نازییەكان ك���وژرا ،دوای نیوسەعات ،كاتێك ئ��او لەناو
گۆڕەكەوە هەڵڕژایە دەرەوە ،ئەڵمانییەكان زانییان گۆڕە
چیمەنتۆكە پڕبووە لە ئاو و بەهۆی بێدەنگی ترسناكەوە،
زانییان بێگومان بەرگریكاران خنكاون.
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دوای نیوسەعات ،لە الی س��ەرەوە دەرگ��ای گۆڕەكە
ك��رای��ەوە ،الش���ەی چ��وارك��ەس ،ك��ە ه��ەری��ەك��ەی��ان س��ەری
بە گوللە هەڵتەكابوو ،لەسەر ئاوەكە دۆزرای��ەوە( ،كارڵ
كوردا) بۆ دیاریكردنی ناسنامهی الشەكان برایە شوێنی
ڕووداوەكە ،الشەی (كابلز) و (گایلیتی) بكوژانی (هایدریخ)
ی نیشاندان.
ئەڵمانییەكان یەك لەسەر سێی ئەو خەاڵتەیان بە (كارڵ)
دا ،كە وادەیان پێدابوو ،پاشان پلەیان بەرزكردهوه ،و وەك
یاریدەدەری یەكێك لە بەرپرسانی گشتاپۆ دایانمەزراند.
***
دوای دوو ساڵ ،كار و ئەركی (كارڵ) تەنیا دەستەبەركردنی
زانیاری بوو لەبارەی حەشارگە و حزبەكانی چیكۆسلۆڤاكیا،
بەاڵم س��ەرەڕای ئەوەی هەموودەمێك ژیانی لە مەترسی
دابوو ،چونكە ئەڵمانییەكان خۆیان لە پاسەوان بۆ دانانی
دەدزی��ی��ەوە ،بۆیە هاوسەرەگەنجەكەی (ك��ارڵ) ،وازی لە
مێردەكەی هێنا و سوور دەیزانی خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا
بە خائینی دەناسن و هەوڵدەدەن لەناوی ب��ەرن( .كارڵ)
دوای ئەوەی هاوسەرەكەی بەجێیهێشت ،گۆشەی تەنیایی
هەڵبژارد و كەس نەیزانی چی بەسەرهات ،نە ئەڵمانییەكان
دەیانزانی ئەو پیاوە بۆ كوێ س��ەری خۆی هەڵگرتووە،
نە هاوڕێكانی و ئاشنایانی .كاتێك (كارڵ) ژیانی خۆی لە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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مەترسیدا بینی ،جارێكی دیكە جلوبەرگی چیكۆسلۆڤاكی
ك��ردەوەب��ەر و س��ەری خۆی بۆ شارێكی دوور هەڵگرت،
ب��ەاڵم خەڵكی ئەو ش��ارە ،چونكە لە ژی��ان لەگەڵ خەڵكی
غەریبەدا دەترسان ،بۆیە لە سەرەتاوە لەگەڵی گەرموگوڕ
نەبوون.
چیكۆسلۆڤاكییەكان نازناوی (یەهودایان) ،بە (كارڵ)
دا( .یەهودا قوتابییەكی حەزرەتی مەسیح بوو ،حەزرەتی
لەپێناوی پ��ارەدا بۆ یەهودییەكان ئاشكراكرد ،بووەهۆی
لهخاچدانی و كوشتنی( .و.ف)
هاوسەری (كارڵ) دوای دیارنەمانی مێردەكەی ،دەستی
لەگەڵ ئەفسەرێكی ئەڵمانی تێكەاڵوكرد و لێی دووگیان بوو،
كاتێك ئەو ئەفسەرەش زانی ژنی گەنج دووگیان بووە ،وازی
لێهێنا و شەوێكیان ،كچە نۆ ساڵەكەی بە هاتوهاوارەوە لە
ماڵ هاتەدەر و چووە سەرشەقام ،كە خەڵك چوونە ناو
ماڵی ئەو ژنەوە ،لەوپەڕی ترسەوە ژنەی گەنجیان بە لەشی
دابێژراو و كون كون وەك بیێژینگ ،بەهۆی گوللەوە لەسەر
تەختە خەوەكەی بینی و لە هیچ كەس شاراوە نەبوو ،كە
خەڵكی چیكۆسلۆڤاكیا تۆڵەیان لێكردووهتەوە.
كاتێك هاوپەیمانان ئ��ەورووپ��ای��ان داگ��ی��رك��رد( ،ك��ارڵ
ك��وردا) زەندقی چ��وو ،هەرچەنده ن��اوی خۆی گۆڕیبوو،
لەگەڵ ئەوەشدا دەترسا دیسانەوە كۆمەڵێكی لێدەركەون،
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بیناسن .چەند مانگێك دوای ئ���ەوەی ئەڵمانییەكان لە
چیكۆسلۆڤاكیا دەپەڕێندران( ،كارڵ) هەستی بەرگەنەگری
بۆ گەڕانەوە بۆ ماڵ و زێدی خۆی دەنواند ،ئارەزوی دەكرد
جارێكی دیكە هاوسەرە گەنجەكەی ببینێتەوە ،لەگەڵیدا بۆ
ئیتالیا ڕابكات (،ئەو پیاوە هەواڵی كوژرانی هاوسەرەكەی
نەبوو) ،هەستیدەكرد عیشقێكی ئاگرینی بۆ هاوسەرەكەی
هەیە و س��ەرەن��ج��ام دوان���ی���وەڕۆی ڕۆژێ���ك ،ب��ە گۆڕینی
سەروفیساڵی ،بۆ شاری (لیدیس) گەڕایەوە ،كە گەیشتە
خانووەكەی پیشووی خۆی ،بینی تاریك ،كپ ،بێدەنگە و
لەسەر شەقامەكە وەستا و نوقمی دنیای خەیاڵ بوو ،لە
هەمان كاتدا دوو پیاوی نزیكەی بەتەمەن بەالیدا تێپەڕین و
دوای ئەوەی چەند هەنگاوێك ڕۆیشتن ،بزماركوت وەستان
و هەردووكیان ئاوڕیان دایەوە.
(كارڵ) كە بە شێوەیەكی لەناكاو هەستی بە مەترسی
كردبوو ،گەڕایەوە تا ڕابكات .دەیزانی بە هاتنەناوەوەی
هاوپەیمانان جارێكی دیكە جڵەوی دەسەاڵت كەوتووهتەوە
دەست چیكۆسلۆڤاكییەكان و كاتی تۆڵەكردنەوە هاتووە.
یەكێك لەو دوو پیاوانە ،كە سیخوڕ بوو ،بۆالی (كارڵ)
ڕایكرد و دەستگیری كرد ،بردی بۆ گرتووخانە .هەرچەند
ئەو پیاوە لە سەرەتادا ناسنامهی خۆی ڕەت��دەك��ردەوە،
بەاڵم ژمارەیەك لە هاوڕێیان و ئاشنایانی ناسنامەكەیان
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پشتڕاست ك��ردەوە ،بە تاوانی هاوكاریكردنی دوژم��ن ،لە
سەردەمی داگیركرانی واڵتدا ،دادگایی كرا.
ب��اب��ەت��ی ت���اوان���ەك���ەی ئ��اش��ك��راك��ردن��ی دوو ك���ەس لە
هاونیشتمانانی خۆی ،هاوكاریكردنی دوژم��ن بوو ،بەبێ
هیچ جۆرە مشتومڕێك بڕیاری لەسێدارەدانی بۆ دەركرا،
بۆ بەیانی س��واری ئۆتۆمبێلیان كرد و ب��ەرەو گۆڕەپانی
لەسێدارەدانیان برد( .كارڵ) بە درێژایی ڕێگەكە هاواری
دەك��رد و داوای بەخشین و بەزەیی دەك��رد ،بەاڵم گوێی
كەس ق���ەرزداری نەبوو ،دوای نیوسەعات ،لە دارێكیان
بەست و فەرمانی تەقە درا و دەیان گوللە سینگیان دابێژت،
كۆتاییان بە ژیانی هێنا.
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بەسەرهاتی ڕاستەقینە و سەرسامكاری پیاوێك ،كە بە

ئازایەتی و كارە سەیرەكانی خۆی ،سەركەوتنی شەڕی

دووەمی جیهانی كردە نسیبی هاوپەەیمانان.

سەبارەت بە ئەریك ئەریكسۆنی سیخوڕی گەورە

كە جەنگی دووەم���ی جیهانی دەستیپێكرد ،خ��اوەن

كۆمپانیایەكی نەوتی سوید ناسراو بە ئەریك ئەریكسۆن،
پ��ەی��وەن��دی ب��ە حیزبی ن��ازی��ی��ەك��ان��ەوە ك��رد ،ب��ەاڵم هیچ

ك��ەس ن��ەی��دەزان��ی پێدەچێت ئ��ەو پ��ی��اوە یەكێك بێت لە

سیخوڕەكانی هاوپەیمانان .ئەریكسۆن ناچاربوو لە
دنیای ترس و لەرزدا و لەگەڵ ئەو پیاوانەدا بژیت ،كە لە

خوارەوە ناویان دێت:
هاینریخ هیملەر:

پیاوێك ئەوەندە كەوتبووە ژێر كاریگەریی ئەخالق و

ڕەفتاری ئەریكسۆنەوە ،كە بڕیارێكی تایبەتی بەرپرسییەتی
یاسایی بۆ دەركرد.
هاریان:

ژن��ی ج��وان و سەرنجڕاكێش ،كە لە دژی نازییەكان

چاالكی دەكرد ،بەنهێنی هاوكاری لەگەڵ ئەریكسۆن هەبوو.
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كالرا:

ژنێك ،زۆر لەبارەی نازیزمەوە دەمارگیر بوو ،وەها

بیری دەك����ردەوە ئەریكسۆن ئ��ەرك��ی گرنگی ل��ە ڕێگەی

بەرزكردنەوەی ئەو هەیە و عاشق و ئەوینداری بووە.
ئۆلریخ:

سیاسەتكاری ئەڵمانی ،لە ئەریكسۆن بە گومان بوو،

دڵنیابوو سیخوڕە ،بەاڵم هیچی لە دەست نەدەهات.

ڕوونكردنەوەیەكی كورت لەبارەی شكستی ئەڵمانیا

ستۆكهۆڵم ،سوید ،دووی حوزەیرانی  – 1945چۆن

هاوپەیمانان بەسەر هاینریخ هیملەردا زاڵبوون ،بە لەناوبردنی
پیشەسازیی نەوتی خاو لە ئەڵمانیا ،سەركەوتنێكی گەورەیان
بەدەستهێنا .زۆر زوو ئەو نهێنییە ئاشكرادەبێت .گرنگترین

هۆكارێك كە بووەهۆی ئەو سەركەوتنە و ڕێنماییكردنی
فڕۆكە و تۆپە دوورهاوێژەكان ،ئەریك ئەریكسۆن دەبێت.

نیویۆرك تایمز حوزەیرانی .1945

تێكوپێدانی یەكجارەكیی چاڵەنەوتەكان ،زەربەیەكی

كوشندەبوو ،لێماندرا ،چونكە پاشەكەوتی سووتەمەنی ئێمە،
هەمووی لەسەر ئەو دامەزراوەیە بونیادنرابوو.

ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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جەنەراڵ هاینزگۆدریان

سەرۆكی ڕاوێژكاریی ئەڵمانیا
فەرمانكرابوو تۆپە دوورهاوێژە بەهێزەكان ،تەواوی
سەرچاوە نەوتییەكانی ئەڵمانیا لەناوبەرن ،ئەو تاكتیكە
نەك تەنیا زیان بە تەواوی هێزە شەڕكەرەكانی دەگەیەنێت،
بەڵكو شكستیشیان پێدەهێنێت.
دوایت .د ئایزنهاوەر

تەفروتووناكردنی چاڵەنەوتییەكان ،هۆكارێكی گرنگ
و كاریگەربوو لە شكستی ئەڵمانیا و ڕزگاركردنی گیانی
ملیۆنان خەڵكی سڤیل.
ڕاگەیەنراوی هێزە ئاسمانییەكانی واڵتەیەكگرتوەكان

پێشەكیی نووسەر
پیاوانێكی كەم لە مێژوودا هەن ،ئەركیان بەپێی خێزان
ب��ە ب��اش زان��ی��وە و یەكێكیان ب��ووهت��ەه��ۆی سەرهەڵدانی
كارەساتێكی نێودەوڵەتیی سەیر.
ئەم بیۆگرافییە ،بەسەرهاتی پیاوێكە كە خۆبەخشانە
سیخوڕی كردووە ،ئەركەكەی ئەوەبووە لەبارەی پااڵوگای
نەوتی نازیی ئەڵمانیاوە زانیاری دەستەبەربكات ،بەاڵم ئەوەی
لە هەمووان گرنگترە ئەوەیە ،ئەو سااڵنێك لەنێوان ژیان و
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مردندا لینگەفرتێی كرد ،ژیانی خۆی لە ڕێگەی بەجێگەیاندنی
ئ��ەرك لەدەستدا و لە ئاكامیشدا ب��ووەه��ۆی ئ���ەوەی ،كە
هاوپەیمانان لە شەڕی دووەمی جیهان سەربكەون.
(ئەریك ئەریكسۆن) ،كە لە سەردەمی گەنجێتیدا یاریزان
ب���ووە ،پ��اش��ان ب��ووهت��ە یەكێك ل��ە ن��اوداران��ی كۆمپانیای
نەوتی تەكساس ،بۆ بەئەنجامگەیاندنی ئەركەكەی خۆی،
ناچاربوو هەموو ژیانی خۆی بگۆڕێت ،دەست لە كارەكەی
بكێشێتەوە ،هاوسەرەكەی لەبیرخۆی بەرێتەوە ،خێزان و
هاوڕێكانی فەرامۆش بكات .بێجگە لەوانە ،ژیانی خۆی بخاتە
مەترسییەوە و ئازادیی خۆی لەدەستبدات .ئەریكسۆن نەك
تەنیا سەروسەكوتی گۆڕی ،بەڵكو بیریشی گۆڕی.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ب��ۆ دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی زان��ی��اری��ی��ەك ،كە
هاوپەیمانان پێویستییان پێی بوو ،چەندین جار سەفەری
كردووە بۆ بەرلین ،هامبۆرگ و شارەكانی دیكەی ئەڵمانیا.
(ئەریكسۆن) بۆ م��اوەی چ��وار ساڵی ت��ەواو دەزگ��ای
سیخوڕیی ئەڵمانیا و گشتاپۆی فریودا و توانیی پارێزەرانی
بەدەسەاڵتی وەك سەرۆكی گشتاپۆ (هاینریخ میلەر) ،كە
لە نزیكەكانی ڕایشی سێیەم واتە (هیتلەر) بوو ،بدۆزێتەوە.
ئەریكسۆن زۆر لە شار و ناوچە قەدەغەكراوەكانی
ئەڵمانیا هاتوچۆی دەك��رد ،لەالیەن خ��ودی (هیملەر)ەوە
مۆڵەتنامهی تایبەتی بۆ دەركرا ،كە دەقەكەی بەم شێوەیەی
الی خوارەوە بوو:
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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سەرۆكایەتیی دەزگای ئاساییش و پۆلیس و سوپا

ش��ای��ەت��ی دەدرێ����ت ج��ەن��اب��ی ئ��ەری��ك ئ��ەری��ك��س��ۆن ،بۆ
ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەی پێویست و گرنگ ،كە جێ هۆگری
ڕایشن ،هەمیشە لە سەفەردا دەبێت .بەو هۆیەوە مۆڵەتی
ڕۆیشتنی بۆ تەواوی شوێنەكانی ناوهێنراودا پێدەدرێت ،داوا
لە تێكڕای پێگە سەربازییەكان دەكرێت ،بە هیچ جۆرێك لە
جێبەجێكردنی فەرمانەكانی جەنابی (ئەریكسۆن) ،سەرپێچی
نەكەن و خۆیان نەدزنەوە.
ئەو زانیارییەی (ئەریكسۆن) دەستەبەری كرد ،لەگەڵ
ت���ەواوی ه���ەواڵ و ڕاپ��ۆرت��ەك��ان��ی ه��ەم��وو سیخوڕەكان،
وایكرد هاوپەیمانان شەڕەكە بەرنەوە ،بەپێی نەخشەكانی
ئەو سیخوڕە نهێنییه ،ناوەندەكانی پیشازیی نەوتی نازی
تۆپباران بكەن ،خودی ئایزنهاوەر لەو بارەیەوە ڕایدەگەیاند،
كە بەبێ بوونی (ئەریكسۆن) ،سەركەوتن مسۆگەر نەبوو.
كاتێك هاوپەیمانان ل��ە 8ی ح��وزەی��ران (ئەمهریكا-
بەریتانا و ڕووسیا) فەڕەنسای داگیركراویان لە سەربازانی
نازی پاككردەوە ،بێجگە لە چەند فڕۆكەیەكی ئەڵمانی بۆ
هێرشكردنە سەر ئەو هێزانەی ،كە نێردرابوونە كەناراوەكانی
نۆرماندی نەفڕین ،بۆچی؟
لێكۆڵینەوە سەربازییەكان نیشانیانداوە ،كە هۆكاری ئەو كارە
بە پلەی یەكەم بۆردومانكردنی ناوچەكانی چاڵە نەوتییەكان بوو.
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چ��ەن��د ڕۆژێ���ك پێش ئ���ەوەی هاوپەیمانان بچنە ناو
فەڕەنساوە ،پەالماری قورس و تۆقێنەری هێزە ئاسمانییەكان
بۆ سەر ناوچەی چاڵە نەوتییەكان وایكرد ،كە لەالیەن هێزە
ئاسمانییەكانی (لوفت واف)ەوە ژمارەیەكی زۆر فڕۆكە بۆ
پاراستنی پااڵوگە گەورەكان ،بنێردرێت (هەرگیز لە هەموو
پەالمارە ئاسمانییەكان سوود لەو فڕۆكانە وەرنەگیرابوو،
چونكە گۆرینگ ،س��ەرۆك��ی هێزە ئاسمانییەكانی ن��ازی،
ف��ەرم��ان��ی ك��ردب��وو ت��ەن��ی��ا ك��ات��ێ��ك س���وود ل���ەو ف��ڕۆك��ان��ە
وەربگیردرێت ،كە ئەگەری پەالماری هاوپەیمانان ،لە ئان
و سات دابێت).
ئەو كارە وایكرد فڕۆكەكانی هاوپەیمانان لە جێگەیەك و
بە شیوەی بەكۆمەڵ ،فڕۆكەكانی (لۆفت ولف) تێكبشكێنن.
لە مانگی ئادار  ،1944نزیكەی دوو هەزار و پێنج سەد
فڕۆكەی شەڕكەری ئەڵمانیا تێكوپێك دران.
ه��ەم��وو پ��ەالم��ارەك��ان��ی ه��ێ��زەك��ان��ی ه��اوپ��ەی��م��ان��ان بۆ
ناوچەنەوتییەكان ،وایكرد گۆرینك ،بهناچاری فڕۆكە زیان
پێنەگەیشتوەكان بنێرێتە كەناراوەكانی فەڕەنسا.
دوای چەند هەفتەیەك (ئ��ەدۆل��ف هیتلەر) ،پێشەوای
نازیی ئەڵمانیا نامایەكی لەالیەن (ئەلبێرت سپەیر) ،سەرۆكی
كەلوپەلی سەربازییەوە پێگەیشت ،كە دەقەكەی لە خوارە
هاتووە:
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ب��ەڕێ��ز :ئ��ەگ��ەر نەتوانین ب��ەرگ��ری ل��ە ن��اوچ��ەی چاڵە
ن��ەوت��ی��ی��ەك��ان ب��ك��ەی��ن ،كەلێنێكی ق���ووڵ ل��ە پ��اش��ەك��ەوت��ی
سووتەمەنی و پیشەسازیی نەوتمان بۆ دروستدەبێت،
تا مانگی ئەیلوول ،ئێمە ناتوانین پاشەكەوتی پێویست بۆ
(ورماخت) ئامادەبكەین .هایل هیتلەر!
ئەلبێرت سپیەر

(ئەریك ئەریكسۆن) ،كە ڕێك شوێنی پااڵوگەكانی بۆ
هاوپەیمانان ئاشكرادەكرد ،هەروەك پێشوو لە شارەكانی
ئەڵمانیا تەراتێنی بوو ،تا بەڕووكەش لە بارودۆخی واڵت و
خەڵك بكۆڵێتەوە.
هەر لەو سااڵنەدا ،ڕۆژنائادار نیۆیۆرك تایمز پەردەی
لەسەر ئەركەكەی (ئەریكسۆن) الدا و من (نووسەر) بە
خوێندنەوەی ئەو هەواڵە ،كە دوای سااڵنێك دەستم كەوت،
بڕیارمدا بەسەرهاتی ئەریكسۆن ڕێكبخەم و بیكەمە كتێبێك
و خۆشبەختانە بە سوود وەرگرتن لە یاداشتەكانی خودی
خۆی و پرنس كارڵ و دۆسێكانی پۆلیس ،توانیم ئەو كارە
بكەم.
ئەوەی وایلێكردم بەسەرهاتی (ئەریكسۆن) بگێڕمەوە،
تەنیا كارە سەیر و ناوبانگییەكەی نەبوو ،بەڵكو ئەو خااڵنە
بوو منیان سەرسام كرد ،توانا ،ئیرادە ،،هێز و شارەزایی
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مرۆڤێك .ئەریكسۆن بۆ خۆی خ��اوەن كۆمپانیای نەوت
بووە ،هەرگیز لە كاری سیخوڕی ش��ارەزا نەبووە ،بەاڵم
سەیرەكە ل��ەوەدای��ە كەسێكی ئەوتۆ ببێتە شارەزاترین
سیخوڕی سەركەوتووی دنیا ،كە لە ماوەی خزمەتكردنیدا
هیچی وەرنەدەگرت و تام و چێژیشی لە كارەكەی نەدەبینی.
لێرەدا پرسیارێك دێتەپێش ،كە بۆچی ئەو پیاوە بەو
ماوە دوورودرێژە ،ئەركێكی وەهای هەڵبژارد؟
زۆركەس لە دنیادا هەن ،كە خۆبەخشانە چەك هەڵدەگرن
و دەچن بۆ شەڕی دوژمن ،ئەو هۆگرییە جگە لە ئارەزوویەكی
دەروونی و شكستی ڕۆحی ،یان دانەوەی قەرز بە نیشتمان،
ناتوانیت بە هیچ شتێكی دیكەی لێكبدەیتەوە.
(ئەریك ئەریكسۆن) و پرنس (كارڵ بێردنارت) (هاوڕێ
و هاوكاری دڵسۆزی ئەریكسۆن) ،پاڵەوانانی سەرەكیی
ئ��ەو بەسەرهاتەن و ناوەكانیان ه��ەر ئ��ەو ن��اوان��ەن ،كە
ن��ووس��راوە ،ب��ەاڵم لە زۆرب��ەی سەرچاوەكاندا ،بێجگە لە
كەسایەتیی مێژوویی ،ناوێكی زۆر بە هۆكاری سیاسی ،یان
بەهۆی لە ژیاندابوون ،یان پەیوەندیی دەستەبەر نەكردنی
ئیزنی خزمەكانیان ،گ��ۆڕاوە و ه��ەر ب��ەو هۆیەشەوە ،لە
باڵوكردنەوەی هەر جۆرە وێنەیەك خۆ بەدووردەگیردرێت.
لەناو ئەو وێنانەی دەستكەوتوون ،وێنەی ژنێك هەیە ،كە
پەیوەندیی بە (ئەریكسۆنەوە) هەبووە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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م��ن ئ��ەو ب��ەس��ەره��ات��ەم ب��ە دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی مۆڵەتی
دەسەاڵتدارانی حوكومەت ،سیاسی ،لەسەر بنچینەی دۆسیە و
بەڵگەی هەبوو ڕێكخستووە بەو شێوەیەی نووسراوە ،بێجگە
لە گۆڕینی ناوی چەندكەسێك ،هیچ جۆرە گۆڕانكارییەكی
دیكە لەم كتێبەدا نەكراوە و ڕەسەنێتییەكەی پارێزراوە.
ئەلێكساندەر كلین
 1-هاتنەئاراوەی سیخوڕێك

ئ��ەم بەسەرهاتە ل��ە مانگی كانونی یەكەمی 1936
ڕوویداوە ،لەو مێژووەدا (الرنس شتاین – هارت ،باڵوێزی
گەورەی ئەمەریكا لە ڕووسیا) بە بڕیاری پرێزدنت ڕۆزفلێت
بە فڕۆكە بەرەو (ستۆكهۆڵم) ڕۆیشت.
سێی مانگی تتشرینی دووەم ،سەربازەكانی سۆڤێت (فنلەندا)
یان داگیركرد ،دەیانویست ئارەزووەكانی خۆیان بسەپێنن و
ئەركی نهێنیی (شتاین هارت ئەوەبووە لە (ستۆكهۆڵم) چاوی
كەوتووە بە باڵوێزەكانی سۆڤێت و فنلەندا ،كە بێالیەن بوون
و پێشنیازی كۆنفرانسی ئاشتی بكات ،تا هەرچی زووترە
كۆتایی بە شەڕ بهێنرێت .شكستی (شتاین هارت) لەم ئەركەدا
بڕیاری مردنی هەبووە ،بەاڵم لەو ماوە كەمەی مانەوەی لە
پایتەختی (سوید) ،ئەركێكی دیكەشی بە ئەنجام گەیاند ،كە لە
هەندێك الیەنەوە لە یەكەمیان گرنگتربوو.
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سێیەم شەو كە (شتاین هارت) لە (ستۆكهۆڵم)ی پایتەختی
سوید ب��ەس��ەری ب��رد ،بانگهێشتكردنی ه��اوڕێ��ی دێرینی
(ئەریك ئەریكسۆن) بوو ،تا نانی ئێوارە لە گراند ئوتێل
بەیەكەوە بخۆن .شتاین هارتی باڵوێزی گەورەی ئەمەریكا
ئەو شەوە لەگەڵ (ئەریكسۆن) باسی هەمووشتێكیان كرد.
لەو كاتەدا ،تۆپە دوورهاوێژەكان بە ناوی – (لوفت واف)
و دەبابەكانی (پانزەر)ی ئەڵمانی ،لە ماوەی كەمتر لە سێ
هەفتە ،پۆڵەندایان لەگەڵ زەوی تەختكردووە،میللەتێكیان
بەدیل گرتبوو ،كە ئەڵمانیا دوای ئەمە سەرنجی زۆری
خۆی تایبەت دەكات بە مەغریب ،فەڕەنسا و بەریتانیا.
(شتاین هارت) لە كاتی نانخواردندا ،ڕووی لە (ئەریكسۆن)
ی هاوڕێی دێرینی خۆیكرد ،وتی :ئەوەی مسۆگەرە ئەوەیە،
كە ئێمەی ئەمەریكییش درەنگ یان زوو ،ناچاردەبین بچینە
شەڕەوە( .ئەریكسۆن) كە بااڵی بەرز بوو ،سەری لەقاند
و وتی :هیچ گومانێك لەوبارەیەوە نییە ،بێجگە لە ئەركی
ئەخالقی ،ئەمەریكا ناتوانێت ڕێگەبدات نازییەكان تەواوی
ئەورووپا داگیربكەن( .شتاین هارت) لە كاتی قسەكردندا
بەئەنقەست وتبووی (ئێمەی ئەمهریكی)ش درەنگ ،یان زوو
دەچینە شەڕەوە و ئەم دەستەواژەیە (ئێمەی ئەمەریكی)،
(ئەریكسۆن) ناگرێتەوە .چونكە هەرچهند ئەو پیاوە ساڵی
 1888لە ئەمەریكا لەدایكببوو ،لەگەڵ ئەوەشدا نیوەی ئەو
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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واڵتە گەڕابوو ،لەو كاتەدا بە خاوەن گرنگترین و پڕداهاتترین
كۆمپانیای نەوتی سوید ئ��ەژم��اردەك��را( .ئەریكسۆن) لە
كاتێكدا بزەی لەسەر لێوبوو ،پرسیی :جەنابی شتاین هارت
بڵێ بزانم ئایا میللەتی ئێوە بڕیاری شەڕی داوە ،یان وەكو
جاری پێشوو ،تەنیا بانگەشەی ئەو كارە دەكەیت؟
(شتاین ه���ارت) وەاڵم���ی دای���ەوە :ئ��اخ ،ئ��ەم ج��ارەی��ان
ئ��ەو ب��اب��ەت��ە بەتێكڕا ل��ەگ��ەڵ پێشوو ج��ی��اوازە و منیش
دەمەوێت لەوبارەیەوە قسەت لەگەڵ بكەم؟(ئەریكسۆن)
بەسەرسامییەوە پرسیی :ئایا تۆ بەڕاستی دەتەوێت ڕاوێژ
بە من بكەیت؟
ئەریكسۆن بەسەرسامییەوە وەاڵم���ی دای���ەوە :بەڵێ
هەڵبەتە ،ب��ەاڵم پێموانییە ب��ەو تەمەن و س��اڵ��ەوە بتوانم
بەكەڵكی س��وپ��ای ئەمەریكا بێم ،چونكە بێگومان ئێوە
پێویستتان بە سەربازانی پەنجاساڵە نییە( .شتاین هارت) بە
بیركردنەوەوە وتی :ئەریك ،لەوانەیە تۆ بتوانیت خزمەتێك
ئەنجامبدهیت ،كە هەرگیز بە خەیاڵتدا نەهاتبێت .تۆ زمانی
ئەڵمانی ب��اش دەزان��ی��ت و پێشتریش م��ام��ەڵ��ەی نەوتیی
گرنگت لەگەڵ كۆمپانیاكانی نەوتی ئەڵمانیا ئەنجامداوە،
بێجگە لەمانە ،تۆ هەمیشە لە كارەكانت زیرەكی و وریاییت
بەكارهێناوە و هەر بەو هۆیانەوەش من داوات لێدەكەم،
خۆبەخشانە خزمەتێك ئەنجام بدهیت .
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(شتاین هارت) لێرەدا بێدەنگ بوو ،دوای كەمێك بەردەوام
بوو ،ئەركێك كە پێویستە ئەنجامی بدەیت ،ئەوەیە جارێكی
دیكە گرێبەستەكەت نوێ بكەوە و بە ناوونیشانی بازرگانی،
پاسپۆرتی چوون بۆ ئەڵمانیا دەستەبەربكە و بڕۆ بۆ ئەو
واڵتە .لەوانەیە بتوانیت زانیاریی بەسوود بەدەستبهێنیت،
ئەو زانیارییە یارمەتیی ئینگلیز و ئەمەریكییەكان دەدات تا
سووك و ئاسان ،پااڵوگەی نەوتی نازییەكان بۆردومان
ب��ك��ەن( .ئ��ەری��ك��س��ۆن) ب��ە ب��ی��رك��ردن��ەوەوە ل��ە پ��ەرداخ��ە
مەشروبەكە ڕام��ا و وەاڵم��ی دای���ەوە :دەزان��ی��ت ئ��ەو كارە
ئەوەندەش ئاسان نییە ،هیچ كەس وەك یەكێك لە پەیڕەوانی
هیتلەر ناناسن ،چونكە بەڕەگەز ئەمەریكیم ،بۆیە وەك
تاكێكی سویدی ناتوانم كاریگەریم بەسەر ئەڵمانییەكانەوە
هەبێت(.شتاینهارت) وەاڵمی دایەوە :تۆ پیاوێكی بازرگانی و
پەیوەندیت بە مامەڵەی پڕداهات و گرنگەوە هەیە و لە ئێستا
بەدواوەش وردە وردە ڕواڵەتی نازییەك بگرەبەر.
(ئەریكسۆن) ناوچاوانی گرژكرد و وتی :بەاڵم پێموانییە
ئەگەر من ببممە نازییەك و پەیڕەوی هیتلەر ،خێزانەكەم لە
ئەمەریكا و هاوڕێیانم لە سوید ،شانازیم پێوەبكەن.
(شتاین هارت) سەری ڕاوەشاند و وتی :بەڵێ ڕاستە،
ب��ەاڵم ئەریك ئ��ەوەی ئێمە لە تۆی داوادەك��ەی��ن ئەنجامی
بدەیت ،تۆ ناتوانیت ڕاستییەكان الی هاوڕێكانت بدركێنیت،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەگەر ڕازیبیت لەگەڵماندا كاربكەیت ،پێویستە خۆت بۆ
زۆر لە نامورادییەكان ئامادە بكەیت .بێجگە لەوانە ،كاری
سیخوڕی وەك قومار وای��ە ،بردنەوە و دۆڕان��ی هەیە و
ئەگەر( ...ئەریكسۆن) خێرا قسەی باڵوێزی بڕی و وتی:
زۆرباشە الرنس ،من لە مەبەستەكەت دەگەم ،ڕازیم لەگەڵ
ئێوە كاربكەم.
 زۆر باشە .بە باوەڕی من باشترە تۆ داوی خۆت بەدەوری نازییەكاندا ڕایەڵە بكەیت،من كارمەندانی سیخوڕیی
خۆمان لە باڵوێزخانەی ئەمەریكا ئاگادار دەكەمەوە ،كە تۆ
بۆ خۆت داوای ئەنجامدانی ئەو كارەت كردووە و پاشان كە
كاتی هات ،ئەوان پەیوەندیت پێوەدەكەن و بڕیاری پێویست
دەردەكەن .من ئێستا ناوی كەسێكت پێدەڵێم ،بەاڵم هەوڵبدە
تا كاتی زۆر پێویست پەیوەندی پێوە نەكەیت .ئەو كەسە
(م��ازۆر ریچارد برادلی) ن��اوە ،سەربە بەشی سەربازی
باڵوێزخایە.
(ئەریكسۆن) بۆئەوەی ئەو ناوەی لەیاد بمێنێت ،لەژێر
لێوانەوە دووبارەی كردەوە.
(شتاین هارت) بە جەختكردنەوە وتی :ئەگەر بابەتێكی
زۆر پێویست هاتەپێش ،تۆ پەیوەندی بە ماژۆر (برادلی)
یەوە بكەی ،پێویستە هێمای ڕەمزێك بڵێی و ئەوەندە بەسە،
لە تەلەفۆنەكەدا بڵێیت (من هاوڕێی الرنسم) و بێجگە لەمانە،
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لە كاتی پەیوەندیكردن پێوەی ،تەنیا سوود لە تەلەفۆنی
گشتی وەربگرە ،كە لەسەر شەقامەكاندا زۆرن  ،خودی
(برادلی) ،چاوپێكەوتنەكە ڕێكدەخات.
 زۆر باشە.شتێكی دیكە ،من دەزانم تۆ پارەت بەالوە گرنگ نییە،
بەاڵم هەڵبەتە ئێمە بودجەی پێویستت بۆ دابیندەكەین.
 زۆر باشە ڕازیم.(شتاین ه��ارت) درێ���ژەی پێدا :ب��ەاڵم لەوانەیە زۆری
پێبچێت تا جەنابی (برادلی) ،یان كارمەندەكانی دیكەی ئێمە
پەیوەندیت پێوە بكەن.
هێشتا ئەمەریكا ن��ەچ��ووهت��ە ش���ەڕهوە و ل��ە ئێستادا
هەموو هێزەكانمان لە ب��ەرەی خۆرئاواوە كۆبوونەتەوە.
بێجگە لەمانە ،هێزە ئاسمانییەكانی بەریتانیا و فەڕەنسا
لە دۆزینەوەی شوێنی چاڵە نەوتەكانی ئەڵمانیا ،تووشی
كێشە بوون و ناتوانن بەئاسانی بۆردومانی بكەن .لەوانەیە
كاتێكی زۆر بخایەنێت تا تۆ ڕواڵەتی خۆت بگۆڕیت.
(ئەریكسۆن) س��ەری لەقاند و وت��ی :بەڵێ ئ��ەو كارە
هەندێك كاتی دەوێ��ت ،ب��ەاڵم ئایا مەبەستی ئێوە ئەوەیە
جەنابی (برادلی) ،تا ئەمەریكا نەچێتە شەڕهوە ،پەیوەندی
بە منەوە ناكات؟
 نەخێر ،نەخێر ،پێویستیش ناكات تۆ چاوەڕوان بیتئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پەیوەندیت پێوە بكات .كارمەندانی ئێمە یارمەتیی دەزگای
سیخوڕیی (دەزگ����ای ئەنتلیجێس)ی بەریتانی دەدەن،
هاوكارییان دەكەن و وەك بەریتانیا لە ئێستادا چووهتە
شەڕەوە ،كەوایە هەر هەنگاوێكی سیخوڕی ئەنجامبدەین،
تەنانەت ئەگەر ئێمە پەلكێشی شەڕیش نەكرێین ،بە قازانجی
حوكومەتی هاوڕێكەمان بەریتانیا تەواودەبێت .تۆ دەبێت
زانیاری سیخوڕیی خۆت بۆ ئێرە ،واتە ستۆكهۆڵم بنێریت
و ئەو زانیارییە لێرەوە دەنێردرێتە بەریتانیا.
 زۆر باشە.(شتاین ه��ارت) هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا و وتی:
ئەوەشت پێبڵێم ،تۆ پێویستە تا لەالیەن (برادلی)یەوە فەرمان
وەرنەگری ،سەفەر بۆ ئەڵمانیا مەكە و تا ئەوكاتەش ،لێرە
هاوكاریی حیزبە نازییەكان بكە و نەخشەی هاوڕێیەتی
بڕێژە ،تەنانەت ئەگەریش كرا ،ببیتە ناسیاوی دەسەاڵتدارە
بااڵكانی باڵوێزخانەی ئەڵمانیا ،بەاڵم ئەگەر بارودۆخەكە
پێچەوانە بوونەوە ،سەفەری تۆ بۆ ئەڵمانیا بەپەلە و بەم
نزیكانە بێت ،یەكسەر تەلەفۆن بۆ (برادلی) بكە و فەرمان
لەو وەربگرە.
(ئەریكسۆن) س��ەری ڕەزام��ەن��دی لەقاند و وت��ی :زۆر
باشە و تۆ چیت وت ،من جێبەجێی دەكەم.
(شتاین هارت) پەرداخەكەی پڕكرد لە مەشرووب و لە
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كاتێكدا پەرداخەكانیان بە هیوای سەركەوتنی (ئەریكسۆن)
بە سەرەوەدەنا ،باڵوێزی گەورە وتی :باشە ئەریك ئیزنم
بدە بڕۆم ،چونكە پێویستە كارەكانم بكەم.
 تكا دەكەم.لە كاتێكدا هەردووكیان دەستی یەكتریان دەگوشی،
(شتاین هارت) وتی :ئەریك جارێكی دیكە لە ناخی دڵمەوە
سوپاست دەكەم و هیوادارم سەركەوتووبیت.
***
(شتاین ه��ارت) ،باڵوێزی گ��ەورەی ئەمەریكا لە دوو
ڕووەوە بە هۆكاری شیاو (ئەریكسۆن)ی بۆ ئەنجامدانی
ئ��ەرك��ی سیخوڕی دی��اری��ك��ردب��وو( .ئ��ەری��ك��س��ۆن) بەهۆی
خاوەن بوونی چەند كۆمپانیای نەوت و هەبوونی پااڵوگەی
جیاجیا لە سەرتاسەری جیهان ،نازناوی سەرمایەداری
سەركەوتووی وەرگرتبوو( .ئەریكسۆن) دوای تەواوكردنی
قۆناغی دواناوەندی لە ئەمەریكا ،سەفەری دوورودرێژی
كردووە ،لە تەكساس لە چەند كۆمپانیای نەوتی كاریكردووە،
پاشان وەك ئەندازیاری ڕاكێشانی بۆری نەوتیی ناسراو
(ستاندارد) ،ئەركی پێسپێردرابوو ،وردە وردە پلەی بەرز
ب��ووەوە ،پەیتا پەیتا لە پااڵوگەی نەوت دەستبەكار بوو،
بووە یاریدەدەری سەرۆكی پااڵوگە.

(ئەریكسۆن) بەو كارە ڕازی نەبوو ،بەهۆی هەبوونی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بڕێك پارە ،بەشی ئەندازیاری نەوتی خوێند ،بەاڵم شەڕی

یەكەمی جیهانی ڕوویدا ،بانگهێشتی سەربازی كراو دوای

تەواوبوونی شەڕ ،جارێكی دیكە دەستیكردەوە بە خوێندن.
ئەریكسۆن یاریزانێكی زۆر بەناوبانگ بوو ،لە تەمەنی 33

ساڵیدا (واتە تەمەنێك ،كە پیاوەكان تێیدا سەوڵی القەكانیان

لێدەدەن و لە داهاتەكانی خۆیان دەخ��ۆن) ،كۆلێژی نەوتی

ت��ەواوك��رد ،ل��ەالی��ەن كۆمپانیای نەوتی (س��ت��ان��دارد) ،وەك
نوێنەری فرۆشتن ڕەوانەی چین كرا ،چەند ساڵ لەو واڵتە و
لە كریساهای شانگهای ژیا و لەكۆتاییدا بۆ سوید گوازرایەوە،

بووە سەرۆكی چاالكیی كۆمپانیای نەوتی تەكساس و هەر
لەو واڵتەدا بوو ،كە ئەریك ساڵی  1920بۆ خۆی خەریكی

كار بوو ،كۆمپانیای نەوتیی بۆ خۆی دامەزراند ،بۆئەوەی
مامەڵەی نەوتی ئەنجامبدات ،چەندین جار بۆ تاران ،لەندەن،

بەرلین ،بەغداد ،بووخارست ،هۆنگ كۆنگ ،شانگهای و تۆكیۆ

سەفەری كرد .لە سەرەتای ساڵی  ،1930كاتێك سۆڤێت
تەكنیكار و ئ��ەن��دازی��اران��ی نەوتی ئەمەریكی و بەریتانی

دادەمەزراند( ،ئەریكسۆن)یش سەفەری بۆ ڕووسیا كرد و

لەوێ چاودێریی درووستكردنی پااڵوگەی كرد لە (باكۆ).

(ئەریكسۆن) وردە وردە تێگەیشت ،كە سوید ناوەندی

سەرەكیی چاالكییەكانی دەبێت و لەبەرئەوە داوای لە
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حوكومەتی سوید كرد ،ببێتە هاوواڵتیی سوید و ئەوەندەی

نەبرد ،بووە هاوواڵتی سوید و بەو شێوەیە ساڵی 1939

كاتێك (الرنس شتاین هارت) داوای لێكرد سیخوڕی بۆ

ئەمەریكا بكات ،یەكسەر قبووڵیكرد ،چونكە واڵتی ئەسڵی
و نیشتمانی خ��ۆی خ��ۆش��دەوی��س��ت ،ئ��ام��ادەب��وو هەموو
قووربانییەك لەو ڕێگەیەدا بدات.
***

هەفتەیەك دوای ئ��ەوەی باڵوێزی گ��ەورە بۆ مۆسكۆ
گەڕایەوە( ،ئەریكسۆن) پەیتا پەیتا ڕواڵەتی خۆی گۆڕی
و بە شێوەیەك وای نواند ،كە مەرامی گ��ۆڕاوە و بەالی
نازییەكاندا دەكەوێت و هەركەس كە گاڵتەیەك و نموونەیەكی
دژی نازییەكان هێنابایە سەرزمان ئیدی پێنەدەكەنی ،بەاڵم
لە ه��ەم��ووی گرنگتر ه���ەودای مامەڵەی لەگەڵ كۆمپانیا
نەوتییەكانی ئەڵمانیا ك��ردەوە ،وردە وردە بووە ئاشنای
خودی باڵوێزی گەورەی ئەڵمانیا لە سوید.

بۆ م��اوەی سێ مانگی ت��ەواو درێ��ژەی بەو ك��ارەی دا،

هیچ كام لە كارمەندانی سیخوڕیی ئەمەریكا پەیوەندیان

پێوەنەكرد ،تا لە كۆتایی 5ی مانگی ئادار  ،1940بە هۆی
كەسێكەوە یاداشتێكی بۆ بردە ماڵەوەیان ،دەقی ئەو یاداشتە

بەم شێوەیەی خوارەوە بوو:
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ئەو بەڵێنەی بە الرنست دا ،بەوپەڕی دیقەت و بەباشی
جێبەجێت كرد ،مافی ئەو ماندوبوونەی خۆت وەردەگریتەوە.
هەركاتێك پێویستی ك��رد ،تەلەفۆنم بۆ بكە .بە هیوای
سەركەووتن.
ڕیچارد

ئەریكسۆن كە بە وەرگرتنی ئەو پەیامە لەالیەن (ڕیچارد
ردلی) ،سەر بە بەشی سەربازیی ئەمەریكا دڵی درابووەوە،
درێژەی بە ڕواڵەتی نازیبوونی خۆی دا.
ئەڵمانییەكان لە سەرەتای نیسانی ساڵی  ،1940دانیمارك
و نەرویجیان داگیركرد ،سوپای ن��ازی دزەی كردووهتە
فەڕەنساوە ،لە ناوەڕاستی مانگی حوزەیران ،واڵتانی هۆڵندا
و بەلجیكا شكستیان هێنا و ئیتالیاش بە الیەنگری كردنی
ڕایشی سێیەم (هیتلەر) ،چووە شەڕەوە.
لە سەرەتای ساڵی  1941دەنگۆ باڵوبووەوە ،كە سویدیش
بەزوویی داگیردەكرێت( .ئەریكسۆن) هەروەك درێژەی بە
ڕواڵەتسازی دەدا ،بە شێوەیەك لەناو كۆمەڵدا ڕەفتاری
دەكرد ،كە هەموان وەك نازییەكی دەمارگیر بیناسن .ئەو
ناوە ناوە نامهی لە (ڕیچارد)ەوە پێدەگەیشت و دووجاریش
(ڕیچارد برادلی) تەلەفۆنی بۆ كرد ،بە هەمان تۆنی ناڕوونی
نامەكانی ،ڕایگەیاند كە بەم زوانە ڕۆژی كاركردنی دەگات،
پێویستە ئەو ،بەری ئەو دارە ببینێت ،كە ڕواندوویەتی.
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(ئەریكسۆن) لە سەرەتای ساڵی  ،1940عاشقی ژنێكی
سویدی بوو بە ناوی (ئینگرید هۆلنورم) ،بەاڵم (ئینگرید)،
كە بە جیاوازیی مەرامی خۆی لەگەڵ ئەو پیاوە زانی ،خۆی
لە هاوسەرگیریكردن لەگەڵی بەدوورگرت( .ئەریكسۆن)
دەیویست ڕاستییەكانی پێ بڵێت ،بەاڵم دیسانەوە ئەندرژ
(شتاین ه���ارت)ی ب��ی��ردەك��ەوت��ەوە و بێدەنگ دەم��ای��ەوە.
تەنانەت چەندجارێك بڕیاریدا تەلەفۆن بۆ باڵوێزخانە بكات
و (برادلی) لە وازهێنانی خۆی ئاگاداربكاتەوە .لە ماوەی ئەو
ساڵ و نیوە ،كە لە پەیوەندیكردنی بە جەرگەی سیخوڕان
تێدەپەڕی ،هیچ سیخوڕێكی ئەمەریكای نەدیتبوو.
 -2بڕیارێكی یەكجارەكی و گران

ڕێك ساڵێك و ح��ەوت مانگ لە یەكەمین جارێك كە
(ئەریكسۆن) باڵوێزی گ��ەورەی بینی تێدەپەڕی ،لەناكاو
زڕەی زەنگی تەلەفۆنی ماڵەوەیان هەستا ،دەنگی (ڕیچارد
برادلی) ،كە بە زمانی سویدی قسەی دەكرد ،بەرزبووەوە
و وت��ی :ئ��ەل��ۆو ،م��ن ل��ەب��ارەی بەڵینەكەی (الرن����س)ەوە
قسەدەكەم ،ئایا دەتوانیت بەیانی سەعات 10ی شەو
سەردانمان بكەیت؟
(0ئەریكسۆن) بە بەڵێ وەاڵم��ی دای��ەوە ،ناوونیشانی
شوێنی چاوپێكەوتنەكەی پرسی.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

113

(ڕیچارد) ئەدرەسی ماڵەوەی پێدا و پاشان گوشییەكەی
ل��ە شوێنی خ��ۆی دان���ای���ەوە .ئ��ەو ك��ەس��ان��ەی ك��ە ش��ەوی
داهاتوو (ئەریكسۆن) چاوی پێیانكەوت ،دوو كەس بوون و
هەردووكیان بە ئەندامی بااڵی دەزگای سیخوڕیی ئەمەریكا
ئەژماردەكران ،لەبەر ئەوەی ناوەكانیان لێرە گ��ۆڕاوە بە
ن��اوی خ���وازراوی م��ازۆر (ڕیچارد برادلی) و سەرهەنگ
(تۆماس مانسفێڵد)ەوە دەناسرێن.
ئ��ەو ش��ەوە لە كاتی قسەكردندا (ب��رادل��ی) ڕایگەیاند:
جەنابی ئەریكسۆن ئێمە زانیاریمان هەیە كە جەنابی باڵوێز
(شتاین ه��ارت) چ��اوی بە تۆ ك��ەوت��ووە ،تۆ خۆبەخشانە
ئامادەبووی چاالكیی سیخوڕی ئەنجامبدەی .هەڵبەتە ئەو
گفتوگۆیەی تۆ لەگەڵیانتدا ك��ردووە ،پێش دوو ساڵ ،واتە
ساڵی  1939ئەنجامدراون ،لە م��اوەی ئەو دوو ساڵەدا،
ئێمە بەوردی چاودێریی تۆمان كردووە ،تەواو دڵنیابووین
لە ئەنجامدانی ئەركی خۆت سەركەوتوودەبیت .كارمەندانی
ئێمە ڕایانگەیاندووە تۆ بەباشی ڕۆڵی خۆت دیتووە ،لە
بەرچاوی خەڵكدا ،نازییەكی دەمارگیریت.
(ئەریكسۆن) سوپاسی كرد ،بەاڵم من نازانم تۆ دەتەوێت
چ ئەركێكم پێ بسپێریت.
(برادلی) بزەی هاتە سەرلێوان و وتی :ئەو زانیارییەی ئێمە
لە تۆ دەمانەوێت ،هەرگیز لە ستۆكهۆڵم دەستەبەرناكرێن،
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پێویستە تۆ ڤیزای چوونە خاكی ئەڵمانیاوە ئامادە بكەیت.
(ئەریكسۆن) سەری لەقاند و وتی :یەكەم جار كە قسەم
لەگەڵ (شتاین هارت) كرد ،ئەوان ئەو بابەتەیان پێ وتم.
(برادی) بەردەوام بوو :ئەریكسۆن ،كاتێك پێت خستە
خاكی ئەڵمانیاوە ،بێشك ژیانت دەكەوێتە مەترسییەوە،
ئەگەر پەی بە مەبەستی سەرەكیی تۆ ببرێت ،بێگومان
وەك سیخوڕ لەسێدارەت دەدەن.
سەرهەنگ (مانسفێڵد) ،كە لە سووچێك دانیشتووە و
بێدەنگ جگەرە بە ب��ادا دەك��ات ،چووهتە ناو قسەكانەوە
و جەنابی ئەریكسۆن ئێمە هەرگیز ن��اچ��ارت ناكەین،
ئەو ئەركە ئەنجامبدەیت و هەر هێندە دەڵێم هەر جۆرە
زانیارییەك ،كە ڕێنمایی فڕۆكەكانی بەریتانیا بكات ،لە
بۆردومانكردنی پاواڵگە نەوتییەكانی ئەڵمانیا ،سوودی
ل��ە تێكشكانی ئ��ەو واڵت���ەدا دەب��ێ��ت .ن��ەوت ل��ە گرنگترین
هۆكارەكانی شەڕە و سەرنج ب��ەوەی ،كە ئەڵمانیا نەوتی
زۆر نییە و بۆیە بە بۆردوومانكردنی پااڵوگەكانی ،هیتلەر
چۆك دادەدات .هەڵبەتە تۆ ئەو زانیارییەی دەستەبەری
دەكەیت ،بۆ ئێرە ،تەلەفۆن بۆ ستۆكهۆڵم دەكەیت و ئێمەش
دەزگای سیخوڕیی بەریتانیای لێ ئاگاداردەكەینەوە ،ئێمە
لە تۆمان دەوێت بڕیاری خێرا و یەكجارەكیی خۆت بدەیت.
تۆ ئارەزومەندانە هاتوویتە ناو دنیای سیخوڕان و ئەگەر
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دەزانیت لە داهاتوودا واز لەو كارە دەهێنیت ،وا باشترە
هەر ئێستا بەپەلە و بەبێ پەردە بیڵێیت .لەبیرتان نەچێت
ئەو كارە مردن و لەناوچوون و بێجگە لەمانە ڕق و بێزاریی
هاوڕێیانی بەدواوەیە.
(ئەریكسۆن) پێكەنی و وتی :بەڵێ ،ئێستا ژمارەیەك لە
هاوڕێیانم ،كە دەزانن پەیوندیم بە حیزبی نازییەوە كردووە،
دڕدۆنگن.
(ئەریكسۆن) بەنیگەرانییەوە لە خەیاڵ ڕاچ��وو .كاتی
ب��ڕی��اری كۆتایی و یەكجارەكی هاتبوو .ئەگەر ئ��ەو كە
هاوواڵتی سوید بوو( ،سویدیش لە شەڕدا بێالیەن ئەژمار
دەك��را) درێ��ژەی بە هەمان ك��اری بازرگانیی خۆی دەدا،
نەك تەنیا هاوڕێكانی ،بەڵكو تەنانەت كۆمپانیا نەوتییەكانی
ئەڵمانیاش پەیوەندییان لەگەڵدا دەبوو ،بەاڵم بێجگە لەوە،
ئەگەر ڕەزامەندیی خۆی بۆ ڕۆیشتن بۆ ئەو واڵتە ڕادەگەیاند،
بێگومان هاوڕێیانی سویدی و ئەمەریكی ،لێی دڵگیردەبوون.
(چونكە ئەو پیاوە بەڕواڵەت ببووە نازی ).پاشانیش ئەگەر
ئەڵمانییەكان دەزان��ن ئەو سیخوڕە ،مامەڵەكەی خۆیانی
لەگەڵ تێكدەدەن( .ئەوەش لە كاتێكدابوو كە دەستگیردەكرا
و ناكوژرێت).
(ئەریكسۆن) دوای كەمێك بیركردنەوە ،سەرەنجام
وتی :بێگومان من مەبەستمە لەگەڵ ئێوە كاربكەم و لەسەر
116

فیل هایریخ،

بەڵێنی خۆمم ،كە بە (شتاین ه��ارت)م داوە ،بەاڵم ئەگەر
ئاگاداربیت دوو ساڵ بەسەر گفتوگۆی من لەگەڵ جەنابی
باڵوێز تێدەپەڕێت و لەو ماوەیەدا ژیانی من لەگەڵ پێشوو،
بە تێكڕایی گۆڕاوە و ئێستا بڕیارمداوە هاوسەرگیری بكەم.
كەوایە ئەگەر كێشە نەبێت ،من لەوبارەیەوە قسە لەگەڵ
دەزگیرانەكەم دەكەم.
سەرهەنگ مانسفێڵد قسەكەی پێ بڕی و وتی ،قسەكەت
لۆژیكییە ،بەاڵم نابێت دەزگیرانەكەت ڕاستییەكە بزانێت.
 بەاڵم تەواو لێی دڵنیام و ئەگەر پێیبڵێم ئەركێكی ئەوتۆمهەیە ،لە هیچ شوێنێك لەو بارەیەوە نقەی لێوەنایەت.
(برادلی) بیركەرەوانە شانەكانی هەڵتەكاند و وتی ،ئێمە
نامانەوێت ئەو كارەی تۆ بە الڕێدابەرین و ئەگەر دڵنیای
دەزگیرانەكەت ژنێكە سەری خۆتی پێ بسپێریت ،دەتوانیت
الی ئەو دەردەدڵ بكەیت ،بەاڵم هەڵبەتە وردەكاریی كارەكە،
ن��او و ناوونیشانی ئ��ەو خ��ان��ووەی پێ مەڵێ و بەنهێنی
بیهێڵەرەوە.
(مانسفێڵد) بەردەوام بوو :حوكومەت ئەوەی دەوێت ،كە
هیچ كەس لە وردەكاریی ئەو كارە ئاگادارنەبێت.
(برادلی) كۆكەیەكی بۆ كرد و وت��ی :ئێمە دووبەیانی
ت��ەل��ەف��ۆن��ت ب��ۆ دەك��ەی��ن ،وادەی چ��اوپ��ێ��ك��ەون��ی داه��ات��وو
دی��اری��دەك��ەی��ن ،ب��ەاڵم ئ��ەو خاڵەت پێدەڵێین زۆر گرنگە،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كە تەلەفۆنت بۆ دەك��ەم و دەڵێم بەیانی وەرە شوێنی
چاوپێكەوتنەكە ،بزانە دەبێت ڕۆژێك درەنگتر لەو وادەیە
بێیت ،كە بۆت دیاریدەكەم ،واتا لەجیاتی گریمان دوو شەممە،
سێشەممە وەرە و ئەگەر لە تەلەفۆندا وادەی چاوپێكەوتنم
دوای سەعاتێك دیاریكرد ،تۆ دوای دوو سەعات ئامادە
بە ،ئەو خۆپارێزییە بۆئەوەیە ن��ەوهك كەسێك گوێی لە
پەیوەندییە تەلەفۆنییەكەمان بگرێت.
(ئەریكسۆن) سەری لەقاند و وتی :بەڵێ .دەزانم.
(برادلی) ئەو كارتەی بە ئەریكسۆن دا ،ناوونیشانی
ئەو خانووەی لەسەر نووسرابوو ،كە كەوتبووە شەقامی
(ئارساگانان) و ڕایگەیاند یەكتربینینی داهاتوومان لەم
شوێنەدا ئەنجامدەدریت.
(ئەریكسۆن) هەروەك چۆن هاتبوو ،بەو جۆرە ئەوێی
بەجێهێشت و لە كاتێكدا لەو خانووە دووردەك��ەوت��ەوە،
ب��ەردەوام لە هەر چ��واردەوری خۆی دەڕوان��ی ،تا نەوهك
كەسێك لەو دەورووبەرە بێت ،بیبینێت و بەو كارە هەستیكرد
یەكەم هەنگاو دەهاوێت لە ڕێگەی كارێكی سیخوڕانە.
***
بۆ شەوی داهاتوو( ،ئەریكسۆن) دەزگیرانەكەی بۆ نانی
ئێوارە بردە چێشتخانەیەك و دوای نانخواردن ،هەردووكیان
لەژێر تریفەی مانگەشەودا پیاسەیان كرد( ،ئینگرید) دوای
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بێدەنگییەكی دوورودرێژ وتی :لەوانەیە هێشتا من هەستی
ڕۆمانسی هاوشێوەی كچانی قوتابخانەم هەبێت ،چونكە
چێژ لە سووڕانەوە لێرە لەگەڵ تۆ دەبینم.
(ئەریكسۆن) بزەیەكی بۆ كرد و بە تۆنێكی هێمنهو ه
وتی :ئینگرید منیش هەر ئەو هەستەم هەیە و لە پیاسەكردن
لەگەڵ تۆ چێژوەردەگرم.
 ئ��ەری��ك ،س��ەرهن��ج��ام یەكێك ل��ەو ڕۆژان���ەی ژیانی،ڕابردوو و ئاڵۆزمت بۆ باسدەكەم.
(ئەریكسۆن) لە دەزگیرانەكەی هەڵڕوانی و وتی :ئینگرید
من پیاوێكی بەتەمەنم و گرنگی بەو شتانە نادەم.
(ئینگرید) كە قژێكی قاوەیی و دوو چاوی شینی هەبوو،
بە سەنگەوە وتی ،منی بە هەمان شێوە تۆم خۆشدەوێت.
هەردووكیان لەسەر كورسییەكی تەنیشت شەقامەكە
دانیشتن( .ئەریكسۆن) بهئەسپایی باسی ئەركەكەی خۆی
كرد( .ئینگرید) بە دوو چاویی مۆلەق و ڕەنگ و ڕووی
پەڕیوو تێوەی ڕاما و قسەی نەدەكرد ،كاتێك (ئەریكسۆن)
قسەكەی ت��ەواوك��رد ،ئینگرید بە دەنگی هەڵلەرزیوەوە
وتی :ئاخ ئەریك ،زۆر سەیرە ،كە تۆش وەكو من هۆگری
(ئەمەریكا)ی ،بەاڵم ئاخر پێم بڵێ ئەوان بۆچی تۆیان بۆ
ئەنجامدانی ئەو ئەركە دیاریكردووە؟ مەگەر كەسێكی دیكە
نەبوو؟
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 نا ئازیزەكەم .بەو پێشینەیە و پەیوەندییەی كە منهەمە ،هیچ ك��ەس نەیدەتوانی وەك( ...ئینگرید) قسەی
دەزگیرانەكەی بڕی و وتی :بەاڵم ئاخر ئەمەریكا هێشتا
ن��ەچ��ووەت��ە ش����ەڕەوە ،بێجگە ل��ەم��ان��ە ،ت��ۆش هاوواڵتیی
سویدیت؟
 بەڵێ دەزانم ،بەاڵم ناچارم .چونكە دەچمە كاروبارینەوتەوە.
 ئ��اخ ،خوایەگیان ،بۆچی نابێت دەزگیرانەكەی منئیشێكی باش و دڵنیای هەبێت؟
(ئەریكسۆن) دەزگیرانەكەی ل��ەب��اوەش گ��رت ،كەوتە
الواندنەوەی .دوای چەند ساتێك( ،ئینگرید) سەری هەڵبڕی
و وتی :خۆشەویستەكەم ،ئێستا بڕیارتداوە چ كارێك بكەیت؟
 ئەگەر ڕەزامەندیت لەسەر بێت ،هاوسەرگیریەكەمانبۆ ماوەیەك دوادەخەم و من لە ...
 نەخێر ،نەخێر. بەاڵم من هەمیشە لە مەترسیدا دەبم،تۆش كە دەبییەهاوسەری من ،دەكەویتە مەترسییەوە.
(ئینگرید) بەهێمنی وتی :من دژی ئەو كارە نیم و ژیانی
من پەیوەستە بە ژیانی تۆوە.
 بەاڵم ئەگەر بتەوێت لەگەڵ من هاوسەرگیری بكەیت،پێویستە ڕواڵەتت وەك (نازی) بوون بنوێنیت ،بەم شێوەیە
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هاوڕێیان و ناسیاوانی خۆت لەدەستدەدەی و تەنانەت زۆر
دووریش نییە ،خیزانەكەشت لێت لووتەال بن.
 تەنانەت خێزان؟ بەڵێ و ه��ەر لەبەرئەوە ب��وو ،كە داوام لە تۆ كردهاوسەرگیری...
 بەاڵم لەوانەیە شەڕ سااڵنێك بخایەنێت و من...(ئ��ەری��ك��س��ۆن) قسەی (ئینگرید)ی ب��ڕی و وت��ی ئێمە
بەردەوام یەكتری دەبینین ،تۆ وا دەنوێنیت ،چونكە بوومە
نازی ،بۆیە ئامادەنابیت هاوسەرگیریم لەگەڵ بكەیت ،بەاڵم
نامەوێت بەیەكجاری م��ن ل��ەدەس��ت ب��دەی��ت ،م��اوە م��اوە
یەكتری دەبینین.
 نەخێر .من بە باشی دەزانم شان بە شانی تۆ بەرەومەترسی بچم و دووریش نییە سوودم هەبێت.
(ئەریكسۆن) دەزگیرانەكەی ماچكرد ،وەاڵمی دایەوە:
زۆر باشە گیانەكەم .سەرەنجام بردتەوە.
***
دوای دوو ش��ەو( ،ئەریكسۆن) چ��اوی بە (ب��رادل��ی) و
سەرهەنگ (مانسفێڵد) كەوتووە ،پێیڕاگەیاندبوون كە دوای
دوو هەفتە ،وات��ە دوای ت��ەواوك��ردن��ی مانگی هەنگوینی
و گەڕاندنەوەی هاوسەرەكەی بۆ ستۆكهۆڵم ،ئامادەی
سەفەركردن و ئەنجامدانی ئەركەكەی دەبێت ،سەرەڕای
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئ��هوه وت��ی :ك��ە ب��ۆ جێبەجێكردنی خزمەتی خ��ۆی ،هیچ
حەقدەستێك وەرناگرێت.
(برادلی) كە پێشنیازەكەی (ئەریكسۆن)ی بیست ،وتی:
زۆر باشە .ڕازین بە مەرجەكانت و هیوادارم بەختەوەر
بیت.
(مانسفێڵد)یش وت��ی :پیرۆزباییت لێدەكەم .تۆ لەگەڵ
كچێكی باش و ژیر هاوسەرگیری دەكەیت ،هاوسەرەكەی
تۆ زۆر بەختەوەرە ،كە لەگەڵ پیاوێكی نیشتمانپەروەر و
مرۆڤدۆست هاوسەرگیری كردووە.
بە گومانی پاشكۆی سەربازی

زەم��اوەن��دەك��ەی (ئەریكسۆن) زۆر كش و مات و بێ
هەراوهۆریا بەڕێوەچوو ،بێجگە لە چەند كەسێك لە خزم و
كەسانی بووكەخان ،لەو شاییە ئامادە نەبوون.
ئەو دوو كەسە مانگی هەنگوینیان لە باخەكەی خودی
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ،ك��ە ن��زی��ك ش��ارۆچ��ك��ەی (ك��روك��ك) ب��وو،
بەسەربرد و دوای دوو هەفتە بۆ (ستۆكهۆڵم) گەڕانەوە،
(ئەریكسۆن) سەری باڵوێزخانەی ئەڵمانیای دا و داوای
ڤیزای ئەو واڵت��ەی ك��رد ،لە داواكارییەكەیدا نووسی كە
مەبەستی مامەڵەكردنی نەوتی هەیە لەگەڵ كۆمپانیاكانی
ئەو واڵتە.
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(برونواولریخ) پاشكۆی بازرگانیی ئەڵمانیا لە (ستۆكهۆڵم)،
پیاوێكی سەرڕووتاوە و بەتەمەن بوو ،كە داواكارییەكەی
(ئەریكسۆن)ی خوێندەوە ،بەڕاشكاوی وتی :قوربان من
باوەڕم بە ئەمەریكییەكان نییە ،هەرچەند سەلمێنراوە تۆ
نازییەكی دەمارگیری ،لەگەڵ ئەوەشدا ڕازی نیم بچیتە ناو
خاكی ئەڵمانیاوە .ئەریكسۆن بە ناڕەزامەندییەوە وتی ،بەاڵم
جەناب ،خۆ من ئەمەریكی نیم ،من سویدییم.
(ئ��ۆل��ری��خ)ی پاشكۆی ب��ازرگ��ان��ی ب��ەس��اردی��ی��ەوە وت��ی:
ئ��ەوەن��دەی من ب��زان��م ،ب��ەڕەگ��ەز ئەمەریكی ،بۆ هەمیشە
ئەمەریكی دەبیت.
(ئەریكسۆن) بەتووڕەییەوە لە نووسینگەی (ئۆلریخ)
هاتەدەرەوە ،گەڕایەوە ماڵ و بە هاوسەرەكەی وت :من
ڕێگەنادەم ئەو (ئۆلریخ)ە گەمژەیە ڕێ لە چوونم بگرێت بۆ
(ئەڵمانیا) ،دەبێت بیربكەمە ڕێگەیەك بدۆزمەوە بۆئەوەی
گومانەكەی بڕەوێتەوە ،كارێك بكەم( ،كۆرتز) نوێنەری
(هیملەر) س��ەرۆك��ی دەزگ���ای ئێس ئێس لێرە ،قەناعەتی
پێبكات.
لە ڕۆژێكی هەمان هەفتەدا دەرفەتێك هاتەپێشەوە ،كە
(كۆرتز) و (والریخ) هەردووكیان كەوتنە ژێركاریگەری
(ئەریكسۆن)ەوە( .ئەریكسۆن) لەگەڵ بازرگانێكی ئەڵمانی لە
ڕیستۆرانتێك نانی نیوەڕۆیان دەخوارد ،كە لەناكاو دەنگێكی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئاشنای بیست و وتی :سەالم ئەریك ،بارودۆخت چۆنە؟
(ئەریكسۆن) ئاوڕی دایەوە و چاوی بە هاوڕێیەكی كۆنی
خۆی ناسراو بە (والنبێرگ) كەوت ،كە لەو كاتەدا سەرۆكی
هەرێمێكی سویدی و بەڕەگەز جوولەكە بوو.
(ئەركسۆن) لەبەرئەوەی پەیوەندی لەگەڵ (والنبێرگ)
ب��ڕی��ب��وو ،چونكە ب��ە ج��وول��ەك��ە ئ���ەژم���اردەك���را ،م��ەرام��ی
ئەڵمانییەكانیش دژی یەهودییەكان بوو ،بەاڵم (والنبێرگ)
سەرەڕای گوێ پێنەدانی (ئەریكسۆن) ،ب��ەردەوام ساڵوی
لێدەكرد و ڕێزی دەگرت.
(ئەریكسۆن) كە دەی��زان��ی (ئۆلریخ) و (ك��ۆرت��ز) ،واتە
پاشكۆی ب��ازرگ��ان��ی و نوێنەری هیملەر ل��ە نزیكیانەوە
دانیشتوون ،دەرفەتەكەی قۆستەوە و خێرا لە جێگەكەی
هەستا و بە دەنگێكی ب��ەرز ،ڕوو لە (والنبێرگ) ،هاوڕێ
جوولەكەكەی خۆی وتی :والنبێرگ چەندین جار ئاگادارم
ك��ردی��ی��ەوە ،ك��ە ه��ەراس��ان��م ن��ەك��ەی و ح��ەزن��اك��ەم لەگەڵ
یەهودییەك مامەڵە بكەم .تێگەیشتی؟ خێراكە لەبەر چاوانم
ون بە و ئەگینا خراپ چاوت بە خۆت دەكەوێت.
(والنبێرگ) واق و وڕم��او بەمۆلەقەوە لە ڕوخساری
(ئەریكسۆن) ڕام��ا و پاشان بێ ئ��ەوەی نقەی لێوەبێت،
گەڕاوەتەوە و بەپەلە لە دەرگای ڕیستۆرانتەكەوە چووەتە
دەرەوە.
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بەیانی زووی ڕۆژی داهاتوو ،نامایەك بەم ناوەڕۆكەوە
بە دەستی ئەریكسۆن گەیشت:
من پێموانەبوو هاوڕێكانم بەو ئاستە ڕواڵەتیان گۆڕیبێت.
لە هەڵسوكەوتی دوێنێ شەوی تۆ تێگەیشتم كە مەبەستێكی
تایبەتیت هەیە،بۆیە هاوڕێیەتیم لەگەڵ تۆ تێك نادەم .ئەگەر
گومانەكەم ڕاست بێت و تۆ بەناچاری وا هەڵسوكەوتت
كردبێت ،كەوایە هیوادارم یەكتری ببینینەوە .ئەگەر هیچم
لەدەست بێت ،ئاگادارم بكەرەوە.
والنبێرگ

(ئەریكسۆن) دوای خوێندنەوەی نامەكە ،نامەكەی بۆ
هاوسەرەكەی ڕاداشت و وتی :ئینگرید ،هانێ ئەو نامایە
وەربگرە و بیخوێنەوە ،دەمەوێت بیدڕێنم و وردی بكەم.
(ئینگرید) نامەكەی خوێندەوە و سەری لەقاند و وتی:
پیاوێكی سەیرە!
 بەڵێ دەڵ��ێ��ی ئاوێنەی بیری منی خ��وێ��ن��دووهت��ەوە،هیوادارم نەڕەنجابێت.
گومانەكەی (ئەریكسۆن) نەیپێكا ،چونكە بە پێچەوانەی
چ��اوەڕوان��ی ،هەڵسوكەوتەكەی كاریگەری نەبوو بەسەر
(والریخ) و (ك��ۆرت��ز)ەوە .دوای چەند ڕۆژێ��ك سەرهەنگ
(مانسفێڵد) تەلەفۆنی بۆ كرد ،وادەی چاوپێكەوتنی ڕێكخست
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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و كاتێك هەمووان ،واتە مانسفێڵد ،برادلی ،پاشكۆ سەربازی
و ئەریكسۆن لەدەوری یەك كۆبوونەوە ،ئەریكسۆن وتی:
دامەوێت هاوڕێیەكم لەو ك��ارەدا بەشداری پێ بكەم ،بە
هاوكاریی یەكتری نەخشەی خۆمان جیبەجێ بكەین.
سەرهەنگ مانسفێڵد ناوچاوانی گرژكرد و پرسی :ئەو
هاوڕێ و هاوكارەی تۆ كێیە؟
 پرنێس كارڵ برنادۆت.برادلی بە سەرسامییەوە پرسی :خوشكەزای پادشا؟
ئەریكسۆن سەری بە ئاماژەی بەڵێ لەقاند و وتی :من و
كارڵ سااڵنێك بە یەكەوە هاوڕێ بووین ،لە مامەڵەی نەوت
و كڕین و فرۆشتنی نەوت یەكتریمان ناسی و گومانم نییە،
كە كارڵ لە هاوكاریكردنم درێغی ناكات.
سەرهەنگ مانسفێڵد بیركەرەوانە پرسی :تۆ بڕیارتداوە
لە چ بارەیەكەوە هاوكاری لێ وەربگریت؟
ژمارەیەك لە بەرپرسانی نازییەكان ،لە تبیل كرتزی
نوێنەری حیزبی نازی لەم شارەدا ،لە چینی مام ناوەندی
ئەژماردەكرێن و زۆر دڵخۆش دەب��ن ئاشنایەتی لەگەڵ
پ��ل��ەداران و چینی بااڵتر پەیدابكەن ،وەك پرنس كارڵ
خ��وش��ك��ەزای پ��ادش��ای پێشووی س��وی��دە و ل��ە دەرب���اران
ئەژماردەكرێت بۆیە ...
سەرهەنگ سەری لەقاند و وتی :بەڵێ تێگەیشتم.
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ئەریكسۆن بەردەوام بوو ،من دڵنیام كارڵ ڕازی دەبێت،
ڕای كۆرتز بگۆڕێت و كارێك بكات ،من ڤیزا بۆ چوونە ناو
خاكی ئەڵمانیاوە وەربگرم.
پەیوەندیی پادشایەتی

پێرنس كارڵ بێرناردت ،پیاوێكی بااڵبەرزی سی ساڵە،
كە هەموو خەڵكی سوید خۆشیاندەویست.
ئەریكسۆن بەبێ ئ��ەوەی كات بەفیڕۆبدات ،سەردانی
كارڵی كرد و داوای هاوكاری كرد و وتی :كارڵ ،لەوانەیە
ئ��ەو هاوكارییەت بۆ تۆ ئەنجامی ترسناكی هەبێت .من
سەربازێكی ون بم ،بەاڵم تۆ یەكەم كەسایەتیی ئەو واڵتەیت
و وەك سویدیش بێالیەنە ،بۆیە ئەڵمانییەكان ڕێزی تۆش
دەگرن.
ئەریكسۆن دوای ئ��ەوەی ئەو قسانەی ك��رد ،ت��ەواوی
بەسەرهاتەكەی خ��ۆی ب��ۆ ب��اس��ك��رد .پرنس ك��ارڵ وت��ی:
هەڵبەتە من لە هاوكاریكردنی تۆ لەو كارەدا دڵخۆش دەبم،
بەاڵم ئەوەی نیگەرانی كردووم ،ئەوەیە كە حەزناكەم مامم،
جەنابی گۆستاڤ ،بەو مەسەلەیە بزانێت.
ئەریكسۆن سەری لەقاند و وتی :دەزانی چی؟ بێگومان
تۆ ناتوانیت بابەتەكە بە خێزانەكەی خۆت بگەیەنیت و تەنیا
كەمێك هاوكاریم بكە.
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پرنێس كارڵ بەهێمنی وتی :لە مەبەستەكەت تێدەگەم
و لە هەمووی گرنگتر ،پێموانییە لە ڕوانگەی ئەخالقییەوە
ڕێپێدراوبم ،كە بابەتەكە بە جەنابی بڵێم و داوای هاوكاری
لێ بكەم بۆ وەرگرتنی ڤیزا بۆ تۆ ،وەك بێگومان ئەگەر
ئەوان بزانن من لەگەڵ تۆ ،واتە هاوكاریی كەسێكی دژەنازی
دەكەم ،یەكسەر من تەسلیمی ئاساییش دەكات ،بەاڵم چونكە
من بۆ خۆم باوەڕم وایە ،هەنگاوی تۆ دەبێتەهۆی كۆتایی
پێهێنانی شەڕ ،بۆیە ئامادەم كارت لەگەڵدا بكەم.
***
بۆ بەیانی ڕۆژی دوایی ،ئەریكسۆن بە (كۆرتز) نوێنەری
هیملەر لە سویدی وت ،كە پرنێس كارڵی برازای جەنابی
گۆستاڤ پەیوەندی تایبەتی لەبارەی مەرامی نازییەكانەوە
هەیە و وت��ی :ئەگەر كۆرتز ئ��ارەزووب��ك��ات ،بۆ هەفتەی
داهاتوو شازادە داوەتی ماڵەوە دەكەن ،بۆ نانی ئێوارە.
كۆرتز تامەزرۆیانە وەاڵم��ی دای��ەوە :من بە زیارەتی
شازادە زۆر دڵخۆش دەبم.
لەڕاستیدا پرنێس (ك��ارڵ گۆستاڤ ئۆسكار فریدریك
كریستیان ب��ێ��رن��ادۆت) (ئ���ەوە ن���اوی ئ��ەو پ��ی��اوە ب��وو).
برازاكەی جەنابی گۆستاڤ و زاوای پادشا .بەلژیك واتە
لیۆپۆلد ،ناوبانگی تایبەتی هەبوو ،وەك هەمووان بەتایبەت
ئەڵمانییەكان دڵنیابوون ڕۆژێك پرنێس كارڵ وارسی تاج
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و كورسیی سوید دەبێت ،بۆیە دەتوانێت لە ئامادەبوونی
بۆ بانگەشەكردن و بەرەوپێشەوەبردنی ئامانجەكانی
هیتلەر سوودوەربگرن .هەر ئەو ڕۆژە ئەریكسۆن چووە
سەردانی شازادە و وتی :قسەم لەگەڵ كۆرتیزی ئەڵمانی
كرد ،تێگەیشتم كە بەباشی ئاگای لە بارودۆخی تۆیە و
تەنانەت دەزانێت جارێكیشیان ،لە ئەمەریكا میوانی ڕۆزفلێتی
سەرۆككۆمار بوویت .هەوڵبدە لە بەركەوتە لەگەڵیدا بە
جۆرێك هەڵسوكەوتی لەگەڵ بكەیت ،پێیوابێت ئەڵمانییەكانت
خۆشدەوێت ،پاشان ئەوەندەی دەتوانیت زانیاری لەبارەی
هیتلەرەوە ،یان نازییەكان دەستەبەربكەیت.
پرنێس كارڵ سەری لەقاند و وتی :دەزانم .دوای چەند
ڕۆژێ��ك ،لە هەیوانی كافتریای گراند هوتێلی ستۆكهۆڵم،
پ��رن��ێ��س ك���ارڵ م��ی��وان��داری��ی��ەك��ی ڕازاوەی ب��ە ش��ان��ازی��ی
ئەڵمانییەكان ڕێكخست.
لەو كاتە كە ئاهەنگەكە بەردەوام بوو ،كارڵ پێشنیازی
هاوڕێیەتی بۆ كۆرتز ك��رد ،سەرەنجام بە تەواوبوونی
ئاهەنگەكە ،نوێنەری هیملەر واتە كۆرتز داوای لە پرنێس
كارڵ كرد ،كۆتایی هەفتە نانی ئێوارە لە ماڵی ئەو بخوات.
بەم شێوەیە بوو ئەریكسۆن لەگەڵ كۆرتز بووە هاوڕێ
و ئەو پیاوە بەوپەڕی ئارەزووەوە ڕازیبوو ،ڤیزای چوونە
ناو خاكی ئەڵمانیای پێبدەن.
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ئامادەكاریی كۆتایی

بۆ بەیانی ،چ��اوی بە (م���اژۆر ب��رادل��ی) و سەرهەنگ
مانسفێڵد ك���ەوت ،ل��ەو چاوپێكەوتنەدا پرنێس كارلیش
ئامادەبوو ،ل��ەوێ نەخشەكان داڕێ��ژران و گفتوگۆیهكان
ئەنجامدران ،كە لە ماوەیاندا ئەریكسۆن تێگەیشت پێویستە
لە خاكی ئەڵمانیادا چ بكات و چ بڵێت و لە كاتی پێویستدا بۆ
الی كێ بگەڕێتەوە؟ سەرەنجامی كار سەرهەنگ مانسفێڵد
وتی:
جەنابی ئەریكسۆن تۆ كە دەچیتە واڵتی ئەڵمانیا دەبێت

ئەوەندی دەتوانیت هەوڵبدەیت دیتن و زانیارییەكانت لە
زەین بگریت و لەسەر كاغەز نەیانووسیت ،پێویستە ئێمە

لەم كارەدا پارێز لەدەست نەدەین .توانای ئەڵمانیا پشتی
بە سەرچاوە نەوتییەكان بەستووە ،بە تەفروتووناكردنی
ئەو سەرچاوانە ،ئەڵمانیا تێكدەشكێت و نەك تەنیا ئەمەریكا
ناچێتە ش��ەڕەوە ،بەڵكو شەڕیش خۆی لەخۆیدا كۆتایی

پێدێت .ل��ە ه��ەم��ووی گرنگتر ،پێویستە ت��ۆ هەوڵبدەیت
ئەوەندەی دەتوانیت لە هاوڕێ ئەڵمانییە كۆنەكانی خۆت،

كە مامەڵەی نەوتت لەگەڵدا دەك��ردن ،خۆت بپارێزیت و
پێموانییە پێویستی بە بیرهێنانەوە بێت .ئەگە ئەڵمانییەك

تۆی ناسی و بۆ پۆلیسی گشتپاۆی دركاند ،بهیەكجاری
ئاسەوارت دەبڕێتەوە.
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ئەریكسۆن سەری لەقاند و وتی :بەڵێ و من بەتەواوی
لەو بابەتە ئاگادارم.
 لەوانەیە تۆ لە سەفەری یەكەم نەتوانیتن زانیارییزۆر دەستەبەربكەیت ،ئەركی سەرەكیی تۆ پەیوەندی بە
نەوتەوە هەیە ،هەركاتێك بە تەلەفۆن هەواڵێك لەبارەی
شوێنی پااڵوگەكان بدەیت ،تۆپەدوورهاوێژەكانی بەریتانیا
بەئاسانی ئەوێ وێران دەكەن.
 بەڵێ تەواو تێدەگەم.مانسفێڵد سەری لەقاند و وتی :بەاڵم ئەگەرهاتوو لەالیەن
خودی هیتلەر ،یان هاوڕێكەی واتە هیملەر بۆ چاخواردنەوە
بانگهێشتیان كردیت ،یەكسەر قبووڵی بكە.
ئەریكسۆن زەردەیەكی كرد و وتی :هەڵبەتە من بەوپەڕی
ئارەزووەوە بانگهێشتنەكەیان قبووڵدەكەم.
 هیوادارم سەركەوتووبیت.***
دوای چەند ڕۆژێك( ،كۆرتز) تەلەفۆنی بۆ (ئەریكسۆن)
كرد ،پێیوت :بۆ واژۆكردنی ڤیزاكەی سەردانی (ئۆلریخ)،
پاشكۆ بازرگانییەكە بكات.
(ئەریكسۆن) دەستبەجێ چوو بۆ باڵوێزخانەی ئەڵمانیا و
داوای قسەكردنی كرد ،لەگەڵ (ئۆلریخ) و كاتێك بۆ ژووری
پاشكۆی بازرگانی ڕێنمایی كرا ،ساڵوی كرد( ،والریخ) لە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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جێگەكەی خۆی هەستا و لە كاتێكدا دەستی ئەریكسۆنی
دەگوشی وت��ی :ساڵو جەنابی ئەریكسۆن .ئایا لەبارەی
ڤیزاكەتەوە هاتووی؟ بەڵێ ...بەڵێ دۆسیەكەی بەتەواوی
دەزگ��ا و پەسندكراوە( .وال��ری��خ) دوای ئ��ەوەی وای وت،
ڤیزاكەی دایە دەستی (ئەریكسۆن) و وتی :فەرموو ،بژی
هیتلەر!
 بژی هیتلەر!(ئەریكسۆن) ئەو شەوە بە هاوسەر و پرنێس كارلی
وت:
 بەڕواڵەت والریخ ڕەزامەندی لەسەر من دەربڕیوە وبووهتە هاوڕێم ،بەاڵم دڕدۆنگی لە سەروكەللەی دەبارێت.
(ئینگرید) بزەیەكی كرد و وتی :كەوایە ،بێگومان ئەو
بەڵگە لەسەر تۆ بهدەستدەهێنێت .بەڕاستی ئەریك ،ئەو
سەفەرەی تۆ بۆ ئەڵمانیا چەند درێژە دەكێشێت؟
 دیار نییە .لەوانەیە سێ ڕۆژ و لەوانەیەشە چەند هەفتە،ئەوە پەیوەندی بە بەرەوپێشچوونی ئەركەكەوە هەیە.
(ئینگرید) سەری چەماندەوە و وتی :بانگێكی دەروونی
گەفم لێدەكات ،كە تۆ لەو سەفەرە تووشی سەرئێشە دەبیت.
ئایا ناكرێت منیش لەگەڵ خۆت بەریت؟
 پێموانییە ئینگرید و بێجگە لەمانە ،دڵنیات دەكەمەوە،كە هەرگیز تووشی سەرئێشە نابم .مێشكت ئاسوودە بێت.
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ڕووداوێكی چاوەڕواننەكراو

دوای هەفتەیەك ،واتە كۆتایی ئەیلولی  ،1941ئینگرید
بە ئۆتۆمبێلەكەی خۆی (ئەریكسۆن) و (پرێنس كارڵ)ی
بەرەو فڕۆكەخانە برد .ئاسمان ساف و بێگەردبوو دەتوت
نیلی شینە.
دوای بیست خولەك ،ئەریكسۆن تازە لەسەر كورسیی
فڕۆكەی (لوفت هانزا) پاڵی دابووەوە ،كە لەناكاو دوو پیاوی
ب��ااڵب��ەرز ،پێش فڕینی فڕۆكەكە چوونە ن��او فڕۆكەكەوە
و ڕووی��ان لەسەر نشینەكانی كرد ،یەكێكیان پرسی :كام
موسافیرتان ئەریك ئەریكسۆنە؟
م��ی��وان��ەك��ان��ی ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا س��ی��خ��وڕان��ە ل���ە ڕوخ���س���اری
فڕۆكەوانەكەیان هەڵڕوانی و لە هەمان كاتدا ئەریكسۆن
لە شوێنەكەی خۆی هەستا و وتی :بەڕێزان من ئەریك
ئەریكسۆنم .ئایا هیچ ئیشێكتان بە منە؟
یەكێك لەو دوو پیاوە وتی :دەبێت تۆ لەگەڵ ئێمە بێیت.
ئەریكسۆن بەتووڕەییەوە شیڕاندی :لەگەڵ ئێوە بێم؟
ئێوە كێن؟
پیاوە بااڵبەرزەكە كارتێكی لە گیرفانی دەرهێنا و وتی:
ئێمە پۆلیسی نهێنین.
ئەریكسۆن بیری دەكردەوە (ئۆلریخ) دەستی لەم كارەدا
هەیە ،پرسیی :بابەتەكە چییە؟ من نازانم پۆلیس هەقی
بەسەر منەوە چییە؟
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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 قوربان دەبێت ئێمە چەند پرسیارێك لە تۆ بكەین. فەرموو.ئەریكسۆن تەماشایەكی سەعاتەكەی كرد و وتی :بەاڵم
فڕۆكەكە تا پێنج خولەكی دیكە دەفڕێت.
 بیرتان ئاسوودەبێت .تا گەڕانەوەی تۆ ڕێگە بە فڕینیفڕۆكەكە نادرێت.
ئەریكسۆن بەتووڕەییەوە وتی :ئاخر پێم ناڵێن ئەوە
مانای چییە؟
 ئێمە ئاگادار نین.ئەریكسۆن بەرەو دەرگاكە ڕۆیشت و بەردەوام لە دڵی
خۆیدا جنێوی بە (ئۆلریخ)ی پاشكۆی بازرگانیی ئەڵمانیا لە
سوید دەدا.
كاتێك گەیشتینە ه��ۆڵ��ی چ��اوەڕوان��ی��ی ف��ڕۆك��ەخ��ان��ە،
پۆلیسی نهێنی جانتاكەی ئەریكسۆنیان پشكنی ،تەنانەت
جلوبەرگەكانیشیان بە بەرچاویاندا هێنان و بردن و لەناكاو
بیرێك دزەی ك��ردە مێشكی (ئەریكسۆن)ەوە و لە خۆی
پرسی ،كە نەكات ئەوانە پۆلیس و ئاساییشی ئەڵمانی بن و
بەتووڕەییەوە وتی :گەمژەینە ،زۆر هەڵەن گەر پێتانوابێت
من موسافیری قاچاخچیم.
ه��ەردوو پۆلیسە نهێنییەكە بەبێ گوێدانە ئەریكسۆن
لەسەر پشكنینی جانتاكە ب��ەردەوام ب��وون ،بە شێوەیەك
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دەج��وواڵن��ەوە كە گوایە دڵنیان شتێك دەدۆزن���ەوە ،بەاڵم
سەرەنجامی كار بەنائومێدی سەری خۆی لەقاند و یەكێكیان
وت��ی :قوربان داوای لێبوردن دەك��ەی��ن ،كە هەراسانمان
كردیت.
(ئەریكسۆن) بەتووڕەییەوە جانتاكەی هەڵگرت و بە
ڕاكەڕاك بەرەو فڕۆكەكە ڕۆیشت .هێشتا هاوسەر و پرنێس
كارڵ لە ڕیزی بەڕێكاراندا وەستابوون ،بەاڵم (ئەریكسۆن)
بەبێ مااڵوایی دووبارە سواری فڕۆكەكە بووەوە ،تەماشای
یەك بە یەكی موسافیرەكانی ك��رد ،لە پەنجەرەكەوە لە
دەرەوە ڕاما .دوای ساتێك فڕۆكەكە تەكانێكی دا و فڕی
و (ئەریكسۆن) سەیرێكی دەرەوەی كرد ،لە بەرخۆیهو ه
بیری كردەوە كە زیاتر لە سەدجار لەو دەورووبەرە فڕیوە،
كەچی لە هیچ ك��ام لە سەفەرەكانی خ��ۆی ،ب��ەم شێوەیە
نیگەران نەبووە.
دوای چەند سەعاتێك كە فڕۆكەكە لە ئاسمانی سوید
دووركەوتەوە ،سنووری بەزاند ،ئەریكسۆن تێگەیشت كە
پیاوێكی ئازاد و سەربەخۆ نییە .بەو شێوەیە بوو فڕۆكەكە
بە ئاسمانی تەمومژ داپۆشراوی ئەڵمانیای باكووردا فڕی و
دوای چەند سەعاتێك ،نیشتەوە و دەنگی نەڕەی ماتۆڕەكان
نەما و دەرگاكان كرانەوە( .ئەریكسۆن) دڵنیابوو كە نوێنەران
و كارمەندانی گشتاپۆ لە دەرەوە چاوەڕوانی دەكەن.
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یەكەم دیداری گشتاپۆ

ئەریكسۆن پێشتر چەندین ج��ار چ��ووهت��ە بەرلین و
لە هەمان فڕۆكەخانە ،وات��ە فڕۆكەخانەی (تمپڵ هۆف)
دابەزیبوو ،ب��ەاڵم ئەوكاتە هەستیكرد ش��ەڕ ،گۆڕانكاریی
زۆری بەسەر ئەو ناوچەیەدا هێناوە .شوێنی فڕۆكەكان
بە بۆیاغی س��ەوز بۆیاغكراون و وێنەی داری��ان لەسەر
میچەكانیان كێشابوو تا فڕۆكەكانی دوژم��ن بە شوێنی
فڕۆكەكان نەزانن و پێیانوابێت دارستان ،یان دارستانە و
دارو درەختی كەمی تێدایە.
كارمەندانی گومرگی ئەڵمانیا هەموویان یونیفۆرمی
خۆڵەمێشیان پۆشیبوو ،ئەریكسۆن پەتی ڕەش��ی لەسەر
قۆڵەكانیانی بینی ،كە بە پیتی گ��ەورە و سپی دوو پیتی
()SDیان لەسەر نووسیبوو ،یەكسەر زانیی ئەوانە سەربە
دەزگای گشتاپۆ (دەزگای ئاساییشی ئەڵمانیا)ن ،كە (هیملەر)
دایمەزراندووە.
دوای چارەكێك ،ئەریكسۆن لەگەڵ دوو موسافیری
دیكە سواری ئۆتۆمبیلێكی (ئۆپڵ)ی ڕەش بووە و لەگەڵ
دوو ئەفسەری گشتاپۆ ،بەرەو بارەگای ناوەندی دەزگاكە
كەوتوونەتەڕێ .كاتێك ئۆتۆمبێلەكە لە جادەی دەرەوەی شار
بەرەوپێش ڕێیكرد ،ئەریكسۆن بەسەرسامییەوە هەستیكرد
بڕێكی زۆر گاو ئاسن (مەبەست نیرو ئامووری كێاڵنە) و
تەشوێی ژەنگاویی سەرانسەری جادەكەیان داپۆشیووە و
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لەنەكاو زانی ،نووكی تەواوی ئەو ئاسنانە بەرەو ئاسمان
دانراون و تێگەیشت هەموویان ،تۆپی دژە ئاسمانین و بۆ
بەردانەوەی فڕۆكەكان لەوێن و هەر لەوكاتە داب��وو ،كە
تێگەیشت پێویستە پێش هەمووشتێك ئەو بابەتە بە دەزگای
دژەسیخوڕیی ئەمەریكا بگەیەنێت.
هێڵی تەلەفۆن لە ش��اری (ئۆتۆباهن) زۆر ك��ەم بوو،
ئەریكسۆن بە خ��ۆی وت :بێگومان بەنزین بەشكراوە.
ئۆتۆمبێلی (ئۆپڵ)ەكەیان لە خاڵێك ،لەتەنیشت ئیڤایەكی
گەورە ،كە پڕاوپڕبوو لە زرێ و خودەی سەوزی سەربازی،
وەستا.
ئ���ەری���ك���س���ۆن ل��ەپ��ش��ت ش����ووش����ەی پ���ەن���ج���ەرەك���ەی
ئۆتۆمبێلەكەوە چاوێكی بە باری ئیڤایەكەدا گێڕا و هەستیكرد،
كە لەژێر ئەو مس و چەكانە ،ژمارەیەكی زۆر پاڵكەوتوون
و دەنگی چپە چپی وەك پاڕانەوەی قسەكردنیانی بیست.
سەرتاپای ش��اری (ب��ەرل��ی��ن) ،ه��ەم��ووی وێ��ران بوو،
شەڕ پێش هەموو شوێنێك زیانێكی زۆری پێگهیاندووە
و شوێنەواری ئەو تەالرە بەرزو سپییانە ،كە ئەریكسۆن
لە ساڵی  1938دیتبوونی ،بەرچاوناكەوێت .شوێنەواری
بۆردومانی سوپای بەریتانیا بە هەموو شوێنێكەوە دیاربوو.
دیوارەكان ڕووخاون و شەقامەكان درزیان بردبوو ،لەو
ناوەدا ،پرۆجیكتۆرێكی زۆر هەبوو.
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دوای چەند خولەكێك ،ئۆتۆمبێلەكەیان ل��ە ب��ەردەم
تەالرێكی خۆڵەمێشیدا ،كە شوێنی دەزگای ئاساییش بوو،
وەستا .ئەو ت��ەالرە پێشتر هونەرستانێكی پیشەیی بوو،
كراوەتە شوێنی دەزگ��ای ئاساییش ،یان پۆلیسی نهێنیی
ئەڵمانیا و ترسناكییەكەی سێبەری بەسەر دڵ��دا دەك��رد.
(ئەریكسۆن) تێگەیشت لەناو ئەو ت��ەالرەی كە نیازیوایە
ئێستا بچێتە ژوورەوەی ،سەدان كەس ئەشكەنجە دراوە و
گیانیان سپاردووە ،لەوێیە كە بڕیاری كۆمەڵكوژیی هەزاران
كەس لە فەڕەنسا و پۆڵەندا ،نەرویج ،هۆڵندا ،بەلجیكا و
تەواوی واڵتانی شكسخواردوو ،دەردەكرێت .لەو شوێنەدا،
خیانەت و ساختەكاری ،تاوان و مرۆڤكوشتن و بێویژدانی
زاڵبووە.
ئەفسەرانی جلوبەرگی ڕەنگخۆڵەمێشی پۆشی گشتاپۆ،
(ئەریكسۆن)یان بەرەو نووسینگەی كاری (بارون فرانتز
فۆن نوردهۆف) ،سەرۆكی دەزگاكە ،برد.
ئەریكسۆن دەی��زان��ی هەرچەند (ب���ارون ن��ورده��ۆف)،
بەڕواڵەت پێگەی پۆستێكی تری لە تەواوی دەسەاڵتدارانی
ن��ازی ه��ەی��ە ،ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ل��ە ب��ن��ەم��ادا ل��ە زۆرب��ەی��ان
ل��ەس��ەرووت��ر و گ���ەورەت���رە و دەی���زان���ی ،ك��ە ل��ە ه��اوڕێ
دڵسۆزەكانی (هیملەر) سەرۆكی گشتیی دەزگای گشتاپۆیە.
(بارون نوردهۆف) پیاوێك بوو بااڵبەرز و قژبۆز ،بە
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دیتنی (ئەریكسۆن) ،لە جێگەی خۆی هەڵستا و تهوقەی
لەگەڵ كرد و چاوە شینەكانی لە ڕوخساری ئەو پیاوە بڕی.
دوو ك��ەس��ی ت��ری��ش ل��ەو نووسینگەیە ئ��ام��ادەب��وون،
هەردووكیان لە بەرامبەر وێنەی كێشراوی ئەدۆلف هیتلەردا
دانیشتبوون و سەروكەللەیان ناسیاو دەهاتەبەرچاو.
بارون نۆردهۆف بە تۆنێكی هێمن وتی :ئەو ئەفسەرانە
پێیان وت ،لە فڕۆكەخانەی (ب��رۆم��ا) چەند كارمەندێكی
ئەڵمانی ،كە كارتی ناسنامەی ئەفسەرانی پۆلیسی بەریتانییان
پێبووە ،زۆر هەراسانیان كردوویت.
(ئەریكسۆن) خێرا چاوێكی بەو دوو كەسەدا گێڕا و
لەناكاو بیری كەوتەوە ،كە ئەوانەش لەناو فڕۆكەكە دابوون
و وتی :بەڵێ ،بەاڵم كارمەندانی ئێوە نەیانتوانی هیچ لە
جانتاكەمدا بدۆزنەوە.
ب��ارون ن��ۆرده��ۆف بابەتی قسەكردنی گ��ۆڕی و وتی:
بۆچی تۆ كە كەسێكی ئەمەریكی ،ئەوەندە سووری لەسەر
ئەوەی مامەڵەی بازرگانیمان لەگەڵدا بكەیت؟
ب����ارون ن���ۆرده���ۆف دوای ت���ەواوك���ردن���ی ق��س��ەك��ەی،
ڕۆژنامهیەكی لە چاوەی مێزەكەی هەڵگرت و لە بەردەم
ئەریكسۆنی دان���ا .ل��ە الپ���ەڕەی یەكەمی ڕۆژن��ام��ەك��ە بە
مانشێتێكی گ���ەورە چ��اپ��ك��راب��وون( :پ��رێ��زدن��ت ڕۆزفلێت،
خوازیاری ڕووخانی ئەڵمانیایە) ئەریكسۆن بزەیەكی كرد
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و وتی :ئەوە هیچ پەیوەندییەكی بە منەوە نییە .من سویدیم
و بە نەژادی ئاریایی ئەژماردەكرێم ،بازرگانم و لەبەرئەوە
سەبارەت بە ئەڵمانیا باوەڕێكی پتەوم هەیە .چونكە دەزانم
مرۆڤی كار و وریان و بە سەرنجدان بەو خاڵەی ،كە پێش
چەندساڵێك میللەتێكی شكستخواردوو و پەست و زەبوون
بوون ،بەاڵم ئێستا بوونەتە پادشای ئەورووپا .بۆیە دەكرێت
لەسەر ئەوانم ئەژماربكەن و بەو هۆیەی ،كە دەمەوێت
لەگەڵ ئێوەی ئەڵمانی مامەڵە ئەنجام بدەم و نەوت بكڕم و
بفرۆشم ،ئاوێ بێنە و دەستان بشۆ.
بارون نۆردهۆف بەخوێنساردییەوە وتی :تێگەیشتم.
ئەریكسۆن سەری لەقاند و پاشان بە پرسیار ،كە بارون
وایدەنواند وەاڵم��ی بداتەوە ،ب��اوەڕی خۆی سەبارەت بە
مەرامی نازیزم دەربڕێت و وەاڵمی پرسیارێك ،كە لەبارەی
ئەڵمانیاوە كرابوو ،ب��ەرەوڕووی بارون پرسیی :ئایا ئەو
ئامادەیە لەالیەن ئەڵمانییەكانەوە بۆ ئەنجامدانی مامەڵەی
نەوتی و بەستنی گرێبەست بچێتە ئەمەریكا یان ،نەخێر؟
ئەریكسۆن وەاڵمی هەموو پرسیارەكانی ئەو پیاوەی
دایەوە،بە شێوەیەك قسەی دەك��رد و خۆی بە نازییەكی
دەمارگیر نیشاندەدا ،كە ئ��ەو ك��ارە ب��ەالی خۆشییەوە
گ��وم��ان��اوی ب���وو .دوای پ��رس��وج��ۆی ك���ورت ،ل��ە ئاكامدا
(ئەریكسۆن)یان نارد بۆ هۆتێلی (بەهەشت) ،لەوێ ژوورێكی
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بۆ ئ��ام��ادەك��راب��وو ،بڕیاریاندا تا وەرگرتنی دواب��ڕی��اری
دەزگای گشتاپۆ لەبارەی كارەكەیەوە ،لە بەرلین بمێنێتەوە،
ئەو شارە بەجێ نەهێڵێت.
كێشەی خەو

كاتێك (ئ��ەری��ك��س��ۆن) گەیشتە هۆتێلەكە ،دەف��ت��ەری
ناونووسینی موسافیرەكانی واژۆكرد ،لەالیەن كارمەندی
هۆتێلەكەوە بۆ ژوورەك��ەی خۆی ڕێنمایی كرا و كاتێك
جانتاكەی ل��ەس��ەر تەختە خ��ەوەك��ەی دان���ا ،كارمەندەكە
لەوە ئاگاداری كردەوە ،كە دەبووایە لە كاتی پەالماردانی
ئاسمانی جێبەجێ بكرێت و ئەریكسۆن وتی :بەڵێ دەزانم و
هەركە فڕۆكەكانی دوژمن پەالماریاندا ،دەبێت من گڵۆپەكە
بكوژێنمەوە و پەردەكان دابدەمەوە .ئێستا پێم بڵێ بزانم
ئایا لێرە خاولی و سابوونتان هەیە یان نا؟
 بەڵێ قوربان ،ئێمە خاولییەكت پێدەدەین و نیوقاڵبسابوونیش دەخەینە بەردەستت .فەرمانمان پێكراوە ،كە
س��اب��وون زۆر بەفیڕۆنەدەین ،ب��ەاڵم چونكە تۆ میوانی،
بۆیە گوێ بەو فەرمانە نادرێت .ڕۆژانە لێرە هەمووشتێك
دابەشكراوە و دەكرێت بڵێی قاتوقڕییە.
(ئەریكسۆن) س��ەری لەقاند و پاشان بڕیاریدا نانی
ئێوارە وەك ڕۆژانی پێشوو ،كە لە ئەڵمانیابوو ،لە كافتریای
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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(ئەنتری لیندن) بخوات و بۆیە لە هۆتێلەكە چووە دەرەوە،
بەسەر شەقامەكاندا پیاسەی ك��رد ،زۆرب��ەی تەالرەكان
وێ���ران ب��ب��وون .كافتریای (ل��ی��ن��دن) هەرگیز ب��ارودۆخ��ی
پێشووی نەبوو زۆر گ��ۆڕاب��وو .زۆرب���ەی كورسییەكای
دڕابوون .كە ئەریكسۆن لەپشت مێزێك دانیشت و فەرمانی
كرد پەرداخێك كۆنیاكم بۆ بێنن ،مەشرووبێكیان بۆ برد ،كە
نەك تەنیا تامی ئەلكحولی نەبوو ،بەڵكو تامی سركەیەكی
بۆگەنیووكردوی دەدا ،ئەریكسۆن بە بێزاری و تووڕەییەوە
بەسەریەوە نا ،دڵی خۆی خۆشكرد كە لە سەفەری داهاتوو،
بڕێك مەشرووب لەگەڵ خۆی بهێنێت .دۆخی خواردنەكە پلە
بە پلە بێزاركەرتربوو ،تاكە خواردنی گەرمی ئەو كافتریایە،
ماسیی سوورەوەكراو و گۆشتاوی بزن و باسترمەی گەرم
بوو( ،ئەریكسۆن) كە دەیزانی ماسییەكانیان بە بەزی بەراز
سووركردووهتەوە و باسترمەكەش كۆنە ،بەناچاری بۆ
تێركردنی ورگی خۆی ،بڕیاریدا پەتاتەی بۆ سووربكەنەوە
و لە كاتی خواردنی ئەو خواردنە وشك و كەمە ،دەستیكرد
بە خوێندنەوەی ڕۆژن��ام��ە ،كە لەسەر مێزەكە ب��وو .ئەو
ڕۆژنامایە لە باڵوكراوەكانی ئۆرگانی هیتلەر و ناسراوبوو
ب��ە ول كیشر بیوباختەر ،بابەتی زۆری س��ەب��ارەت بە
بەرەوپێشچوونی هێزەكانی ئەڵمانیای تێدا بەرچاو دەكەوت،
ئەریكسۆن كە وتمان بەباشی زمانی ئەڵمانی دەزان��ی،
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تامەزرۆیانە ،ئەم بابەتەی خوارەوەی خوێندەوە:
دوو ه��اوڕێ��ی دڵ��س��ۆز ك��ە م��ۆڵ��ەت��ی��ان ل��ە سوپا
وەرگ����رت����ووە ،پ��ێ��وی��س��ت��ی��ان ب���ە دوو ژن���ی ئ��ەس��م��ەر و
سەرنجڕاكێشە تا ڕۆژانی پشوویان لەگەڵ بەسەربەرن –
ئەوانەی ئارەزوودەكەن با وێنەكانیان بۆ ئەم ناونیشانە
بنێرن....
ئەو بابەتە بەجوانی نیشانیدەدات ،كە چەند پیاو لە ئەڵمانیا
كەم ب��ووە ،ژن��ان بۆ دەستگەیشتن بە پیاوان تەڕووشك
دەك���ەن .ئ��ەوەی سەرنجی ئەریكسۆنی پەلكێشكرد ئەو
هەواڵە نەبوو ،بەڵكو بابەتێك بوو كە سەرنجی ئەریكسۆنی
تایبەت كردبوو ،بە خۆی ئەوەبوو هەشت كەسی ئەڵمانی،
بە تاوانی بە خراپە باسكردنی شەڕ و دڵساردكردنهوهی
خەڵك ،لەسێدارەدراون و مردنیان لەالیەن دادگای گشتییەوە
پەسندكرابوو.
ئ��ەری��ك��س��ۆن ت��ێ��گ��ەی��ش��ت ك���ە دادگ�����ای گ��ش��ت��ی تەنیا
ناوونیشانێكە بۆ خۆڵكردنە چاوی خەڵكەوە و تەفرەدانی
بێگانان و دادگایەكی وەها ،كە (چینی ئاسایی خەڵك دەستەی
دادوەرییەكەی پێكدەهێنن) ،هەرگیز بوونی نییە ،بەڵكو لە
بنەمادا هەمان دەزگای ترسناكی گشتاپۆی هیملەرە.
ئەریكسۆن لەخۆڕا چاوێكی بە دەورووب��ەری��دا گێڕا،
لەناكاو هەستیكرد ،ئەگەر ناسنامە و ئەركەكەی ئاشكرابێت،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دەستبەجێ ل��ەس��ێ��دارەدەدرێ��ت .زۆرب��ەی مشتەرییەكانی
ك��اف��ت��ری��ای��ەك��ە ك��زوڕەق��ەڵ��ە و الوازب������وون ،ب���ەاڵم چەند
سەربازێكیش كە لەوێ بوون ،سیمایەكی سوور و گەش
و جەستەیەكی قەڵەویان هەبوو ،ئەوە نیشانیدەدات لەكاتی
دابەشكردنی بەشە خۆراك ،چەند بەزەییان بە سەربازان و
پلەداراندا دێتەوە.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ل��ە ش��وێ��ن��ی خ���ۆی ه��ەس��ت��ا و پ���ارەی
خواردنەكەی دا ،لە كافتریاكە وەدەرك���ەوت .دنیا تاریك
داهاتووە و ئەستێرەكان لە ئاسماندا دەدرەوشێنەوە ،كە
گەیشتە بەردەم هۆتێلی (بەهەشت) ،دەرگاوانەكە كاڵوەكەی
هەڵبڕی و وتی :قوربان دەمویست شتێكتان پێ بڵێم ،گەر
ئارەزوودەكەیت شەوانە پشوو بدەیت ،واباشترە زووتر بۆ
هۆتێلەكە بگەڕێیتەوە و بخەویت ،چونكە لە كاتی جیاوازی
شەودا ،فڕۆكە بەریتانییەكان پەالماردەدەن،ئاسوودەییت
دەشێوێنن و م��ن گومانم نییە ئەمشەویش فڕۆكەكان
پەالماردەدەن.
(ئەریكسۆن) سەری لەقاند و چووە ژوورەوە و كە پێی
خستەناو ژوورەكەی خۆیەوە ،بە نیگەرانی و حەپەساوییەوە
هەستیكرد پیاوێكی دیكەشی لێیە و بە ژووری ئەویش
ئ��ەژم��اردەك��رێ��ت .ب��ەن��اچ��اری و ب��ۆ خۆناساندن ،دەستی
تەوقەی بۆ ئەو پیاوە درێژكرد ،ئەو پیاوە ئەڵمانییە كەوتە
144

فیل هایریخ،

زەمبی ئەڵمانییەكان و سكااڵی لە دەست نەبوونی شوێنی
نیشتەجێ بوون كرد.
(ئەریكسۆن) لە وەاڵمدانەوەی هەموو پرسیار و قسەكانی
ئەو پیاوە ئەڵمانییە ،كە خۆی بە (شوفیل) دەناساند ،هیوای
باشبوونی بۆ دەردەب��ڕی ،كە بە سەركەوتنی ئەڵمانیا و
كۆتایی پێهاتنی شەڕ ،هەموو ناخۆشییەكان نامێنن ،بەاڵم
بە درێژایی كاتی قسەكردنەكە ،بەردەوام بە خۆی دەوت:
ئەی خەوی خۆشەویست و ئازیز مااڵوا ،چونكە جارێكی
دیكە ببڕای ببڕ ڕێگەت ناكەوێتە چاوەكانی منەوە .لەوانەیە
ئ��ەو پیاوە كارمەندی گشتاپۆ ،ی��ان لە ت���ەواوی هۆبە و
ناوەندەكانی سیخوڕی ،وەك ئیدارەی سیخوڕی ئەدمیسر
ئال كاناریس و ئایۆر ،بێت و ئەگەر بنوم ،دوورنییە لە
خەودا وڕێنە بكەم و خۆم ئاشكرابكەم.
لە ئالیان ژمارەیەك هۆبەی سیخوڕیی جیاجیا هەن،
كە هەریەكەیان بۆ چاوەچاوێنی لەگەڵ هۆبەكەی دیكە،
هەوڵیدەدا خزمەتێك ئەنجامبدات.
(ئەریكسۆن) لەبیری نەمابوو كە هەرگیز لە ژیانی خۆیدا
لە خەودا وڕێنەی كردبێت ،كەسێك ئەوەی بە گوێدا بدات
و تەنانەت بەم دواییانەش ئینگریدی هاوسەری شەوێك
نەنووستبوو ،تا بزانێت مێردەكەی لە خەودا وڕێنەدەكات،
بەاڵم نقەی لێوە نەهاتبوو.
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ئ��ەری��ك��س��ۆن ب��ە ب��ی��ان��ووی ئ����ەوەی دەی���ەوێ���ت ب���ڕوات
مەشرووب بخواتەوە ،لە ژوورەكە وەدەرك��ەوت و چووە
سەر شەقامەكە و پیاسەی كرد ،نزیكەی دوای نیوسەعات،
گەیشتە وێرانەیەك كە ژم��ارەی��ەك ژن و پیاو و منداڵی
جلوبەرگدڕاو لەوێ كروشمیان كردبوو.
ئ��ەوان��ە بێ م��اڵ ،ئ���اوارە ببوون و شوێنی نیشتەجێ
ب��وون��ی��ان ن��ەب��وو ،ب��ە جلوبەرگی دادڕ دادڕەوە لەسەر
شەقامەكان نووستبوون ،ئەریكسۆن كێشەی خەوتنی خۆی
بهئاسانی چارەسەركرد .بەو مانایەی بۆینباغەكەی دانا و
لە گیرفانی هاویشت ،پاشان دەلینگی پانتۆڵەكەی هەڵدایەوە،
قژی ئاڵۆزكرد ،چاكەتەكەی داكەند ،قۆڵەكانی هەڵگێڕایەوە و
پۆشیوویەتییەوە ،ئینجا مشتێك تۆز و خۆڵی لە دەموچاوی
هەڵسوو ،خۆی وەك پیاوێكی جلوبەرگی ش��ڕۆڵ پۆش،
شپرزە ،بێ ماڵ و حاڵ لێكرد ،بەوپەڕی ئاسوودەیی ،زۆر
ماندوو و هیالك لەبن دیوارێك پاڵكەوتوو نووست.
بەرلین لە سەردەمی شەڕدا

(ب��ارون فۆن نوردهۆن) سەرۆكی دەزگ��ای گشتپاۆ بە
ئەریكسۆنی وتبوو ،كە لەوانەیە یەك دوو ڕۆژ درێژەبكێشێت
تا مۆڵەتی پێ بدرێت ،سەرقاڵی ئەنجامدانی مامەڵەی خۆی
بیت.
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(ئەریكسۆن) بڕیاریدا تا وەرگرتنی بڕیاری دەزگ��ای

گشتاپۆ ،دەست بۆ هیچ كارێك نەبات و كاتەكانی خۆی بە

خوالنەوە بەسەر شەقامەكاندا بەسەربەرێت.
(ئەریكسۆن) هەرچەند زیاتر پیاسەی بەناو شاری
بەرلین دا دەكرد ،زیاتر لە وێرانییەكان و ئەو خەساراتانەی
كە پێی كەوتبوون ،ئاگاداردەبووەوە .كتێبخانەی نیشتمانی
بەتەواوی ئاگری گرتووە و ئۆپێرای (گۆرینك) داتەپیبوو.
ت��ۆپ��ی��ان ل��ەس��ەر زۆرب����ەی ت���ەالرە ب���ەرز و بڵیندەكان،
دابەستبوو.
ئەریكسۆن بەنیگەرانییەوە ب��ەرەو الی شەقامی (تایر

گارتن) سەربەرەوژێر ب��ووەوە ،ب��ەاڵم ئ��ەوێ هەم لەگەڵ
خاك تەختكراوە ،باخی ئاژەاڵنی شار لەناوچووبوو .خەڵك
لەبرسان لە شەقامەكاندا كەوتوون و دەیاننااڵند.

(ئەریكسۆن) دڵنیابوو ئەگەر كەمیی خ��ۆراك ه��ەروا

ب���ەردەوام بێت ،بەریتانیا پێویستی ب��ەوە نابێت ئەڵمانیا

ب���ۆردوم���ان ب��ك��ات ،چ��ون��ك��ە ئ���ەو واڵت���ە خ���ۆی ل��ەخ��ۆی��دا

هەرەس دەهێنێت .ئارەق ،ناوچاوانی داپۆشیبوو ،هەر بەو
سەروكەللەوە چووەناو گەلەری شێوەكاریی گەورەوە ،كە

نرخی چوونەژوورەوەی ( 50فنیگ) بوو ،لەوێ تابلۆی ژنی
ڕووتوقووتیان خستبووەڕوو.
***
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ئەریكسۆن ئ��ەو ڕۆژە دوای خ��واردن��ی نانی نیوەڕۆ،
جارێكی دیكە چووەوە سەر شەقام و تەماشای شەقام و
شوێنە وێرانكراوەكانی كرد ،كە سەردەمێك هەریەكەیان بە
شاكاری تەالرسازی ئەژماردەكران.
چەندین سەعات بەو شێوەیە تێپەڕین تا ئەریكسۆن
ماندوو و هیالك بۆ هوتێل گەڕایەوە و لە پرسەگەكەی
پرسیی ،كە ئایا هیچ نامایەكی بۆ هاتووە یان نا ،وەك وەاڵمی
نەرێنی بیست ،بە پلیكانەكاندا سەركەوت و بەحەپەسانەوە
بینیی كە هاوژوورەكەی ،واتە (شۆفیل) چووهتەدەرەوە.
بۆیە لەسەر تەختەخەوەكە پاڵكەوت و چاوەكانی نووقاند
و دوای كەمێك خەوبردبوویەوە .پاش چەند كاتژمێرێك،
ئەریكسۆن خەبەری بووەوە و دەموچاوی شوشت و چووە
ناو باڕی هوتێلەكەوە ،هاوكات دەنگی چەند ئاژێرێك بیسترا
و ئینجا دەرگای هۆڵەكە كرایەوە و (شۆفیل) وەژوور كەوت
و هاواریكرد ڕابكەن .مەترسی .مەترسی.
هەر لەو كاتەدا ن��ەڕەی ڤڕەڤڕی فڕۆكەكان بیسترا و
ڕمبەی تەقینەوەی گوێكەڕكەر هەستا و هۆڵەكە الژایەوە.
بەڕێوەبەی هۆتێلەكە دەستەبەجێ گڵۆپەكانی كوژاندەوە
و بە دەنگێكی هەڵلەرزیوەوە وتی :دیسانەوە فڕۆكەكانی
بەریتانیا هاتنەوە.
نزیكەی پێنج خولەك بارودۆخەكە بە هەمان شێوە بوو،
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سەرەنجام بێدەنگیی مەرگهێن هەمووشوێنێكی داگرت و
نەمانی مەترسی ڕاگەیەنرا.
***
بۆ بەیانی زووی ڕۆژی داهاتوو ،بەردەستی بارون فۆن
هۆف تەلەفۆنی بۆ ئەریكسۆن كرد ،داوای لێكرد سەعات
یازدە لە ئیدارەی ئاساییش ئامادەبێت.
ب���ارون ف��ۆن ه��ۆف ،س��ەرۆك��ی دەزگ���ای ئاساییش بە
ڕوویەكی گەشەوە پێشوازی لە ئەریكسۆن كردووە و وتی:
جەنابی ئەریكسۆن ،داواكەت پەسندكراوە و دەتوانیت لە
بەرلین و هامبۆرگ مامەڵەی نەوت ئەنجامبدەیت ،وێڕای
ئ��ەوە ،دەتوانیت بە ئ��ارەزووی خۆت هاموشۆت بۆ دوو
شاری دیكە هەبێت.
 مەمنووم. هەڵبەتە هەرجۆرە گرێبەستێك ببەستیت ،پێویستەزانیاریمان لەبارەیەوە هەبییت.
 ئەوە زۆر ئاشكرایە.بارون فۆن هۆف زەنگی لێدا و وتی :زۆ باشە .كەوایە
ئێستا مۆڵەتی تایبەتی سەفەركردنت پێدەدرێت.
بەڵێ ،من سیخوڕم
هەر ئەو ڕۆژە (ئەریكسۆن) سەردانی چەند سەرۆك
كۆمپانیای نەوتی ك��رد ،لە بەرلین و هەرچەندی كردی،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بتوانێت گرێبەست واژۆب��ك��ات ،ب��ۆی نەكرا و لەبەرئەوە
بڕیاریدا سەردانی چەند خاوەن كۆمپانیایەكی نەوتی تر
بكات ،كە لە كۆنەوە دەیانناسێت تا لەوانەیە ئەركەكەی
خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت.
ئ��ەری��ك��س��ۆن ب���ەو ب��ڕی��ارە س���ەردان���ی ب����ارون (ج��راڵ��د
ئەلدنبۆرك)ی كرد ،كە لە خاوەن پشكە گەورەكانی نەوت
بوو ،چونكە لە كۆنەوە دەیناسی ،بۆیە باش ئەخالقی ئەوی
دەزانی ،كاتێك هێشتا شەڕ دەستی پێنەكردبوو( ،ئەریكسۆن)
چەندین جار چ��اوی بە (ئالدنبۆرك) كەوتبوو ،لەبارەی
كاری سیاسییەوە دواندبووی .شەو بوو كە (ئەریكسۆن) بۆ
سەردانی ئەو پیاوە ڕۆیشت ،كە وتمان خاوەن پشكی نەوت
بوو ،لە كاتێكدا كە لەسەر كورسی دادەنیشت و پەرداخە
كۆنیاكەكەی خۆی هەڵدەقۆڕاند ،وتی :ئەگەر ئارەزووبكەیت
من كارێك دەكەم لێرە بگوازرێیتەوە و شوێنی كاری خۆت
ببەیتە واڵتێكی بێالیەن.
 سوپاست دەكەم. ج��راڵ��د ئایا منت ل��ەی��ادە ،ك��ە هێشتا ش��ەڕ دەستیپێنەكردبوو...
ب��ارون (جراڵد ئالدنبۆرك) ئاخێكی هەڵكێشا و وتی:
بەڵێ ،پێویستە بڵێم هەرگیز چاوەڕوان نەبووم دۆخەكە بەم
خێراییە بگۆڕێت.
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 ئێستا تەواوی ئەورووپا لەژێر دەسەاڵتی ئەڵمانیادایە. بەڵێ ،میللەتەكەمان سەركەوتنگەلێكی درەوش��اوەیدەستەبەركردووە.
 جراڵد ئایا دەزانی بیروباوەڕی من چییە؟ من لەبەرئەوەبڕیارمداوە مامەڵەی نەوت لەگەڵ ئەڵمانیا ئەنجام بدەم،
چونكە مشتەری لەوە باشتر نییە ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت،
پێموانییە ئەڵمانیا سەربكەوێت.
(ئالدنبۆرك) سەری دانەواند و وتی :ئاخر سەركەوتن
چەند جۆرێكی هەیە ،ئەگەر مەبەستی تۆ ڕزگاركردنی
هەموو جیهانە ،دەبێت منیش بۆ جەنابتی بخەمەڕوو ،كە
ئەو كارە ناكرێت ،بەاڵم بۆ گەورەكردنی ئەڵمانیا ،توانین
زۆرە.
ئەریكسۆن سەری لەقاند و وتی :نەخێر ڕاست نییە .لە
سەدا سەد ئەمەریكا دەبێتە هاوپەیمانی هاوپەیمانان و ئەو
كارە ،دەبێتەهۆی لەناوبردنی ئەڵمانیا .بیری لێ بكەرەوە،
ئەگەر ئەمەریكا ،بەریتانیا و ڕووسیا ،وات��ە سەد واڵتی
بەهێز لە دژی ئەڵمانیا یەكبگرن ،چ كارەساتێك ڕوودەدات.
(ئالدنبۆرك) سەری ڕەزامەندی بۆ لەقاند و وتی :دەزانی
ئەریك ،ئەگەر بتەوێت لە شوێنی دیكەش ئەو قسانە بكەیت،
پێموانییە بۆتۆ باش بێت ،ئەگەر من لە شوێنی تۆ بوومایە،
پلە بە پلە خاكی تر دەبووم.
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 نیگەران مەبە ج��راڵ��د ،من لە ب���ەردەم كارمەندانیگشتاپۆدا بەوجۆرە قسەناكەم ،بێجگە لەمانە ،پێموانییە
تۆش لە ناخی دڵەوە ئەو قسانە بكەیت.
(ئالدنبۆرگ) وەاڵم��ی دای��ەوە .من ئەوەندەی بتوانم لە
ڕێگەی واڵتی باپیرانم گیان فیدا دەكەم.
(ئەریك) بڕیاریدا كە زووتر بچێتە سەر ئەسڵی مەسەلەكە
و هەر لەبەرئەوە وتی :بە باوەڕی من چاكترین خزمەتێك،
كە تۆ دەتوانیت لەپێناو ئەڵمانیادا ئەنجامی بدەیت ،ئەوەیە
وابكەیت شەڕ كۆتایی پێبێت.
ب����ارون ئ��ال��دن��ب��ۆرك پ��ی��اوان��ە وت���ی :ب��ەڵ��ێ ه��ەڵ��ب��ەت��ە و
درێژەكێشانی شەڕ بە زەرەری ئەڵمانیا تەواودەبێت.
 گوێ بگرە جراڵد ،من باش لە نیازت گەیشتووم وپێویست ناكات شێر و ڕێویان بهێنییەوە .دڵنیام تۆ چارەی
نازیت ناوێت و لە كردەوەی نازییەكان نیگەرانیت و وەك
من ئەو بابەتە دەزانی ،بۆیە هاتمە الت.
 بە ڕاستی؟ جراڵد ،دەمویست بابەتێكی گرنگت پێ بڵێم و داواییارمەتیت لێبكەم .لەوانەیە بۆخۆشت هەستت بە مەبەستی
م��ن ك��ردب��ێ��ت ،ڕاستیی ك��ارەك��ە ئ��ەوەی��ە ،ك��ە م��ن ك��ار بۆ
هاوپەیمانان دەكەم.
ئالدنبۆرگ بەحەپەسانەوە وتی :وتت چی؟
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(ئەریكسۆن) كەمێك بۆ پێشەوە چەمایەوە و وەاڵمی
دایەوە :وتم لەگەڵ هاوپەیمانان كاردەكەم ،واتە سیخوڕم
و ل��ەب��ەرئ��ەوە ئ��ەو ك��ارەم ك��رد ،چونكە دەم��ەوێ��ت گیانی
خەڵكی سڤیل لە مردن ڕزگاربكەم و ئەڵمانیای ڕاستەقینە،
هەمان ئەڵمانیا ،كە تۆ ئامادەیت گیانی خۆت بكەیتە ق\
وربانی ،لە شكست ڕزگاربكەم و بە شانازی و ئ��ازادی
بگەیەنم .ئەوەی دەمەوێت لە تۆ داوای بكەم ،هەمان شتە
كە هەموو خەڵك ئارەزووی دەكەن .كارێكی زۆر سادەیە
و هەر هێندە تۆ هاوكاریم بكەیت تا ئاشنای كۆمپانیاكانی
نەوتی ئەڵمانیابم ،گرێبەست واژۆبكەم ،بەو شێوەیە دەتوانم
لە واڵتی ئەڵمانیادا سەفەربكەم و بێجگە لەوانە ،دەبێت تۆ
كەمێك زانیاریم بخەیتە بەردەست ،زانیاری لەبارەی نەوت
و لەجیاتی ،هاوپەیمانان شەڕەكە دەبەنەوە و ئاگرەكەی
دەكوژێتەوە ،تۆ و خانەوادەكەتان ڕێزی لێدەنرێت و دوای
كۆتایی پێهاتنی شەڕ ،تۆ دەبیتە پاڵەوانێكی ناودار.
ب���ارون ئ��ال��دن��ب��ۆرك چ��ەن��د ساتێك ل��ە جێگەی خۆی
دانیشتووە ،لە ڕوخساری ئەریكسۆن ڕاماوە و لە ئاكامدا
ڕاچڵەكی و وتی :ئەریك تۆ منت حەپەساند و هەرگیز بە
خەیاڵمدا نەدەهات تۆ سیخوڕ بیت .پێشنیازەكەت زۆر
سەرنجڕاكێشە ،ب��ەاڵم پێش ئ��ەوەی ڕەزام��ەن��دی دەرب��ڕم،
دەبێت كەمێك بیر لە پێشكەوتنی كارەكان بكەمەوە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەریكسۆن س��ەری لەقاند و وت��ی :ك��ارەك��ەی ناردنی
زانیارییە ل��ەب��ارەی پ��ااڵوگ��ە نەوتییەكانی ئەڵمانیا ،ئەو
زان��ی��اری��ی��ە وا دەك���ات ه��اوپ��ەی��م��ان��ان ب��ەس��ەر ئەڵمانیادا
سەربكەون و بەردەوام بوو :ئەگەر تۆ وا بكەیت من بتوانم
بچمە پااڵوگەكان ،دەتوانم زانیاری كۆبكەمەوە ،بەاڵم من
ل��ەوب��ارەوە زۆر پشت بەخۆم نابەستم و زیاتر پشت بە
هاوڕێیانی وەك تۆ دەبەستم.
ئالدنبۆرك جگەرەكەی داگیرساند و وتی( :مەبەستت لە
هاوڕێیان چییە؟)
 ئاخ ،نیگەران مەبە هیچ كام لەو كەسانەی كە هاوكاریمدەكەن ،یەكتری ناناسن.
 بەاڵم ئەگەر ئێمە هەردووكمان بە یەكەوە ببینن ،هەستبە زۆر شت دەكەن و من زۆر ڕقم لەو كارە دەبێتەوە.
 دڵنیابە كە هیچ كام لە هاوكاران ،ئێمە پێكەوە نابینن وهیچ كەسێك نازانێت تۆ هاوكاریی ئێمە دەكەیت.
 كەوایە كاتێك هەواڵەكەی خۆت ڕادەگەیەنیت چی؟ئایا ئەو كاتە هیچ ناوێكی من نابرێت؟ لەوانەیە كارمەندانی
سیخوڕیی ئەڵمانیا بە بابەتەكە بزانن و من هەراسان بكەن.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ب��ە تۆنێكی دڵ��ن��ی��اب��ەخ��ش وت���ی :ن��اوی
هاوكارەكانمان تەنیا بە شێوەی ڕەمزی ڕادەگەێنرێت و
كەس ل��ەوە ئاگادار ناكرێتەوە و بێجگە لەمانە ،من هیچ
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هۆیەك نابینم كە بۆچی نابێت ناوی تۆ لەم مەسەلەیەدا
ببرێت ،تاكە كارێك دەبێت ئەنجامی بدەیت ئەوەیە ،كە بە
من بڵێی لەبارەی نەوتەوە چ زانیارییەك دەزانیت ،هەڵبەتە
ئەو كارە بۆ تۆ هیچ مەترسییەكی نییە و نابێت بترسیت.
 پێم بڵێ چ ج��ۆرە نەوتێك بكڕم ،كە زیاتر من لەكارەكانمد بەرەوپێش بەرێت؟ مەبەستم ئەوەیە كە ...
(ئ��ال��دن��ب��ۆرك) قسەكەی پ��ێ ب��ڕی و وت��ی :ل��ە ئێستادا
بەنزینی ئۆتۆمبێل زۆرترین قازانجی ماددی هەیە ،كە لە
نەوت دەردەهێنرێت.
(ئەریكسۆن) هەناسەیەكی ئاسوودەیی هەڵكێشا و پشتی
بە پاڵپشتی كورسییەكە دای��ەوە ،تێگەیشت كە یەكەمین
هەنگاوی لە ڕێگای دۆزینەوەی هاوكاردا هەڵهێناوە.
***
مامەڵەكردن و مەترسییەكان

كاتێك (ئەریكسۆن) دەچووە ناو هۆتێلەكەوە ،لەناكاو
بیرۆكەیەك دزەی كردە مێشكییەوە ،لە خۆی پرسی :ئەگەر
ب��ارون ئالدنبۆرك تەلەفۆن بۆ پۆلیسی گشتاپۆ بكات و
خەبەری لێبدات ،چ دەقەومێت؟
ئەو پیاوە هەر لە سەرەتاوە چ��اوەڕوان بوو لە هۆڵی
هۆتێلەكە ژم��ارەی��ەك پۆلیس چ��اوەڕوان��ی ب��ن ،ب��ەاڵم كە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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چووەژوورەوە ،هیچ كەسی لەوێ نەبینی و لەسەرخۆ بە
پلیكانەكاندا سەركەوت و چووە ژووەكەی خۆیەوە.
(ئەریكسۆن) ئەو شەوە بە دوو شت زۆر دڵخۆش بوو.
یەكەم ،كە (شفیل)ی هاوژوورەكەی ڕۆیشتووە ،ژوورەكە
بۆ ئەو مابووەوە و دووەم ،پێشبینیی مەترسیی پەالماری
ئاسمانیی بەریتانییەكان ناكرێت بۆسەر بەرلین.
(ئەریكسۆن) حەبێكی ڤالیۆمی خوارد و دەستەسڕەكەی
لە دەمی هااڵند تا ئەگەر مایك ،یان ئەگەرهاتو ڕیكۆردەری
تۆماركردنی نهێنیان لە ژوورەكەی دانابێت ،ئەگەر ئەو لە
خەودا وڕێنەبكات ،قسەكانی تۆماربكات ،سەركەوتوو نەبن
و ئەوكاتە پاڵكەوتووە و بەقووڵی خەوبردوویەتییەوە ،كە
بۆ بەیانی خەبەری بووەوە ،هەستی بە ئاسوودەییەكی زۆر
دەكرد.
كاتێك (ئەریكسۆن) بەدوای كاری هەمیشەیی خۆیەوە،
واتە سەردانی كۆمپانیا نەوتییەكانی كردەوە تا گرێبەست
واژۆب��ك��ات ،ن��ەوت بۆ سوید بكڕێت و بفرۆشێت (چونكە
ئەگەر گرێبەستی واژۆدەك���رد ،دەیتوانی بچێتە پااڵوگە
نەوتییە نهێنییەكان و كتومت بە چاڵە نەوتییەكان بزانێت).
جاریكی دیكە بیرۆكەیەك زایە مێشكییەوە ،لە خۆی پرسیی
ئایا داوەی پێشووی لەبارەی (ئالدنبۆرك) ڕاستە یان نا .ئایا
(ئالدنبۆرك) بۆ ئەڵمانیای ئاشكراناكات؟
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ئەو پرسیارانە و دەیان پرسیاری دیكە ،هەموویان لە
مێشكیدا بێوەاڵم مانەوە .بە درێژایی ئەو هەفتەیە ،ئەریكسۆن
سەری لە چەند كۆمپانیایەكی نەوت دا ،كە پێش سااڵنێك
مامەڵەی بازرگانی لەگەڵ ئەنجامدابوون ،لەناو بەڕێوەبەرانی
ئەو كۆمپانیایانە ،ژمارەیەك هاوكاری بۆ خۆی كۆكردەوە،
كە دەكرێت لەوانە ن��اوی (ئەنتوان راسیز) ،بەڕێوەبەری
كۆمپانیایەكی گچكەی نەوتی و (ڕۆدلف فۆن لیندن) ،خاوەن
بانكێكی گەورە بێنیت .تەواوی ئەو ژن و پیاوانەی كە لە
سەفەری یهكەمدا ئامادەبوون هاوكاریی (ئەریكسۆن) بكەن،
هەموویان (ئەنتی نازی) (دژەنازی) بوون.
(ئەریكسۆن) زۆر هەوڵ وتەقهالی دەدا تا هیچ كام لەو
كەسانەی ،كە بۆ هاوكاریكردنی خۆی دیاریكردوون ،بە
ناسنامای ئەوی دیكە نەزانێت و لە كاتی پێشبینینەكراودا
یەكتری ئاشكرانەكەن .بەو شێوەیە بوو كە ئەو پیاوە توانیی
ژمارەیەكی زۆر هاوڕێ و هاوكار بۆ خۆی كۆبكاتەوە.
لەو شەوەوە كە (ئەریكسۆن) بڕیاریدا لەگەڵ (ئالدنبۆرك)
كاربكات ،هەمیشە چاوەڕوانبوو هاتوچۆی پۆلیس بكات
و هەركاتێك بە شەقامەكاندا پیاسەی دەك��رد ،لە بەردەم
جامخانەی دوكانەكان دەوەستا ،دوای ئ��ەوەی خۆی بە
داگیرساندنی جگەرەوە دەخافاڵند ،لە شووشەكە ڕادەما تا
ئەگەر كەسێك چاودێری كردبێت ،بزانێت.
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وردە وردە هاوڕێیانی (ئەریكسۆن) زانیاریی پێویستیان
پێگەیاند و لەبارەی پااڵوگە و دام��ەزراوە نەوتییەكانەوە
هەواڵیان پێدا( .ئەریكسۆن) دەیزانی نووسینی هەموو ئەو
بابەتانە ،كارێكی مەترسیدارە و لەبەرئەوە بە هەوڵێكی
سەیر و بڕیارێكی قاییم و پتەو ،هەمووی بە مێشكی خۆی
دەسپارد ،ئەوە مێشكی ماندوو و هیالك كردبوو.
نازییەكان زۆر بیریان لە پاشەكەوتی نەوتی خاوی
خۆیان دەك���ردەوە ،ئەگەر هاوپەیمانان دەیانتوانی چاڵە
نەوتییەكان تێكبدەن ،ئەڵمانییەكان ت��ووش��ی قەیرانی
سووتەمەنیی ئ��ام��رازەك��ان��ی گ��واس��ت��ن��ەوە و ف��ڕۆك��ەك��ان
دەب��وون ،ئەو كارە سەری دەكێشایە شكست پێهێنانیان.
ئەریكسۆن لەبارەی ئەركەكەیەوە زۆر گەشبین بوو ،بۆ
دەرئەنجامەكەی هیوادار.
***
ئەو گرێبەستانەی ئەریكسۆن لەگەڵ كۆمپانیا نەوتییەكان
دەیبەستن ،بە نوێنەرایەتیی حوكومەتی سوید ،نەوتی خاوی
دەكڕی و لەجیاتی ئەڵمانییەكان دەیانتوانی لە سوید چەك و
كەلوپەلەكانی شەڕ وەربگرن.
شەوێك ،كاتێك (ئەریكسۆن) لە میواندارییەك لەگەڵ
ژمارەیەك لە سەرۆك پااڵوگەكان مژولی قسەكردن بوو،
تێگەیشت ه��ەم��ووی��ان دژی نازیزمن و گفتوگۆ لەسەر
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مامەڵەیەك بوو ،كە پێش  20یان  30ساڵ ئەنجامیان دەدا.
لە كاتی قسەكردندا ،لەناكاو یەكێك لە ئەڵمانییەكان
ڕووی لە (ئەریكسۆن) كرد و وتی :قوربان ،ئەو ڕۆژانەی
پێشوو ،بە شوومترین و خراپترین سەردەمانی ئەڵمانیا
ئ��ەژم��اردەك��را،ة ب��ەو زوان��ە ت���ەواوی دنیا ڕزگ��اردەك��ەی��ن،
الپەڕەیەكی دیكە دەخرێتە سەر مێژووی پڕشكۆی ئەڵمانیا.
(ئەریكسۆن) ئاخێكی هەڵكێشا و وتی :بەڵێ ڕاستە وایە و
من بیرم لەو ڕۆژانە دەكردەوە ،كە چەند لەگەڵ خاتوونەكان
بۆ پیاسە و گەشت دەچووینە تاران و شانگهای ،هەڵبەتە
هێشتاش ئارەزووی دەكەم ،بەاڵم ئەو سەردەمە تێپەڕیوە
و من ئێستا خێزاندارم و تین و تاقەتی الویم نییە.
پیاوە ئەڵمانییەكە پێكەنی و وت��ی :ئ��اخ ،بەڵێ .منیش
هەروام.

ئۆتۆ ،كالرادهانس

(ئەریكسۆن) دوای دوو هەفتە مانەوەی لە بەرلین ،بەرەو
شاری هامبۆرگ كەوتەڕێ .هامبۆرگ ئەو سەردەمانە بە
گەورەترین و گرنگترین بەندەری ئەڵمانیا ئەژماردەكرا.
(ئەریكسۆن) بە شەمەندەفەر سەفەری بۆ ئەو شارە كرد،
لە فارگۆنێكدا دانیشتبوو كە موسافیرێكی زۆری لەناو دابوو،
بە دێژایی سەفەرەكەی دەنگی گریانی منداڵی موسافیرەكان
نیگەرانیان كردبوو( ،ئەریكسۆن) نیوەی زیاتری ڕێگاكە لە
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ڕاڕەوەك��ەدا وەستاوە ،سەری لە پەنجەەرەكەوە بردبووە
دەرەوە.
بەندەری هامبۆرگ كەمتر لە بەرلین زیانی بەركەوتووە،
هاوشێوەی ونیز و ستۆكهۆڵم ،پردی جیاجیای زۆربوو،
كە جوانییەكی زۆری پێدەبەخشی و ت��ەواو دیاربوو ،كە
فڕۆكەكانی بەریتانیا كەمتر بە ئاسمانی ئەو شارەدا فڕیون.
میچی وێستگەی هێڵی ئاسنەكە ،س��ەوز داگ���ەڕاوە و لە
ئاسمانەوە لە باخێكی گەورە دەچێت.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ل����ەوێ س���ەردان���ی چ��ەن��د پ���ااڵوگ��� ه و
كۆمپانیایەكی نەوتی كردووە ،بە هەبوونی بەڵگەی پێویست،
چەند گرێبەستێكی واژۆك�����ردووە .چەندین ج��ار لەگەڵ
بەڕێوەبەرانی كۆمپانیاكان چووەتە هۆتێل و نانی لەگەڵ
خواردوون.
(ئەریكسۆن) لەوێ بڕیاریدا كە تاری سیخوڕیی خۆی
بە دەوری كارمەندانی ڕایشدا بتەنێت و یەكێك لە پیاوەكان،
ك��ە ب��ۆ ئ��ەو ك���ارە دی��اری��ك��رد ،ن���اوی (ئ��ۆت��ۆ هۆڵتز) ب��وو.
ئەریكسۆن پێش سااڵنێك (ئۆتۆهۆڵتز)ی ،كە لە هاوڕێیانی
دڵسۆز و هەواڵی خۆی بوو ،دەناسی و پیاوێك بوو بااڵ
مامناوەندی شووش و باریك( .ئەریكسۆن) دەیزانی ،كە
لەوانەیە هەڵبژاردنی ئەو پیاوە بۆ هاوكاریكردنی خۆی
ئەنجامی ترسناكی هەبێت ،ب��ەاڵم پاشان ڕازی دەبێت،
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كە (هۆڵتز) بە پێچەوانەی زۆربەی ئەڵمانییەكان ،پیاوێكە
س��ەرەڕۆ بە ئیرادە و هەر لەبەرئەوە سەردانی كرد ،كە
بەڕێوەبەری كۆمپانیایەكی نەوتی گ��ەورە ب��وو ،لە كاتی
نانخواردنی نیوەڕۆدا ،ئەریكسۆن ڕووی لە هۆلتز كردووە،
گۆزوگومبەت مەبەستەكەی خۆی پێوتووە.
(هۆڵتز) سەری هەڵبڕیوە و وتوویەتی :من دڵنیام تۆ
كارمەندی گشتاپۆ نیت و ناشتەوێت قسەم لێ دەربێنی،
لەبەرئەوە بەوپەڕی بێخەمی دەردەدڵی خۆمت لەال دەكەم
و ڕەزامەندیی خۆم بۆ هاوكاریكردنت ڕادەگەیەنم.
 زۆر باشە. بەاڵم پێویستە ئەوەی بیزانی ئەوەیە ،كە نابێت كالرایهاوسەرم ئەو بابەتەی پێ بگاتەوە.
 هاوسەرتان؟ بەڵێ ،پێموانییە تاوەكو ئێستاكە دیتبێتت. نەخێر ،من شانازیی ناسینی ئەوم پێ نەبڕاوە. لەوانەیە بزانی (ك�لارا) دووەم هاوسەرمە .نزیكەیپێش سێ ساڵ ،من لە ژنی یەكهمم جیابوومەوە و پاشانیش
چاوم بە (كالرا) كەوت.
(هۆڵتز) دوای تەواوكردنی قسەكەی وێنەیەكی لە گیرفانی
دەرهێنا و نیشانی (ئەریكسۆن)ی داو بەردەوام بوو :سەیركە.
بێگومان تێدەگەیت كە بۆچی من عاشقی ئەو بووم.
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ئەو وێنەیە ،ژنێكی نیوەڕووت بوو ،لە كەناری دەریا
وەستابوو ،بەژن و بااڵیەكی زۆر جوانی هەبوو ،ئەریكسۆن
مەزەندەی كرد ئەو ژنە نزیكەی بیست ساڵ لە (هۆڵتز)،
كە تەمەنی پەنجا ساڵ بوو ،گەنجترە و بەپێكەنینەوە وتی:
پیرۆزباییت لێدەكەم ئۆتۆ ،هاوسەرێكی جوانت هەیە.
(ئۆتۆ هۆڵتز) كەمێك سەری ڕێزی چەماندەوە و وتی:
سوپاست دەكەم .بەڕاستی پێویستە ئەوە بڵێم كە (كالرا)
هەرگیز ئاگای لەوە نییە ،كە من لە كاری سیاسیی واڵتدا
بەشدارم.
 تێگەیشتم ،بەاڵم وا باشترە بە وادە و بەڵێنی ئێمەشنەزانێت( .هۆڵتز) بە بیركردنەوەوە وتی :زۆرباشە( ،كالرا)
ی ه��اوس��ەرم نازییەكی زۆر دەم��ارگ��ی��رە ،منداڵەكەشمی
كردووهتە نازی و پێش سااڵنێك دەیویست پەیوەندی بە
حیزبی نازییەوە بكەم ،بەاڵم هەڵبەتە من قبووڵم نەكرد و
دڵنیام كە ئەگەر ئەو بزانێت من لەگەڵ تۆ دژی ئەڵمانییەكان
چاالكی دەكەم ،بێ سێودوو ئاشكرام دەكات و لە هەمووی
گرنگتر تۆش ڕادەستی گشتاپۆ دەكات.
(ئەریكسۆن) بە تۆنێكی دڵنیابەخش وتی :ئێمە هیچمان
نەكردووە ،تا بترسین و ئێمە ،لە كاتی خۆیدا ،زۆر گرنگ و
بەسوود ئەژماردەكرێین.
(هۆڵتز) لە وەاڵمی پرسیارەكانی (ئەریكسۆن) وردەكاریی
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وردی چەند پااڵوگەیەكی نەوتی پێوت و لە ئاكامدا لە
كاتێكدا هەردووكیان لە جێگەی خۆیان هەڵدەستان (هۆڵتز)،
كە وتمان لە خاوەن پشكەگەورەكانی نەوتی هامبۆرگ بوو
وتی :پێویستە سبەی شەو تۆ بۆ نانخواردنی ئێوارە لە
ماڵەوە میوانم بیت( ،كالرا)ی هاوسەرم بناسیت.
 زۆر باشە ،سوپاست دەكەم.***
(ئۆتۆ هۆڵتز) بە پیاوێكی دەوڵ��ەم��ەن��د ئ��ەژم��اردەك��را،
خانوویەكی شەخسی گ���ەورەی ه��ەب��وو ،ه��اوس��ەرەك��ەی
(كالرا) بە سەلیقەیەكی جوان ڕازاندبوویەوە .ئەو شەوە،
كاتێك ئ��ەوان لەپشت مێزی نانخواردن دانیشتن( ،كالرا)
وتی :جەنابی ئەریكسۆن ،ئەم ڕۆژانە ئێمە كەمتر شانازیی
پێشوازیكردنمان لە میوانانی دەرەوە پێدەبڕێت .سەرەنجام
هیتلەر ڕێگەیەك بۆ كۆتایی پێهێنان بە شەڕ دەدۆزێتەوە.
(ئەریكسۆن) پ��ەرداخ��ە پ��ڕ ل��ە م��ەش��رووب��ەك��ەی خۆی
بڵندكرد و وتی :كەوایە با بخۆینەوە بە هیوای ڕۆژێك كە
شەڕ تەواو بێت ،جارێكی دیكە لە دەوری یەكتری كۆببینەوە،
تام و خۆشی لە ژیان بكەین.
لەو كاتەدا كە پەرداخە پڕ لە مەشرووبەكەی خۆیان
بە س��ەرەوە دەن��ا( ،ك�لارا) بە پرسیارە جۆراوجۆرەكانی،
(ئەریكسۆنی) گێژكرد و لێكدا لێكدا لە بارودۆخی سوید
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و هەستی كۆمەاڵنی خەڵكی ئەو واڵتە لەبارەی ئەڵمانیاوە
پرسی و پرسیاری دەكرد ،كە ئایا هیچ شتێكی دەربارەی
ئەڵمانیا نەبیستووە؟ ئایا سویدییەكانیش تووشی كەمیی
خۆراك بوون ،یان وەكو ئاسایی ژیانی شاهانەیان هەیە؟
(ئەریكسۆن لەسەر مێزی نانخواردنی ئێوارە بڕیاریدا ،كە لە
سەفەری داهاتووی خۆی ،دیاری وەك قووتی كۆنسێرڤ
(قوتوویەكە بۆ پاراستن و هەڵگرتنی خ��واردن) و بڕێك
بۆن و جووتێك گۆرەوی بۆ كالرا بەرێت ،چونكە لە تۆنی
قسەكانی تێگەیشت ،كە زۆر ئارەزوو دەكات ئەو شتانەی
هەبێت).
ئەریكسۆن ئەو ڕۆژانە بەباشی نەخشەی خۆی لەبارەی
هاوبیروباوەڕبوون لەگەڵ نازییەكان بینیوە ،بەتەواوی
ل��ە ن��ی��ازی ن��ازی��ی��ەك��ان ئ��اگ��ادارب��ووە ،بەئاسانی وەاڵم��ی
پرسیارەكانی (ك�ل�ارا)ی دەدای���ەوە و دوای نیو سەعات،
(هانس) كوڕی ئەو ژن و پیاوە ،هاتەالیان و لەسەر مێزی
نانی ئێوارە لەگەڵیان دانیشت .تەمەنی نزیكەی نۆ ساڵ
دەبێت و لە كاتی قسەكردندا بەردوام دەیوت بژی هیتلەر،
وەك پیاوانی بەتەمەن زەڕەبینی كردووهتە چاوی و بە
شێوەیەك قسەی دەكرد ،كە (ئەریكسۆن) یەكسەر زانیی
نازییەكان دزەیان كردووهتە ڕۆح و مێشكییەوە.
(كالرا) لەناكاو ڕووی لە ئەریكسۆن كردووە و پرسیی:
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ئایا مێردەكەم پێی وتووی ،كە بە سەری (هانس) ،دیدەنی
هیتلەری كردووە؟
 نەوەڵاڵ.(ك�لارا) بە لووتبەرزییەوە وتی :ئاخ ،ئێمە پێش چەند
مانێگ چووبووینە بەرلین و مێردەكەم (ئۆتۆ) ،هەندێك
كاری ئیداری هەبوو ،منیش لەگەڵی چووم و دەمویست
سەردانی ژمارەیەك لە هاوڕێكانم بكەم لە بەرلین و هەڵبەتە
(هانس)یشمان لەگەڵ خۆمان بردبوو ،بۆردومانی شار تازە
دەستی پێكردووە ،ئێمە ناچاربووین لە پەناگایەكی تایبەتی
بەسەربەرین ،هەر لەو كاتەدابوو ،زانیم هیتلەر بۆ خۆی
بانگهێشتی مندااڵنی كردووە بچن لە پەناگاكەی شەخسیی
خۆی ڕۆژ بەسەربەرن.
لەو كاتەدا (هانس) قسەكەی دایكی بڕی و وتی :زۆر
سەیربوو .جەنابی هیتلەر دوو گۆڵی لەگەڵ دەكردین،
تەوقەی لەگەڵ یەك بە یەكمان كرد ،پێی وتم كە ئەڵمانیا
پێویستی بە منە و پێویستە باش بخوێنم و كۆشش بكەم تا
پاشان سوودم هەبێت ،خزمەتی واڵتی باب و باپیرانی خۆم
بكەم ،ئینجا لێی پرسیم كە پێمخۆشە لە دواڕۆژدا ببم بە
چی و منیش وەاڵمم دایەوە ،ئارەزوو دەكەم ببمە ئەفسەر
و هیتلەر دەستی بەسەرمدا هێناو پێیوتم ئافەرین.
(ئەریكسۆن) پێكەنی و وتی :زۆر سەرنجڕاكێش و جوانە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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چاوەكانی كالرا بریسكانەوە و وتی :ئایا سەیرنییە ،كە
هیتلەر لە جەرگەی ش��ەڕدا ،كاتی خۆی بۆ گفتوگۆكردن
لەگەڵ مندااڵن تەرخاندەكات؟
 بۆ نا ،زۆر سەیرە.ئەو خواردنەی (ئەریكسۆن) لە ماڵی (هۆڵتز) خواردی،
بە خۆشترین خواردن دادەنرا ،كە لە ئەڵمانیا خواردبووی.
دوای ن��ان��خ��واردن ،ئەریكسۆن هەستی ب��ە گێژبوون و
نیگەرانی ك��رد ،ب���ەردەوام چاوەكانی ڕەشكەوپێشكەیان
دەكرد ،دوای كەمێك خاتوو (كالرا) هەستا و وتی :ئەگەر
ئیزن بفەرموویت دەچم دەن��ووم ،چونكە سبەینێ بەیانی
دەبێت زوو لە خەو هەستم.
(ئەریكسۆن) مااڵوایی لەو ژنە كرد و دوای ڕۆیشتنی
كالرا( ،ئۆتۆ هۆڵتز) وتی :باشە ،ئێستا دەتوانین بەوپەڕی
ئاسوودەییەوە قسە بكەین.
(ئەریكسۆن) باوێشكێكی هاتێ و ڕایگەیاندبوو بەڵێ و
ئێمە دەتوانین زیاتر قسە بكەین ،بەاڵم چونكە من كەمێك
ماندووم و خەوم دێت ،وا باشترە گفتوگۆكەمان بخەینە
بەیانی.
 پێم بڵێ بزانم ئایا نوكتە گاڵتەجاڕەكەی ئەڵمانیاتبیستووە؟
 نەوەڵاڵ ،من چووزانم نوكتە گاڵتەجاڕەكەی ئەڵمانیاچییە و دەی بۆم باسبكە.
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(هۆڵتز) پێكەنی و وتی :ڕۆژنامەكان ئەو نوكتەیەیان
داتاشیوە و دەڵێن فڕۆكەیەكی دوو ماتۆڕ دەفڕێت ،كە
سەرنشینەكانی بریتین لە هیتلەر ،هیملەر و گۆرنیگ ،كاتێك
ئەو فڕۆكەیە دەفڕێت و دەگاتە تۆقەاڵی ئاسمان ،لەناكاو
دەتەقێتەوە و سێ لەسەر نشینەكانی دەم��رن و یەكێك
ل��ەو سێ كەسانەش فڕۆكەوانەكەیە و تەنیا ی��ەك كەس
ڕزگاری دەبێت .ئایا دەتوانیت پێم بڵێی كامیان بەزیندوویی
دەمێنێتەوە؟
(ئەریكسۆن) س��ەری ڕاوەش��ان��د و وت��ی :نەخێر ،من
فاڵگرەوە نیم و چووزانم كێ بە زیندوویی دمێنێتەوە.
 خەڵكی ئەڵمانیا!ئ��ەری��ك��س��ۆن پێكەنی و وت���ی :ب��ەڕاس��ت��ی نوكتەیەكی
سەرنجڕاكێش ب��وو ،ئەگەر خ��ەوم نەهاتبا ،باش بیرم لە
ق��وواڵی��ی وتەكانی تۆ دەك���ردەوە ،لە پێكەنینان دەدڕام.
نوكتەیەكی خۆش بوو .دەی ،من ئێستا دەڕۆم و بەیانی لە
نووسینگەكەت دەتبینمەوە.
 شەو شاد.***
(ئەریكسۆن) بۆ ڕۆژی داهاتوو داوایكرد یاداشتێكی بۆ
بنووسێت ،كە پشتڕاستی بكاتەوە هۆڵتز كار بۆ هاوپەیمانان
دەكات ،ئەو پیاوە دەیتوانی بە بەڵگەی گۆرین ،سوودێكی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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شاییستەی هەبێت و ئ��ەگ��ەر هاوپەیمانان شەڕەكەیان
دەبردەوە ،بەخستنەڕووی ئەو بەڵگەیە دەیتوانی بیسەلمێنێت،
كە خزمەتێكی گرنگی كردووە ،بێگومان ڕێزیان لێدەگرت
و ئەگەریش ئەڵمانیا سەركەوتبا ،ئەو بەڵگەیەی دەدڕاند
و ه��ەروەك پێشوو كاری خۆی دەك��رد ،كەسیش بەوەی
نەدەزانی كە لە سەردەمی شەڕدا ،سیخوڕی بۆ هاوپەیمانان
كردووە.
پێخستنەسەر هێلكەی مریشك

(ئەریكسۆن) لە م��اوەی چەند ڕۆژ مانەوەی خۆی لە
هامبۆرگ ،چانسێكی زۆر باشی هێنا كە ژووری هوتێلەكە
تەنیا پەیوەندی بە خۆیەوە هەبوو ،هەر لە ڕۆژی یەكەمەوە
ت��ەواوی گۆشە و كونوكەلەبەرەكانی ژوورەك��ەی گەڕا و
هەڵیكۆڵی تا نەكات مایك ،یان ڕیكۆردەریان بۆ دانابێت .كە
دڵنیابوو لەو ڕووەوە هیچ مەترسییەك هەڕەشەی لێناكات،
بەبێ ئ��ەوەی دەم��ی بە دەستەسڕ ببەستێت ،پاڵكەوت و
خەوت.
پاش ئەوە (ئەریكسۆن) ،بۆ دوو شاری دیكەی ئەڵمانیا،
واتە (هبڵ) و (هانۆڤەر)یش سەفەری كرد ،چەندین گرێبەستی
دیكەی بەست و س��ەردان��ی چەند سەرۆكێكی پااڵوگەی
نەوتی كرد ،توانیی زانیاریی جێگەسەرنجی دەستبكەوێت.
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ئەریكسۆن بۆ ئەوەی زانیاری پێویستی خۆی بە مێشكی
بسپێرێت ،شەوانە پێش ئەوەی بچێتە ناو جێگەكەیەوە ،هەموو
ئەو بابەتانەی لەسەر كاغەز دەنووسی و دەیخوێندنەوە،
كاتێك هەموویانی ئەزبەردەكرد ،كاغەزەكەی دەسووتاند و
خۆڵەمێشەكەی دەكردە سیفۆنی تەوالێتەكەوە.
كاتێك ئەریكسۆن بۆ بەرلینی پایتەخت دەگەڕایەوە ،وردە
وردە سەفەرەكەی لە پێشتر ،ئاسانتر و ئاسوودەتر بوون،
چونكە ئەم جارەیان فارگۆنەكان موسافیری كەمتریان
تێدابوو .ئەریكسۆن لە خۆیدا هەستی بە غەریبی دەكرد،
ئ��ارەزووی دەك��رد هەرچی زووت��رە سەفەرەكەی كۆتایی
پێبێت و بۆ سوید بگەڕێتەوە ،بەاڵم كتوپڕ لە ترسی ئەوەی
(ئۆلریخ)ی پاشكۆی بازرگانیی ئەڵمانیا لە سوید گومانی لێ
هەیە ،سەرتاپای وەك مێژۆك دەلەرزی.
ئەریكسۆن بە درێژایی سەفەرەكەی ،ب��ەت��ەواوی ئەو
زانیارییانەدا گوزەری كردەوە ،كە بە مێشكی سپاردبوو ،لە
ئاكامدا بەوپەڕی ڕازیبوونی لە بەرەوپێشچوونی كارەكەی
خۆی ،باوێشكێكی هاتێ و خەوت.
***
(ئەریكسۆن) لە شاری بەرلین ،دوو كاری گرنگی هەبوو،
كە دەبووایە زۆر زووتر ئەنجامیان بدات .یەكەم ،دەبووایە
بە ه��ەر شیوەیەك ب��ووە قەناعەتی بە پۆلیسی گشتاپۆ
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بكردبا ،لەمەڕ كارەكانی خ��ۆی و ڤیزای چ��وون��ەدەرەوە
لە واڵتی ئەڵمانیا وەربگرێت ،دووەم ،پەیوەندی بكات بە
هاوكارانی و زانیاریی زۆرت��ر دەستەبەربكات .بۆیە بۆ
بەیانی زووەكەی ڕۆژی داهاتوو ،واتە ڕۆژێك كە چووە
ناو بەرلینەوە ،ڕاستەوخۆ چووە دەزگای گشتاپۆ و باسی
چاالكی و كارەكانی خۆی و ئەو گرێبەستانەی كرد ،كە
لەگەڵ كۆمپانیاكانی نەوتی ئەڵمانیا بەستبووی و باروون
(نۆرد هۆف) سەرۆكی دەزگای گشتاپۆ ،بەوردی گوێی بۆ
قسەكانی شلكردبوو ،بەردەستێكی خێرانووسیش لەوێ
ئامادەبوو ،قسەكانی ئەو پیاوەی دەنووسی .دوای ئەوەی
ئەریكسۆن قسەكانی تەواوكرد ،بارون (نۆردهۆف) چەند
پسیارێك و داوای زانیاریی زیاتری لەبارەی گرێبەستەكانەوە
لێكرد و وتی :بەڕواڵەت گرێبەستت لەگەڵ زۆر كۆمپانیا
بەستووە ،سێ مامەڵەی بازرگانیت لە واڵتدا كردووهتەوە،
من بۆخۆشم لە كاری نەوت شارەزام و پێمبڵێ ،بزانم ئایا
زۆری پێدەچێت تا ئەو گرێبەستانە جێبەجێ بكرێن؟
ئەریكسۆن وەاڵمی دایەوە :بەڕێكەوت ئەوە پرسیارێكە،
كە دەبێت من لە تۆی بكەم و بزانم كەی كاتی ئاڵوگۆڕی
كەلوپەلی بازرگانیی نێوان دوو واڵت ئەنجامدەدرێت؟ من
و هاوبەشەكەم پرنس كارڵ ،خوشكەزای جەنابی ئۆگەستی
پادشای سوید ،زۆر ئ��ارەزوو دەكەین بزانین ،لە كەیەوە
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ئێمە تڕوتفاقی شەڕ بنێرین و لەجیاتی نەوت وەربگرین؟
بارون نۆردهۆف سەری دانەواند و بیركەرەوانە وتی:
لەوانەیە ئەو كارە چەند هەفتەیەك بخایەنێت و پەیوەندی
بە سیاسەتی حوكومەتەوە هەیە ،دەبێت پهسهندبكرێت و
پاشان مۆڵەتی كردنەوەی مامەڵە دەربچێت ،وەك ئەوە نییە
كە تۆ دەتەوێت بگەڕێیتەوە ستۆكهۆڵمی پایتەختی سوید؟
ئەریكسۆن سەری ڕەزامەندی لەقاند و وەاڵمیدایەوە:
بەڵێ ،من لێرە هیچ كارێكم نەماوە بیكەم ،پێویستە بۆ
واڵتەكەی خۆم بگەڕێمەوە.
 زۆرباشە ،كەوایە ئێمە ئەو كارە ڕێكدەخەین.(ئەریكسۆن) دوای چوونەدەرەوەی لە دەزگای گشتاپۆ،
تەلەفۆنی بۆ چەند بەڕێوەبەرێكی كۆمپانیای نەوتی كرد،
مااڵوایی لێكردن ،بڕیاری پێویستی پێوتن ،دەكرێت لەو
كەسانەی تەلەفۆنی بۆ ك��ردن ن��اوی ب��ارون ئالدنبۆرك،
هەروەها ناوی تەواویان بهێنیت و پێش ئەوەی شەو دابێت،
تەواوی كارەكانی خۆی ڕێكخست .كارەكان بەپێی ویست
دەڕۆیشتن و ئەریكسۆن بە شێوەیەك نەخشەكەی خۆی
ڕێكخست ،كە دوانیوەڕۆی ڕۆژی داهاتوو لە ستۆكهۆڵمی
پایتەختی سوید بێت ،هەڵبەتە ئەو كارە لە كاتێكدا شیاوبوو،
ك��ە گشتاپۆ ب��ە ئ��ەرك��ە نهێنییەكەی ن��ەزان��ێ��ت و ڕێگەی
چوونەدەرەوەی لێنەگرێت.
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(ئەریكسۆن) هەمووكاتێك وا هەڵسوكەوتی دەكرد ،كە
وەك بڵێی پێی خستووهتە سەر هێلكەی مریشك و دەترسا
نەكات بیانشكێنێت ،لە تەواوی كارەكانیدا ورد و چاودێر
بوو.
(ئەریكسۆن) ئەو شەوە كەمێك نانی لە هۆڵی هۆتێلەكە
خوارد ،پاشان چووە ژوورەكەی و دوای داخستنی دەرگاكە
لە دواوە ،جارێكی دیكە دەستەسڕەكەی لە دەمی پێچا و
لە ماوەی كەمتر لە چەند چركەیەك بەقووڵی خەوبردیەوە،
كاتێك خەبەری بووەوە ،كە دەنگی ئاژێری مەترسی بیسترا،
خێرا لە جێگەكەی دەرپەڕی و چاوێكی لە سەعاتەكەی كرد.
زیاتر لە چەند سەعاتێك نەخەوتبوو ،كەمێك ئاوی ساردی
بە دەموچاویدا كرد ،ئەو گۆڤارەی تاودایە كە كڕیبووی
و بۆ پەناگە ژێرزەمینەكەی هۆتێلەكە ڕۆیشت ،لەو گۆڕە
نیوەڕووناكە ،دەستیكرد بە خوێندنەوەی گۆڤارەكە و
ئەوەندەی پێنەچوو ،فیكەی نەمانی مەترسیی بۆردومانی
ئاسمانی زڕەی ل��ێ هەستا ،جارێكی دیكە ئەریكسۆن
گەڕایەوە ژوورەكەی و خەوت.
***
س��ەع��ات ن��ۆی ڕۆژی داه��ات��وو ،ئەریكسۆن ل��ە خەو
هەستا و ڕیشی تاشی ،سەعات سێ بۆ فڕۆكەخانەی
(تمپلهۆف) ڕۆیشت و س��واری فڕۆكە ب��وو ،هەستیكرد
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زۆربەی سەرنشینانی ئەو فڕۆكەیە ئەڵمانین .دوای كەمێك
كارمەندی كۆنتڕۆڵ هاتەناو فڕۆكەكەوە ،تەماشای كاغەزی
موسافیرەكانی كرد ،كە گەیشتە كورسیی (ئەریكسۆن) ،ئەو
پیاوە كاغەزەكانی خۆی نیشاندا و كارمەندی كۆنتڕۆڵكردنی
فڕۆكەی لوفت ه��ان��زاو ،ه��ەروەه��ا دوو ئەفسەری نازیی
ئەڵمانیا سەری لێداونەوە و جانتاكانیانی پشكنیوە.
سەرەنجام داب��ودەس��ت��ووری جیاجیا كۆتایی پێهات،
فڕۆكەكە فڕی و دوای كەمێك ،هەمووشتێك لە ئاسۆدا
سڕدرایەوە ،وێنەی شاری بەرلین لەبەرچاو ونبوو.
بە تاوانبار ناسراو

فڕینەكە بە خێر و سەالمەت ئەنجامدرا و ئەریكسۆن
لەودیو شووشەكەوە ،لە درەوەی دەڕوانی و پاپۆرەكانی
لەسەر ئۆقیانووسی ئەتڵەسی دەبینی ،لە هاتوچۆ دابوون
و بە خۆی دەوت ،كە بەم زوانە وەك ئەو پاپۆڕانە مژولی
هەڵگرتنی نەوت دەبێت.
دوای چەندین سەعات ،فڕۆكەكە بەسەر واڵتی سوید
دا فڕی( ،ئەریكسۆن) لەخۆڕا هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا،
وەك بڵێی بۆنی گیانڕزگاركردن دەك��ات ،ه��ەوای قووتدا،
هەستی بە ئاسوودەیی كرد و دوای كەمێك تنۆكەئارەق
ناوچاوانیان داپۆشی.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كاتێك میوانداری فڕۆكەكە دەستی خستە سەرشانەكانی
و دەنگەكەی كە دەیوت :تكایە قاییشی پشتێنیی سەالمەتیتان
ببەستن ،بە گوێی گەیشت ،تەواو خەبەری بووهتەوە ،لە
دەریای خەیااڵت هاتووهتەدەرەوە ،تامەزرۆیانە چاوی بە
دەرەوەی پەنجەرەكەدا گێرا لە ئاسمانی بوولێڵی كازیوەی
بەیانیدا ،گڵۆپەكانی شاری ستۆكهۆڵم دەترووسكانەوە.
***
ك��ات��ێ��ك ئ��ەری��ك��س��ۆن ب���ۆ م���اڵ���ەوە گ����ەڕای����ەوە ،پێش
هەمووشتێك تەلەفۆنی بۆ پرنس كاڕڵ كرد ،وادەی بەیانی
بۆ چاوپێكەوتنی دانا .هاوسەرەكەی ئینگرید كە خەریكی
ئامادەكردنی مەشرووب بوو وتی :لە ئەمڕۆ بەدواوە ،جگە
لە ئێمە هیچ كەس لە ماڵەوە نابێت و دەتوانین بە ئارەزوی
خۆمان قسەبكەین.
ئەریكسۆن لە كاتی ئێوارەخوانی خۆش ،كە هاوسەرەكەی
ئامادەی كردبوو ،دەستیكرد بە گێڕانەوەی ڕووداو و باسی
تەواوی بەسەرهاتەكانی خۆی كرد ،ناوی هاوكارە ئەڵمانییە
تازەكانی هێنا.
(ئینگرید)یش ڕایگەیاند كە چەندین جار (ویلهێلم كۆرتز)
ی نوێنەری (هیملەر)ی سەرۆكی گشتیی دەزگای گشتاپۆی
لەو واڵتە دیتووە ،بەردەوام بوو كە ئەو پیاوە هەمیشە وەك
ئاسایی ڕەفتاری هاوڕێیانەی لەگەڵ هەبووە ،ئەریكسۆن
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تامەزرۆیانە پرسی :ئایا هیچ هەواڵێكی (ئۆلریخ)ی پاشكۆی
بازرگانیت نییە؟
 ئەو وەك قەبر كپ و بێدەنگە و هەرگیز لەبارەی تۆوەقسەی نەكردووە ،من سەرم سوڕدەمێنێت ،كە ئایا ئەو
بەڕاستی گومانی لە تۆ هەیە یان نا.
***
بۆ بەیانی ،ئەریكسۆن لەگەڵ پرنس ك��ارڵ سەردانی
نووسینگەكەیان ك���رد ،ئەریكسۆن ب��ەس��ەره��ات��ی خۆی
بۆگێڕایەوە و باسی ئەو گرێبەستانەی كرد ،كە بەستبوونی و
وتی :چۆن ژمارەیەك بەڕێوەبەری كۆمپانیاكانی كردووهتە
هاوڕا و هاوپەیمانی خۆی ،پاشان گووشیی تەلەفۆنەكەی
هەڵگرتووە و تەلەفۆنی بۆ (ك��ۆرت��ز) ،نوێنەری دەزگ��ای
گشتاپۆ ك���ردووە ،ل��ەب��ارەی یارمەتیدانی لە ك��اری ڤیزا،
سوپاسی كردووە ،پاشان لە كاتێكدا گووشیی تەلەفۆنەكەی
لە شوێنی خۆی دادەنایەوە ،وتی :باشە كارڵ ،ئێستا ئیدی
نۆرەی ئێمەیە دەست بەكاربین.
(ئەریكسۆن) ئەوەندەی پێنەچوو سەردانی (كۆرتزی) كرد
و پێیوت :چۆن لە بەستنی گرێبەستەكانی سەركەوتووبووە،
باسی شەڕ هاتەگۆڕێ( ،كۆرتز) بە شڵەژان و تووڕەییەوە
مستێكی بە مێزەكەدا كێشا و وتی :دڕندەكانی ڕووسیا
ناتوانن لە بەرامبەر ئێمەدا خۆیان بگرن .دووژمنانی ڕایش
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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چاوەڕوانی پەرجوون و پێیانوایە ،كە سەركەوتوودەبن،
بەاڵم من لەالیەن خۆمەوە دڵنیاتان دەكەمەوە ،كە پێش
هاتنی زستانی ئەمساڵ ،ئێمە سەردەكەوین و فڕۆكەكانی
هێزە ئاسمانییەكانی ئێمە ،مۆسكۆ و لینینگراد لەگەڵ زەی
تەختدەكەن.
پرنس كارڵ كە لەوێ ئامادەبوو ،سەری لەقاند و وتی:
باوەڕموایە سۆڤێت تێكدەشكێت ،بەاڵم بەم زوانە نا ،ئەوەی
مسۆگەر و یەكجارەكییە ئەوەیە ،كە ئەو واڵتە دێرینە زوو
بەچۆكدا دێت.
***
ئ��ەو ش��ەوە ،دوای نانخواردنی ئ��ێ��وارە (ئەریكسۆن)
ل��ە كاتێكدا چ��اودێ��ری دەك���رد ،هیچ كەسێك شوێن پێی
هەڵنەگرێت ،سەردانی كارمەندانی سیخوڕیی ئەمەریكای
كرد ،ئەو تەالرەی ئیدارەی سیخوڕیی (باڵوێزی ئەمەریكا)
ی تێدابوو .چ��وار نهۆم ب��وو .ئەریكسۆن بە پلیكانەكانی
تەالرەكەدا سەركەوت ،چووە نهۆمی سەرەوە و لە بەردەم
دەرگایەك وەستا ،دوای ئەوەی سێ جار لە دەرگاكەی دا،
چووە ژوورەوە.
م���اژۆر ب��رادل��ی (پاشكۆی سەبازیی ئەمەریكا ل) ل ه
سوید و سەرهەنگ مانسفێڵد لە ژوورەكە بوون و هەركە
بینیان ،بەرزەپێ هەستان و بەتوندی دەستیان گوشی و
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(ئەریكسۆن) گۆزوگومبەت باسی بەسەرهاتی خۆیكرد ،كە
قسەكانی تەواوبوو ،ماژۆر (برادلی) وتی :لەڕاستیدا تۆ بە
شێوەیەكی باش ئەركەكەی خۆت ڕاپەڕاندووە ،ئێمە جگە
لەوە چاوەڕوانی هیچ شتێكی دیكە نەبووین لە تۆ.
(مانسفێڵد) بەخۆشحاڵییەوە وتی :من بە نۆرەی خۆم
پیرۆزباییت لێدەكەم.
(ئەریكسۆن) قاقا پێكەنی و وت��ی :دەزان���ی هاوسەر
و ه��اوڕێ��ك��ەم پ��رن��س ك��ارڵ��ی��ش ،هەمیشە ئ���ەو ڕستەیە
دووبارەدەكەنەوە ،بەاڵم من خۆم بە شایانی ئەوە نازانم،
كە ببمە جێگەی ئافەرین.
(برادلی) و مانسفێڵد بە دیقەتەوە گوێیان لە قسەكانی ئەو
پیاوە دەگرت ،بە دەگمەن قسەیان پێ دەبڕی تا پرسیاربكەن
بۆئەوەی بابەتەكەیان بۆ ڕوونبكاتەوە.
ئەریكسۆن نەخشەیەكی لە گیرفانی دەرهێنا و لە كاتێكدا
یەك یەك شوێنی پااڵوگە نەوتییەكانی ئەڵمانیای نیشاندەدان،
وتی :بە شێوەیەك كە تێبینی دەكەن ،ئەڵمانیا بیرەنەوتی
زۆرە و پااڵوگەی جۆراوجۆرەكانی بەردەوام كاردەكەن،
ئەگەر فڕۆكەكان پەالماری ئەو پااڵوگانە بدەن ،كە نەوتی
خ��او دەپ��اڵ��ێ��وون و وێ��ران��ی��ان ب��ك��ەن ،ئ��ەو واڵت��ە تووشی
قەیرانی سووتەمەنی دەبێت ،نەك تەنیا دەبابەكانیان ،بەڵكو
فڕۆكەكانیشیان لەكاردەكەون،شكستی ئەڵمانیا خێرا و بەم
نزیكانە دەبێت.
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سەرهەنگ مانسفێڵد سەری ڕاوەشاند و وتی :بەڵێ ،من
بەتەواوی ئەوە دەزانم.
(برادلی) چووەتە ناو قسەكەوە و وتوویەتی :جەنابی
ئەریكسۆن لەو ناوەدا تاكە شتێك كە ماوە سەرفكردنەوەی
خەرجەكانتە ،تكایە لیستی خەرجیەكانتمان پێ بدە ،هەڵبەتە
پێویست بەوە ناكات یەك یەك هەموویان بنووسیت ،تەنیا
كۆی ئەو پارانەی كە خەرجتكردووە یاداشت بكە تا یەكسەر
پێت بدەینەوە.
ئەریكسۆن پێكەنی و وتی :بیرم لەو بابەتە نەكردووهتەوە،
لە داهاتوودا كە ئێوەم بینی ،پاكتاوی ئەژمارەكەم دەكەم.
مانسفێڵد پیاوانە وتی :ئەریك ،من دڵنیام تۆ دەزانیت
ف��ڕۆك��ەك��ان��ی بەریتانیا بێسنوور نین و پێویستە ڕێك
ئامانجێكی دیاریكراو بۆردومان بكەن.
 بێگومان! بەڵێ ،ئێمە هەموو ئەو زانیارییەی تۆ وەرتگرتووە،دەخەینە بەردەستیان و هەواڵ بە باڵوێزخانەی بەریتانیا
دەدەی���ن ،سبەی ش��ەو دەزگ���ای ئەنتیلجیتسی بەریتانیا
پێویستە ئەو زانیارییە وەربگرێت ،بەاڵم لەوانەیە پەالماردان
و وێرانكردنی پااڵوگەكان كەمێك دوابخەن.
 بەڵێ دەزانم ،ئەوە پەیوەندی بە ئێمەوە نییە.كاتێك ئەریكسۆن لە باڵوێزخانەی ئەمەریكا هاتەدەرەوە،
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سەعات دوو و نیووی شەو بوو ،بەپێ بەرەوماڵ لە تاریكیدا
هەنگاوی نا و بە درێژایی ڕێگاكە بیری دەك��ردەوە ،تەنیا
كاتێك مێشكی ئاسوودە و هەناسەیەكی ئۆخەی هەڵكێشا،
كە لە ماڵەوە لەسەر تەختەخەوەكەی پاڵكەوتبوو ،بۆنی
زوڵفی (ئینگرید)ی دەكرد.
بڕیار

ڕاپۆرتەكەی ئەریكسۆن لەبارەی بارودۆخی ناوخۆی
ئەڵمانیا ،لە م��اوەی كەمتر لە سێ ڕۆژ گەیشتە دەزگای
سیخوڕیی بەریتانیا ،یەكسەر جێبەجێكرا و ل��ە چەند
نوسخەیەكدا كۆپیكرا و بۆ چەندین فەرمانگەی جیاجیا
ن��ێ��ردرا ،ل��ەوان��ە نوسخەیەكیان ب��ۆ ب��ەش��ی ب��ۆردوم��ان��ی
هێزە ئاسمانییەكانی بەریتانیا نێردرا .بەرپرسانی هێزە
ئاسمانییەكان بەدیقەتەوە چاویان بە نەخشەی پااڵوگەكاندا
گێڕا و سەرەنجام بڕیاردرا ،كە بەریتانییەكان چاوەڕوان
بوون لەگەڵ هاتنی زستانی ساڵی  1941ئەڵمانیا خۆی
ل��ەخ��ۆی��دا شكست دێنێت ،تەسلیم دەب��ێ��ت ،ب��ەاڵم ئەگەر
پێشبینیەكەیان ڕاس��ت دەرن��ەچ��ێ��ت ،ل��ەو ك��ات��ەدا بە تۆپە
دوورهاوێژەكانی ،هێزەكانی ئەو واڵتە تاروماردەكەن.
ئەریكسۆن و هاوسەرەكەی ئینگرید و پرنس كارڵ،
ه��ەروەك بە دڵی خۆیان درێژەیان بە نازیخوازی دەدا،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ت��ێ��ك��ڕای ه��اوڕێ��ی��ان و ڕەفیقەكانی ئەڵمانیا و ت���ەواوی
سویدییەكان الیەنگرانی نازیزمیان پێكدەهێنا.
شەوێك كە ئەریكسۆن لە میواندارییەك دەگەڕایەوە ،بە
هاوسەرەكەی وت من و كارڵ نیوەڕۆی ئەمڕۆ چووینە
هۆتێلێك نانی نیوەڕۆ بخۆین ،لەگەڵ چووینە ناو هۆڵەكەوە،
نیوەی زیاتری مشتەرییەكان لە جێگەكانی خۆیان هەستان
و ڕۆیشتن.
ئینگرید پێكەنی و وتی :دەی سەرەنجام ڕۆژێك تێدەگەن،
كە تۆ نازی نیت و تەنیا ڕۆڵت دەگێڕا.
 لەوانەیە ل��ەب��ەرئ��ەوەش بێت من زۆر گرنگی بەومەسەلەیە نادەم ،دەزانم بهتەواوی لەو تۆمەتە پاكم ،كە
ئەوان پێی تاوانباریان كردووم.
 دەزانم ئێمەش هەر بە هەمان شێوەین .كاتێك هاوڕێیانیسویدی بەتەنیشتمدا تێدەپەڕن ،ڕوویان وەردەگێڕن .ئێستا
هەموویان ئێمە بە خائین و خۆفرۆشمان دەزان��ن .تەنیا
ه��ی��وادارم كە ك��ار و ماندووبوونەكانت بەئەنجام بگات،
زووتر ڕاستییەكە ئاشكرابێت.
***
ئەریكسۆن و پرنس كارڵ دەیانزانی ،كە هەرچەند مامەڵەی
بازرگانیی هەردووواڵت كراوەتەوە ،هەنگاوی گەورەیان لەو
ڕێگەیەوە هەڵهێناوە ،خزمەتێكی گەورەشیان بە هاوپەیمانان
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ك��ردووە .ئەو نەوتە خاوەی لە ئەڵمانیاوە هاوردەدەكرێت،
لە پااڵوگەكانی سوید دەپاڵێورا و م��اددە دەرهێنراوەكانی
لەوانە بەنزینی ئۆتۆمبێل و فڕۆكە ڕادەستی بەریتانییەكان
دەكران ،ئەڵمانییەكان بە پاپۆڕە گەورەكانی خۆیان ،ئۆتۆمبێل
و بۆڵبەرینی سویدی و مەكینەی ئۆتۆمبێلیان دەبرد.
***
ه��ەر ل��ەو ڕۆژان���ەدا ب��وو ،كە كارەساتی پ��رل هاربۆر
ڕووی��دا .لەمێژبوو ئەریكسۆن چ���اوەڕوان بوو ئەمەریكا
بەشداری شەڕبكات ،بەاڵم نەك بەو شێوەیە ،چونكە ئەو
قوربانییانەی ئەمەریكا پێش چوونەڕیزی هاوپەیمانان دای،
لەوە زیاتربوو ،كە چاوەڕواندەكرا.
ئەریكسۆن هەرچەند كە لە شاری برۆكلینی ئەمەریكا
لەدایكبووە ،زیاتر لە سی ساڵ لەو شارەدا ژیاوە ،پاشان
بووهتە هاوواڵتیی سویدی ،لەگەڵ ئەوەشدا هێشتاش خۆی
بە ئەمەریكی دەزانێت.
كاتێك ب��ەن��دەری (پ����ول)ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ۆردوم��ان��ك��را،
ئەریكسۆن هیوابڕاو ب��وو ،ب���ەردەوام لە خۆی دەپرسی:
ڕۆڵ��ی لەبەرامبەر ئەڵمانییەكان چییە و دەبێت چ كارێك
بكات .هەرچەند ئەڵمانیا ،بردنە شەڕەوەی ئەمەریكای بە
هەڵەیەكی سیاسی ئەژماردەكرد ،لەگەڵ ئەوەشدا ،كەشتییە
جەنگییەكانی ژاپۆن پێشەڕەویان دەكرد.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

181

دوای چەند ڕۆژێك ،كاتێك ئەریكسۆن لە میواندارییەكدا،
چ��اوی ك��ەوت بە (ك��ۆرت��ز) ،نوێنەری دەزگ��ای گشتاپۆ و
(ئۆلریخ) پاشكۆی بازرگانیی ئەڵمانیا .بابەتی پەالماردانی
ژاپۆنییەكانی بۆ (پرل هاربۆر)ی ئەمەریكا هێنایە بەرباس
و وتی :دڵی بۆ ئەو ئەمەریكییانە دەسووتێت لە ژاپۆنن.
هەموویان دەبنە قوربانیی سیاسەتی نادروستی ڕۆزفلێت.
ئەگەر ئەمەریكا ناڕاستەوخۆ هاوكاریی بەریتانیای
نهدەكرد ،هەرگیز ئەو كارەساتە ڕووی ن��ەدەدا .پێموایە
ژاپۆنییەكان زانیویانە ئەمەریكا درەنگ یان زوو ،دەچێتە
شەڕەوە ،هەر لەبەرئەوە دەستپێشخەری كردووە ،بەندەری
(پرل)یان تیكوپێك داوە.
(كۆرتز) سەری لەقاند و وتی :لەوانەیە بەو شێوەیە
بێت ،بەاڵم ئەمەریكا ئەوەندی توانییبێتی چاالكی لە دژمان
ئەنجامدەدات و سەرەنجام دەب��ووای��ە درەن��گ ،ی��ان زوو
تۆڵەمان لێدەكردەوە.
 بەڵێ ،هەڵەكە لە خودی ڕۆزفڵت بوو.دایكوباوكی ئەریكسۆن لە ژیاندا نەمابوون ،بەاڵم براكەی
هێشتاش لە ئەمەریكا دەژیا و بیستبووی (ئەریك) بووهتە
نازییەكی ت��ون��دڕەو ،بۆیە نامهیەكی بۆ ناردبوو و داوای
لێكردبوو ،كە نیازی خۆی بگۆڕێت ،ب��ەاڵم ئەریكسۆن لە
وەاڵمدا نووسیی :بۆ خۆی باش دەزانێت چ كارێك دەكات و
پێویستی بە ئامۆژگاریكردنی هیچ كەس نییە.
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س��ااڵن��ێ��ك��ە ئ��ەری��ك��س��ۆن ل��ە س��ەردان��ی��ك��ردن��ی ب��راك��ەی
بێبەریكراوە ،ئارەزووی نەدەكرد دوای ئەو هەموو ماوە
دوورودرێ����ژە ،دڵ��ی بئێشێنێت و هەربۆیە بڕیاریدا ،كە
مۆڵەت لە (برادلی) و مانسفێڵد وەربگرێت و ڕاستییەكانی
بۆ بنووسێت ،ب��ەاڵم دوای��ی گوێی ب��ەو ب��ڕی��ارەش ن��ەدا،
ئەو ،ئینگرید ،هاوڕێكەی پرنس كاڕڵ ،تەنیا و بێ هاوڕێ
ماوەتەوە ،هەموو ناسیاوەكانی لێی دڕدۆنگ بوون ،بەاڵم
تەنیا هاوڕێیەكی ڕاستەقینەی هەبوو ،كە هێشتاش بە
وەفاداری بۆیان ماوەتەوە ،ئاگای لە مەرام و خەونەكانی
ئ��ەوان نەبوو ،ئەو كەسە كەسێكی دیكە نەبوو ،جگە لە
(پ��اول والنبێرگ) ،هەمان پیاوی جوولەكە ،كە جارێك
(ئەریكسۆن) بە ئامادەبوونی (ئۆلریخ) و (كۆرتز) سەردانی
كرد( .والنبێرگ) بە ڕاستییەكانی زانیوە و دەیزانی نابێت
فریوی ڕواڵەتی بخوات.
***
لە س��ەرەت��ای حوزەیرانی ساڵی ( ،1942ئەریكسۆن)
بڕیاریدا سەفەرێكی دیكە بۆ ئەڵمانیا بكات ،ئەمجارەیان
دەیویست كارێك بكات ،كە ئاگای لە كارەكانی ئەو واڵتە
بێت ،بەاڵم نەیدەزانی ئاخۆ بە چوونەناوەوەی ئەمەریكا بۆ
شەڕ ،مۆڵەتی سەفەركردنی بۆ ئەو واڵتەی پێدەدرێت ،یان نا.
بەو بڕیارەوە سەردانی (ئۆلریخ)ی كرد ،بەاڵم (ئۆلریخ)
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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نەك تەنیا بە ڕوویەكی خۆشەوە پێشوازی نەكرد ،بەڵكو
تەنانەت سەالمیشی نەستاندەوە( ،ئەریكسۆن) تێگەیشت ،كە
ئەو پیاوە لێی بەگومانە ،ئەگەر دەسەاڵتی پرنس كارڵ و
(كۆرتز) نەبوو ،لەوانەبوو كارێكی گەورەتر بكات.
مەترسی

دووەمین سەفەری ئەریكسۆن بۆ ئەڵمانیا تەنیا پێنج
ڕۆژی خایاند ،لەو ماوە كەمەدا توانیی زانیاریی گشتگیرتری
لەبارەی پااڵوگەكان دەستبكەوێت ،دوای تێپەڕبوونی پێنج
ڕۆژ ،جارێكی دیكە دووبارە بۆ سوید گەڕایەوە.
ئەریكسۆن دوای ئەوە بەردەوام هاموشۆی ئەڵمانیای
دەك��رد ،زانیاریی وردی لە هاوكارە ئەڵمانییەكانی خۆی،
ب��ەدەس��ت دەهێنا و ل��ەو س��ەف��ەران��ەدا توانیی س��ەردان��ی
پااڵوگەكانی نەوتی خاوی هبل ،هانۆڤەر ،هامبۆرگ ،لودویك
شافن ،شتوت گارت و (مرسبۆرگ لیۆنا) بكات.
ئەریكسۆن زۆر ئ��ارەزووی دەكرد سەردانی ناوچەی
چ��اڵ��ەن��ەوت��ەك��ان��ی (پلویستی) ب��ك��ات ،ك��ە ن��ەوت��ی پ��اك و
سرووشتی ،لەوێ بەدەست دەهات و سەرەنجامیش توانیی
ئەو كارە بكات.
پرنس كارڵ چەندین جار لەگەڵ ئەریكسۆن سەفەری بۆ
بەرلین كرد ،هۆكارەكەی ئەوەبوو ،كە یەكەم ،ئەریكسۆن
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دەیتوانی بە هاوكاریی پرنس كارڵ ،زیاتر ببێت ئاشنای
بارون نۆرد هۆفی سەرۆكی دەزگای هەواڵگریی گشتاپۆ و
تەواوی سەرۆكان و پیاوانی ئەو واڵتە ،دووەم ،پرنس كارڵ،
واتە ئەندامی بنەماڵەی خانەدانی سوید ،لە سەفەرەكانی
خۆی ،ڕۆڵی هاوڕێیەكی فیدایی هیتلەری هەبوو ،گومانی
گریمانەیی ئەڵمانیای سەبارەت بە ئەو ڕەواندەوە.
(ئینگرید) پێشنیازیكرد ئەویش لەگەڵیاندا بچێت ،بەاڵم
ئەریكسۆن نەیهێشت ،چونكە لەوە دەترسا هاوكارێكی لە
ئەڵمانیا ،پەردە لەسەر بابەتەكە هەڵبداتەوە و ئاشكرای بكات
و سزای ئەو كارە هەرمردن بوو ،بە هاوسەرەكەی وت:
 بەڕاستی من ناتوانم متمانە بە هاوكارەكانم بكەم،چونكە هەموودەمێك ئەگەری ئەوە هەیە ئاشكرام بكەن.
تا ئێستا زانیارییەكانم بەرهەمیان نەبووە ،نەبوونە جێگەی
سوودوەرگرتنی ئەمەریكییەكان و ئەگەر ئەڵمانییەكان
م��اه��ی��ەت��ی م��ن��ی��ان ب��ۆ دەرب���ك���ەوێ���ت ،ت����ەواوی نەخشەی
هاوپەیمانان دەبێتە بڵقی سەر ئاو.
***
ج��اری دووەم كە ئەریكسۆن لەگەڵ پرنس ك��ارڵ بۆ
ئەڵمانیا ڕۆیشت ،ڕووداوێ��ك��ی چاوەڕواننەكراو و سەیر
ڕوویدا ،بەو مانایەی كە پرنس كارڵ لەالیەن پۆلیسی ئەو
واڵتەوە دەستگیركرا.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەو كاتە ئەریكسۆن لە بەندەری هامبۆرگ ب��وو ،بۆ
بەیانی كە گەڕایەوە بەرلین ،یەكسەر چوو بۆ سەردانی
بارون نور هۆدفی سەرۆكی دەزگای گشتاپۆ و لەوێ بوو،
كە زانی پرنس كارڵ دەستگیركراوە ،بە بیستنی ئەو قسەیە
ڕاچڵەكی و بە هەردوو چاوی مۆلەقەوە پرسیی :بۆچی ئەو
كارەت كردووە؟
بارون نۆرد هۆف وەاڵمیدایەوە :پرنس كارڵ لەبەرئەوە
دەستگیركراوە ،چونكە گوێ لە ڕادیۆی ئەمەریكا دەگرێت.
(ئەریكسۆن) كە دەیزانی لەو واڵتە گوێگرتن لە ڕادیۆ ،واتە
وەرگرتنی دەزگای نێرەری ئەمەریكا و بەریتانیا یاساغە .بە
خودی خۆی بیری ك��ردەوە ،كە نەكات بارون نۆردهۆف
خۆهەڵدەكێشێت و وتی :بەاڵم یاسا ڕێگری لە ئێوە دەكات،
كە لە دەستدرێژی كردنە سەر بێگانان ،بەتایبەت كەسانی
وەك پرنس كارڵ خۆبەدوور بگریت و بێجگە لەمانە خۆ تۆ
باش ئاگات لەوەیە ،كە ئێمە لە شاری ستۆكهۆڵم خومان
گرتووە بە گوێگرتن لە هەواڵەكانی ڕادیۆی ئەمەریكا.
 دەزان���م ،ب��ەاڵم نابێت ئ��ەو خ��اڵ��ەت لەبیربچێت ،كەدانیشتووانی شاری ڕۆما ،ناودەنێن ڕۆمایی و هەركەسێك
لە هەرواڵتێك ،پێویستە گوێڕایەڵی یاسای ئەو واڵتە بێت.
 بەاڵم بێگومان تۆ...بارون نۆردهۆف سەری لەقاند و وتی :نەخێر ئەریكسۆنی
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خ��ۆش��ەوی��س��ت .م��ن ن��ات��وان��م ل���ەوب���ارەی���ەوە ب��ڕی��ارب��دەم،
ئ��ازادك��ردن��ی پرنس ك��ارڵ پەیوەندی بە دەس��ەاڵت��داران��ی
سەرووترەوە هەیە.
ئەریكسۆن بێ وەس��ت��ان تەلەفۆنی ك��رد بۆ مارشاڵ
(هرمان گۆرینگ) ،كە لە هاوڕێ دڵسۆزەكانی پرنس كارڵ
ئەژماردەكرا ،توانیی پەیوەندی بە خودی ئەوەوە بكات.
(گۆرینگ) كە لە دەستگیركردنی ئەندامێكی بنەماڵەی
خانەدانی سوید نیگەران ببوو ،یەكسەر ئازادكردنی پرنس
كارڵی ڕێكخست و كاتێك ئەو پیاوە ئازادكرا( ،ئەریكسۆن)
پێی وت :زۆر نیگەران ببووم.
 داوای لێبووردن دەكەم لەبیرم چوبوو ،كە نابێت لێرەگوی لە ڕادیۆی ئەمەریكا بگریت.
***
ئەریكسۆن و پرنس ك��ارڵ جارێكی دیكە سەفەریان
بۆ بەرلین ك��رد .ب��ارون ن��ورد هۆفی س��ەرۆك��ی دەزگ��ای
گشتاپۆ ،بۆ نانخواردنی ئێوارە میوانداری كردن ،شەوێكی
دڵخۆشكەرەیان ل��ەوێ ب��ەس��ەرب��رد( .هاینریخ هیملەر)،
سەرۆكی گشتیی دەزگ��ای گشتاپۆ هاتە ناو هۆڵەكەوە و
بارون نوردهۆف بە ئامادەبووانی ناساند.
ئەریكسۆن چ��ەن��دی��ن ج��ار ل��ە دوورەوە (هیملەر)ی

دیتووە ،ب��ەاڵم نەیتوانیبوو لە نزیكەوە بیبینێت ،هیملەر
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پیاوێكی كورتەبااڵ ،ك��ز ،ڕەقەڵە و كاتێك ئامادەبووانی

پێدەناسێندران ،ئەریكسۆن بۆی چەماوەتەوە ،بزەی هێنایە
سەر لێوان .بزەی پیاوەكە ،نە بەهۆی یەكترناسینەوە بوو،

نە لەبەر خۆشحاڵبوون ،بەڵكو بەوە پێدەكەنی كە خۆی لە
بەرامبەر (هیملەر) ،زەبەالحی بەتوانا دەبینی و دڵنیابوو،

كە دەتوانێت بە دەستێك ملی ئەو كەسە بگرێت و بەرەو
ئاسمان هەڵیبڕێت ،وەك زركەتاڵ بە زەویدا بیكێشێت.

ل��ەو میواندارییە یەكێك لە جەنەراڵەكان ،ناسراو بە

جەنەراڵ (هایدریخ) لە سەرەتای هۆڵەكەیە و قسەیەكی
كرد ،دوای دەربڕینی خۆشحاڵی لە ئامادەبوونی كەسایەتیی
پایەبەرزی وەك (پرنس كارڵ) ،دەستیكرد بە تاریفكردنی

هیتلەر و باسكردنی ئەندێشەكانی.

ئەو پیاوە ت��ازە دەستی بە قسەكردن ك��ردووە ،وردە

وردە دەنگی بەرزدەبووەوە و نەفرەتی لە دووژمنانی ڕایش

دەكرد ،كە لەناكاو دەرگەی هۆڵەكە كرایەوە ،گارسۆنەكان
بە قاپی گ���ەورەی پڕ لە قاشەشووتی ،ه��ات��ن��ەژوورەوە.

جەنەراڵ (هایدنبێرخ) بە دیتنی ئەو قاشەشووتیانە ،وەك

ئاوێك كە بە ئاگردا كرابێت ،كپبوو ،زەردهەڵگەڕا و دوای
ساتێك بێدەنگی ،بەرەو كورسییەك چوو ،لەسەری دانیشت

و لە فڵقوهوڕی گریانی دا.
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ورت����ەورت ل��ەن��او ئ��ام��ادەب��ووان پ��ەی��داب��وو( ،هیملەر)
بە ب��ەژن و ب��ااڵ كورتەبنە و وردەك���ەی چووەپێش و بە
قاییم پرسیی :جەنەراڵ بۆچی دەگریت ؟ ئایا قسەكانت
ئ��ەوەن��دە ك��اری��گ��ەرب��وون ،ك��ە خۆشت خستە گریانەوە؟
جەنەراڵ بەهەنیسكدانەوە سەری بڵندكرد و ئاماژەی بە
قاشەشووتییەكان ك��رد ،بەمینگەمنگەوە وت��ی :شووتی،
شووتی.
ئەو گارسۆنانەی قاپی میوەكانیان هێنابووە ژوورەوە،
كە بینیان جەنەراڵ ئاماژە بۆالی ئەوان دەكات ،بە ترس و
لەرزەوە تەماشای یەكتریان كرد،لەشیان كەوتە لەرزەوە و
یەكێكیان خاچێكی لەسەر سینگی كێشا ،بەو خەیاڵەی كە
هەڵەیەكی كردووە ،بەو نزیكانە لەسێدارە دەدرێت ،چووە
سەر چۆكان.
(هیملەر) بە دوو چاوی مۆلەقەوە پرسیی :ئایا بۆمبیان
لەناو شووتییەكان داناوە؟
جەنەراڵ هایدنبێرخ سەری بە ئاماژەی نەخێر ڕاوەشاند
و وتی :نەخێر.
 كەوایە بۆچی دەگریت؟ جەنەراڵ بەڕاستی پێمبڵێ،ئایا ئارەزووت لە شووتییە؟ ئەگەر ئارەزووت لێیە ،بەیانی
هەزار شووتی بە شەرتی چەقۆت بۆ دەنێرم ،ئەوە گریانی
پێناوێت.
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189

(هیملەر) بەهێواشی ئەو قسەیەی كرد ،بەاڵم تەواوی
ئەوانەی لە دەورووبەری وەستابوون ،بیستیان و پێكەنین و
لەبەرئەوەی ژمارەیەك دەیانزانی جەنەراڵ بۆچی دەگریت،
بۆیە بەخوێنساردییەوە وەستاون و چاوەڕوانی ئاكامی
كارەكە بوون.
بارون نورد هۆف لە كاتێكدا ئاماژەی بە گارسۆنەكان
دەك��رد ،شووتییەكان بەرنە دەرەوە ،چوەپێش و ڕوو لە
(هیملەر) وتی :قوربان جەنەراڵ لەبەرئەوە دەگری ،كە گرێی
دەروونی هەیە و هەستیارە بەرامبەر بە شووتی ،بە بینینی
ئەو میوەبەلەزەتە دەگریێت .
ڕاستییەكەی هەر ئەوەبوو ،كە (نوردهۆف) وتی و گرێ
دەروونییەكەی ئەو جەنەراڵە لەو سەردەمەوە سەرچاوەی
گرتبوو ،كە هاوكارەكانی ژمارەیەك جوولەكەیان لە كاتی
شووتیخواردن كوشتبوو ،لەو ڕۆژە بەدواوە ئەو كە زۆر
دڵڕەق بوو ،لە هەر كوێیەك شووتی دەبینی ،لە فڵقوهوڕی
گریانی دەدا .پاشان ئەریكسۆن ئەو بابەتەی قۆستەوە و
وەك ببووە هاوڕێی ئەو جەنەراڵە ،بۆیە شەوێك كاتێك،
كە جەنەراڵ دەیەویست وتاربدات ،وتەیەكی شۆڕشگێڕی
پێشكەش ب��ك��ات ،ب��ە ب��ڕی��اری پێشوەختی ئەریكسۆن
گارسۆنەكان بە قاپی پڕ لە شووتی قاشنەكراو هاتنەناو
هۆڵەكەوە و جەنەراڵ بە نیوەچڵی وازی لە وتەكەی هێنا،
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نەیتوانی لە بەردەم پلەداران و بەرپرسانی واڵت ،بە خراپە
باسی ئەمەریكا بكات.
ئەو شەوە لە ماڵی بارون نوردهۆف ،دوای نیوسەعات،
(هیملەر) میواندارییەكەی بەجێهێشتوە و م��ااڵوای��ی لە
هەمووان كردووە ،دوای ڕۆیشتنی ئەو پیاوە ،ئامادەبووان
لە پڕمەی پێكەنینیان داوە و قسە و سەمایان ك��ردووە،
كۆڕەكەیان جەزمە و شڵەژانی تێكەوتووە .چەند خاتوونێك
كە لەوێ ئامادەبوون ،بەردەوام بە بەردەم و چاوی میوانانی
سویدی دا تێدەپەڕین ،یەكێكیان كە قژێكی خورمایی هەبوو،
سەرنجی (ئەریكسۆن)ی ڕاكێشا و كاتێك میواندارییەكە
تەواوبووە ،ژنەی قژ خورمایی پێشنیازی بۆ ئەریكسۆن
كردووە ،شەوی لەگەڵ بەسەرببات .پرنس كارڵیش ژنێكی
بااڵبەرز و قژ زەردی ،كە لە بنەماڵە دیارەكانی ئەڵمانیا
ئ��ەژم��اردەك��را ،پ��ەی��داك��ردووه ،گەرمەی قسەكردنی بوو
لە گەڵیدا و دوو ه��اوڕێ سویدییەكە بۆ گەیاندنەوەی
خاتوونەكان بۆ ماڵەوەیان ،لە یەكتری جیابوونەوە.
(ئەریكسۆن) تەواو دڵنیابوو ئەو ژنە قژخورماییە سەر
بە گشتاپۆیە ،كە گەیاندییە ماڵەوە ،ئەو ژنە تكای لێكرد
شەو بەیەكەوە بەسەربەرن .بیانووهێنانەوەی ئەریكسۆن
قەناعەتی بە ژنەی نەكرد و بردییە ژوورەوە ،فەرمووی باڕی
ماڵەوەی كرد ،مژولی تێكەڵكردنی چەندجۆر مەشرووب
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بوو لە دوو پ��ەرداخ دا( .ئەریكسۆن) دوای خواردنەوەی
چەند پێكێك ویسكی ،خۆی سەرخۆش نیشانداوە ،باسی
بەسەرهاتی خۆی ك��ردووە لە خۆرهەاڵتی دوور و لێكدا
لێكدا مەشرووبی بۆ ئەو ژنە تێدەكرد ،بە ڕاددەی��ەك لەو
ك��ارەدا زی��ادەڕەوی كرد ،ژنەی قژخورمایی لە مەستیان
خۆی بەپێوە پێنەگیراوە ،كەوتووهتە سەر زەوی ،ئەریكسۆن
نێوچاوانی ماچكرد و بۆ هۆتێلەكەی خۆی گەڕایەوە.
پرنس ك��ارڵ و ئەریكسۆن ه����ەردووك ل��ە ژوورێ��ك��دا
بوون ،كاێك ئەریكسۆن چووە ژوورەك��ەی��ەوە ،هەستیكرد
كە پرنس ك��ارڵ پێش ئەو گەیشتووهتەوە ،لەسەر تەختە
خەوەكەی پاڵكەوتووە ،بەاڵم هێشتا نەخەوتووە .هەرچەند
هەردووكیان بەدیقەتەوە گۆشەكانی ژوورەكەیان پشكنیوە و
ئەو شوێنەیان نەدۆزیبووەوە ،كە لەوانەبوو مایكرۆفۆنی تێدا
دانرابێت ،لەگەڵ ئەوەشدا ،هەمیشە بەچرپەوە قسەیان دەكرد.
پرنس ك��ارڵ دەم��ی ب��ردووهت��ە ب��ن گوێی ئەریكسۆن و
بەچرپەوە وتی :من تا بەردەم دەرگا هاوڕێكەی خۆمم بەڕێكرد،
بەاڵم نەچوومە ژوورەوە ،ئەرێ تۆ چیت لەو ژنەی كرد؟
ئەریكسۆن پێكەنی و وەاڵمی دایەوە :من ئەو سیخوڕەی
گشتاپۆم سەرخۆشكرد ،خۆم ڕزگار كرد ،بەجێمهێشت تا
بەئاسوودەیی بخەوێت.
***
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بۆ بەیانی زووی ڕۆژی داهاتوو ،زەنگی تەلەفۆن لێیدا و
ئەریكسۆن گووشییەكەی هەڵگرت و وتی :ئەلۆ و فەرموو.
 جەنابی ئەریكسۆن؟ بەڵێ. من سكرتێری پایەدار بارون نۆرد هۆفم ،تكایە سەعاتیازدە سەردانی فەرمانگەی گشتاپۆ بكەن.
 زۆر باشە بەسەرچاو.ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ئ��ەری��ك��س��ۆن ل��ە نووسینگەی ب��ارون
ن��ۆرد ه��ۆف وەژوورك����ەوت ،س��ەرۆك��ی دەزگ���ای گشتاپۆ
گۆزوگومبەت :چەند پرسیارێكی لەبارەی ژیانی ڕابردووی
لێكردووە كە پێشتر چ ئیشێكی كردووە ،لە ساڵی 1916
لەكوێ ژیاوە ،ساڵەكانی  1918و  1921لەكوێ بووە و
تەمەن و ناو و ناوی خێزان و مێژوو ،شوێنی لەدایكبوونی
باوانی كوێیە و چییە و براكەی لەكوێ دەژیت؟
(ئەریكسۆن) وەاڵمی تەواوی پرسیارەكانی ئەو ژنەی
دای��ەوە ،هەروەاڵمێك كە گۆی دەك��رد ،بارون نۆرد هۆف
دەس��ت��ب��ەج��ێ ل��ەس��ەر ك��اغ��ەز دەی��ن��ووس��ی و س��ەرەن��ج��ام
وت��ی :ت��ەواوی قسەكانت ڕاستن جەنابی ئەریكسۆن .تۆ
ڕاستییەكانت وتووە و من سوپاست دەكەم.
(ئەریكسۆن) زانیی ئەوان تەواوی ژیانی ئەو دەزانن،
چونكە بارون (نوردهۆف) لە هەندێك الیەنەوە ،كە بیری
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چ��وب��ووەوە بڵێت بۆ نموونە ف�ڵان ڕۆژ و مانگ لەكوێ
بووە و چ ئیشێكی كردووە؟ بیری هێنایەوە و پاشان وتی:
قوربان دەبینیت دەزگاكەمان چەند ڕێكوپێكە؟ ئێمە تەواوی
وردەكاریی ژیانی تۆ دەزانین.
ئەریكسۆن ل��ە خ��ۆی دەپ��رس��ی ،ك��ە دەزگ���ای گشتاپۆ
چۆن توانیویەتی ئەو هەموو زانیارییە دەستەبەربكات.
ئایا ئەوان بە سەرفكردنی پارەیەكی زۆر لێكۆڵینەوەكەیان
ئەنجامداوە؟ لە كاتی ئەرێنیبوونی وەاڵمی ئەو پرسیارە ،هیچ
گومانێكی تێدا نەبوو ئەڵمانییەكان گومانیان لێی هەبووە،
ئەوەی ئەریكسۆن تێی نەگەیشت ئەوەبوو ،كە كارمەندێكی
گشتاپۆ ،بە گەڕانەوە بۆ نووسینگەی ئەرشیفی كۆمپانیای
نەوتی تەكساس كە ئەریكسۆن تێیدا بەشداربوو ،ئەدرەسی
ت���ەواوی ئ��ەو خ��ان��وان��ەی بەدەستهێناوە ،ك��ە ئەریكسۆن
گۆڕیبوونی ،پاشان بە گ��ەڕان��ەوە بۆ ئ��ەو ناوونیشانانە
توانیبووی دۆسێكەی تەواوبكات.
ئەڵقەی گەمارۆ

دوازدەی حوزەیرانی ساڵی  ،1942ڕۆژی پیرۆز و
شادمانی ب��وو ،بۆ ئەریكسۆن و هاوسەرەكەی و پرنس
ك��ارڵ ،چونكە لەو ڕۆژەدا ،ڕادی��ۆ ڕایگەیاند هاوپەیمانان
پااڵوگەیەكی دوژمنیان بۆردومان ك��ردووە ،لە یەكێك لە
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بنكەكانی میسر ،فڕۆكەكانی ئەمەریكا پااڵوگەی نەوتی
خ��اوی (پلویستی) لە (ڕۆمانیا) تێكوپێكداوە ،ئەوانە ئەو
ناوچانەبوون ،كە (ئەریكسۆن) لە ڕاپۆرتەكەی خۆی ناوی
هێناوە ،ڕێك ناوونیشانەكەی دابوو.
لەو پەالمارە ئاسمانییەدا بۆ سەر پااڵوگەكان ،زیانێكی
زۆر بە ن��ەوت نەكەوتبوو( ،ئەریكسۆن) هیوای واب��وو،
كە لە پەالمارەكانی داهاتوو ،ئەو كارە بەسەركەوتوویی
ئەنجامبدرێت( .ئەریكسۆن) لەو ساڵەدا ،ب��ەردەوام دوای
سەركێشی بە كاری نەوتی ئەو كۆمپانیایانەی ،كە گرێبەستی
ل��ەگ��ەڵ بەستبوون ،ب��ۆ ئەڵمانیا س��ەف��ەری دەك���رد و لە
هاوكارانی خۆی (واتە بەڕێوەبەرانی پااڵوگەكان) زانیاریی
زیاتری دەستەبەردەكرد ،ناوونیشانی پااڵوگە نەوتییەكان
و ئەو پااڵوگانەی دەپرسی ،كە تازە درووستكرابوون و
دەگەڕایەوە بۆ ستۆكهۆڵم ،زانیارییەكانی خۆی ،دەگەیاندە
م���اژۆر ب��رادل��ی و س��ەره��ەن��گ مانسفێڵد و ئ��ەوان��ی��ش بۆ
باڵوێزخانەی گەورەی بەریتانیایان دەنارد ،تا بهپێی هەواڵی
ڕەمزی ،بۆ دەزگای ئەنتلجیتسی بەریتانیایان دەبرد.
شوێنی چاوپێكەوتنی ئەریكسۆن بە م��اژۆر برادلی،
تەالرێكی چۆڵ و دوورەدەست ،پێویسی بە نۆژەنكردنەوە
ب���وو .ل��ەو ك��ات��ەدا ه��ێ��زە ئاسمانییەكان و ب��ۆردوم��ان��ی
هاوپەیمانان ئەوەندە بەهێزنەبوو (هەڵبەتە لە بااڵدەستی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

195

ب��ە پێوانە ب��ە هێزی ئاسمانی و ب��ۆردوم��ان��ی ئەڵمانیا)،
نەیاندەتوانی ڕاستەوخۆ شااڵو بەرنە سەر ناوكی ناوەندی
پااڵوگەگەورەكان و بۆردومانیان بكەن ،چونكە ڕادارە
تایبەتییەكانی ئەڵمانیا ،نزیكبوونەوەی فڕكەكانیان نیشاندەدا،
چەكە دژەئاسمانییەكان و فڕۆكەكانی ئەڵمانیا هەڵدەستان و
هەموویانیان تێكدەشاندن.
لە پاییزی  ،1941واتە كاتێك ئەریكسۆن بۆ یەكەمین جار
سەفەری بۆ ئەڵمانیا كردبوو ،پیشەسازیی درووستكردنی
فڕۆكە لە ئەڵمانیا گەیشتبووە لووتكە ،لەو ساڵەدا یەكەكانی
سوپای ئەڵمانیا تا ڕاددەی��ەك ئەورووپای داگیركردووە،
دەیانتوانی هەر شوێنێك كە بیانەوێت ،سویدیش بكەنە
ه��ی خ��ۆی��ان .هێشتا بەریتانیا هیچ الوازی��ی��ەك��ی خۆی
دەرنەخستبوو ،بەاڵم ڕووسیا لە بەرامبەر پەالمارە یەك
لەدوای یەكەكانی ئەڵمانیا ،وردە وردە بەچۆكدا دەهات.
س��وپ��ای ئەڵمانیا ل��ە زس��ت��ان��ی ئ���ەو س��اڵ��ەدا ،توانیی
مۆسكۆ و لینینگراد داگیربكات و لە بەرامبەردا ،ڕووسیا
دەستیكرد بە دژەپەالماری وردووهاڕكەر .خەڵكی ئەڵمانیا
وردە وردە لە ئەنجامی شەڕەكە نائومێددەبوون ،نەك
لەبەرئەوەی سوپاكەیان پێشڕەوییەكی ئەوتۆیان نیشان
ن��ەدەدا و لە شەڕگەی ڕۆژه��ەاڵت شكستی یەك ب��ەدوای
یەكدایان دەخ��وارد ،بەاڵم لە ساڵی  ،1942جارێكی دیكە
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ڕەوتی شەڕەكە گۆڕا ،بەو مانایە كە ژاپۆنییەكان هەموو
دوورگ��ەك��ان��ی ئۆقیانووسی ئەتڵەسیان داگ��ی��رك��رد ،لە
ئەفەریقیای باكوور ،لەشكرەكانی مارشاڵ و ڕۆمێل ،لێكدا
لێكدا لە پێشكەوتندابوون و زۆر شاریان ڕزگاركردبوو،
لە ئەسكەندەریە نزیكببونەوە .لە ڕووسیا ،بە مێژووی
دەی تشرینی یەكەم  ،1942ئەڵمانیا زەربەی كوشندەی لە
ڕووسیا وەشاند ،سوپای سووری تاروماركرد.
هەڵبەتە ڕووداوێ����ك ل��ە ڕۆژه����ەاڵت ڕووی���داب���وو ،كە
دیسانەوە دەك��را هیواداربیت ڕەوت��ی شەرەكە بگۆڕێت.
ت��ۆك��ی��ۆی پایتەختی ژاپ���ۆن ب��ووهت��ە ئامانجی پ��ەالم��ارە
ئاسمانییەكان و كەشتییە ژاپۆنییەكان لە دەریای مەرجان
خەسارەت و كوژراوێكی زۆریان دابوو .لە تتشرینی دووەمی
 ،1942سۆڤێتییەكان پەالماری دیكەیان دەستپێكرد .دوای
سەركەوتنی مارشاڵ مۆنتیگمەری لە ش��ەڕی ئەلعامین،
سەربازێكی زۆری ئەمەریكی لە ئەفەریقیای باكوور بە
پەڕەشووت دابەزین.
پەالمارەكانی هاوپەیمانان بۆسەر ئەڵمانیا جیددیتر
و خێراتر بووە ،لە سێی مانگی ئ��اداری  ،1942زیاتر لە
هەزار تۆپهاوێژی ئەڵمانی لە ماوەی پەالمارێكی ئاسمانیی
زۆر خەست لە ناوچەی (كۆڵن) تێكشكێندران .هامبۆرگ
و بەرلین و زۆربەی شارە گەورەكانی ئەڵمانیا ،زیانێكی
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زۆری��ان بەركەوت و ئەریكسۆن لە ڕاپۆرتەكانی خۆیدا،
وێڕای نووسینی شوێنی ناوچە نەوتی و تەواوی شوێنە
سەربازییەكان بەوردی ،بیروڕای خۆیشی لەبارەی شەڕەوە
دەردەبڕی و دەیزانی كە ئەڵمانیەكان ،بەتایبەت بەرپرسانی
بااڵ ،تووشی ترس و تۆقین بوون.
لە حوزەیرانی ساڵی  ،1943لە كۆنفرانسی كازابالنكا،
چەرچڵ و ڕۆزفلێت تەسلیمبوونی بێمەرجی ئەڵمانیایان
پێشنیاز ك��رد ،ئەریكسۆن كە ه��ەر ئ��ەو ڕۆژان��ە جارێكی
دیكە سەفەری بۆ ئەڵمانیا كردبوو ،هەستیكرد دەزگ��ای
بانگەشەكردنی (گ��ۆب��ل��ز) چەند ف��راوان��ە و چ��ۆن مانای
تەسلیمبوونی بێمەرجی لێكداوەتەوە ،چونكە لە ئەڵمانیا
بە شێوەیەك پێشنیازەكەی سەرۆكانی هەردوو دەوڵەتی
هاوپەیمانانیان ل��ێ��ك��داب��ووەوە ،ك��ە ه��ەم��ووان پێیانوابوو
مەبەستیان لە تەسلیمبوونی بێمەرج ،بەردەوامیی شەڕ و
سەركەوتنی نازییەكانە.
(ئەریكسۆن) كە دەی��زان��ی ئەڵمانیا بە پێشنیازەكەی
چەرچڵ و ڕۆزفلێت لەبارەی تهسلیمبوونی بێمەرج ڕازی
نابێت ،هەر ئەوە چاوەڕوان دەكرا ،كە هەواڵی تێكوپێكدانی
پااڵوگە نەوتییەكانی ئەو واڵتە ببیستێت.
پاشماوەكانی سوپای شەشەمی ئەڵمانیا لە شاری
س��ت��ال��ی��ن��گ��راد ،دوای ق��ورب��ان��ی��دان��ێ��ك��ی ق��ەرەب��وون��ەك��راوە
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تەسلیمبووە ،ئەریكسۆن چ��اوەڕوان��ی بیستنی هەواڵی
ڕووداوی داهاتوو بوو لە شەڕگەی ڕۆژهەاڵت.
هاوپەیمانان توانییان لە مانگی ئادار ،سوپاكانی نازی لە
كەنداوی (بۆن) تێكبشكێنن ،بەدیلیان بگرن و ئاگری شەڕ لە
ئەفەریقیا بەیەكجاری دابمركێننەوە .هێشتا بۆردومانكردنی
پااڵوگەكانی ئەڵمانیا هیچ هەواڵێكان نەبوو ،ئەریكسۆن زۆر
سەری لەو كارە سوڕدهما
هەركاتێك (ئەریكسۆن) دەچ��وو بۆ ئەڵمانیا ،هەستی
بە مەترسی دەكرد ،نیگەران دەبوو ،بۆئەوەی خەوی لێ
بكەوێت ،ڤالیۆمی دەخوارد و هەندێك كات ،كە ناچاردەبوو،
لەگەڵ غەریبەیەك لە ژووری هۆتێلەكە دابێت( ،چونكە
هەروەك وترا ،لەو رۆژانەدا شوێنی نیشتەجێبوونی زۆر
نایاب بووە و موسافیرەكان ناچاردەبوون دوو بەدوو ،یان
سێ بە سێ لە ژوورێ��ك داب��ن) .ئەریكسۆن لەو كاتانەدا
حەبی (ب��ن��زدری��ن)ی دەخ���وارد كە خ��ەوی لێنەكەوێت ،بە
نەخەوتوویی بمێنێتەوە ،ن��ەوهك لە خ��ەودا وڕێنەبكات و
خۆی دەرخ��ات .لە سەردەمی ش��ەڕدا ،ه��ەزاران سەرباز
و ه��ەزاران تۆپچی و پلەدار هەموویان هیواداربوون ،كە
بەزوویی ژمارەیان زیادبكات و هاوپەیمانان زیادیانكرد،
تا بتوانن لەبەرامبەر هاوپەیمانان بوەستنەوە و خۆڕاگرن.
***
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لەكۆتاییدا هاوینی ساڵی  ،1943ماندووبوونەكانی
ئەریكسۆن بەریان گرت ،یەكەمین پەالماری هاوپەیمانان
بۆ س��ەر پ��ااڵوگ��ە نەوتییەكانی ئەڵمانیا ئەنجامدرا .لەو
ساڵەدا ،فڕۆكە جەنگییەكانی ئەمەریكا هێرشیان كردە سەر
پااڵوگە نەوتییەكانی هامبۆرگ ،هانۆڤەر ،مارسن بۆرگ و
لودویكەشافن بۆردومانكران.
ئەریكسۆن هەرچەند هەواڵی ئەو سەركەوتنانەی لە
ڕۆژنامەكاندا دەخوێندەوە ،هەرگیز لە خۆیدا هەستی بە
شانازی نەدەكرد ،چونكە بۆ یەكەمین جار هەستیدەكرد،
كە سیخوڕ و خیانەتكارێكی گەورەیە ،بە مانای فراوانی
وشە ،بەاڵم نەك لەبارەی هاوپەیمانانەوە ،بەڵكو دەربارەی
ئەڵمانییەكان.
(ئەریكسۆن) لەبەرئەوە بەهۆی خەیانەتكردنی لە ئەڵمانیا
خ��ۆی سەرزەنشت دەك���رد ،چونكە ل��ەوێ ژم��ارەی��ەك لە
سەرۆك ،جەنەراڵ ،بەڕێوەبەرەكانی نەوتی خۆشدەویست،
ڕۆژێكیشیان بە پرنس كارڵی وت :هەرگیز خۆم لەبەر
كارێك كە كردوومە نابەخشم.
***
ه��اوی��ن��ی س��اڵ��ی  ،1943ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە پ��ەالم��اری
دەس��ت��ەج��ەم��ع��ی ف��ڕۆك��ەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ۆ س���ەر چاڵە
نەوتییەكانی ئەڵمانیا ئەنجامدرا ،ئەو پەالمارە لە مانگی
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ئ��اب ب��وو ،بە یەكێك لە گرنگترین پ��ەالم��اری ئاسمانیی
شەڕ ئەژماردەكرێت ،چونكە  170فڕۆكە لەو پەالمارەدا
بەشدارییانكرد ،ئامانجیشیان پااڵوگە و چاڵە نەوتییەكان و
پاكتاوكردنی خانووەكان بوو .لەو پەالمارەدا تەنیا  54فڕۆكە
بەردرانەوە و  532فڕۆكەوان و شەڕكەر دیارنەمان ،بەاڵم
هەموو زیانەكان بەر دامەزراوە نەوتییەكان كەوتن و بەپێی
ئامارێكی ورد40% ،ی پااڵوگەكانی ناوچەی (پۆلیستی)
لەناوچوون.
هەرچەند ئ��ەو زیانانە زۆر دژوار و ترسناكبوون،
لەگەڵ ئەوەشدا (ئەریكسۆن) پەی بەوەبرد كە ئەڵمانییەكان
دەستیان بە درووستكردنی پااڵوگەی دیكە كردووە ،پەلە لە
كاری پااڵوتنی نەوتدا دەكەن.
تێكوپێكدان

دوان��ی��وەڕۆی ڕۆژێ��ك (ئەریكسۆن) س��ەردان��ی یەكێك
لە پااڵوگەكانی شاری هانۆڤەری كرد ،بەاڵم لەبەرئەوەی
ب��ەڕێ��وەب��ەرەك��ەی زۆر س��ەرق��اڵ ب��وو ،لەگەڵ ژم��ارەی��ەك
پلەداری دەریاوانی (سچهبەر) ،سەرۆكی گشتیی بەرهەمی
شەڕی ئەڵمانیا قسەی دەك��رد ،چونكە ناچاربوو چەندین
سەعات چاوەڕوان بێت تا بانگی بكەن.
بەڕێوەبەری پااڵوگەكە بەهۆی دواخستنی ئەو پیاوە داوای
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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لێبوردنی كرد ،پاشان لەبارەی كاری بازرگانییەوە گفتوگۆیان
كرد .سەعات نزیكەی هەشتی شەو بوو ،كە گفتوگۆكەیان
لەبارەی وتووێژی نەوت بۆ دەزگای سویدی كۆتایی پێهات،
پاشان ئەریكسۆن سەردانی پااڵوگەكانی كرد و هەستیكرد
چەندین چەكی دژە ئاسمانیی نوێ لەوێ ئامادەكراون.
ئەریكسۆن ئیزنی ڕۆیشتنی لە بەڕێوەبەری پااڵوگەكە
خواست ،بەاڵم ئەو پیاوە زۆر شەیدای ئەخالق و ڕەفتاری
ئەریكسۆن ببوو ،تكای لێكرد كە پەرداخێك بیرە بەیەكەوە
ب��خ��ۆن��ەوە .دوای خ���واردن���ەوەی ب��ی��رەك��ە ،ب��ەڕێ��وەب��ەری
پااڵوگەكە میوانە مەزنەكەی خ��ۆی داوەت��ك��رد ،كە نانی
ئێوارە لەگەڵ ئەو لە نووسینگەكەی بخۆن و وەك داوای
لێبوردنی كرد ،پیاوانە وتی :جەنابی ئەریكسۆن تكادەكەم
قبووڵی بكەیت ،بۆخۆت باش دەزانیت ،كە ئێمە بە دێژایی
ڕۆژ لێرە كاردەكەین و ژیانی كۆمەاڵیەتیم بهتەواوی
سفرە و بەدەگمەن میوانێكی وەك تۆ دێت ،تا بتوانم چەند
سەعاتێكی لەگەڵ بەسەربەرم.
ئەریكسۆن پیاوانە نوقمی خەیاڵكردنەوە بوو ،نیازباشیی
ئ��ەو پ��ی��اوە ل��ە مامەڵەی ئێستادا زۆر ب��ەس��وود دەبێت،
ئەریكسۆن وەاڵمیدایەوە :زۆر باشە .ئەگەر دەزانیت كاتت
ن��اگ��رم ،ب��ەوپ��ەڕی ئ����ارەزووەوە دەمێنمەوە ،نانی ئێوارە
بەیەكەوە دەخۆین.
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نانخواردنی ئێوارە لە بێدەنگیدا تەواوبوو ،ئەریكسۆن

دوای نانخواردن ،جگەرەیەكی داگیرساند و ڕێك دەستەوجێ

لەناكاو دەنگی ئاژێری پەالماری ئاسمانی بەرزبووەوە ،و
ئەریكسۆن تێگەیشت كە ئەو شەوە بەخت یاوەری نەبووە،

ئەگەر بیر لە چارەسەرێك نەكاتەوە ،بۆمبی هاوپەیمانان

دەیكەنە ئاردی ناو دڕوان.

بەڕێوەبەری پااڵوگەكە لە كاتێكدا لەژێر لێوانەوە جوێنی

دەدا ،لە جێگەكەی هەڵستا ،ئەریكسۆنی لەگەڵ خۆی بردە
پەناگە ژێرزەمینییەكە و دوای چەند خولەكێك ڕمبەی
تەقینەوەیەكی زۆری��ان لەپشت دی��واری ژێرزەمینەكەوە
بیست و لەگەڵ هەر تەقینەوەیەك لەشی بەڕێوەبەرەكان لە

نیگەرانی و ترسدا دەلەرزی.

دوای نەمانی مەترسی ،ئەریكسۆن لەگەڵ بەڕێوەبەری

پااڵوگەكە بۆ دیتنی بەشە زیان بەركەوتووەكان ڕۆیشت و
هەستیكرد ،بۆڕییە ئەستوور و دەزگا جیاجیاكان هەموویان

شكاون ،پااڵوگەكە بووهتە پارووی ئاگر و داپلۆخاوە.

لە ساڵەكانی  1934و  ،1944ب��ەردەوام فڕۆكەكانی

هاوپەیمانان هێرشیان دەك��ردە سەر پااڵوگە و ناوچەی
چاڵە نەوتییەكانی ئەڵمانیا ،بەاڵم هێشتا پیشەسازیی نەوتی

ئەڵمانیا بەتەواوی تێكنەدرابوو.
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لەوانەیە كاتێك توندترین زەربە بەو واڵتە كەوتبێت ،كە
فڕۆكەكانی هاوپەیمانان لە تشرینی دووەمی  1943پەالماری
هامبۆرگیان دا ،چونكە لەو پەالمارەدا ،فڕۆكەكان تەواوی
كارگە كیمیاوییەكانیان ،كە بەنزینی تایبەتیان بۆ دەبابەكانی
م��ۆدێ��ل ( )ME236ئ��ام��ادەدەك��رد ،وێ��ران��ك��رد .دۆسیەی
وەزارەت���ی بەرگریی ئەڵمانیا (ك��ە پاشان ئاشكرابوون)
نیشاندەدەن ،تێكوپێكدانی كارگە كیمیاوییەكانی هامبۆرگ،
ش��ەش بۆ نۆ مانگ درووستكردنی جتەكانی ئەڵمانیای
هەڵپەسارد.
ئارەزووەكانی ژنێك

بارون نۆرد هۆفی سەرۆكی دەزگای تۆقێنەری گشتاپۆ،
پەیوندی نزیكی لەگەڵ ئەریكسۆن پەیداكرد ،زۆربەی كات
بە یەكەوە ب��وون و ئەریكسۆنیش ڕۆڵ��ی نازیبوونی بە
شێوازیكی زۆرباش دەبینی ،جارێكیان بەتەوسەوە بە پرن
كارڵی وت :جارێكی دیكە كە بمەوێت كاری سیخوڕی بكەم،
پێشتر ڕاوێژ بە دەروونناسێك دەكەم ،تا بزانم شێتم یان نا.
ئەو كاتانەی ئەریكسۆن سەفەری دەكرد بۆ ئەڵمانیا،
بەردەوام دوو ژنی جوان سەردانیان دەكرد ،دەیانویست
سەرنجیڕابكێشن و یەكەمیان (لیزاوبێر) ،كچی بەرپرسیكی
گشتاپۆ بوو ،كە لە میواندارییەك ناسیویەتی و هەمیشە
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داوای ل��ێ��دەك��رد ب �هی��ەك��ەوە گ��ەش��ت ب��ك��ەن ،ب���ەاڵم وەك
ئەریكسۆن ئەركێكی دیكەی هەبوو ،بۆیە داوای ئەو ژنەی
ڕەت��دەك��ردەوە ،كەچی ژنی دووەم ،كە ڕۆڵێكی گرنگی لە
ژیانی سیخوڕیی ئەریكسۆندا دەبینی ،ناوی ماریان بوو،
بۆ یەكەم جار لەالیەن دەزگ��ای سیخوڕیی هاوپەیمانان
ئ��ەو ژن���ەی ن��اس��ی��ی ،ك��ە ل��ە سیخوڕانی ئەمەریكی بوو
(وات��ە بۆ خۆی بە ئەڵمانی ئەژماردەكرا ،بەاڵم كاری بۆ
ئەمەریكییەكان دەك���رد) ،بەهۆی ئ��ەوەی كە بەرپرسانی
فەرمانگەی سیخوڕیی هاوپەیمانان ویستیان ئەریكسۆن
ئەو ژنە بناسێت ،ئەوەبوو دەیانبینی تەواوی كارەكانی بەبێ
بوونی هاوكار و هاوڕێ ئەنجامدەدات ،بۆیە بڕیاریاندا كە
ماریان ڕابسپێرن هاوكاری بكات.
كەمێك پێش ئەوەی ئەریكسۆن سەفەربكات بۆ ئەڵمانیا،
(برادلی) وێنەیەكی گچكەی ماریانی نیشاندا و وتی :پێشتر
فەرمان بەو ژنە ك��راوە لە بەرلین پەیوەندیت پێوەبكات،
بێتە هۆتێلی بەهەشت و ڕەمزەكەی بڵێت.
(ئەریكسۆن) لە كاتێكدا بەدیقەتەوە لە وێنكە ڕامابوو،
پرسی :لە بنەڕەتڕا ئەو ماریانە كێیە و كاری چییە؟
(ب����رادل����ی) وەاڵم���ی���دای���ەوە :ل���ە خ��ێ��زان��ێ��ك��ی ه����ەژاری
ئەڵمانیایە و چەند ساڵێكیش لە بەریتانیا ژیاوە .بەڕواڵەت
نیشتمانپەروەرێكی دەمارگیرە ،لە كاتێكدا بەو شێوەیە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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نییە و زۆر ڕقی لە هیتلەر و نازییەكان دەبێتەوە .لەمێژە
وەك كارمەند كار بۆ ئێمە دەكات و ئێمە زۆر لە كار و
چاالكییەكانی ڕازین.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە ت��ەم��اش��ای وێ��ن��ەك��ەی
كردووهتەوە ،خستییە مێشكییەوە و ماژۆر بردلی بەردەوام
بوو :ئەسڵی بابەتەكە لێرەیە كە ماریان بەردەوام لەالیەن
حزب و كۆمەڵەكانی ئەڵمانیاوە بانگهێشت دەكرێت ،چونكە
هەموویان بە نازییەكی نیشتمانپەروەری دەزانن و بێگومان
دەت��وان��ێ��ت ت��ۆ ب��ە ه��ەم��وو س��ەرۆك��ان��ی كۆمپانیای نەوتی
بناسێنێت ،شوێنی پااڵوگە نهێنییەكانت پێ بڵێت.
 هەڵبتە. نابێت تۆ لە هیچ شوێنێك ن��اوی ماریان بهێنیت،ئێمە نامانەوێت هیچ كەسێك بزانێت كارمەندی ئیدارەیە و
ئەگەر هەریەكێك لە ئێوە دەستگیركران ،نابێت ئەوی دیكە
ئاشكرابكات.
 بەڵێ .هەڵبەتە من چۆن دەتوانم متمانە بە ژنێكیغەریبە بكەم؟
 ئەو غەریبە نییە و ئێمە زیاتر لە هەمووشتێك متمانەمانپێیە ،ئەو هۆكار و ئەڵقەیەكی بەیەكەوە بەستنەوەی باشە
لەنێوان تۆ و تەواوی بەرپرسانی ئەڵمانیا.
ئەریكسۆن سەری ڕاوەشاند و پاشان دەستیكرد بە
206

فیل هایریخ،

دووب��ارەك��ردن��ەوەی ڕەمزەكە ،كە (مانسفێڵد) پێی وتبوو
پێویستە لە كاتی پەیوەندیكردن بە ماریانەوە گۆی بكات و
خۆی بناسێنێت.
***
دووشەممەی هەفتەی داهاتوو ،ئەریكسۆن بە فڕۆكە
ب��ەرەو بەرلین فڕی و كاتێك گەیشتە هۆتێلی بەهەشت،
پشووی دا و بە دەسپێكی شەو ،زڕەی زەنگی تەلەفۆنەكە
هەستا و گوشییەكەی ت��اودای��ە ،دەنگی ژنێك لەوسەری
وایهرەكەوە وتی :ئالۆو ،ئەریك گیان ،چەندە خۆشاڵم كە
دیسانەوە هاتوویتەوە بۆ بەرلین كۆتری بەرزەفڕان.
ئەریكسۆن لە تۆنی عاشقانەی ئەو ژن��ە ،كە جگە لە
ماریان هیچ كەسێكی دیكە نەبوو ،حەپەسا و لە وەاڵمدا
وتی :زۆر سەیرە كە دیسانەوە دەنگی تۆ دەبیستم .كۆترە
ج��وان و نەشمیالنەكەی من ،ئیدی بەرگەی دووری��ی تۆ
ناگرم و دەمەوێت لە ئامێزمدا بتگوشم.
 ئەریك من ناتوانم زۆر قسەبكەم ،ئایا دەشێت سەعاتدەی شەوی چوارشەممە یەكتری ببینین؟
 بەڵێ ،شەوی چوارشەممە زۆر گونجاوە ،هیوادارمئەو شەوە ،ئاگری شەڕ دامركابێتەوە.
 ش����ەوی چ��وارش��ەم��م��ە ل���ە ش��وێ��ن��ی ه��ەم��ی��ش��ەی��یچاوپێكەوتنمان دەتبینم ،مااڵوا.
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(شوێنی یەكتردیتنی هەمیشەیی) ،بریتی بوو لە بەشی
خۆرئاوای پاركی شاری بەرلین و ئەریكسۆن پێش سەعات
دەی ش��ەوی چ��وار شەممە ،لە هۆتێل وەدەرك����ەوت ،لە
كاتێكدا وریابوو كەس چاودێری نەكات ،بڕیاربوو ئەگەر
چ��اودێ��ری كرابێت ،بچێتە ڕیستۆرانتێك و پەرداخێك
مەشرووب بخواتەوە ،بە شێوەیەك خۆی نیشانبدات ،كە
گوایە چاوەڕوانی كەسێك دەكات و دوای چەند خولەكێك
چاوەڕوانی ،لە شوێنی خۆی هەڵدەستێت و دەڕوات.
كاتێك ئەریكسۆن بە دڵنیابوون لەوەی ،كە هیچ كەسێك
چاودێری ناكات ،گەیشتە شوێنی دیدارەكە .لە پشتەوەی
دەنگی ژنێكی بیست ،كە بەئەستەم دەیوت :ئایا تۆی كۆترە
بەرزەفڕەكەی من؟
 بەڵێ گیانەكەم ،منم.ه��ەردووك��ی��ان خ��ۆی��ان ل��ە ب��اوەش��ی یەكتری هاویشت
و هەركەسێك دەی دیتن ،وای��دەزان��ی ئەو دوو عاشق و
مەعشووقە سااڵنێكە یەكتریان نەدیتوە( ،ماریان) بەچرپەوە
وتی :ئێستا ئیدی خۆر دنیای بۆ ڕووناكتر كردمەوە.
ئەریكسۆن لە بەرامبەردا وەاڵمیدایەوە :هەركاتێك لە
ئامێزی تۆدام ،هەموو هەورەكان دەڕەونەوە.
بەو شێوەیە ئاماژەی ڕەمز ئاڵوگۆڕكرا و (ماریان) وتی:
وەرە بابڕۆین .هەمووشتێك رێكخراوە.
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هەردووكیان دەس��ت لەناو دەستی یەكدیدا ڕۆیشتن
و دوای چەند خولەكێك گەیشتنە بەردەم ماڵەكە ،چوونە
ژوورەوە .هۆڵەكە نیوەڕووناك بوو ،ئەریكسۆن ناچاربوو
تاڵەشقارتەیەك دابگیرسێنێت ،دوای ئ���ەوەی درێ��ژای��ی
هۆڵەكەیان بڕی ،گەیشتنە دەرگایەك كە ژمارە دوازدەی
لەسەر نووسرابوو( ،ماریان) ئەو دەرگایەی بە كلیل كردەوە
و هەردووكیان چوونەژوورەوە.
(ماریان) دوای چوونەژوورەوە ،تەواوی كونوكەلەبەری
ئەو ژوورەی پشكنی و كاتێك دڵنیابوو هیچ مایكرۆفۆنێك
لەوێدا ن��ەش��اردراوەت��ەوە ،لەسەر كورسییەك دانیشت و
وتی :چەند ڕۆژێك پێش ئێستا ئەم ژوورەم بەكرێ گرتووە،
بەاڵم لەبیرم چووبوو بیپشكنم.
 زۆر بە پارێزەوەی؟ بەڵێ پێویستیشە وەهابم.(ماریان) دەەستی بە گێڕانەوەی ئەو زانیارییە كرد،
كە دەسەتەبەری كردبوو( .ئەریكسۆن) لە ت��ەواوی ئەو
ماوەیەدا لە ڕوخساری ڕاماوە و پێیوابوو ،پلە بە پلە لە
وێنەكەی جوانترە.
***
چەند مانگێك دوای یەكەمین دیدار ،ئەریكسۆن چەندین
جار سەردانی (ماریان)ی كردووە ،لە سەرەتاوە ژوانگەیان
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هەمان ژوورە گچكەكەی یەكەم بوو ،بەاڵم پاشان (ماریان)
شوێنی نیشتەجێبوونی گۆڕیوە و بۆ تەالرێكی گەورە و
ڕازاوەی گواستەوە.
هیچ ك��ات ئ��ەو دووان���ە لە شوێن و گ���وزەری گشتیدا
یەكتریان نەدەبینی( ،ماریان) بووهته ئاشنای جەنەراڵێكی
هێزی ئاسمانیی ئەڵمانیا و ئەریكسۆنیشی پێ ناسادبوو.
پەالماری هاوپەیمانان بۆ سەر پااڵوگە نەوتییەكانی
ئەڵمانیا ،ه���ەروەك بەپێی نەخشەیەك ك��ە ئەریكسۆن
پێیدابوون ،بەردەوام بوو ،سەرنج بەوەی كە لەو ڕۆژانەدا
نەوتی ئەڵمانیا (لە پااڵوگەیەكی گەورەدا ناپاڵێورێت) ،بەڵكو
پااڵوگەی جیاجیا و بێشومار بۆ ئەو كارە هەبوون ،بۆیە
ئەریكسۆن بەردەوام سەری لە كۆمپانیا نەوتییەكان دەدا،
زانیاری دەستەبەردەكرد .سەردانكردنەكانی لەسەریەكی
ئەریكسۆن لەگەڵ (ماریان) بووەهۆی ئەوەی ،كە ئەو دووانە
شێت و شەیدای یەكتری ببن ،بەاڵم هەرگیز ئەو عیشقەی
خۆیان دەرنەدەبڕی( .ماریان) كە سیخوڕێكی ئەڵمانی بوو،
دژی نازییەكان ك��اری دەك��رد ،ئەریكسۆنی بەهۆی ئەو
كارە بوێرانەوە زۆر خۆشدەویست ،كە دژی نازییەكان
ئەنجامی دەدا .هەرگیز ئەریكسۆن لە بابەت ئەو عیشقەوە
سەرزەنشتی خ��ۆی ن��ەدەك��رد ،چونكە دەی��زان��ی لە دنیای
سیخوڕان ،لەو جۆرە عیشقانە بەزۆری ڕوودەدەن ،بەاڵم
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دڵنیابوو ئەو عیشقە لەگەڵ هەموو عیشقەكان جیاوازە<
ناچارە دوای تەواوبوونی شەڕ ،لەنێوان ئینگرید و ماریان
یەكیان هەڵبژێرێت ،بەاڵم پێشتر دەیزانی كە بژاردەكەی لەو
دیاریكردنە ،جگە لە هاوسەرەكەی ئینگرید ،هیچ كەسێكی
دیكە نابیێت.
بەدگومانdی بەرپرسانی سوپا

لە سەرەتای ساڵی  1944دا ،ئەریكسۆن هەستیكرد
لە بازنەیەك زیاتر نییە بە دەست هاوپەیمانانەوە ،چونكە
هێشتا فڕۆكەكانیان هێرشیان نەبردبووەسەر پااڵوگە
گەورەكانیان< ئەریكسۆن بەردەوام لە ماریانی دەپرسی
ئەگەر ئەوان نایانەوێت پااڵوگە گەورەكان تێكوپێك بدەن،
ئەی كەوایە بۆچی ئێمە هەراسان دەكەن؟
بەاڵم ئەسڵی بابەتەكە ئەوەبوو كە هاوپەیمانان هەموو
ئەو زانیاریەیان كۆدەكردەوە ،كە ئەریكسۆن بۆی دەناردن
و مەبەستیان ئ��ەوەب��وو ،ئەگەر ئەڵمانیا لە زستانی ئەو
ساڵە چۆكی دان��ەدا ،پەالماری گرنگ و بەرچاوی خۆیان
ئەنجامبدەن ،زەربەیكی گوڕچكبڕ لە پەیكەری ئەڵمانیا بدەن.
لە سەرەتای هەمان ساڵەوە ،كە ئەریكسۆن زۆر لەو
بارەیەوە نیگەران بوو ،هاوپەیمانان سەرقاڵی خۆئامادەكردن
بوون بۆ پەالماردانی ناوچەی چاڵەنەوتییەكانی ئەڵمانیا،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەو ئامادەكارییە لە فەرماندەییەكەی جەنەراڵ ئایزنهاوەر
ئەنجامدەدرا( ،لەو سەردەمەدا دوایت ئەیزنهاوەر هێشتا
جەنەراڵ بوو ،نەببووە سەرۆككۆمار – و.ف) .جەنەراڵەكانی
ئەمەریكا لەوانە ئەیزنهاوەر بۆ خۆی ،دەیانویست بەناو
خاكی فەڕەنسادا هێرشێكی توند بكەنە سەر ئەڵمانیا.
ناكۆكیی نێوان جەنەراڵەكان بوو وایدەكرد ،فڕۆكەكانی
ئەمەریكا زووت���ر پ��ەالم��اری ن��اوچ��ەی چاڵەنەوتییەكای
ئەڵمانیا نەدەن ،چونكە جەنەراڵ (كارڵ سپاتز)ی سەرۆكی
هێزەئاسمانییەكانی واڵت��ەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان و ج��ەن��ەراڵ
ئ��ای��زن��ه��اوەر (م���اپ ئ��ارن��ۆڵ��د) ،ل��ە گفتوگۆكانی خۆیاندا،
نەدەگەیشتنە ئەنجام.
ئایزنهاوەر ب��اوەڕی واب��وو فڕۆكەكانی هاوپەیمانان
ئەوەندە زۆر نین و ناتوانن هەموویان بەیهكجاری ،لە
پەالمارێكدا بۆ سەر ناوچەی چاڵە نەوتییەكانیان بنێرن،
چونكە ب��ەو شێوەیە ه��ێ��زی ئاسمانییان الواز دەب��ێ��ت،
ئەڵمانییەكان لە هەموو الی��ەك��ەوە ،پەالماریان دەدەن و
پێویستە پێش هێرشكردنە سەر ناوچە نەوتییەكان ،كاری
گرنگتر بكەن.
ئایزنهاوەر ب���ەردەوام لەالیەن فەرماندەكانی سوپای
هاوپەیمانانەوە ،بەتایبەت بەریتانییەكان لەبارەی بۆردومانی
ن��اوچ��ە ن��ەوت��ی��ی��ەك��ان دەس���ت���ووری وەردەگ������رت ،ب��ەاڵم
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هەمووی ڕەتدەكردەوە و ڕایدەگەیاند ،كە پێویستە پێش
هەمووشتێك هێرش بكرێتەسەر هێڵی ئاسمانی ئەورووپای
خۆرئاوا .بەم تاكتیكە ،كاری گواستنەوەی پێداویستییەكان
و س��ەرب��ازەك��ان بۆ ئ��ەورووپ��ای خ��ۆرئ��اوا ،دەب��ڕدرێ��ت و
ڕێگای وشكانی دەبەسترێت و ئەڵمانییەكان ،ناچاردەبن بۆ
هاوكاریكردنی خەڵكی خۆیان لە بەرەی خۆرئاوا ،سوود
لە ڕێگای ئاسمانی وەربگرن ،ئەیزنهاور ب��اوەڕی وابوو
كە ئەگەر بیانەوێت فڕۆكەكانی خۆیان بۆ وێرانكردنی
ناوچە نەوتییەكان ڕەوانەبكەن ،ئیدی لە كاتی هەڵگرتن و
گواستنەوەی پێداویستی و سەربازەكانی ئەڵمانیا لە ڕێگای
ئاسمانییەوە ،ئەوان ناتوانن بەر بەو كارە بگرن (چونكە
وەك پێویست فڕۆكەیان نابێت) ،بەاڵم ئەگەر فڕۆكەكان
هەموویان لە جێگەیەك كۆدەبوونەوە ،دەیانتوانی بهئاسانی
دوای وێرانكردنی هێڵی وشكانی ،پاشان هێرشبكەنە سەر
فڕۆكەكانی ئەڵمانیا و تێكوپێكیان بشكێنن و بەم تاكتیكە،
شارەزایانە ،هەم هێزی ئەڵمانیا لە خۆرئاوا تێكدەشكا و
هەم هێزی ئاسمانیی ئەو واڵتە تارومار دەب��وو ،ئەڵمانیا
خۆی لە خۆیدا تەسلیم دەبێت.
هەرچەندی ئەیزنهاوەر پێداگری لەسەر بیروباوەڕی
خ��ۆی دەك��رد ،ئەوانی دیكە زیاتر دژی دەوەس��ت��ان��ەوە،
دەی��ان��وت ه��ەرگ��ی��ز ئەڵمانیا تەسلیم ن��اب��ێ��ت ،م��ەگ��ەر بە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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وێرانكردنی پااڵوگەكان و تێكدانی ناوچە چاڵەنەوتییەكان.
ڕۆژێكیان ئەیزنهاوەر بە ئامادەبوونی تەواوی ئەفسەرانی
هاوپەیمانان وتەیەكی پێشكەشكرد ،باوەڕی خۆی دەربڕی
و وت��ی :ب��ەڕێ��زان ئ��ەگ��ەر ئێمە ئێستا بمانەوێت هەموو
فڕۆكەكانی خۆمان بنێرین بۆ ئەڵمانیا ،هیچ فڕۆكەیەكمان
نامێنێتەوە ،ئەڵمانیا دەتوانێت ئەو هەلە بقۆزێتەوە و لە
ڕێگەی ئاسمانییەوە هێرشی كوشندەمان بكاتەسەر ،بەاڵم
ئەگەر ئێمە پاشەكەوتی ئاسمانیی خۆمان بپارێزین ،دەتوانین
پێش هەمووشتێك ڕێگای وشكانی (هێڵی شەمەندەفەر) ،كە
لە ئەڵمانیاوە بۆ تەواوی واڵتانی خۆرئاوا درێژبووهتەوە
لەناوبەرین و بەم كارە ،ئیدی ئەڵمانییەكان ناتوانن هاوكاری
بۆ هێزەكانی خۆیان بنێرن لە خۆرئاوا ،هەر لەبەرئەوە
هێزەكانیان لە ئەورووپای خۆرئاوا تێكدەشكێت ،ئەڵمانیا
ناچاردەبێت لە ڕێگەی ئاسمانییەوە هاوكارییان بۆ بنێرێت،
ئەگەر فڕۆكەمان بەدەستەوە نەبێت ،ناتوانین پێش بە فڕۆكە
هاوكاری بەرەكانیان بگرین ،هەم بۆخۆمان شكستدەخۆین
و هەم جارێكی دیكە ،دووب��ارە تەواوی واڵتانی چۆڵبوو،
دەكەونەوە دەست ئەڵمانییەكان.
بیروباوەڕی جەنەراڵ ئەیزنهاوەر بەم شێوەیە بوو،
بەاڵم جەنەراڵ (سپایز) سەرۆكی هێزی ئاسمانیی ئەمەریكا
ڕایدەگەیاند :كە تاكە ڕێگەی شكستپێهێنانی هێزی ئاسمانیی
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ئەڵمانیا ،هێرشكردنەسەر ناوچەی چاڵەنەوتییەكانە :چونكە
ئەگەر پااڵوگەكان و دەزگاكانی دەرهێنانی نەوتی خاو
تێكدەشكێندران ،ئەڵمانیا نەیدەتوانی نەوتی خاو دەربهێنێت،
بیپاڵێوێت ،بۆیە ناتوانن بەنزینی فڕۆكەكانیان ئامادەبكەن،
بەم شێوەیە ،هێزی ئاسمانی خۆی لە خۆیدا لەناودەچێت و
خۆی تەسلیم دەكات.
ه��ەروەه��ا ج��ەن��ەراڵ سپاتز ئ��ەوەی بەبیر ئەیزنهاوەر
هێنایەوە ،كە ئەگەر شەش مانگی دیكەش ،هەل و دەرفەت بۆ
ئەڵمانیا بڕەخسێنرێت ،ئەو واڵتە دەتوانێت بڕی 8,500,000
تەن نەوت و بەنزین ئامادەبكات ،وەك پێویست پاشەكەوتی
شەڕكردنی هەبێت و ئ��ەو كاتە هاوپەیمانان ن��اوان��ن تا
ماوەیەكی زۆر دوورودرێ���ژ ئەو واڵت��ە تووشی قەیرانی
سووتەمەنی بكەن .ب��اوەڕی جەنەراڵ سپارتز ئەوەبوو،
كە هێزە ئاسمانییەكانی واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە
هاوكاریی بەریتانیا ،دەتوانن بە تێكوپێكدانی تەواوی پااڵوگە
و ناوچە نەوتییەكان ،زەربەیەكی كوشندە لە پەیكەری
ئەڵمانیا ب��دەن ،هەر ئەو كارە دەبێتەهۆی كەمكردنەوەی
بەرووبوومەكانی شەڕی ئەو واڵتە.
ئەریك ئەریكسۆن لە ئەڵمانیا و جەنەراڵ (سپاتز) لە
بەریتانیا (بە بێ ئ��ەوەی یەكتری بناسن) ،هەردووكیان
بە نیگەرانی و ت��ام��ەزرۆی��ی�هوه ،چ��اوەڕوان��ی ڕاگەیاندنی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەنجامی كۆتایی بڕیاری واڵتانی هاوپەیمان بوون ،لەبارەی
پەالماردانی ناوچە نەوتییەكانەوە.
س��ەرەن��ج��ام ئ��ازی��ن��ه��اوەر ب��ڕی��اری خ��ۆی ب��ە م��ێ��ژووی
25ی مانگی ئاداری  1944ڕاگەیاندبوو .وەاڵمەكەی لەو
ب��ارەی��ەوە نەرێنی ب��وو ،وێ��ڕای نهێنیی ج��ەن��ەراڵ سپاتز،
فەرمانی بۆردومانكردنی هێڵی ئاسنی دەركرد .خۆشبەختانە
بڕیارەكەی ئایزنهاوەر یەكالكەرەوە نەبوو ،دوای شەش
ڕۆژ ،واتە 31ی ئادار دوای ڕاوێژێكی زۆر پێشنیازی كرد،
كە پەالمارێكی تاقیكردنەوەیی لەالیەن هێزی هەشتەمەوە
ئەنجامبدرێت ،فڕۆكەكان هێرش بكەنە سەر بەشێك لە
سەرچاوەكانی نەوتی خاو.
***
یەكەمین هێرشكردنە سەر ناوچە نەوتییەكان (پلوستی)
بە مێژووی 5ی مانگی نیسانی  1944ئەنجامدرا ،دوای
ئەوەش لە  11و 24ی نیسان و 5ی مانگی ئادار ،كۆمەڵەی
جێتی بێشومار لە فڕۆكە زەبەالحەكان پەالماری ناوچەكانی
نەوتی خاوی ئەڵمانیایان دا ،لە هەریەك لەو پەالمارانەدا (كە
زۆربەیان لەالیەن هێزەكانی وشكانی و ئاسمانی و دەریایی
ئەڵمانیاوە ن��ەزۆك دەك��ران) ،زیانێكی جێگەی سەرنج بە
پااڵوگەكانی ئەڵمانیا كەوت.
ئەریكسۆن ،كە لەالیەن هاوكارەكانییەوە (سەرۆكانی
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كۆمپانیا نەوتییەكان) ،زانیبووی ئەڵمانیا زراوی چووە،
كەمێك هێزی وەبەرگەڕایەوە ،لە مێژووی 17ی نیسان،
ئەیزنهاوەر بڕیارێكی گرنگی دەركرد ،كە یەكەم پەالماردان
بۆسەر هێزە ئاسمانییەكانی ئەڵمانیا و دووەمیان تێكدانی
تێكڕای شاڕێگەكان و هێڵی وشكانی و شەمەندەفەر بوون ،و
هەر ئەو كاتە جەنەراڵ (سپاتز) ،سەرۆكی هێزی ئاسمانیی
ئەمەریكا هەلەكەی قۆستووهتەوە و ڕایگەیاندبوو ،كاتی
ئەوە هاتووە ئایزنهاوەر پەالماری گرنگ و گەورە بۆ سەر
ناوچە نەوتییەكانی ئەڵمانیا پەسهندبكات ،بەردەوام دەیوت،
ئایا هێزی ئاسمانیی ئەڵمانیا پێویستی بە سووتەمەنی نییە؟
كەوایە بۆچی نابێت هێرشكردنە سەر نەوتی خاوی ئەو
واڵتە ،كە سووتەمەنیی پێویست بۆ فڕۆكەكانی دابیندەكات،
ئ��ەن��ج��ام ب��درێ��ت؟ ه��ۆك��اری دووەم����ی (س��پ��ات��ز) ل��ەب��ارەی
تێكشكانی ئەڵمانیاوە (بەم تاكتیكە) ئەوەبوو ،ئەگەر هێرش
بكرێتە سەر پااڵوگەگەورەكان (فڕۆكەكانی هاوپەیمانان)،
هەڵدەستن و ئەوە وادەكات ئەمەریكا بتوانێت ئەو فڕۆكانە
بخاتە خوارەوە ،پێش ئەوەی هێزە ئاسمانییەكانی ئەڵمانیا
بكەونە قەیرانی سووتەمەنییەوە ،تا ئاستی جێگە سەرنج
كەم بێتەوە.
ئ��ای��زن��ه��اوەر ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ئ��ەو سەلماندنەی ج��ەن��ەراڵ
(س��پ��ات��ز) ڕازی��ب��وو ،ب��ە م��ێ��ژووی 19ی نیسان ب��ڕی��اری��دا
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ج��ەن��ەراڵ (دولیتل) بڕێكی زۆری بۆمهاوێژهقورسەكانی
هێزی هەشتەمی ئاسمانیی ئەمەریكای بۆ هێرشبردنەسەر
ناوچە چاڵەنەوتییەكانی ئەڵمانیای نارد( .ئایزنهاوەر) لە كاتی
دەركردنی ئەو بڕیارەدا ،بە سەرۆكی هێزە ئاسمانییەكانی
ئەمەریكای وت :لە كاتێكدا پەالماری زیاتر بۆ سەر ناوچە
نەوتییەكانی ئەڵمانیا پەسهنددەكرێن ،كە تەنیا لەو پەالمارەی
یەكەمدا (گۆریانگ) ،سەرۆكی فەرماندەی هێزە ئاسمانییەكانی
ئەڵمانیا ،بڕیاربدات فڕۆكەكان بۆ بەرگری لە پااڵوگەكان
هەڵبستن و شەڕ لەگەڵ فڕۆكەكانی هاوپەیماناندا بكەن.
س��ەرەن��ج��ام ئ���ەوەی م��اوەی��ەك��ی زۆرب���وو ئەریكسۆن
چاوەڕوانی بوو ،هاتەدی (میللەتی ئەمەریكا هەرگیز ئەو
خزمەتە گەورەیەی جەنەراڵ سپاتزی لە بیرناچێتەوە).
ئەنجامی كۆتایی
جەنەراڵ دولنیل (سەرۆكی فەرماندەی هەشتەمی هێزە
ئاسمانییەكان) ،فەرمانی هێرشەكەی دا .لەم قۆناغەدا 884
بۆمبهاوێژی گەورە و  1040شەڕكەر (بریتی لە فڕۆكەی
پارێزەر ،وەك دەڵێن سكۆرت) بەشدارییان كردبوو ،بەاڵم
بەرنامەی هەڵفڕینیان بەهۆی خراپبوونی كەشوهەواوە،
دواخرا.
سێ هەفتەی تەواو ،واتە 12ی مانگی ئادار ،بارودۆخی
كەشوهەوا لەبارنەبوو ،ب��ەاڵم سەرەنجام ئ��ەو ڕووداوە
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مێژووییە هاتەدی ،فڕۆكەكان فڕین و ئەوەی كە ئەڵمانیا لێی
دەترسا ،ڕوویدا و چارەنووسی شەڕی دووەمی جیهانی
گۆڕا .پێشبینییەكانی (جەنەراڵ سپاتز) و ئەریكسۆن ڕێك
وەك خۆیان هاتنەدی ،چونكە فڕۆكە (لوفت واف)ەكانی
ئەڵمانیا بە فەرمانی (گۆرینگ) ،بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
یەكالكەرەوە فڕین ،شەڕی ئاسمانیی گەورە بەرپابوو.
لە دەورووبەری فرانكفۆرت :لە نزیكەی  150بۆ 200
فڕۆكەی ئەڵمانی بە شێوەیەكی بەكۆمەڵ بەرەو ئاسمان
هەڵفڕین ،تا پێش بە دوژمن بگرن ،كە نیازی وێرانكردنی
پااڵوگە و ناوچە نەوتییەكانیان هەبوو...
							
(لە دۆسیەی وەزارەتی بەرگری ئەمەریكا وەرگیراوە)

زیاتر لە  800بۆمبهاوێژی قورسی ئەمەریكی گەیشتوونە
ئامانجەكانی خ��ۆی��ان ،نزیكەی  1718ت��ەن كەرەستەی
تەقینەوە و تێكدەریان بەسەر ناوچەی چاڵە نەوتییەكانی
(ریكا) مرسبورگەلیۆنا ،براو ،لوتزندرۆف ،بۆهلن ،زایتس و
تەواوی شارەكاندا هەڵڕشت...
هێزی هەشتەمی ئاسمانیی ئەمەریكا 46 ،بۆمبهاوێژیی
لەدەستدا 10 ،شەڕكەری هاوپەیمانان كەوتنەخوارەوە،
بەاڵم هێزە ئاسمانییەكانی ئەڵمانیا لە كاتی بەرگریكردن لە
ناوچە نەوتییەكان ،زیانێكی زۆریان بەركەوت...
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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لە بۆردومانكردنی ناوچە نەوتییەكان (مرسبۆرگ لیۆنا)
شتێك ڕوویدا ،كە نەك تەنیا ئەریكسۆن ،بەڵكو سەرۆكانی
سوپای هاوپەیمانانیش پێشبینیی ئەوەیان نەكردبوو ،چونكە
لەو هێرشەدا ،باڵەخانەیەكی زۆر گەورەی شاری (مرسبۆرگ
لیۆنا) ،كە تێیدا یەكەمین ئەزموونی درووستكردنی بۆمبی
ئەتۆمی لە پێشكەوتندابوو ،وێرانكرا.
لەو هێرشەی یەكەمدا ،كە جەنەراڵ سپاتز سەلماندی
ڕێگەیەكی درووستی بڕیوە ،ئایزنهاوەر لە وتارێكیدا وتی:
(ئێمە زۆر دەترساین هێرش بكەینە سەر ناوچە نەوتی
پیشەسازییەكانی ئەڵمانیا ،بەاڵم جەنەراڵ سپاتز قەناعەتی
پێكردم ،كە توانای ئەڵمانیا زیاتر پەیوەندی بە سووتەمەنیی
ئ��ەو واڵت��ەوە هەیە و ئ��ەوە ،گەورەییەك ب��وو بۆ ئێمە و
تەواوی جیهانییان)
ئەوەی وایكرد ئەمەریكا لەو هێرشەدا سەروكەتووبێت،
ب��وون��ی ئەریكسۆن ب���وو ،چونكە ئ��ەگ��ەر ئ��ەو نەخشەی
ناوچەی چاڵە نەوتییەكان و پااڵوگەكانی نەدەكێشا ،زانیاری
لەوبارەیەوە ،دەستەبەرنەدەكرد ،هەرگیز هاوپەیمانان بەم
سەركەوتنە نەدەگەیشتن.
ت��ا دوای س��ێ هەفتە ،وات��ە ت��ا 6ی مانگی ح��وزەی��ران
بۆمبهاوێژەكانی هاوپەیمانان درێ��ژەی��ان بە هێرشەكانی
خۆیاندا( ،ئەریكسۆن) ،بەردەوام هاموشۆی ئەڵمانیای دەكرد،
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زانیی كە بارودۆخی ئەو واڵتەی لەرزۆك كردووە ،بەتایبەت
تێكدانی ناوچەی تاقیگەی بۆمبی ئەتۆمی هەموویانی تووشی
ناڕەحەتی ك��ردووە ،كاتێك كاركەران و پرۆفیسۆرەكانی
كە سەرقاڵی درووستكردنی یەكەم بۆمبی ئەتۆمی بوون،
هەستیانكرد ماندووبوونەكەیان بەفیڕۆچووە ،بەتوندی
دڵتەنگبوون و تەزین و ل��ێ��رەداب��وو ،كە خ��ودی (گویلز)،
سەرۆكی بانگەشە و دەری��اوان (سپیر) وەزیری بەرگریی
ئەڵمانیا بۆ خۆیان چوونەتە شاری (مرسبۆرگ لیۆنا) ،وتاری
شۆڕشگێڕییان داوە و ئەندازیاران و كرێكارەكانیان هانداوە
بە زووترین كات ت��ەالری بۆمبە ئەتۆمییەكە تەواوبكەن.
ئەریكسۆن دوای چەندین ڕاوێ���ژ و گفتوگۆ ك��ە لەگەڵ
هاوكارانی خۆی (سەرۆكی كۆمپانیا نەوتییەكانی ئەڵمانیا)
ئەنجامیدا ،توانیی ئەو زیانانە بزانێت ،كە بەر ئەو واڵتە
كەوتووە و ئەویش ڕاپۆرتی لەوبارەیەوە دا.
خودی دەریاوان (سپیر) ،سەركێشی بۆ تەواوی پااڵوگە
بۆردومانكراوەكان كردبوو.
دوای كۆتایی پێهاتنی شەڕ ،كاتێك دۆسیەكانی واڵتانی
ئەڵمانیا هەڵدرانەوە ،دەركەوت لەو هێرشەدا ،بەروبوومی
نەوتی ئەڵمانیا یەك بۆ دوو كەمیكردووە ،زیاتر لە 120000
كرێكار بۆ درووس��ت��ك��ردن��ەوەی سەرلەنوێی پااڵوگەكان
خراونەتە كارەوە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی

221

هێزی ئاسمانیی ئەڵمانیا تا هاوینی داهاتووی ئەو ساڵە،

هەستی بە دەرئەنجامی كەمبوونەوەی سووتەمەنی نەكرد،

بەاڵم (ئەریكسۆن) زۆر دڵخۆشبوو ،كە حەقیقەتێكی گەورەی
زانیوە ،بەو مانایەی كاتێك هاوپەیمانان لە كەناراوەكانی

نۆرماندی نزیكبوونەوە ،ڕێك ئەو ڕۆژە بوو ،كە هێرشە
ئاسمانییەكە دەس��ت��ی پێكرد و ل��ەو ه��ێ��رش��ەدا ،ئەمانەی

خوارەوە ڕوویاندا:

ب��ە ه��ەم��ان ج���ۆر ك��ە س���ەرۆك���ی ف��ەرم��ان��دەی��ی هێزە

ئاسمانییەكانی ئەمەریكا چاوەڕوان بوو ،هێرشكردنە سەر
ناوچە نەوتییەكان وایكرد ،هێزە ئاسمانییەكانی ئەڵمانیاش
بچێتە ناو شەڕەكەوە و لە مانگی ئ��ادار ،فڕۆكەوانەكانی
ه��اوپ��ەی��م��ان��ان ،زی��ات��ر ل��ە  2500ش��ەڕك��ەری ئەڵمانییان

بەردایەوە ،ئەو پڕۆسەیە بووەهۆی تێكچوونی نەخشەی
هیتلەر و گۆرینگ ،چونكە گۆرینگ دەیویست بۆمبهاوێژی
بەهێز لە ئەڵمانیاوە بۆ فەڕەنسا بنێرێت ،بەاڵم بە هاتنەپێشی

ئ��ەو پ��رۆس��ەی��ە ،نەخشەكەی ه��ەڵ��وەش��ای��ەوە ،هێزەكانی

ئەڵمانیا لە فەڕەنسا الوازب���وون .ن��ەوت ئامانجی ژم��ارە

یەكی ستراتیجی ب��وو ،ئەریكسۆن ب���ەردەوام لە ئەڵمانیا
لە شارێكەوە بۆ شارێكی دیكە تەراتێنی ب��وو ،دەزگ��ای

سیخوڕیی هاوپەیمانانی لێ ئاگاداردەكردەوە.
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بۆمبهاوێژە زەبەالحەكانی ئەمەریكا و بەریتانیا زیاتر لە
 200000تەن كەرەستەی تەقەمەنیان بەسەر پااڵوگەكانی
هامبۆرگ ،وین ،برمنا ،میبۆرگ ،بویرشۆلۆن ،ئۆسترمور،
ماگدبۆرگ ،ڕۆڵند ،مۆسیربۆم ،فلۆرین درف ،پۆلیتز و
تەواوی شارەكاندا داباراند ،پاشەكەوتی بەروبوومی نەوتی
ئەڵمانیا بۆ لە 30%ی كەمبووەوە.
هاوپەیمانان بە وەرگرتنی ڕاپۆرتی دەزگای سیخوڕی و
ئەریكسۆن ،توانیاین بڕی ئەو زیانانە بزانن ،كە لە دوژمنیان
داوە ،ه��ەر ئ��ەو ك��ارە بە زیانی ئەریكسۆن ت��ەواو ب��ووە،
چونكە پێش دەستپێكردن بە كارەكە ڕێككەوتن كرابوو،
كە هاوپەیمانان ببڕای ببڕ دەرینەخەن كە چەند زیانیان بە
دوژمن گەیاندووە ،چونكە لە كاتێكی وەهادا ئەو كارە بە
زیانی ئەریكسۆن تەواو دەبێت ،دووژمن ناڕەحەت دەكات،
بەاڵم جەنەراڵێكی ئەمەریكی ،لووتبەرزانە لە كۆنفرانسێكدا،
كە بە ئامادەبوونی بەرپرسانی واڵتانی هاوپەیمانان و
ڕۆژنامەنووسان سازدرابوو ،لەپشت تریبۆنەوە ڕایگەیاند،
كە ئەوان چ شكستێكیان بە ئەڵمانیا هێناوە.
كاتێك ئەو هەواڵە باڵوبووەوە ،هێزی ئاسمانی هەستیكرد،
ك��ار لە ك��ار ت���رازاوە و دەوڵ��ەت��ی ئەڵمانیا تێگەیشت ،كە
هێرشی هاوپەیمانان بۆ سەریان ،لەسەر بنەمای ڕاپۆرتی
سیخوڕەكانیان ب��ووە ،توندوتیژیی زیاتر لە كاروباری
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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نەوتدا دەكات ،تەنانەت لەوانەیە ناسنامەی ئەریكسۆنیان
بۆ ئاشكرابێت.
ل��ە م��ێ��ژووی 3ی ح���وزەی���ران ،ت��ەك��ن��ەل��ۆژی��ای نەوتی
ئەڵمانیا لە  10%كەمیان ك���ردووە ،دەری���اوان (سپیر)،
ئەو ڕاپۆرتەی پێكەشی هیتلەری كرد ،تێیدا نووسیبووی
ئەگەر بڕیاری سەرلەنوێ بوونیادنانەوەی پااڵوگەكان
نەدرێت ،ئ��ەوان شەڕەكە دەدۆڕێنن( .هیتلەر) و گۆدینگ
بەپێی هەمان ڕاپۆرت ژمارەیەكی زۆریان لە فڕۆكەكان،
كە لە بەرەی (نۆرماندی) سەرقاڵی شەڕبوون ،گەڕاندنەوە
ت��ا ل��ە كاتی دووب����ارە درووس��ت��ك��ردن��ەوەی پااڵوگەكانن
بتوانن ڕووب��ەڕووی دوژمن ببنەوە ،چاودێری بكەن .بەو
شێوەیە لە سنووری سێ بەشی شەڕكەرەكان لە ئەڵمانیا
چڕبوونەوە ،تەنیا 4 \1یان لە بەرەكانی ش��ەڕدا مانەوە.
ئەڵمانییەكان دەستیان لە دروستكردنی دەبابە هەڵگرت،
ئەو دەبابانەش كە درووستیان كردبوون ،نەیاندەتوانی
بۆ بەرەی شەڕی خۆرئاوایان بنێرن ،چونكە هاوپەیمانان
هێڵی ئاسنیان وێرانكردبوو ،ئەو فڕۆكانەی دەیانتوانی ئەو
دەبابانە هەڵبگرن ،خەریكی چاودێریی درووستكردنەوەی
پااڵوگەكانیان دەكرد و دەیان پاراستن .ئەوەندەی پێنەچوو،
كە ئەنجامی كەمبوونەوەی نەوت خۆی لە خۆیدا دەركەوت،
ئەڵمانییەكان لە (كبن) (فەرەنسا) شكستیان خوارد.
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ئەڵمانییەكان س����ەرەڕای ئ��ەو زی��ان��ەی ب��ەری��ان��ك��ەوت،
سەرسەختانە درێژەیان بە شەڕ دەدا ،و بە تێپەڕینی كات
ئەریكسۆن زانیی كاری چاككردنەوەی پااڵوگەكان بە هیالكی
و ماندبوونی شەوانە ڕۆژی  350هەزار كرێكار ،كە زۆربەیان
دیلەكانی بێگانەبوون ،بەردەوامە و لە بەرەوپێشچووندایە.
ئەڵمانییەكان دامەزراوەی نەوتیی نوێیان لە شوێنە جیا جیاكان
درووستدەكرد ،هیواداربوون ئەم جارەیان هاوپەیمانان بە
شوێنەكانیان نەزانن .كارەكە بە خێراییەكی زۆر بەرهوپێش
دەچوو ،ئەریكسۆن سەرسام بوو بەوەی ،كە ئەڵمانیا كەی
دەیەوێت چۆكدابدات و تەسلیم بێت.
قەیران لە بەرلین

ڕێك سێ ساڵی بێ كەم و زی��اد لە ك��اری سیخوڕیی
ئەریكسۆن ت��ێ��دەپ��ەڕی ،ئ��ەم��ج��ارەی��ان زان��ی��ی ك��ە توانای
مامەڵەکردنیی لەگەڵ كۆمپانیا نەوتییەكانی ئەڵمانیا نییە،
بەهۆی كەمبوونەوەی نەوت ،ڕێگەنادەن ئەو ماددەیە بۆ
دەرەوەی واڵت ڕەوانەبكرێت ،نەك ناتوانێت لە داهاتوودا
مامەڵەبكات ،بەڵكو ناتوانێت بچێتە واڵتی ئەڵمانیا و لە
شارێكەوە بۆ شارێكی دیكە تەراتێن بكات.
(ئەریكسۆن) پێش ئ��ەوەی جارێكی دیكە لە سویدەوە
س��ەف��ەر ب��ۆ ئەڵمانیا ب��ك��ات ،س��ەردان��ی م���اژۆر ب��رادل��ی و
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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س��ەره��ەن��گ مانسفێڵد (س��ەرۆك��ان��ی دەزگ���ای سیخوڕیی
ئەمەریكا)ی كرد ،داوای ئەركی ئەم جارەی لێكردن.
ماژۆر برادلی ڕایگەیاندبوو :ئەم جارەیان كە تۆ دەچیتە
ئەڵمانیا ،پێویستە بزانیت پااڵوگە نوێیەكان بە چ خێراییەك
بەرەوپێش دەچن ،چ كاتێك كاری درووستكردنیان تەواودەبێت،
پاشان كە ڕاپۆرتی ئەو كارەت بۆ ئێمە نارد ،دەزانیت چەند
بۆمب بۆ لەناوبردنی ئەو پااڵوگانە پێویستە ،لەگەڵ ئەوەشدا
هەوڵبدە بزانیت هێزی ئاسمانیی ئەو واڵتە توانای چەندە.
ئەریكسۆن سەری لەقاند و وتی :بەاڵم زۆربەی بابەتەكە
لێرەدایە ،كە پێموانییە لەمەودوا ئیزنی هاتوچۆم پێبدرێت
لەناو ئەڵمانیا ،بێگومان درەنگ یان زوو ،تێكڕای كۆمپانیا
نەوتییەكان ،دەبنە هی دەوڵەت و گرێبەستەكەم لەگەڵیاندا
هەڵدەوەشێتەوە.
برادلی وەاڵمیدایەوە :كەوایە پێویستە ئێمە پێش ئەوەی
ئەوان ڤیزاكەی تۆ هەڵبوەشێننەوە ،دەستبەكاربین.
ئەو شەوە ئەریكسۆن ،پرنس كارڵ و تەواوی هاوڕێكانی
چەندین سەعات گفتوگۆیان كرد ،سەرەنجام بڕیار لەوە
درا ،كە ئەریكسۆن بۆ ئەڵمانیا بچێت و چەندی زووترە
ڕێك شوێنی پااڵوگە تازەدرووستكراوەكانیش وەربگرێت،
بۆ سوید بگەڕێتەوە.
***
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بۆ سبەی شەو ،پرنس كارڵ برازای خاوەنشكۆ گۆستاوی
پادشای سوید ،نانی ئێوارەی لەگەڵ ئەریكسۆن خوارد
و لە كاتی نانخواردندا ،هەردووكیان قسە و گفتوگۆیان
كرد ،پرنس كارڵ وتی :ئەوەی ئەڵمانیا لە ئێستادا دەیەوێت
ئەوەیە ،كە نەوتی سادە و پاك بە تەواوی واڵتان بفرۆشێت
و لەجیاتی نەوتی خاو وەربگرێت ،ئەگەر تۆ لێرە نەوتت
دەپااڵوت ،دەتتوانی مامەڵەیەكی دۆستانەیان لەگەڵ ئەنجام
بدەیت.
ئەریكسۆن ل��ە خۆشیان ه��اواری��ك��رد و وت���ی :بەڵێ،
بیرێكی باشە و ئێمە نەوت بە ئەڵمانیا دەفرۆشین ،چونكە
ل��ە ئێستادا زی��ات��ر ل��ە هەمووشتێك پێویستیان پێیەتی.
ئێمە وا نیشاندەدەین ،كە پااڵوگەیەكی گ��ەورە لە سوید
درووستدەكەین و درووستكردنیشی بە شێوەیەك دەبێت،
كە بۆمب و پێویستیی تر هەرگیز كۆڵەكەكانی نەلەرزێنێت
و ...
پرنس كارڵ وتی :ئەگەر ئێمە بمانەوێت بەو بیانووە،
تا ماوەیەك لەگەڵ ئەڵمانیا هاتوچۆمان هەبێت ،فشارمان
لێدەكەن بۆ درووستكردنی ئەو پااڵوگەیە.
 نەخێر .من پێیاندەڵێم ،كە دەوڵەتی ئێمە دەیەوێتپااڵوگەیەكی گ���ەورە درووس��ت��ب��ك��ات ،ب��ۆ ئ��ەو مەبەستە
پێویستە من سەرەتا پااڵوگەكانی ئ��ەوان ببینم،تەماشای
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كەرەستە و شمەكەكانیان بكەم و پاشان بڕیاربدەم.
 بەاڵم لەوانەیە ئەڵمانییەكان بڵێن ،كە پێویستی كردئەندازیارانی خۆمان بۆ درووستكردنی پااڵوگەیەكی وەها
بۆ سوید بنێرن ،تا هاوكاری ئێمە بكات.
 نەخێر .من ڕەزامەندی لەسەر ئەو كارە دەرنابڕم .بەالی ئەڵمانییەكانەوە من بازرگانێكم ،بازرگانیش هەمیشە
خۆپارێز و پارەپەرستە ،لەبەرئەوە پێویستە پێش ئەوەی
پااڵوگەی ناوبراو بخرێتە بواری جێبەجێكردنەوەوە ،من بۆ
خۆم بە چاوی خۆم شێوەی كارەكەیان ببینم ،پاشان لەگەڵ
دەوڵەتی خۆم وەبەرهێنان بكەم.
بۆ سبەینێ بەیانی ،پرنس كارڵ لە نووسینگەكەی خۆیەوە
تەلەفۆنی بۆ سەرهەنگ مانسفێڵد ك��رد ،لە باڵوێزخانەی
ئەمەریكا و وتی :ئارەزوودەكات پشكە بانكییەكەی بفرۆشرێت
و پاشان بەردەوام بوو :ئایا ڕەسیدەكانیانم بۆ دەنێرن؟
 بەڵێ هەڵبەتە. سبەینێ بەیانی.پرنس كارڵ گووشییەكەی لە شوێنی خۆی دانایەوە،
مژولی كاری خۆی بوو .مەبەست لە (مامەڵەی ئاسایی)
هەمان ژوانگەی هەمیشەیی بوو ،مانای بەیانیش (هەمان
شەو) بوو.
***
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كارمەندانی دەزگ��ای سیخوڕیی ئەمەریكا ،هەموویان
دەیانزانی ئەركی (ئەریكسۆن) چییە و ئەو پیاوە بە هاوكاریی
هەموو هاوڕێیانی خۆی ،واتە ماژۆر برادلی و مانسفێڵد و
پرنس كارڵ ،هەمان شەو ئەو بەڵگانەی ئامادەكرد ،كە تێیاندا
نووسرابوو دەوڵەتی سوید بە درووستكردنی پااڵوگەی
زل و زەبەالح ڕازییە و چاودێریی كاری درووستكردنی
دەكات ،بژاردەی تەواو درابوو بە ئەریكسۆن.
سیخوری بەتوانا

ب��ەی��ان��ی ڕۆژی داه���ات���وو ،ئ���ەو دوو ك��ەس��ە چ��وون��ە
ب��اڵ��وێ��زخ��ان��ەی ئەڵمانیا و ق��س��ەی��ان ل��ەگ��ەڵ (ئ��ۆل��ری��خ)ی
پاشكۆی بازرگانی دا كرد ،كاتێك ئەریكسۆن ڕایگەیاند
دەیەوێت پااڵوگەیەكی وەها گەورە درووستبكات ،ئۆلریخ
لە سەرەتاوە خۆشحاڵ بوو ،بەاڵم پاشان كە زانیی ئەو
كارە ملیۆنان دیناری دەوێت ،دەوڵەتی سوید ڕەزامەندی
دەربڕیوە نەوت بە ئەڵمانیا بفرۆشێت ،كەمێك دڵساردبوو،
چونكە پێیوابوو درووستكردنی پااڵوگەیەكی ئەوتۆ ،تەنیا
كاری دەوڵەتە ،نەك كەسانی وەك ئەریكسۆن.
ئەریكسۆن دڵنیای ك��ردەوە كە سەرمایەی پێویستی
بەدەستەوەیە ،دەوڵەت خاوەنی سەرەكیی درووستكردنی
پااڵوگەكە دەبێت ،سەرئەنجام (كۆرتز) ،تەلگرافی بۆ ئەڵمانیا
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كرد و داوای ئەنجامدانی كارەكەی لێكردن( .بارون نۆردو
هۆف) سەرۆكی دەزگای سیخوڕیی گشتاپۆی ئەڵمانیا لە
بەرلین ،بە ڕوویەكی گەشەوە پێشوازی لەو پێشهاتە كرد،
وەاڵمی تەلگرافەكەی دایەوە كە چەندی زووە (ئەریكسۆن)
بچێتە بەرلین.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) ب��ە ف��ڕۆك��ە چ���ووە ب��ەرل��ی��ن و ل��ە جانتا
دەستییەكەی بەڵگە و قەواڵەی پێویست هەبوو.
ئەو پیاوە كە گەیشتە بەرلین ،سەردانی ب��ارون نۆرد
و ه��ۆف��ی ك���رد ،بەڵێنیدا ه��اوك��اری ب��ك��ات و ت��ا بتوانێت
بەرووبوومی نەوتی كۆمپانیای خۆی بە ئەڵمانیا بفرۆشێت.
تاكە كارێك كە پێویستبوو ئەریكسۆن ئەنجامی ب��دات،
ئەوەبوو بگەڕێتەوە بۆ ستۆكهۆڵم و چ��اوەڕوان بێت تا
بەرپرسانی واڵتی ئەڵمانیا پێشنیازەكەی تاووتوێ بكەن.
(ماریان) ژنە سیخوڕی ئەڵمانیا زانیاریی بەسوودی
پێبوو ،كە هەمووی بۆ ئەریكسۆن بخاتەڕوو .عیشقی ئەو
دوو كەسە ه��ەروەك پێشوو ب��ەردەوام بوو ،هەرجارێك
یەكتریان دەبینی ،ڕەنگی ڕووی���ان دەپ���ەڕی و تەنانەت
دەزگ��ای سیخوڕیی بەریتانیاش دەیزانی ،كە ئەو دووانە
عاشقی یەكترین ،بەاڵم تا ئەم ساتە باسی ئەو عەشقەیان
نەكردووە ،تەنیا لە خەیاڵ و مێشكی خۆیاندا پەروەردەیان
كردووە.
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تێكچوونی نەخشەكان

ئەریكسۆن بۆ ستۆكهۆڵم گ��ەڕای��ەوە ،ڕاپ��ۆرت��ی دایە
ئەنتلیجێتسی ئەمەریكا ،كە پێشنیارەكەی لە جێبەجێكردن
دایە .دوو هەفتە بە سستی تێپەڕی ،بەاڵم هیچ هەواڵێك لە
بەرلینەوە نەهات .تا دوانیوەڕۆی ڕۆژێك( ،كۆرتز) نوێنەری
گشتاپۆ لە سوید ،تەلەفۆنی بۆ كرد و وتی :ئالۆو ،ئەریك
چۆنی؟
 سوپاس باشم .هەواڵی تازە چییە؟ بۆ ئەوە تەلەفۆنم كرد ،چونكە هەواڵێكم بیستووە ،كەئارەزوو دەكەم تۆش بیبیستی.
 چ هەواڵێك؟(كۆرتز) وەاڵمیدایەوە :یەكێك لەو سەرۆك كۆمپانیایانەی
ئەڵمانیا ،كە گرێبەستی لەگەڵ ت��ۆدا هەیە ،وات��ە (هۆڵتز)،
تووشی سەكتەی دڵ ب��ووە و م���ردووە .پێموابوو تۆش
ئارەزوو دەكەیت ئەو هەواڵە ببیستی.
(ئەریكسۆن) بە حەپەسان و نیگەرانییەوە گوشییەكەی
لە شوێنی خۆی دانایەوە ،بیری كەوتەوە كە یاداشتێكی
داوەتە (هۆڵتز) و تێیدا هاوكاریكردنی هاوپەیمانانی پەسهند
ك���ردووە ،ئ��ەگ��ەر دوای م���ردن ،ئ��ەو ك��اغ��ەز ه بەردەستی
هەركەسێك بكەوێت ،هەموو دەزان��ن (هۆڵتز) (سەرۆكی
كۆمپانیای نەوتی ،)...هاوكاری (ئەریكسۆن)ی كردووە و
ناسنامەكەی ئاشكرادەبێت.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئەریكسۆن بەناڕەحەتییەوە بابەتەكەی بۆ هاوسەرەكەی
باسكردووە( ،ئینگرید) وت��ی :باشە ،هەمووشتێك تەواو
بووە ،تۆ هیچی دیكە ناتوانیت سەفەر بكەیت بۆ ئەڵمانیا.
ئەریكسۆن بەناڕەحەتییەوە وت��ی :ناتوانم .ئێستا كە
ت��ەواوی ك��ارەك��ان كەوتوونەتە سەرسكە ،ناتوانم وازی
لێبهێنم .ئەو یاداشتەی داومەتە هۆڵتز ،قابیلە لە شوێنێك
نەشاردرابێتەوە .چووزانم ،لەوانەیە ئەو ڕاسپاردەیەی لە
باخێك ،یان شوێنێكی دیكە شاردبێتەوە ،هەرچۆنێكی بووە،
پێویستە بدۆزرێتەوە.
چاوەكانی ئینگرید دەرپەڕین و وتی :گیانەكەم ،بەاڵم
تۆ ناتوانیت بچیت بۆ ئەڵمانیا .نەخێر ،سەفەركردنت زۆر
ترسناك دەبێت ،ئەوە بۆ سێ ساڵ دەچێت ،كە هەفتەی
جارێك دەچیتە ئەڵمانیا و وەك پێویست خزمەتت كردووە.
ئەریكسۆن بۆ سەردانیكردنی ماژۆر برادلی و مانسفێڵد
ڕۆیشت ،بە ڕاوێژ پێكردنیان :بڕیاردرا بچێتە هامبۆرگ و
سەرێك لە هاوسەری (هۆڵتز)ی كۆچكردوو ب��دات و بە
هاوكاریی ئەو ،تەماشای كاغەز و بەڵگەكانی مێردی ئەو
ژنە بكات ،بۆ ئەو كارە پارەی پێبدات.
ئەریكسۆن كە هاوسەرەكەی (هۆڵتز)ی دەناسی ،بڕیاریدا
بەو ژنە بڵێت ،لەگەڵ مێردەكەی كارێكی قاچاخییان هەبووە،
بەڵگەیەكیان هەیە كە ئەگەر بكەوێتە دەس��ت دەوڵەتی
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ئەڵمانیا ،بۆ خودی ئەو ژنەش خراپ دەبێت .بۆیە بەیانی
ڕۆژی داهاتوو ،كەلوپەلەكانی كۆكردووهتەوە ،مااڵوایی
لە هاوسەرەكەی كردووە ،بەرەو فڕۆكەخانە كەوتەڕێ تا
سەفەر بۆ ئەڵمانیا بكات.
لە گرتووخانەی موبیت

دوای چەند سەعات ،فڕۆكەكە لە فڕۆكەخانەی تمباریرف
نیشتەوە( ،ئەریكسۆن) دابەزی و بە تاكسی بەرەو هۆتێلی
بەهەشت ڕۆیشت ،بەاڵم هێشتا هەنگاوی نەهاویشتبووە ناو
هۆڵەكەوە ،كە لەناكاو كەسێكی مەدەنی لێی نزیكبووەوە،
وتی :قوربان كەسێك لە دەرەوە چاوەڕوانت دەكات.
كاتێك ئەریكسۆن س��ەی��ری دەم��وچ��اوی كەسەكەی
كرد ،زانی كارمەندی گشتاپۆیە و بههێمنی لە دەرگاكەوە
چ��ووەدەرەوە .ئۆتۆمبێلێكی ڕەش لە دەرەوەی هۆتێلەكە
وەس���ت���اب���وو ،ه���ەرك���ە ئ��ەری��ك��س��ۆن ب���ەرەوپ���ێ���ش چ���وو،
دەرگ��ای ئۆتۆمبێلەكە ك��رای��ەوە و دوو پۆلیسی گشتاپۆ
هاتوونەتەدەرەوە ،هەردووالیان گرتووە و بردوویانەتە ناو
ئۆتۆمبێلەكەوە.
ئەریكسۆن بە دڵێكی لەرزیوەوە پرسی :بۆ كوێم دەبەن؟
 فەرمانمان پێكراوە بتبەین بۆ گرتووخانەی موبیت. گرتووخانەی مووبیت؟ ئاخر بۆ؟ چما هیچ ڕوویداوە؟ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئ��ەری��ك��س��ۆن ب���اش دەی���زان���ی گ��رت��ووخ��ان��ەی موبیت،
شوێنێكە ك��ە س��ی��خ��وڕان و خیانەتكارانی ل��ێ زیندانی
دەك��ەن ،زۆرج��ار ئەشكەنجەیان دەدەن .كەوایە ئینگرید
ڕاستیدەكرد :سەرەنجام كەوتبووە داوەوە ،دوای كەمێك
ئۆتۆمبێلەكە گەیشتە گرتووخانەی موبیت و كەرپووچەكانی
ڕووكارەكەی تایبەت بوون( .ئەریكسۆن) بێ ئەوەی نقەی
لێوەبێت ،لە ژوورێ��ك��ی��ان ك��رد ،لە پشتەوە دەرگاكەیان
داخست .سەیری دەورووبەری خۆی كرد و جگە لە چەند
مێز و كورسییەكی حەسیری ،هیچی دیكەی نەبینی .خشەی
لێوەنەدەهات ،ئەریكسۆن لە پەنجەرە تۆڕدارەكەوە چاوێكی
بە دەرەوەدا گێڕا ،هەستیكرد لەسەر دیواری گرتووخانەكە
دۆشكەی زۆری��ان دان��اوە ،دوای كەمێك ئەفسەرێك هاتە
ناو حەوشەی گرتووخانەكەوە ،مەخزەنی بەتاڵی چەكێكی
پڕكردەوە لە فیشەك.
ئ��ای��ا دەی��ان��وی��س��ت ب��ە ب���ەرچ���اوی ئ�����ەوەوە كەسێك
ئەشكەنجەبدەن؟ ئایا دەیانویست بۆ خۆی گوللەباران بكەن،
بەاڵم چۆن دەكرا بەبێ دادگاییكردن بیكوژن .ئەو خەیااڵنە
بەدوای یەكدا بە مێشكیدا گوزەریان كرد ،پێیوابوو ئەگەر
گومانیان لێكردبێت ،تەواو خۆی بێگوناح نیشاندەدات ،بەاڵم
ئەگەر بیانەوێت بێدەنگ بیكوژن بە چ شێوەیەك؟
تەماشایەكی سەعاتەكەی كرد .هەشت خولەكی مابوو
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بۆ دوازدە ،هەر ئەو كاتە دەرگاكە كرایەوە و پاسەوانێكی
چەكدار هاتەژوورەوە و وتی:
 تكایە لەگەڵمان وەرە.(ئ��ەری��ك��س��ۆن) لەسەرخۆ چ��ووە دەرەوە ،ل��ە كاتێكدا
ب��ەردەوام لەخۆی ڕادەخ��وڕی ،كە هێمن بە پاسەوانەكان
چاودێریت دەكەن.
یەكەی تەقەكردن

دوای چەند خولەكێك ،ئەریكسۆنیان ب��ردە ناو هۆڵی
دادگاوە ،بە شێوەیەك هەنگاوی دەنا ،كە گوایە لە خەودا
ڕێدەكات .ژمارەیەك لە سەرۆكانی كۆمپانیاكان لە هۆڵەكە
ئامادەبوون ،لەسەرخۆ سەری لەقاند و ئەریكسۆن لەڕووی
ئاسوودەییەوە هەناسەیەكی هەڵكێشا .بەرەو الی سەكۆی
تەماشاكهرانیان ب��رد و لهناكاو ئەریكسۆن زان��ی��ی ،كە
تۆمەتبار و حوكمدراو نییە ،بەڵكو وهك تەماشاكهرێك
دەبێت و لەبەرئەوە بۆیە هێناویانەتە هۆڵی دادگا تا دیمەنی
دادگاییكردنی ژمارەیەك لە زیندانی سیاسی ببینێت.
دوای ئەوەی هەموو ئامادەبووان لەسەر كورسییەكانیان
دانیشتن ،ئەریكسۆنیش لەپەنا سەرۆكی كۆمپانیا نەوتییەكان
دانیشت ،دوای ساتێك دەستپێكردنی دادگاییەكە ڕاگەیەنرا
و تۆمەتبارانیان هێنایە ژوورەوە ،لەناكاو دڵی ئەریكسۆن
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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داتەپی ،چونكە ماریانیش لەناو ئەو ژمارەیەی زیندانییەكاندا،
دەبینرێت.
یەكسەر قوڕگی ئەریكسۆن وشكبوو ،سەری گێژی
خ��وارد و بەدیقەتەوە لە ڕوخساری ئەو ژنە ڕام��ا ،بەاڵم
گومانی تێدانەبوو ،كە ئەوە (ماریان) بۆخۆیەتی.
قژی گرژبووە و ڕەنگی زەردهەڵگەڕاوە و الواز بووه،
ئەریكسۆن زانیی ،كە ئەشكەنجەیان داوە و لەسەرخۆ
چاوەكانی ئاڕاستەی تێكڕای زیندانییەكان كرد ،بەردەوام
لە خۆی دەپرسی :ئایا ماریان ئەوی بینیوە یان نا؟ ئایا
لەژێر ئەشكەنجەدا ناوی هاوكارانی خۆی ئاشكراكردووە؟
ئەریكسۆن لە ئازار و ئەزیەتی ئەو بیرۆكە نیگەرانكەرەدا
ب��وو ،هەرچەند بیری ل��ەوە دەك����ردەوە ،تا ڕێگەیەك بۆ
ڕزگ��ارب��وون ب��دۆزێ��ت��ەوە ،نەیدەتوانی .ئایا ئەڵمانییەكان
دەیانزانی ،ئەریكسۆنیش ناسیاوی ئەو ژنەیە دەیناسێت؟
دادوەر ،كه ( ئەفسەرێكی نازی بوو) ،بە دەنگی بەرز
هاواری كرد :زیندانییەكان بەرنە حەوشەوە.
چەند سەربازێكی چەك بە دەست زیندانیانی جلوبەرگ
شڕۆڵیان بردە حەوشەكەوە .هۆڵی دادگاكە بە شێوەیەك
درووستكرابوو ،دەك��را لە ناوییەوە بەباشی حەوشەكە
ببینیت( ،ئەریكسۆن) لەسەر كورسییەكەی كەلەكە و كەلەكی
كرد ،تەماشای دەرەوەی كرد.
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زیندانییەكانیان لەپەنا دیوارەكە ڕیزكرد ،بۆ ماوەیەكی
كەمتر لە چركەیەك چاوەكانی ئەریكسۆن و ماریان تێك
هەڵەنگوتن.
ئ��ەف��س��ەری دادگ���ا لەپشت میكڕۆفۆنەكەوە ه��اواری
كرد :دەبێت دوژمنانی ڕایش بمرن .تەقەبكە ،چەكەكان
لە هاڕژنیاندا و زیندانییەكان بەپشتدا كەوتن ،بە لەشی
خ��وێ��ن��اوی��ی��ەوە ،ب��ەرب��وون��ەوە س��ەر زەوی و ئەفسەری
دادگا وتی :بەڕێزان ئەوانە كەسانێك بوون ،خیانەتیان لە
ئەڵمانیا دەكرد ،ئێمە هەموو ئەوانەمان لە شوێنێكی نهێنی
دەستگیركرد ،كە لێی كۆببوونەوە و لەبەرئەوە ئێوەمان
ئەزیەتدا ،چونكە دەزانین دۆستی ئەڵمانیان و ویستمان بە
چاوی خۆتان ببینن ،كە دوژمنی ئێوە چی بەسەر دێت و
هیوادارم ڕازی بووبن.
بەڕێوەبەرانی كۆمپانیا نەوتییەكان سەریان لەقاند،
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) بەناڕەحەتییەوە ل��ە جێگەكەی هەستا و
چووەدەرەوە ،زانیی لەبەرئەوە هێناویانن تەماشای دیمەنی
ل��هوس��ێ��دارەدان ب��ك��ەن ،ك��ە پێشتر ئاشنایەتییان لەگەڵ
ماریان و زیندانییەكانی دیكەدا هەبووە ،ماریانیش بەو
هۆیەوە كە لە حیزبی نیشتمانپەروەران ئەندام بوو ،بۆیە
دەستگیركراوە ،بە هەمان تاوان (واتە بە تاوانی پشێوی
نانەوە) لەسێدارەدرابوو.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پاشان ئەریكسۆن لەو كاتەی ،كە لە شەمەندەفەرەكەدا
دانیشتبوو ،دەچوو بۆ شاری هامبۆرگ ،دوا ساتی ژیانی
ماریانی بیركەوتەوە ،بیری خۆی هێنایەوە كە ئەو ژنە لە
كاتی كەوتن ،سەری بەرزكردووهتەوە و تەماشای كردبوو.
چەندین سەعات لەناو ش��ەم��ەن��دەف��ەرەك��ەدا فرمێسك لە
چاوەكانی ئەریكسۆن بەخوڕ دادەبارین.
ترس و ئاشنایی

ش��ەم��ەن��دەف��ەرەك��ە وردە وردە ل��ە ش���اری هامبۆرگ
نزیكدەبووەوە و ئەریكسۆن ،كە هێشتا مات و سەرگەردان
ب���وو ،ل��ەم دی���وی ش��ووش��ەك��ەوە ت��ەم��اش��ای وێ��ران��ەك��ان��ی
شارەكەی دەكرد ،ئەو كە یەكەم لەبارەی خیانهتكردنەوە
لە ئەڵمانیا نیگەران بوو ،لەو كاتەدا نەك تەنیا هەر ئەڵمانیا،
بەڵكو نەفرەتی لە تێكڕای بەرپرسانی ئەو واڵتە دەكرد.
ش��ەم��ەن��دەف��ەرەك��ە ل��ە وێستگەكە وەس��ت��ا ،ئەریكسۆن
دابەزی ،بە تاكسی چوو بۆ هۆتێل ،ئاوێكی بە خۆیدا كرد،
پاشان ب��ەرەو ماڵی خوالێخۆشبوو (هۆڵتز) ،ملی ڕێگای
گرتەبەر.
(كالرا)ی هاوسەری (هۆڵتز) ،بە بینینی ئەریكسۆن زۆر
دڵخۆش بوو ،لە ڕوخساریدا دیاربوو ،كە ئەوەندە بە مردنی
مێردەكەی خەمبار نییە ،هەڵبەتە ئەو جلوبەرگی تازییەی كە
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لەبەریدا بوو ،زیاتر لەبەرئەوەبوو سپێتیی لەشی دەربخەن.
ئەریكسۆن لە كاتێكدا دەچووە ناو ژووری پێشوازیی ئەو
ژن��ەوە ،چاوی بە منداڵێكی دە _دوازدە ساڵە ك��ەوت ،كە
یونیفۆرمی سەربازانی گشتاپۆی كردبووەبەری ،تێگەیشت
ئ��ەو ك��وڕە (هانسی) (ك�ل�ارا)و (هۆڵتز)ە و تۆقەی لەگەڵ
كرد ،لەسەر قەنەفەیەك دانیشت و (كالرا) پرسی :ئەریك
بارودۆخت چۆنە؟ دەنگوباسی بەرلین؟
ئەریكسۆن دەستی بە قسە كرد ،ماوەیەكی زۆر قسەی
ج��ۆراوج��ۆر لەنێوان ه��ەردووك��ی��ان��دا ئ��اڵ��وگ��ۆڕك��را ،چەند
پەرداخێك مەشرووبیان خواردەوە ،سەرەنجام ئەریكسۆن
لە كاتێكدا سەیری دەوروب��ەری دەكرد ،وتی :خوایەگیان،
زۆر درەن��گ ب��ووە .سەعات یەكیش الی��داوە .زۆر داوای
لێبووردن دەكەم ،كە تا ئەم كاتە بوومە چلومل بەسەرتەوە.
(كالرا) لە جێگەكەی هەستا و لە كاتێكدا بزەی لەسەر
لێوان بوو ،لێی نزیكبووەوە و وتی :نا كەی ئەوە قسەیە تۆ
هەرگیز چلومل نیت بەسەر منەوە.
 كالرا وەك ئەوەی كاتی ڕۆیشتن بێت و من...(كالرا) بە شێوەیەك تەماشای ئەریكسۆنی كرد ،دڵی ئەو
پیاوە داتەپی و ویستی درێژە بە قسەكانی خۆی بدات ،بەاڵم
(كالرا) ڕێگەی پێنەدا و وتی :ئەمشەو الی ئێمە بمێنەوە.
 ئاخ نەوەڵاڵ كالرا .سبەینێ بەیانی دەتبینمەوە .ئەگەرئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئیشكێت بە من بوو ،بێ ئەوەی دابمێنیت یان شەرم بكەیت،
پێم بڵێ.
 سوپاست دەكەم ئەریك.(ئەریكسۆن) ،كە بۆ مەبەستێكی دیكە چووبووە ئەو
ماڵە ،وتی:
 بەڕاست ئایا دوای مردنی (هۆڵتز) ،هیچ كەسێكتەماشای كاغەز و ئەوراقەكانی كردووە ،یان نا؟
(ك�ل�ارا) س��ەری لەقاند و وت��ی :ب��ری��ك��اری مێردەكەم
تەلەفۆنی كردووە ،بڕیارە تاچەند ڕۆژێكی دیكە بە كاغەز و
فایلەكانی مێردەكەمدا بچینەوە.
ئەریكسۆن هەناسەیەكی ئاسوودەیی هەڵكێشا ،چونكە
زانیی تا دوو سێ ڕۆژی دیكە كێشەی نابێت و وتی :كالرا،
لەوانەیە منیش بتوانم شتێك هاوكاریتان بكەم ،ئەگەر
بتەوێت لە ڕێكخستنی كاغەز و ئەوراقەكانی مێردەكەت
هاوكاریت دەكەم.
 ئەگەر ئەو كارە بكەیت ،تا دەمرم مەمنوونت دەبم.ئەریكسۆن پێكەنی و وت��ی :لەجیاتی ئ��ەو خزمەتەی
دەیكەم ،تۆش دەبێت كارێكم بۆ بكەیت .حساباتێك لەنێوان
من و خوالێخۆشبوو (هۆڵتز)دا هەبوو ،مامەڵەی قاچاخمان
دەكرد ،كە لەڕووی یاساوە كەمێك بە تاوان ئەژماردەكرا،
من بەڵگەیەكم الی مێردەكەی تۆیە و ئێستا دەمەوێت ئەو
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بەڵگەیە بسووتێنم ،لەجیاتی ئەو پارە قەرزەی مێردەكەی تۆ
كە الی منە ،بیدەمەوە تۆ.
(كالرا) زەردەیەكی بۆ كرد و چووە پێشتر و لە بەردەم
ئەریكسۆن دا وەستا ،دەستەكانی كردە ملی .ئەریكسۆن كە
دەیزانی ئەو ژنە ئارەزووی لێیە ،داهاتەوە و سەر كوڵمی
ڕامووسی و وتی :وا باشترە لە ئێستاوە دەستپێبكەین ،ئەو
قەباڵە و بەڵگانە بفەوتێنین.
 زۆر باشە .با دەستپێبكەین.بەڵگەی ونبوو
ئ��ەری��ك��س��ۆن و (ك��ل�ارا) چ��وون��ە ن��ووس��ی��ن��گ��ەی ك��اری
هۆڵتز و (كالرا) سندوقێكی گەورەی لە چاوەی مێزەكەدا
هێنایەدەرەوە ،ناوەۆكەكەی كە ئ��ەوراق��ی جیاجیابوون،
ڕۆی��ك��ردن��ە س���ەر م��ێ��زەك��ە و ه���ەردووك���ی���ان بەخێرایی
هەڵەوگێڕیان ك���ردن .ئەریكسۆن ناڕاستەوخۆ ك�لارای
تێگەیاندبوو ،كە لەگەڵ مێردەكەی دەستیان لە چ كارێكدا
هەبووە ،ئەگەر حوكومەت بە هەنگاوەكانیان (سیخوڕی)
دەزانی ،ئێستا (كالرا)شیان دەستگیردەكرد( .كالراش بەو
ك��ارەی زان��ی��وە ،بەجیدی خەریكی پشكنینی كاغەزەكان
بوو .هەرچەند كە ئەریكسۆن دەیزانی تا ئاستێك ئەو ژنە
بە بابەتەكەی زانیوە ،لەگەڵ ئەوەشدا زاتی نەدەكرد پێی
بڵێت تۆ وازیان لێبهێنە ،من بۆخۆم ئیشەكە دەكەم ،بەاڵم
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هەرچەند ئەوان دەگەڕان ،كەمتر سەركەوتوو دەبوون ،نەك
تەنیا شوێنەوارێك لە بەڵگەكە نەدەبینرا ،بەڵكو وەرەقەیەكی
زۆریش دیار نەمابوون.
سەرەنجام (كالرا) هەستا و تی :لەوانەیە ئەو وەرەقانەی
ت��ۆ ب��ەدوای��ان��دا دەگ��ەڕێ��ی��ت ،ل��ەو س��ن��دوق��ە داب���ن ،ك��ە لە
فەرمانگەكەیەتی.
ئ��ەری��ك��س��ۆن ب��ەپ��ەل��ە ب���ەرەو ت��ەل��ەف��ۆن��ەك��ە ڕۆی��ش��ت و
گوشییەكەی هەڵگرت ،تەلەفۆنی بۆ كۆمپانیای نەوتی
(هۆڵتز) كرد ،كاتێك وەاڵمیاندایەوە ،وتی :ئالۆو ،قوربان من
ئەریكسۆنم و لەگەڵ خاتوونی هۆڵتز نیازمان وایە چاوێك
بە سندوقی كۆمپانیای ناوبراودا بگێڕین .ئایا دەتوانین؟
 ب��ەڵ��ێ بێگومان ،ب���ەاڵم كێشەكە ئ��ەوەی��ە سندوقیكۆمپانیاكە ،ب���ردراوە بۆ وەزارەت���ی واڵت خۆ دەزانیت،
ئێستا تێكڕای كۆمپانیاكان ،بوونەته هی حهكومەت و
سندوقەكانیش بەڵگەی گرنگیان ت��ێ��دادەپ��ارێ��زرێ��ن ،بۆ
پاراستنیان لە بۆردومانی ئاسمانی ،بردوویاننە شوێنێكی
ئەمین لە وەزارەتی واڵت.
(ئەریكسۆن) هەناسەێكی قووڵی هەڵكێشا و بەترسەوە
سەیری گووشیی تەلەفۆنەكەی كرد ،بەردەوام لە دڵی خۆیدا
بە خۆی دەوت :ئایا كارمەندانی حوكومەتی ئەڵمانیا ئەو
سندوقەیان كردووهتەوە و بەڵگەكانیان دۆزیوەتەوە ،یان نا؟
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لەناكاو بیرۆكەیەك بە مێشكیدا هات و تێگەیشت تەنیا
كەسێك دەتوانێت بچێتە ناو وەزارەت��ی واڵت و سندوقەكە
بكاتەوە ،ناوەڕۆكەكەی هەڵەوگێڕبكات ،هەمان بریكاری
خوالێخۆشبوو (هۆڵتز)ە و هاوسەرەكەی ئیزنی ئەو كارەی
پێداوە ،بۆیە گووشییەكەی لە شوێنی خۆی دان��اوەت��ەوە،
گەڕایەوە و لەگەڵ ئەوەی (كالرا) لە ژوورەكەی هاتەدەرەوە،
ئەریكسۆن بەپەلە ،جارێكی دیكە وەرەق���ە و دۆسێكانی
هەڵەوگێڕكرد ،پاشان چاوێكی بە ژوورەكەدا گێڕا تا لەوانەیە
شوێنی نهێنیی بدۆزێتەوە ،كە دوورنییە بەڵگەكان لەوێ
شاردرابنەوە ،بەخێرایی یەك بە یەكی كتێبی ناو دۆاڵبەكە و
تەنانەت چاوێكی بە وێنەی سەر دیوارەكەدا گێڕا ،بەاڵم هیچی
نەدۆزییەوە ،جارێكی دیكە چووهتەوە بۆ الی تەلەفۆنەكە،
تەلەفۆنی بۆ كۆمپانیا كرد و كە وەاڵمیاندایەوە ،داوای لە
بەردانگەكەی كرد ،كە بە (ئەلدارنست)ی بریكاری (هۆڵتز)
بڵێن ت��ەواوی وەرەقەكانی ناو سدوقەكە هەڵبگرێت ،بۆی
بێنێت ،لەجیاتی هەقی ماندوبوونەكەی وەربگرێت.
عیشق و لەناوچوون

دوای ئەوەی (كالرا) بۆ ژوورری كتێبخانەكە گەڕایەوە،
دوو پ��ەرداخ مەشرووب بە دەستییەكانیەوە دەبینرێت،
ئەریكسۆن لە كاتی ویسكی خواردنەوەدا ،وتی:
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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 كالرا من هەوڵدەدەم تا پاشەكەوتییە بانكییەكەی تۆ،بۆ بانكەكانی سوید بگوازمەوە.
(كالرا) سەری لەقاند و وتی :ئەریك تۆ زۆر دڵفراوانیت
و من چووزانم بە چ زمانێك لەنوێوە سوپاست بكەم.
(ك�ل�ارا) دوای ت��ەواوك��ردن��ی قسەكەی چووەتەپێشی،
داهاتۆتەوە ،لێوەكانی خستۆتە سەر لێوی ئەریكسۆن و
ماچیكرد ،پاشان هەردوو دەستی لە ملی ئااڵندووە و بە
ئامێزی خۆیەوە گوشیوویەتی.
(ئەریكسۆن) بەترسەوە زانیی ،كە زێدەڕۆیی زۆری
لەو كارەدا كردووە ،بەاڵم پێش ئەوەی ڕابچڵەكێت ،كالرا
وتی :ئەریكی خۆشەویستی من ،ئێستا بە قەرەواشەكەم
دەڵێم ،ژووری پێشوازی ڕێكبخات تا تۆ تێیدا بمێنیتەوە،
كەلوپەلەكانت لە هۆتێلەوە بهێنیتە ئێرە.
ئەریكسۆن لەسەرخۆ وتی كالرا وا باشترە پەلەنەكەم،
من ئەمشەویش لە هۆتێل دەمێنمەوە و لەوانەیە بۆ بەیانی
ڕێكیبخەم تا من ...
(كالرا) قسەكەی پێ بڕی و وتی :ئەریك تۆ زۆر سادەیت،
بەاڵم من ناتوانم تا بەیانی چاوەڕوان بم.
 بەاڵم ئاخر...(ك��ل�ارا) ل��ە شوێنی خ��ۆی هەستا و ل��ە كتێبخانەكە
چووەدەرەوە ،تا ژوورەكە بۆ مانەوەی ئەریكسۆن ڕێكبخات.
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لە كاتی نانخواردنی ئێوەرەدا( ،هانس) كوڕیژگەكەی
(ك�لارا) باسی بەسەرهاتی خ��ۆی ك��رد ،كە لە قوتابخانە
بەسەری هاتبوو ،كە لە نانخواردن بوونەوە ،ئەریكسۆن
پ��ەرداخ��ی خ��ۆی و ك�لارای پڕكرد لە ویسكی و (ك�لارا)
كوڕەكەی ئاگادار كردەوە ،كە بچێت بنووێت.
(هانس) لە جێگەی خۆی هەستا و چووە ژوورەك��ەی
خۆی و (ك�لارا) خۆی هاویشتە ئامێزی ئەریكسۆنەوە و
وتی :ئەریك ،تۆم خۆشدەوێت و هەرگیز پێموانەبووە ،ئەو
كاتە بێت.
(ئەریكسۆن) لێوی ئەو ژنەی مژی و پاشان مەوجی
ڕادی���ۆك���ەی ب����ادا ،وێ��س��ت��گ��ەی��ەك ك��ە م��ۆس��ی��ق��ای س��ەم��ای
پەخشدەكرد ،كردەوە و هەردووكیان كەوتنە سەما.
كە مۆسیقاكە تەواوبوو ،كالرا وتی :ئەریك من دەچم
خۆم دەشۆم ،وا باشترە تۆش بچیتە ژوورەكەی خۆت و
چاوەڕوانی من بیت.
 زۆر باشە.دوای ڕۆیشتنی ئەو ژنە بۆ گەرماوکردن ،ویسكی لە
پەرداخەكەی خۆی كرد ،جارێك لەسەریەك هەڵیقۆڕاند و
پڕی كردەوە .كاتێك (كالرا) بە لەشی تەڕوبڕەوە ،كە بۆنی
دڵگیری گەرماوی لێدەهات ،هاتە ژوورەكەوە ،ئەریكسۆن
گۆزوگومبەت هەستا و بەرەو كالرا ڕۆیشت و لەئامێزی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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گرت.
ئەریكسۆن دەیزانی ئەو عیشقە لەوانەیە بە لەناوچوونی
ئەوان كۆتایی بێت ،دوورنییە پۆلیسی گشتاپۆ پێی بزانێت،
كە ئەو لەگەڵ هاوسەری یەكێك لە سەرۆكهكانی كۆمپانیای
ن��ەوت��ی دەس��ت��ی ت��ێ��ك��ەڵ��ك��ردووە ،ب���ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا
نەیدەتوانی لەبەرامبەر تینووێتی و ئ���ارەزووی ئاگرینی
خ��ۆی��دا ،خ��ۆی بگرێت .كاتێك (ك�ل�ارا)ی ل��ەب��اوەش گرت،
هەرگیز هەستی نەدەكرد ،كە ژنی هاوڕێی خوالێخۆشبووی
(ئۆتۆ هۆڵتز) ماچدەكات ،بەڵكو ئەو ژنە ،ژنێكە ئێستاكانێ
بە گڕی عیشقی دەیسووتێنێت .لە نەناسیاوم زیاتر نییە و
تەنیا ئارەزهو دەكات غەریزەی خۆی تێربكات .هەر ئەوە
و بەس.
بەڵگەی سیخوڕی

(ئ��ەل��دارن��س��ت) ،بریكاری خوالێخۆش ب��وو (هۆڵتز)،
پیرەمێردێكی سەرسپی ب��وو ،لە سەعات هەشت و سی
خولەكی بەیانی ڕۆژی داهاتوو ،هاتە ماڵی كالرا و (هانس)
ی بچكۆلە بە بینینی زۆر دڵخۆش بوو .بریكاری بەتەمەن
پاكەتێكی دایە دەستی (ئەریكسۆن) و وتی :تۆ داواتكردبوو
كە وەرەقەكانی ناو سندوقەكەی خوالێخۆش بوو (هۆڵتز)
بهێنم ،فەرموو .من زۆر بەئەستەم توانیم لە وەزارەتی واڵت
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وەریان بگرمەوە.
ئەریكسۆ بەشڵەژاوییەوە پاكەتە گەورەكەی هەڵگرت
و پ��رس��ی :ئایا ك��ارم��ەن��دان��ی دەوڵ���ەت ت��ەم��اش��ای تێكڕای
وەرەقەكانی ناو سندوقەكەیان كردووە؟
 نەخێر هەرگیز پۆلیس دەستی نەكردوونەتێ ،چونكەیەكەم كلیلی سندوقەكە الی من ب��وو ،دووەم پێویستی
نەدەكرد پۆلیس تەماشای وەرەقەكان بكات.
ئەریكسۆن س��ەری لەقاند و پێش ئ���ەوەی پاكەتەكە
بكاتەوە ،دەستی بۆ باخەڵی برد ،بەستەیەك پارەی دەرهێنا
و بە بریكارە پیرەكەی دا و وت��ی :هیوادارم ئەو پارەیە
قەرەبووی ماندووبوونی تۆ بكاتەوە ،ئەگەر كەمە ،بە بێ لە
ڕوودامان پێویستە پێم بڵێیت تا زیاترت پێبدەم.
(ئارنست) بەچاوچنۆكییەوە پارەكانی لە گیرفانی هاویشت
و وتی :نەخێر سوپاست دەكەم ،ئەو پارەیە قەرەبووی ئەو
خەرجییانە دەك��ات��ەوە ،كە لە ڕێگەی وەرگرتنەوەی ئەو
وەرەقانە داومە.
بریكارەكە دوای تەواوكردنی قسەكانی مااڵوایی كردووە،
لە ماڵەكە چووەتە دەرەوە و دوای ڕۆیشتنی ،ئەریكسۆن
بەپەلە سەری پاكەتەكەی كردەوە ،ئەوەی تێیدابوو لەسەر
مێزەكەی دانا .ئەو بەڵگەیەی بە خەتی خۆی نووسیوویەتی
و تێیدا پشتڕاستكرابووەوە ،كە (هۆڵتز) سیخوڕی بۆ
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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هاوپەیمانان دەكات ،لەسەر هەموو وەرەقەكانەوە بوو ،لە
پاكەتێكی گچەكەدا كە ئەریكسۆن بە دەستییەوە گرتبوو،
تەماشای مەرەكەبی مۆرەكەی كرد ،كاتێك دڵنیابوو هیچ
كەس نەیكردووهتەوە ،هەناسەیەكی ئاسوودەیی هەڵكێشا و
لەسەر قەنەفەكە دانیشت.
لەم كاتەدا (ك�لارا) هاتە ژوورەوە و پرسیی :ئایا ئەو
كاغەزانەت دەستكەوت ،كە دەتویستن؟
 بەڵێ ك�لارا ،مەمنوونم .ئێستا دەبێت ب��ڕۆم ،چونكەكارێكی گرنگم هەیە ،بەاڵم دووبارە دێمەوە بۆ سەردانت
و ئەگەر ناچاربووم زووتر ئەو شارە بەجێبهێڵم ،نامەت بۆ
دەنووسم.
هەرچەندی كالرا پێیداگرت ،كە ئەریكسۆن ئەو شەوە
لە ماڵی ئەو بمێنێتەوە و ن��ەڕوات ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەو
پیاوە ڕازی نەبوو .دوای مااڵواییكردنێكی گەرم ،بەستەیەك
پارەی بە (كالرا) دا و ڕێوڕاست بۆ هۆتێل گەڕایەوە.
چۆن هیملەر كەوتە داوەوە

ئەریكسۆن بە پێچەوانەی قسەیەك ،كە بۆ (كالرا)ی كرد،
ئەو شەوە بەندەری هامبۆرگی بەجێهێشت ،چونكە نەیتوانی
پێش ڕۆیشتنی سەردانی هاوكارە ئەڵمانییەكانی خۆی بكات،
لەبەرئەوە شەوی لە هۆتێل بەسەربرد و بۆ بەیانی ڕۆژی
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داهاتوو ،سەردانی یەك بە یەكی ئەو كەسانەی كرد ،كە لە
ئەڵمانیا سیخوڕییان بۆ دەكرد ،ئەو زانیارییانەی لەبارەی
كۆمپانیا نەوتییەكانەوە دەستەبەریان كردبوو ،بیستی و
خستییە مێشكییەوە ،پاشان بە شەمەندەفەر بەرەو بەرلین
كەوتەڕێ.
***
بەیانی ڕۆژی داهاتوو( ،بارون نۆرد هۆف) سەرۆكی
دەزگ��ای هەواڵگریی گشتاپۆ بە (ئەریكسۆن)ی وت ،كە
حوكومەتی ئەڵمانیا هێشتا ل��ەب��ارەی پێشنیازەكەیەوە
سەبارەت بە كڕینی نەوتی خاو لە سوید ،هیچ بڕیارێكی
نەداوە و بەردەوام بوو ،جەنابی ئەریكسۆن پێویستە تۆ بۆ
ماوەیەكی نادیار چاوەڕوان بیت ،تا لە بڕیاری حوكومەت
ئاگاداربیت ،چونكە ئەریكسۆن هیچ كارێكی لەو واڵتەدا
نەمابوو ،بە فڕۆكە ب��ەرەو ستۆكهۆڵمی پایتەختی سوید
كەوتەڕێ و ڕۆیشتەوە ماڵی خۆی.
دوای هەفتەیەك( ،كۆرتز) نوێنەری دەزگای هەواڵگریی
گشتاپۆ لە سوید ،تەلەفۆنی بۆ ئەریكسۆن كردووە و وتی:
گوێ بگرە ئەریك ،هەواڵێكی خۆشم بۆ تۆ پێیە ،پێویستە
چەندی زووە بێیت بۆ ئێرە.
ئەریكسۆن دەستبەجێ بە تاكسی چووهتە فەرمانگەی
گشتاپۆ و لە نووسینگەی كۆرتز ،بە ژوور كەوت.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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نوێنەری گشتاپۆ ،هەركە بینی لە شوێنی خۆی هەستا
و وتی :ئەریكسۆن هەواڵی خۆشی من ئەوەیە ،كە بەڕێز
(هیملەر) ،س��ەرۆك��ی گشتیی دەزگ���ای گشتاپۆ ،بۆخۆی
لەبارەی خستنەگەڕی پااڵوگە و كڕینی نەوتی خاو لە تۆ،
دەغلی كردووە و دەیەوێت لەگەڵ تۆ قسەبكات .پێویستە
دووبەیانی لە بەرلین بیت تابتوانیت لە كاتی خۆیدا چاوت
پێی بكەوێت.
 زۆر باشە.(كۆرتز) ب��ەردەوام بوو :تەواو ڕوون و ئاشكرایە ،كە
بەڕێز (هیملەر) لەبەرئەوە دەیەوێت لەگەڵ تۆ گفتوگۆبكات،
چونكە ڕەزامەندییان لەسەر ئەو مامەڵەیە دەربڕیوە.
***
كاتێك بۆ ڕۆژی داه��ات��وو فڕۆكەكە لە فڕۆكەخانەی
تمپلهۆفی بەرلین نیشتەوە ،ئەریكسۆن تێگەیشت ،چونكە
تەنیا بۆ چاوپێكەوتنی (هیملەر) سەفەری ك���ردووە ،بۆ
ئەو واڵت��ە چ��ووە .بۆیە وەك میوانێكی فەڕمی پێشوازی
لێدەكرێت ،بارون نۆردو هۆف و دكتۆر نیكمان (بەڕێوەبەری
كۆمپانیای نەوتی نیكمان) ،لە فڕۆكەخانە چ��اوەڕوان��ی
بوون و ئەویان بۆ هۆتێلی (ئەسپیالناد) برد .لە تەواوی
بارودۆخەكە بە شێوەیەكی شاهانە پێشوازی لە ئەریكسۆن
دەكرا ،ئەو شەوە توانیی بەوپەڕی مێشكی ئاسوودەوە لە
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هۆتێل (ئەسپیالناد) بنوێت .بۆ بەیانی ڕۆژی داهاتوو ،دوو
كارمەندی گشتاپۆ چوونە الی (ئەریكسۆن) و ئەویان بۆ
باڵەخانەی فەرمانگەی گشتاپۆ و نووسینگەی (هیملەر) برد.
پاسەوانە ڕەشپۆشەكان ،كە لە بەردەم دەرگای هیملەر
وەستابوون ،سەرەتا ئەویان پشكنی و پاش پێشوازیی
سەرەتایی ،سەرەنجام ئیزنی چوونەژوورەوەی بۆ ژووری
هیملەر پێدرا.
(هیملەر) لەپشت مێزێكی گەورە لەسەرووی ژوورەكە
دانیشتووە ،یونیفۆرمێكی ڕەنگڕەشی لەبەردابوو ،بەبێ
ئەوەی لە جێگەی خۆی بجووڵێت ،وتی :بەخێربێیت جەنابی
ئەریكسۆن ،ئێمە تەنیا جارێك لە میواندارییەك یەكتریمان
بینیوە ،ب��ەاڵم من لە كاركەرانی كۆمپانیاكانم بیستووە،
كە تۆ پیاوێكی زۆر خوێنگەرم ،بەئەدەب ،كارای و ئەوە
دەبێتەهۆی خۆشحاڵیی ئەڵمانیا ،كە لەگەڵ پیاوێكی وەك تۆ
مامەڵەی نەوت ئەنجامدەدەین ،فەرموو دابنیشە.
ئەریكسۆن بۆ ڕێزگرتن چ��ەم��اوەت��ەوە و بەرەوپێش
چ��ووە ،ئینجا لەسەر كورسییەكی گ��ەورە ،كە (هیملەر)
فەرمووی كردبوو ،دانیشت و دەستی بە قسەكردن كردووە،
بۆ ماوەی چەند خولەكێك لەبارەی بابەتی مامەڵەی نەوت
گفتوگۆیان كرد .چەندجارێك قسەكانیان بەهۆی زەنگی
تەلەفۆنەوە پچڕا ،بەاڵم (هیملەر) بەبێ ئەوەی هەر گوێی
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پێبدات ،ب��ەردەوام قسەی دەك��رد ،هەندێك جار لەبارەی
بارودۆخی ئابوورییەوە و هەندێك كاتی دیكە لەبارەی
چەكی نوێوە .باسی ئەو داهێنانەیان دەك��رد ،كە لە چاو
تروكانێكدا دوژمنی تاروماردەكرد و بڕیاربوو ئەڵمانیا زۆر
زوو س��وودی لێ وەربگرێت (ئ��ەو چەكە جگە لە بۆمبی
ئەتۆمی هیچی دیكە نەبوو ،واڵتی ئەڵمانیا هەرگیز نەیتوانی
سوودی لێ وەربگرێت ،چونكە پێش تەواوكردنی بۆمبەكە،
ئەو واڵتە شكستیخوارد)
سەرەنجام كاتێك دووبارە قسەی نەوت هاتەوەگۆڕێ،
ئەریكسۆن هەناسەیەكی ئاسوودەیی هەڵكێشا و وتی:
قوربان ،من بڕیارم داوە لەگەڵ واڵتەكەی خۆم وەبەرهێنان
بكەم ،پااڵوگەیەكی گەورە درووستبكەین و هەڵبەتە ئەو
ك��ارە قازانجی زۆرە ،من دەمەوێت پێش دەستكردن بە
درووستكردنی ئ��ەو پااڵوگەیە ،لەگەڵ یەكەم مشتەریی
خۆم ،واتە ئەڵمانیا گرێبەست واژۆبكەم ،تا مێشكم لەبارەی
فرۆشتنی نەوتەوە ئاسوودەبێت.
(هیملەر) سەری لەقاند ،ڕەزامەندیی خۆی ڕاگەیاند ،پاش
ئەوە گفتوگۆیەكی زۆریان كرد ،هیملەر لەبارەی جوولەكەوە
پرسیاری لە ئەریكسۆن كرد ،باسی زۆر بابەتی دیكە كرا
كە نووسینەوەیان لێرەدا دەبێتەهۆی ماندوبوونی خوێنەران
و سەرەنجام دوای سێ سەعات ،دووگمەی تەلەفۆنی سەر
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مێزەكەی داگرت و بارون نۆردو هۆفی بانگكرد ،فەرمانی
پێكرد كە چەندی زووە دۆسیەی تێپەڕینی تایبەتی بە
ئەریكسۆن بدرێت تا بتوانێت ،بۆ تەواوی شوێنەكانی ئەڵمانیا
هاتوچۆبكات ،بارودۆخی ئەو واڵتە( ،بەتایبەت پااڵوگەكان)
لە نزیكەوە ببینێت ،كەموكوڕییەكانیان بنووسێت .تا پاشان
بتوانێت پااڵوگەیەكی گ��ەورە لەسەر بنچینەی دواشێواز
درووستبكات ،نەوت و بەنزین بە ئەڵمانیا بفرۆشێت.
چۆنچۆنی ،دەزگای دژەسیخوڕیی ئەڵمانیا چاالكی دەكات

(ئ��ەری��ك��س��ۆن) دوان����ی����وەڕۆی ه��ەم��ان ڕۆژ ل��ەگ��ەڵ
ب��ارون (ن��ۆردو ه��ۆف) س��ەری لەچەند پااڵوگەیەكی تازە
درووستكراو دا ،چ��اوی بە هەمواندا گێڕاو هەرچییەكی
دەبینی ،بە دیقەتەوە بە مێشكی دەسپارد.
ئەریكسۆن لەو ڕۆژە ب��ەدواوە دەچ��ووە هەرشوێنێك،
هەستیدەكرد كەسێك چاودێری دەكات و تەنانەت چەندین
جاریش ،كە بۆ هۆتێلەكەی خۆی گ��ەڕای��ەوە ،هەستیكرد
كەلوپەلەكانی بەسەریەكدا دراوە و ئەوە نیشانیدەدات ،یان
حوكومەتی ئەڵمانیا گومانی لێی هەیە و یان كارمەندانی
دەزگ����ای ه��ەواڵ��گ��ری��ی گ��ش��ت��اپ��ۆ ،ب��ۆ زی��ات��ر دڵ��ن��ی��اب��وون،
لێكۆڵینەوەی لەبارەوە دەكەن.
ئ��ەری��ك��س��ۆن (ك���ە ئێستا ڤ��ی��زای ه��ات��وچ��ۆی تایبەتی
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شەخسی هیملەری پێبوو) ،دەچووە هەر شارێك چاودێری
دەكرا ،لەو كارە زۆر تووڕەبووە ،دەترسا لەگەڵ هەموو
سیخوڕان و كارمەندانی نهێنیی هاوپەیمانان ،كە لە ئەڵمانیا
دەژیان( ئەو ناوونیشانەكانیانی دەزانی) ،پەیوەندی بكات
و ئەو زانیارییەی دەستەبەری ك��ردووە ،پێیان ب��دات تا
تەلەفۆن بۆ بەریتانیا ،یان ئەمەریكا بكەن ،چونكە دەچووە
هەرشوێنێك ،كەسێكی نەناسیاو و گوماناوی چاودێری
دەكرد( ،ئەریكسۆن) ئەمینترین چارەسەری لەوەدا بینی،
كە تەلەفۆن بۆ چەند كارمەندێكی هاوپەیمانان بكات و بە
توبێژی ڕەمزی لەگەڵیان ،وادەی چاوپێكەوتن لە شوێنی
یانەی شەوانە دابنێت .كاتێك دەچووە یانەیەكی شەوانە،
چاودێریكاری گوماناوی ،لە دەرەوە لە بەردەم دەرگاكە
چاوەڕوانی دەك��ات ،نەیدەزانی كە ئەریكسۆن لەناو ئەو
خانووە خراپە ،چاوی بە تەواوی هاوكارانی كەوتووە و
ڕاپۆرتی ئاڵوگۆڕدەكرد.
***
شەوێك شتێك ڕوویدا ،ئەریكسۆنی تووشی ترسولەرز
و دوودڵ��ی كرد ،بەو مانایە كە چاوی بە كەسێك كەوت
پێیوابوو پێش چەند ساڵێك مردووە ،مەسەلەكە بەم شێوەیە
ب��وو ،شەوێك ئەریكسۆن لە شەقامێكی قەرەباڵغی (لیپ
زیك)ی ئەڵمانیا پیاسەی دەكرد ،چاودێریكاری گوماناوییش
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بە مەودایەكی دیاریكراو ب��ەدوای دەك��ەوت .ئەریكسۆن
تازە لە سەردانیكردنی پااڵوگەی (بوهلن) هاتووهتەوە و بە
شەقامەكاندا پیاسەی دەكرد ،بە داخ و پەژارەوە تەماشای
باڵەخانە وێرانبووەكانی شارەكەی دەكرد كە لەناكاو دەنگێك
لە پشتییەوە هات و وتی :ئاخ ئەوە تۆی ئەریكسۆن؟ چ
بەركەوتنێكی چاوەڕواننەكراوه.
(ئ��ەری��ك��س��ۆن) خێرا گ��ەڕای��ەوە و چ��اوی ب��ە پیاوێكی
چوارشانە كەوت ،كە بەرەوڕووی وەستابوو ،بەزەحمەت
بەری بە حەپەسان و ترسی خۆی گرت ،بزەیەكی كرد و
وتی :خوایە گیان ،ئەوە (فرانز شرۆیدەر)ە.
(ش��رۆی��دەر) ڕۆژان���ی پێش ش��ەڕ چەندین ج��ار لەگەڵ
ئەریكسۆن مامەڵە و ئاڵوگۆڕی نەوتی ئەنجامداوە ،بە
ئەڵمانییەكی دەمارگیر ئەژماردەكرا .هەرگیز نێوان ئەو
دووان��ە گەرموگوڕ نەبووە و سااڵنێكە ئەریكسۆن ئەو
پیاوەی نەدیتبوو ،كە لە كاتی شەڕدا كوژراوە.
(ش��رۆی��دەر) بەگومانەوە وت��ی :ئەریكسۆن تۆ لێرە چ
دەكەیت؟ من مەبەستم بوو بۆ ت��اران بچم و چ��اوەڕوان
بووم تۆ لە شوێنێكی ئەو شارە ببینم ،كە بۆ كۆمپانیاكانی
نەوتی ستاندارد و تەكساس كاری قاچاخ دەكەیت ،هاوڕێ
پێم بڵێ تۆ لە ئەڵمانیا چ كارێك دەكەیت؟
ئ��ەری��ك��س��ۆن پ��ێ��ك��ەن��ی و ئ��اخ��ێ��ك��ی هەڵكێشا و وت��ی:
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بەسەرهاتێكی دوورودرێژی هەیە .ئێستا كە هەردووكمان
مەرامێكمان هەیە و نازیین ،پێویست بەوە ناكات ڕقمان
لە یەكتری ببێتەوە .وەرە با بڕۆین (شرۆیدەر) پەرداخێك
مەشرووب بخۆینەوە ،من بەسەرهاتی خۆمت بۆ باسبكەم.
(شرۆیدەر) سەری لەقاند و وتی زۆر باشە .با بڕۆین،
بەاڵم من پێم سەیرە تۆ چۆن گ��ۆڕاوی .ئێمە پێشتر بۆیە
ناكۆكیكمان هەبوو ،كە تۆ الیەنگریی ئەمەریكات دەكرد ،من
ئەڵمانیا ،بەاڵم ئێستا دژی ئەمەریكا كاردەكەیت و ئایا ئەوە
سەیرنییە؟
هەردووكیان چوونە ناو ڕیستۆرانتێكەوە و ئەریكسۆن
لەپشت شووشەكەوە ئەو پیاوەی بینی ،كە لە هەمووشوێنێك
چاودێری دەكرد.
گ��ارس��ۆن مەشرووبەكەی بۆ بردنە س��ەر مێزەكە و
ئەریكسۆن لە شرۆیدەری پرسی ،بە چییەوە خەریكە و
لەكوێ دەژی ،شرۆیدەریش وەاڵمی هەموو پرسیارەكانی
دایەوە.
ئەریكسۆن لەبەرئەوە ترسی لەو پیاوەی هەبوو ،كە
پێش سااڵنێك دژی ئەڵمانیا كاری دەكرد و بە دەستپێكردنی
شەڕ ،تەواوی مامەڵەكانی خۆی لەگەڵ ئەو واڵتە تێكدابوو،
ئەگەر (شرۆیدەر) دەیزانی دووبارە كار بۆ ئەڵمانیا دەكات،
تەنانەت س��ەردان��ی پااڵوگەكانی ئ��ەوێ دەك��ات ،بێگومان
256

فیل هایریخ،

یەكسەر تێدەگەیشت كە لەژێر كاسەكەدا نیوە كاسەیەك
هەیە ،چونكە ئەریكسۆن بۆخۆی دەچێتە ناو كاری نەوت و
خستنەگەڕی پااڵوگەكان و پێویست بەوە ناكات سەردانی
ه��ەم��وو پااڵوگەكانی ئەڵمانیا ب��ك��ات ،بێگومان دەی��زان��ی
ئ��ەو سیخوڕە و كەسێك كە شوێنی پااڵوگەكان دەدات��ە
هاوپەیمانان ،خودی ئەریكسۆنە.
لە كاتی نۆشكردنی مەشرووب( ،شرۆیدەر) ئەوەندە
پەیجووری ك��رد ،كە ئەریكسۆن ناچاربوو هەمووشتێك
بڵێت و ڕایگەیاندبوو شرۆیدەر دەزان��ی من بازرگانێكم،
بازرگانیش زۆر لە دوورەوە بۆنی پارە دەكات .من ئێستا
لەگەڵ ئەڵمانیا كاردەكەم ،سەرەڕای ئەوەی نازیم ،لەگەڵ
ئ��ەو واڵت���ەش گریێبەستم ك���ردووە ،ك��ە ن��ەوت��ی پێویست
دابینبكەم.
(شرۆیدەر) سەری لەقاند و هەردووكیان لە ڕیستۆرانتەكە
هاتنەدەرەوە ،كاتێك گەیشتنە شەقامەكە ،مااڵوایی كردووە،
وادەی یەكتربینینەوەیان داناوە ،لە یەكتری جیابوونەوە.
ئەریكسۆن دوای ڕۆیشتنی ئ��ەو پیاوە ،دڵنیابوو كە
بێگومان گومانی كردووە ،ڕاپۆرت دەداتە پۆلیسی گشتاپۆ
و پێویستە چەندی زووترە بەر بەو كارە بگیردرێت .بۆیە
خێرا چووە ناو ڕیستۆرانتەكەوە ،لەژێر چاوانەوە بینیی،
كە دیسانەوە چاودێریكاریی گوماناوی لە بەر دەرگاكە
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وەستاوە.
ئ��ەری��ك��س��ۆن ب��ەه��ێ��واش��ی ب���ەرەو دەرگ����ای سەرەكیی
ڕیستۆرانتەكە چ��ووە ،بێئەوەی سەرنجی چاودێریكار
ڕابكێشێت ،چووەتە دەرەوە و بۆ كۆاڵنێك بایداوەتەوە و
خێرا ڕایكرد ،دوای خولەكێك كۆاڵنەكەی بەجێهێشتووە و
پێی ناوەتە سەر شەقامەكە .نە شوێنەوارێك لە ڕیستۆرانتەكە
دەبینرێت ،نە چاودێریكار ،بەهۆی بوونی چوار ڕیانێك و
كۆاڵنێكی تەسك ،ئەریكسۆن ڕیستۆرانتەكەی بەجێهێشتبوو
لەجیاتی( ،شرۆیدەر) ،كە بەخێرایی لە پیادەڕەوەكە دەڕۆیشت
دەبینرێت( ،ئەریكسۆن) لەوپەڕی ترسدا زانی ئەو پیاوە بە
ڕێگایەكدا دەڕوات ،كە بە دەزگ��ای گشتاپۆ كۆتایی دێت.
بۆیە لەسەرخۆ چاودێری كرد ،چاوەڕوانی كوشتنی بوو.
بیرۆكەی كوشتنی مرۆڤ ،جەستەی ئەریكسۆنی بەلەرز
خست ،بەاڵم تێگەیشت هیچ چارەیەكی دیكەی نییە.
ه���ەروەك (ش���رۆی���دەر) ب��ەرەوپ��ێ��ش دەچ���وو ،لەناكاو
لە ب��ەردەم كابینەی تەلەفۆنێك وەستا و دوای كەمێك
بیركردنەوە ،چووە ژوورەوە و ئەریكسۆن لە پیادەڕەوەكەی
بەرامبەرەوە ڕایكردووەتە الیەكەی دیكە ،خۆی گەیاندە
كابینەی تەلەفۆنەكە و گوێی لێ بوو ،كە (شرۆیدەر) لە
گووشییەكەدا دەڵێت ئالۆو ئالۆ و نۆرد هۆف ...گوێ بگرە،
من هەر ئێستا سەردانت دەكەم و بۆیە تەلەفۆنم كرد وتم
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نەكات بڕوات .بابەتێكی زۆر گرنگە ،..بەڵێ ،سەبارەت بە
پیاوێكە كە من دڵنیام سیخوڕی دوژمنە ،بەڵێ ..هەر ئێستا
دێم.
لەوكاتەدا ئەریكسۆن سەیرێكی دەورووب���ەری كرد،
چونكە دنیا تاریكبوو ،كەس لەو دەورووبەرەی نەدەبینرا،
بۆیە لەسەرخۆ دەستی لە گیرفانی ڕۆكردووە و چهقۆیەكی
گ��ەورەی دوگمەداری دەرهێنا و بە داگرتنی دوگمەكەی،
نوكێكی درەوش��اوە و درێژ درێژدەرپەڕی و ئەریكسۆن
وەك تیسكەی تفەنگ ،شۆقاوی بۆ پێشەوە هاویشتووە،
دەرگ��ای كابینەی تەلەفۆنەكەی ك��ردەوە و چەقۆكەی لە
پشتەملی (شرۆیدەر) ڕۆكرد ،دەریهێنایەوە و چەقۆیەكی
دیكەیشی لە گازەرای پشتی دا.
(شرۆیدەر) تەنانەت بەبێ ئەوەی نووزەیەكی لێوەبێت،
بە لەشی خوێناوییەوە بە پێشدا ك��ەوت ،كەوتە باوەشی
ئ��ەری��ك��س��ۆن��ەوە و دەس��ت��ەك��ان��ی ڕاوەش���ان���د .ئەریكسۆن
چەقۆكەی هەڵبڕی تا زەربەی دیكەی لێبدات ،بەاڵم هەمان
كات دەنگێك لەناو تاریكییەكەوە هەستا و پیاوێك وتی :ئایا
هیچ ڕوویداوە؟
یەكسەر دڵی ئەریكسۆن داتەپی و سەری گێژی خوارد،
چونكە لەژێر چاوانەوە هەستیكرد ،كە پۆلیسێكی بەتەمەن
چەند هەنگاوێك دوورتر لە كابینەی تەلەفۆنەكە وەستاوە،
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لە تاریكییەكەوە تەماشایان دەكات.
ئ��ەری��ك��س��ۆن خ��ێ��را چ��ەق��ۆك��ەی خستە ن���او گیرفانی
ش����رۆی����دەرەوە ،س���ەری ب���ردە پ��ێ��ش و ل��ەن��او گووشیی
تەلەفۆنەكەدا وتی :داوای لێبوردن دەكەم مارین ،خولەكێك
چاوەڕوان بكە.
ئەریكسۆن لە كاتی قسەكردندا ،بە دەستی ڕاستی
خۆی ،كە لە ملی (شرۆیدەر)ی هااڵندبوو ،هەوڵیدا تین بداتە
قوالبی دەرگای تەلەفۆنەكە ،پەیوەندییەكە بپچڕێنێت ،واتە
بڕینی پەیوندییەكە لەگەڵ دەزگای گشتاپۆ ،گووشییەكەی
ب��ە دەس��ت��ی چ��ەپ گ��رت��ووە ،بەپێكەنینەوە ب��ە پۆلیسە
بەتەمەنەكەی وت :ئ��اخ قوربان هیچ نەبووە تەنیا ئەو
هاوڕێیەی من زۆری خواردووهتەوە و دەیەوێت تەلەفۆن
بۆ هاوسەرەكەی بكات ،بڵێت ئەمشەو ناتوانێت بچێتەوە
ماڵەوە .پۆلیسەكە سەری ڕاوەشاند و بەبێ ئەوەی هەست
بكات پیاوەمەستەكە ،جگە لە جەستەیەكی شەاڵڵی خوێن
هیچی دیكە نییە( ،چونكە ئەریكسۆن بە شێوەیەك لە
بەر دەرگای كابینەكە وەستابوو ،نەیدەهێشێت جەستەكە
ب��ەت��ەواوی بینرێت) ل��ەس��ەرخ��ۆ پرسیی :دەت��وان��م هیچ
یارمەتییەكت بدەم؟
ئەریكسۆن وەاڵم��ی��دای��ەوە :نەخێر ،سوپاست دەك��ەم.
بۆخۆم دەتوانم بیبەمەوە ماڵەوە.
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 هاوڕێیەكی دڵسۆزیت.ئەریكسۆن لەپی دەستی چەپی لەسەر تەلەفۆنەكە دانا
و وت��ی :ئالۆو ،مارلین منداڵەكان چۆنن؟ من هەر ئێستا
(گریدا) دەهێنمەوە .بەڵێ ...بەڵێ دیسانەوە كەمێك مەست
بووە .هیچ نییە .ئەریكسۆن دوای تەواوكردنی قسەكانی
گووشییەكەی لە شوێنی خۆی دانایەوە ،پۆلیس لە كاتێكدا
س��ەری بەخەمبارییەوە ڕادەوەش��ان��د ،دوورك��ەوت��ەوە و
دوای كەمێك ،لەسەر پێچی شەقامەكە لەبەرچاوان ونبوو،
ئەریكسۆن وەك برووسكە چەقۆكەی لە گیرفانی شرۆیدەردا
دەرهێنا و بەرزیكردووهتەوە ،جارێكی دیكە نووكەكەی لە
سینگی (شرۆیدەر) ،كە هێشتاش كەمێك دەجوواڵ ،ڕۆكرد
و چەند جارێك دووبارەی كردەوە ،دوای ئەوەی بەتەواوی
لە مردنی ئەو پیاوە دڵنیابوو ،جەستەكەی فڕێداوەتە سەر
زەوی و بە ڕاك��ەڕاك ،وەك كەسێك ماخولیای كەوتبێتە
لەشییەوە ،بەرەو شەقامی (هۆڵتین) ڕۆیشت ،كاتێك لە هێڵی
ئاسن نزیكبووەوە ،دەستەكانی لەژێر بەلوعەیەكدا شووشت
و زانیی ،كە پێویستە چەندی زووە ئەڵمانیا بەجێ بهێڵێت،
چونكە پۆلیس گومانی لێدەكات و بەدوایدا دەگەڕێن.
داوەكە دادەخرێت

ئەریكسۆن ه��ەر ئ��ەو ش��ەوە ،بە یەكەم شەمەندەفەر
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ش��ارەك��ەی بەجێهێشت .ل��ە وێستگەی شەمەندەفەرەكە
هەستی كردبوو ،كە چاودێریكارەكە (كارمەندی گشتاپۆ) ،لە
قووژبنێك وەستاوە و چاودێری دەكات .بەردەوام لە خۆی
دەەپرسی ،ئایا نەیدەتوانی بە شێوازێكی دیكە كاربكات؟
نەیدەتوانی ئەو پیاوە نەكوژێت؟ ئایا كوژراوەكەش ژن و
منداڵی هەیە ،یان نا؟
ئەریكسۆن خۆشحاڵ بوو بەوەی ئەو بابەتە نازانێت ،لە
خۆی ڕادەخوڕی ،كە كوشتنی ئەو پیاوە پێویستبوو.
كاتێك ئەو بیرۆكەیە مێشكی هەراسان كردبوو ،لەناكاو
فیكەی شەمەندەفەرەكە لێدرا و پێش ئەوەی موسافیرەكان
بزانن چی ڕوویداوە ،دەنگێكی گوێكەڕكەر هەستا و فڕۆكەی
هاوپەیمانان لە ئاسماندا بینران ،ئ��ەو ف��ڕۆك��ەی بەسەر
ئاسمانی شەمەندەفەرەكەدا تێدەپەڕی ،ناپاڵمی بەردەدایەوە.
ش��ەم��ەدەف��ەرەك��ە ه��ەڵ��گ��ەڕای��ەوە و دەن��گ��ی گریانی ژن
و منداڵەكان هەستاو زۆرب��ەی موسافیرەكان ك��وژران و
بەاڵیەكی وەهایان بەسەردا هاتبوو ،كە (ئەریكسۆن) ئەوەی
بە ڕۆژە لەبیرنەكراوەكانی تەمەنی خۆی زانی ،بە ئاستێك
بە بینینی دیمەنی ئەو كوشتارە دڵتەزێنە ناڕەحەت بوو ،كە
پاشان لە ڕاپۆرتەكەی خۆیدا بۆ دەزگای سیخوڕیی بەریتانیا
نووسی :هەرگیز پێویستی بە كوشتارێكی وەهای نەدەكرد،
پێویستە فڕۆكەكان تەنیا هێرش بكەنەسەر سەنگەرەكانی
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سوپا ،نەك خەڵكی سڤیل بكوژن.
كاتێك شەمەندەفەرەكە ئ��اوەژووب��ووەوە ،ئەریكسۆن
خۆی لە شووشەكەوە هەڵدایە خوارەوە و توانیی ڕزگاری
بێت .ناوونیشانی وردی پ��ااڵوگ��ەك��ان و تاقیگەكانی لە
مێشكیدا م��اوەت��ەوە ،هەوڵیدەدا لەبیری نەكات ،كە تۆپە
تەیارە شكێنەكانی ئەڵمانیا لە چ شوێنێك دان���راون ،یان
كارگەی درووستكردنی چەك كەوتوونەتە كوێوە.
***
ئەریكسۆن لەوێوە بۆ (بەرلین) ڕۆیشت و ڕاستەوخۆ
سەردانی دەزگ��ای گشتاپۆی كرد ،و چووە نووسینگەی
ك��اری ب��ارون ن��ۆدر ه��ۆف .دەی��زان��ی تا ئێستا پۆلیس بە
تاوان و سیخوڕییەكەیانی نەزانیوە و بە بارون نۆدر هۆفی
وت ،كە دەیەوێت بگەڕێتەوە بۆ ستۆكهۆڵم و كارەكانی
كۆمپانیای نەوتی خۆی بكات.
دەستبەجێ ڤیزای بۆ واژۆكرا و ئەریكسۆن تەلگرافێكی
بۆ پرنس كارڵ كرد ،جوواڵنی خۆی ڕاگەیاند.
ئەریكسۆن دەیزانی ئەركەكەی بە گەڕانەوەی بۆ سوید
كۆتایی پێدێت ،فڕۆكەكانی هاوپەیمانان بە بۆردومانكردنی
تێكڕای پااڵوگە تازەدرووستكراوەكان ،شكستێكی گەورە
بەسەر ئەڵمانیادا دێنن.
بۆ بەیانی بە یەكەم فڕۆكە ب��ەرەو ستۆكهۆڵم فڕی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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و لە فڕۆكەخانەی ئەو ش��ارە ،ژمارەیەك لە كارمەندانی
ئەنتلیجیتسی هەواڵگریی ئەمەریكا و بەریتانیا و هەروەها
پرنس كارڵ چاوەڕوانی بوون ،هەموویان بەیەكەوە چوونە
ماڵی ئەریكسۆن .ئەریكسۆن ت��ەواوی ڕاپۆرتەكانی خۆی
ڕادەستی ماژۆر (برادلی) كرد ،برادلیش ڕاپۆرتەكانی كردە
فایلیك و بۆ ئەمەریكای نارد ،دەقی ئەو فایلە بەم جۆرەی
الی خوارەوەیە:
ڕاپۆرتەكەی ئەریك ئەریكسۆن دەربارەی پااڵوگەكان و
بارودۆخی ناوخۆی ئەڵمانیا ،پااڵوگەكانی شاری (ئەندۆف)
لە نوێ چاككراونەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا پااڵوگەیەكی گەورە
لە ناوچەی باكوور ،چواردە كیلۆمەتر دوورتر لە شارەكە،
درووستكراوە و ئامادەیە بۆ بەكارهێنان .لە نەخشەی
پاشكۆكە شوێنی دەقیقی ئەو پااڵوگەیە دەستنیشانكراوە.
ل��ە 75%ی پ��ااڵوگ��ەك��ان��ی لیۆناوهیل و مرسبۆرگ
تێكوپێكدراون و حوكومەت بڕیاریداوە چاكیان بكاتەوە.
هێرشكردنەسەری زۆر ب��ەس��وودە و ورەی ئەڵمانیای
لەرزۆك كردووە.
ل��ۆت��ز ك���ۆن���درۆف :ل��ە پ���ەالم���ارەك���ەی ئ���ەو دوای��ی��ەی
هاوپەیمانان ،شەست ه��ەزار بۆمب بەسەر ئەو شارەدا
بەردراوەتەوە ،كارگەی بەرهەمهێنانی ئەوێی لەگەڵ زەوی
تەختكردووە ،زیانەلێكەوتووەكانیان بە شێوەیەكن ،كە
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بەكەڵكی چاككردنەوە نایەن....
(ڕاپ��ۆرت��ێ��ك��ی دی��ك��ەش ل��ێ��رەدا زی���ادك���راوە ،ك��ە خ��ۆ لە
تۆماركردنیان دەپارێزرێت ،چونكە دەبێتەهۆی بێزاریی
خوێنەران)
ئەنجامی ئەركەكە

پ��اش��ان ف��ڕۆك��ە ش��ەڕك��ەرە ئەمەریكییەكان ،بەباشی
سوودیان لە نەخشەكەی ئەریكسۆن وەرگرت و هێرشیان
كردەسەر چاڵەنەوتییەكانی ئەڵمانیا.
پااڵوگەكانی ئەڵمانیا بە هاتنی پاییز ،دوو ئەوەندەی
پێشوویان بەرهەمهێنراوەكانیان زیادكرد ،بەاڵم ئەڵمانیا
ڕۆژ بە ڕۆژ پاشەكشەی دەكرد ،چۆكی دادەدا .سوپاكانی
ئەڵمانیا زەبوونانە هەوڵیاندەدا لە بەرەی خۆرئاوا خۆیان
بگرن و هیتلەر دیسانەوە هیوای هەبوو ،س��ەب��ارەت بە
داهاتووی واڵتەكەی گەشبینبوو .نەخشەی هیتلەر ئەوەبوو
كە قەناعەت بە هێزەككانی خۆرئاوا بكات ،هەرگیز ئەوان
ناتوانن ئەڵمانیای نازی تێكبشكێنن و بە چۆكی دابێنن.
لە 16ی كانونی یەكەمی  ،1944هیتلەر بەڵێنی بە
جەنەراڵەكانی خۆیدا ،كە بەنزینی پێویست بۆ فڕینی دووری
سێسەد میل ئامادەبكات.
بە مێژووی 8ی حوزەیران ،ئەڵمانییەكان ناچاربوون
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پ��اش��ەك��ش��ەب��ك��ەن .ل���ەو ك���ات���ەدا ئ���ای���زن���ه���اوەر ب��ڕی��اری
بۆردومانكردنی ناوچە نەوتییەكانی ئەڵمانیای دەركردبوو،
س��وپ��ای ڕووس��ی��ا درێ���ژەی ب��ە پێشڕەوییەكانی خ��ۆی و
داگیركردنی شارەكانی ئەڵمانیای دەدا .فاكتەری سەرەكی
و گرنگی پێشڕەوی سوپای س��وور (سۆڤێت) لە خاكی
ئەڵمانیادا ،هەڵەی سیاسیی هیتلەربوو ،چونكە ئەو تێكڕای
هێزەكانی واڵتی لە بەرەی خۆرئاوا چڕكردبووەوە ،كەمیی
سووتەمەنی پێش هەمووشتێك كاری لە بەرەی خۆرئاوا
كرد.
لە 27ی ح��وزەی��ران��ی  ،1945هیتلەر تەسلیمی ڕای
جەنەراڵەكانی بوو ،بڕیاریدا سوپایەكی ت��ەواو (لەشكری
شەشەمی ئێس ئێس) ،ڕەوان���ەی خ��ۆرئ��اوا بكات ،تا بەر
بەێشڕەویی ڕووسەكان بگرن .بەاڵم نەبوونی بەنزین بۆ
ئۆتۆمبێلەكانیان ،وایكرد سەربازەكان لە ڕێگەی جادەكانەوە
سەفەرنەكەن ،بەڵكو بەو شەمەندەفەرانە ڕەوانەی بەرەكان
بكرێن ،ك��ە ب��ە خ��ەڵ��ووزی ب���ەرد ئیشیان دەك���رد ،ب��ەاڵم
سەرنج ب��ەوەی كە ویلەكان خراپ زیانیان بەركەوتووە،
چاككردنەوەیان پێویستی بە چەندین هەفتە كات بوو ،بۆیە
ئەو كارە وادەكات ،كە هێزی هاوكاری درەنگ بگات.
لە بەرەی خۆرئاوا ،لەو كاتەی ،كە لەشكری هاوپەیمانان
درێژەی بە پێشڕەویی خۆی دەدا ،پااڵوگەكانی ئەڵمانیاش
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بۆردومان دەكران.
ئایزنهاوەر لە كتێبی شەڕ لە ئەورووپادا دەنووسێت:
24ی مانگی ئادار ،ناوچە نەوتییەكان (ڕوهەر) بۆردومان
كران ،ئەوە وایكرد ڕووداوێكی سەیر ڕووبدات.
بەو مانایەی كە دوای چەند ڕۆژێك لەشكری 2500000
كەسی ج��ەن��ەراڵ (م��دل) ،س���ەرەڕای لەشكری 100000
كەسی (ئاڕمچ فنك) ،لەالیەن هێزەكانی جەنەڕاڵی ئەمەریكی
گەمارۆدراون و تەسلیم بوون.
ج��ەن��ەراڵ (م���دل)ی ئەڵمانی خ��ۆی كوشت325000 ،
س��ەرب��ازی ئەڵمانی چەكەكانی خ��ۆی��ان ف��ڕێ��دا( ،ئ���ەوە لە
ستالینگراد ڕوویدا).
ڕێك دوای سێ هەفتە ،واتە 10ی مانگی ئاداری ،1945
ئەڵمانیا بە بێ پابەند و مەرج تەسلیم بوون.
دوایین شەڕ
ئەنجامی ئ��ەرك��ەك��ەی ئەریكسۆن و پرنس ك���ارڵ ،لە
الپەڕەكانی پێشتر نووسرا ،بەاڵم ئەوەی دەمێنێتەوە ئەوەیە،
كە لە شەش مانگی دووەم شەڕی ئەورووپا چ كارێكیان
دەكرد؟
ئەو دوو كەسە تا ئەو ڕۆژەی ئەڵمانیا شكستیخوارد،
وەك ن��ازی خۆیان نیشاندەدا ،ب��ەاڵم دوای شكستهێنانی
ئەو واڵت��ە و خۆكوشتنی هیتلەر و بەدیلگیرانی ت��ەواوی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دەس���ەاڵت���داران ،ئ���ەوان ماسكی ڕووی خ��ۆی��ان داڕن���ی و
هەمووان زانییان ،كە بە پێچەوانەی بۆچوونی پێشوویان،
نیشتمانفرۆش نین و كاریان بۆ دوژمن نەدەكرد ،تەواوی
سەرۆك كۆمپانیا نەوتییەكانی ئەڵمانیاش ،كە هاوكاریی
ئەریكسۆنیان دەكرد ،دیاریی مفتیان لەالیەن هاوپەیمانانەوە
وەرگ��رت ،ڕۆژنامەكان بابەتیان لەبارەی ئەریكسۆنەوە
باڵوكردەوە و هەمووان ،ناویان دەنا (ئەو پیاوەی گاڵتەی
بە هیملەر كردبوو).
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4
پیاوێك كە
مەك كلینی كوشت
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سیخوڕی سیما مندااڵنە دەستی لەسەر
پەلەپیتكەی حەوت خۆرەكە داناو...

هیچ ك��ەس سەرنجی ل��ەس��ەر ئ��ەو گەنجە مێرمنداڵە
نەبوو ،كە لە ڕیزی پێشوازیكارانی پرێزدنت مەك كیلنیدا
وەستابوون( .مەك كینلی ساڵی  ،1901سەرۆككۆماری
ئەمەریكابوو)).
ئ��ەو گەنجە ه���ەروەك وت��را ڕوخسارێكی پاكیزەیی
هەبوو ،هەرگیز نەدەكرا گومانی ئەوەی لێ بكەیت ،سیخوڕ
و خراپەكار بێت .پارێزەران (گ��ارد)ی سەرۆككۆمار ،كە
ب��ەردەوام بە ب��ەردەم خەڵكەكەدا تێدەپەڕین و تەماشای
بیچم و دەموچاویانیان دەكردن ،هەرگیز گوێیان بەو نەدەدا،
چونكە بیچمی ئەو منداڵە لە پێوانە بە هەموو تەماشاكهران ،
وەك فریشتەیەك بوو لە دراوسێیەتیی شەیتان دا.
گەنجە ڕوخسارمندااڵنەكە ب��ەردەوام سەیری سەعاتە
گەورەكەی سەر دیوارەكەی دەك��رد ،كە زەنگی سەعات
چواری دوانیوەڕۆی لێدەدا و هەرخولەكێك كە تێدەپەڕی،
زیاتر لە ئامانجەكەی نزیكتردەبووەوە ،هەمیشە لە خۆی
دەپ��رس��ی :دەبێت چەند چ���اوەڕوان بێت ،پەنجا خولەك،
دە خولەك؟ ئەوەندەی پێنەدەچوو ،كە ئەو ڕووب��ەڕووی
سەرۆككۆمار دەوەستا و بەبێ هیچ لەمپەرێك كارەسات،
كە لە ئەورووپا ڕوویدابوو ،لە ئەمەریكاش ڕوودەدات.
پ��ی��ی��اوێ��ك��ی ك���ورت���ەب���ااڵ ل���ە ب�������ەردەم ئ����ەو گ��ەن��ج��ە
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ڕوخسارمندااڵنەیە وەستابوو ،كە ب��رۆی پڕ و سمێڵێكی
درێ���ژی ه��ەب��وو ،یەكێك ل��ە پ��اس��ەوان��ان��ی سەرۆككۆمار،
دووراودوور چ��اودێ��ری��ی ئ��ەو پ��ی��اوەی دەك���رد ،چونكە
پاسەوانەكان هەموویان فەرمانیان پێكرابوو ،كە لەگەڵ
بینینی هەركەسێكی گوماناوی ،لە ڕی��زی تەماشاكهران
بیهێننەدەرەوە و نەهێڵن لە پرێزدنت نزیكبێتەوە.
پاسەوانانی سەرۆككۆمار بریتیبوون لە دوازدە پیاوی
مەدەنیپۆش ،كە لەناو تەماشاكهران بوون ،بیست و دوو
كارمەندی نهێنی ،تیپێك س��ەرب��ازی چەكدار و تیپێكیش
سەربازی سوارە سەرەڕای سی و پێنج پۆلیس ،تەواوی
ئەوانە وەك بڵێی پێشتر بەیەكەوە كەینوبەینیان كردووە،
هەرگیز سەرنجیان لە گەنجە ڕوخسارمندااڵنەكە نەدەدا و
تەنانەت نەدەزایە مێشكیشیانەوە ،كە ئەو مرۆڤێكی ترسناك
بێت و نابێت گومانی لێبكەن ،بەڵكو پێویستە چاودێریی
پیاوە كورتەبااڵ ،سمێڵبابڕ ،پێستڕەش و مل ئەستوورەكە
ب��ك��ەن ،ك��ە لەپشت س��ێ گەنجەكەوە وەس��ت��اب��وو ،چونكە
سەروكەللەیان ئاگری لێدەباری.
پیاوە گەنجەكە ،كە چاوەڕوانی كوشتنی سەرۆككۆمار
ب��وو ،ب��ە شێوەیەكی سەیر خوێنساردبوو ،دەی��زان��ی لە
كارەكەی خۆی سەركەوتوو دەبێت ،زۆر لەو كارە دڵنیابوو،
چونكە چوار ڕۆژی تەواو بەرنامە بۆ ئەو كوشتنە دانراوە،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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لەو ب��ارەی��ەوە بیری ك��ردب��ووەوە .ئێستا رۆژی چ��وارەم،
دەیویست نەخشەی شومی خۆی جێبەجێ بكات ،لە خۆی
ڕادەخوڕی كە هێمن و پشوودرێژ بێت.
پۆلیسێكی یونیفۆرم لەبەر ،بە بەردەمیدا تێدەپەڕی و
بەپێی ئەو پیشەیەی كە هەیبوو ،بەگومانەوە تەماشای
هەموو كەسی دەك��رد ،چەند ساتێكیش لە سیمای گەنجە
ڕوخسار مندااڵنەكە ڕاما.
پیاوەگەنجەكە لیكی دەمی قووتدایەوە و لەناكاو شەپۆلی
ترسبوونی داگ��رت ،لە خۆی پرسی ئەگەر من بناسن...
ئەگەر  ،...ب��ەاڵم ڕستەی خەیاڵەكانی بەهۆی تێپەڕینی
پۆلیس ب��ڕدران و هەناسەیەكی ئاسوودەیی هەڵكێشا و
پۆلیس سەیری بیچمی تەواوی ئامادەبووانی كرد.
گەنجە چەكدارەكە ،ورەی بە بەر خۆی نایەوە .هیچ
كەس نایناسێت و گومانی لێی نەبوو .تاكە كارێك دەبووایە
بیكردبایە ،چ��اوەڕوان��ی ب��وو .زۆر زوو ت��ەواوی دنیا لە
كارەكەی دەكەوێتە لەرزە و هاوڕێكانی لە پێنج كیشوەری
ج��ی��ه��ان ،ئ���ااڵی س���وور دەش��ەك��ێ��ن��ن��ەوە ،س��ەرك��ەوت��وان��ە
ڕیزدەبەستن.
ئەو بیرۆكانە یەك بەدوای یەكدا بە مێشكیدا تێدەپەڕین.
كەمێك دوورت��ر لەپشت شوێنی دانیشنی سەرۆككۆمار،
دوورتر لە دەررگای چوونەدەرەوە بەبێ هیچ پاسەوانێك،
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سەعاتێكی دی���واری گ���ەورە ه��ەب��وو ،گەنجە ناجسن و
شیكپۆشەكە ،بهدڵەكوتەوە ،بەردەوام تەماشای دەرگا و
سەعاتەكەی دەكرد .نەخشەكەی ئەوەبوو دوای كوشتنی
سەرۆككۆمار ،بگەڕێتەوە و دەسڕێژ لە جەماوەرەكە بكات و
پاشان ،سوودی لە شێواوی و تێكەوەچڕژانی بارودۆخەكە
وەرگ��رت��ووە ،لەو ڕێگایەوە لە دەرگ��ای چ��وون��ەدەرەوەوە
ڕابكات و بۆی دەربچێت.
تەواو بە ئەنجامی كارەكەی گەشبین بوو ،دەیزانی تا
چەند خولەكێكی دیكە ،بە سێیەمین پیاو ئەژماردەكرێت ،كە
لە ماوەی سی و شەش ساڵ ،سەرۆككۆمارێكی ئەمەریكای
تیرۆركردووە .یەكەمین پرێزدنێك كە كوژراوە ،ئەبراهام
لینكۆڵن ،دووەمیان گارفیڵد بوو ...ئەمڕۆ ...شەشی ئەیلولی
ساڵی  ،1904ویلیام م��ەك كلینی ،بیست و پێنجەمین
سەرۆككۆماری ویالیەتەیەكگرتووەكان دەكوژرێت.
تا ئەو ڕۆژە (دوانیوەڕۆی شوومی ڕۆژی هەینی) ،ڕێك
شازدە ساڵ و دوو مانگ پێش شۆڕشی گەورەی ڕووسیا
تێدەپەڕی .لە 10%ی ئەمەریكییەكان ،پەیوەندییان بە حیزبی
كۆمۆنیستەوە كردبوو .ژەه��ری ڕێنمایی كۆمۆنیستەكان
دزەی كردووهتە سەرانسەری جیهان و فیكری كۆمەاڵنی
خەڵكی ژەهراوی دەكرد ،نەك تەنیا مەرامی (كۆمۆنیزمی
ماركسیزم) ،بەڵكو كۆمۆنیزمی ئەنارشیستیش الیەنگرێكی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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زۆری ب��ۆ خ��ۆی پ��ەی��داك��ردب��وو .پ��ەی��ڕەوان��ی فەلسەفەی
ئەنارشیستی بە ئاستێك ئاژاوەگێڕبوون ،خ��ودی (كارڵ
ماركس)یش ئەوانەی لە (نێونەتەوەیی) خۆی دەرپەڕاندن،
چونكە هەندێك لە پەیڕەوانی ماركسیستی (یەكسانیی
نەتەوەیی) ،باوەڕێكیان هەبوو ،ڕێزیان لە حوكومەت و
دەوڵەت و یاسای خۆیان دەگرت ،بەاڵم ئەنارشیستەكان
باوەڕیان بە هیچ شتێك نەبوو ،فەلسەفەی مەرامیان ،بوونی
كۆمەڵگەیەكی بەبێ یاسا و بێ حوكومەت بوو.
لەوانەیە شێت بن و لەوانەشە ئەو فەلسەفەیە پێكەنیناوی
بێتەبەرچاو .دروشمی الیەنگرانی نهێنیی ئەنارشیستی
(م���ردن ب��ۆ تێكڕای ف��ەرم��ان��ڕەوای��ان) ب��وو ،ئەنارشیستە
بێگانەكان تا ئ��ەو كاتە توانیبوویان ئۆسقۆفی گ��ەورەی
پ��اری��س ،ت���زاری ڕووس��ی��ا ،س��ەرۆك��ك��ۆم��اری ف��ەڕەن��س��ا،
پادشای ئێران (ناسرەدین شا) ،سەرۆكوەزیرانی بەریتانیا،
ئیمپراتۆریس و پادشای ئیتالیایان كوشتووە( .وەك بەو
شێوەیەی وترا ،ڕێنمایی كۆمۆنیستی فكری خەڵكی دنیای
ژەهراوی كردبوو).
تەنیا بەهۆی چانسەوە ،ی��ان ڕێككەوت ،ی��ان ویستی
خوا ب��وو ،كە ئەنارشیستەكان نەیانتوانی پاپای گ��ەورە،
ئیمپراتۆری نەمسا ،شاژنی ئیسپانیا ،قەیسەری ئەڵمانیا
بكوژن( ،چونكە دروشمەكەیان لەناوبردنی فەرمانڕەوایان
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بوو ،بەاڵم خۆشبەختانە لە نیەتخراپیی خۆیان دژی پادشا
و گەورەكان ،كە ناویان لەسەرەوە هاتووە و سەركەوتوو
ن��ەب��وون) ،ب��ەاڵم ل��ەب��ارەی ویلیام م��ەك كلینی ،بیست و
پێنجەمین سەرۆككۆماری ئەمەریكا ،نە چانس هەبوو ،نە
ویستی خوا و گەنجە سیما مندااڵنەكە زاتی كردبوو ئەو
پیاوە بكوژێت ،بڕیاری دابوو كە بە هەرشێوەیەك بووە،
نەخشەكەی خۆی جێبەجێ بكات ،بەسەر چانس و ویستی
خواشدا زاڵبێت.
ڕیزی ئامادەبووان ،وەك مارێكی دوورودرێ��ژ ،كەوتە
جۆشوخۆش و (لیۆن چول گاتس) (ناوی ئەو گەنجە سیما
مندااڵنەیە بوو) ،هەروەها لەسەرخۆ جوواڵوە و چووەتە
پێشتر.
ئەگەر كەسێك نەدەبووە ڕێگر ،سەرۆككۆمار دەكوژرا،
ئەگەر كەسێك ...
***
(چول گاتس) هەمان گەنجی سیما مندااڵنە ،لە دوانیوەڕۆی
ڕۆژی چوارشەممە (واتە ئەو ڕۆژەی ،كە پرێزدنت مەك
كلینی چووە شاری بوفالۆ) ،لە هەمووشوێنێك لەدوایەوە
دەڕۆیشت و چاوەڕوانی دەرفەتێك بوو ،زوتر بیكوژێت.
(چول گاتس) ،پێش پێنج ڕۆژ لە شاری شیكاگۆ بیستبووی
س��ەرۆك��ك��ۆم��ار ن��ی��ازی وای���ە ،ل��ە هۆڵی سینەمای بوفاڵۆ
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئامادەبێت ،لە بەردەم خەڵكدا دەربكەوێت .كاتێك ئەو هەواڵە
بە گوێی (چ��ۆل گاتس) گەیشت ،ت��ازە لە ئەنجوومەنێكی
نهێنی گ��ەڕاوەت��ەوە ،ل��ەو ئەنجوومەنەدا ژنێك بە ناوی
(ئاماگۆڵد م��ەن) ،گەورەترین ژنی ئەنارشیستی جیهان،
وتەیەكی پێشكەش كردووە ،بە شان و باڵی مرۆڤكوژانی
ئەنارشیستیدا هەڵیگوتبوو.
وتەكانی (ئاما گۆڵد مەن) ،تا سەر ئێسقانی مێشكی (چۆل
گاتس)ی ڕۆچووە خوارێ ،چنگی لە تاروپۆی بوونی دا و
ڕۆحی داگیرساند .خاتوو (گۆڵد مەن) وتبووی :ئەوانەی لەژێر
ئااڵی یاسا و حوكومەتدا دەژین ،بە خەڵكی ئازاد ئەژمار
ناكرێن .ئێمە دەمانەوێت ئازادبین و بەبێ هیچ گەورەیەك
بژین ،سەرنجتان الی من بێت هاوڕێیانی ئەنارشیستی،
هاوڕێیانی ئ��ازای ئێمە ،كە فەرمانڕەوایانی ئەورووپایان
كوشت ،زۆر وریا و ئازادیخواز بوون ،نەیاندەویست هیچ
كەسێك فەرمانی چاكە و خراپەیان پێ بكات .خوشك و
برایانی خۆشەویست ،م��رۆڤ كوشتن كارێكی ئاساییە،
كە لە سەرەتای بوونەوە هەبووە ،تا دنیاش دنیایە هەر
دەبێت ،بە مانای تا ئەو كاتەی كە حوكومەت و یاسا هەبێت،
مرۆڤكوشتنیش درێژەی دەبێت.
(چۆل گاتس) دۆشداماو و حەپەساو ئەنجوومەنەكەی
بەجێهێشت ،بڕیاری دابوو كە كارێك بكات تا خەڵك ئافەرینی
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بكات ،بەاڵم چ كارێك؟ ئەو چ كارێكی لەدەست دێت بۆ
ڕووخاندنی حوكومەت؟ لەناكاو زانیی كە دەبێت چ كارێك
بكات .ڕۆژنامەكان هەموویان نووسیبوویان ،كە پرێزدنت
م��ەك كیلی بۆ م��اوەی چەند ڕۆژێ��ك بۆ سەردانیكردنی
پێشانگای ناوخۆیی ئەمەریكا لە (بوفاڵۆ) ،هەڵكەوتە لە
نیۆیۆرك بەسەردەبات،دەتوانێت كاتێك سەرۆككۆمار
لەبەرچاوی خەڵك دەردەكەوێت...
ئەو ش��ەوە ،لیۆن چول گاتس دەمانچەی هەڵگرتووە،
سواری شەمەندەفەر بووە ،بەرەو بوفاڵۆ كەوتووهتەڕێ.
لەو كاتەدا لە تەالری میوزیكی پێشەنگاكە وەستابوو،
تۆسقاڵێك ترس چییە ،بە ڕوخسارییەوە دیارنەبوو .گەرچی
تەمەنی  26ساڵ بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا دەتوت كوڕێكی 19
ساڵەیە و سەروهەیكەلی بە ئاستێك پاكیزەییانە و مندااڵنە
بوو ،كە هەرگیز وای نەدەكرد پاسەوانەكانی سەرۆككۆمار
گومانی لێبكەن ،هەرچەند دەسماڵێكی سپیی گ��ەورەی لە
قۆڵی بەستووە ،دەستی بە ملییەوە گرتووە ،كەچی هیچ
كەسێك گوێی پێنەدەدا و پاشان پاسەوانێك ڕایگەیاند ،كە
پێموابوو ئەو دەسماڵە سپییە برینی پێچراو بووبێت ،كە ئەو
لە قۆڵی بەستووە ،بەاڵم وادەرنەچوو ،چونكە دەمانچەیەكی
سی و دوو كالیبەر ،لەژێر ئەو دەسماڵە سپییە بوو ،كە
شانەكەی پڕ لە گوللە بوو ،تەنیا فشاری كۆمەاڵنی خەڵك
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و هێرشبردنیان بۆ بینینی س��ەرۆك��وەزی��ران بووەهۆی
ئەوەی ،كە ئەو نەتوانێت پێش سێ ڕۆژ ،سوود لەو چەكە
وەربگرێت ،بەاڵم ئەمڕۆ هیچ كەس نەیدەتوانی ببێتە لەمپەر،
چونكە هەموو خەڵكەكە بەڕێكوپێكی وەستابوون و جوواڵنی
خەڵك بە بێ فشار بەدوای یەكدا بووە ،هەركەسە كە نۆرەی
دەهات ،بە پلیكانەكانی سەكۆیەكەدا سەردەكەوت و تۆقەی
لەگەڵ سەرۆككۆماردا دەكرد ،ئینجا دووردەكەوتەوە .چول
گاتس لێوەكانی خۆی دەكرۆشت تا پێكەنینی نەیەت ،چونكە
ئەو كارە بە ئاستێك ئاسان و سادە ئەنجام دەدرا ،كە هیچ
كەس ناتوانێت پێشی پێبگرێت.
(چۆل گاتس) لەگەڵ ئەوەی لە سەرۆككۆمار نزیكتر بووەوە،
دەستی لەسەر پەلەپیتكەی دەمكانچەكەی ،كە لەبن دەسماڵی
سەرقۆڵی بوو ،دانا و زامنەكەی هەڵدایەوە ،بەاڵم لە هەمان كاتدا
لەناكاو دەستێك كەوتە سەرشانی و گەنجە سیما مندااڵنەكە ،لە
زەندەقچوونی لە جێگەی خۆی وشكبوو ،لەشی كەوتە لەرزین و
بە دوو چاوی دەرپۆقیو ،لەشی سوورهەڵگەڕاوی ،ئاوڕیدایەوە
و چاوی بە پۆلیسێكی نهێنی كەوت.
لە كاتێكدا پۆلیسەكە ژمارە ()1ی ئاسنی لە (چۆل گاتس)
وەردەگ���رت ،س��ەری ڕاوەش��ان��د و پرسیی :ئایا دەستتان
ئ��ازاری هەیە؟ واباشترە بچیتە دەرمانخانەیەك و قۆڵت
نیشانی دكتۆرێك بدەیت.
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(چۆل گاتس) سەری لەقاند و وتی :هەڵبەتە دوای ئەوەی
چاوم بە پرێزدنت كەوت ،سەردانی دكتۆر دەكەم.
پۆلیسی نهێنی شانەكانی هەڵتەكاند و پێیوابوو ،ئەو
دەستماڵە برینە و پێچاویەتی ،كە گەنجە سیما مندااڵنەكە
لە قۆڵی برینداری و لەوانەیە شكاوی بەستووە ،دەستی بە
ملی هەڵواسیوە پێكەنیوە و دووركەوتووەتەوە.
چركەكان بەسستی تێدەپەڕین .چوار و چوار خولەك...
پیاوە كورتەبااڵكە لەپێش (چۆل گاتس)یەوە وەستابوو،
بۆ تەوقەكردن لەگەڵ سەرۆككۆمار چووە پێشتر ،دەستی
س��ەرۆك��ك��ۆم��اری گ��وش��ی و پۆلیسێك ك��ە ل��ەس��ەرەت��اوە
چاودێری دەكرد ،دەستی خستە سەرشانی و وتی :واباشە
بڕۆین.
لەناكاو (چ��ۆل گاتس) دەوروب���ەری خ��ۆی بە چ��ۆڵ و
هۆڵ بینی ،كەس لەنێوان ئەو و سەرۆككۆماردا نەدەبینرا
و چەند مەتر لە یەكەوە دوورنەبوون .گەنجە سیما مندااڵنە
ئەنارشیستەكە هەنگاوێك چووە پێشەوە ،لە (مەك كلینی)
نزیكبووەوە و سەرۆككۆماری خۆشەویست ،پێكەنی
و دەس��ت��ی ڕاس��ت��ی درێ��ژك��رد ،ت��ا دەس��ت��ی چەپی (دەستە
ساغەكەی) ئەو گەنجە بگوشێت.
(چ��ۆل گاتس) ڕێگەی دا سەرۆككۆمار دەستی لەناو
دەستی خۆیدا بگرێت ،لە هەمان كاتدا لەناكاو دەمانچەكەی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دەرهێنا و هاواری كرد :مردن بۆ تەواوی فەرمانڕەوایان!
دوای تەواوكردنی قسەكەی فیشەكێكی تەقاند ،فیشەكەكە
ڕاستەوخۆ بەر سینگی سەرۆككۆمار ك��ەوت ،ئەو پیاوە
بەپشتدا كەوت و چۆل گاتس لە كاتێكدا لێكدا لێكدا تەقەی
دەكرد ،ورگی مەك كلینی كردبووە ئامانج ،هاواری كرد:
بمرێت!
بە ئاستێك ئەو ڕووداوە چاوەڕواننەكراو و لەناكاو
بوو ،هیچ كەس لە شوێنی خۆی نەجوواڵ و تەنیا خێرایی
پێستڕەشێكی ب��ەت��وان��ا ،ك��ە ل��ە پ��ش��ت��ەوەی (چ��ۆل گاتس)
وەستاوە و چاوەڕوانە تەوقە لەگەڵ سەرۆككۆمار بكات،
وایكرد ئەو گەنجە نەتوانێت گوللەی سێیەم بتەقێنێت.
پێستڕەشە بە تواناكە ،كە بە (پ��ارك��ەر) بانگ دەك��را،
پەنجە بە هێزەكانی خۆی لە شانی چۆل گاتس توندكرد،
هەڵیسووڕاند و بە دەستی چەپ مستێكی وردوهاڕكەری بە
چەناگەی داكێشا ،كە گەنجە سیما مندااڵنەكە بە لۆژەلۆژە
كشاوەتەوە دواوە ،كەوتووهتە سەر زەوی و دەمی پڕبووە
لە خوێن.
ب���ەو ه���ۆی���ەوە ،ل��ەن��اك��او ت�����ەواوی ت���ەالرەك���ە ك��ەوت��ە
جۆشوخرۆش و پاسەوان و پۆلیسەكان بە هاتوهاوارەوە
بەرەو (چۆل گاتس) هێرشیان برد ،یەكێكیان دەمانچەكەی
هەڵگرتەوە و دوای چەككردنی بكوژە گەنجەكە ،گەمارۆیاندا.
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(چۆل گاتس) هەوڵیدا بەرەو دەرگای چوونەدەرەوە ڕابكات،
بەاڵم پۆلیسیك لەدواوە پێوەی نووسا و پۆلیسێكی سوارەی
دیكە پێالقەیەكی بە سینگی دادا .لە هەموو الیەكەوە بارانی
مست و پێالقەی بەسەردا دەباری ،كە دوای كەمێك دەستیان
لە جەستەیدا بینیان بووراوەتەوە ،بەاڵم خەڵكەكە وازیان
نەهێنابوو .لەشی شەاڵڵی خوێن بووە و لووتی شكابوو.
پریزدنت مەك كلینی لە باوەشی یەكێك لە یاریدەدەرانی
خ��ۆی ،ج��ۆرج كۆرتیلیۆدا كەوتووە و بە كزوالوازییەوە
بڕیاریدا :پێشیان پێ بگرە ،هۆڵەكە چۆڵبكەن و واز لەو
پیاوە بهێنن.
دەستبەجێ بڕیاری مەك كلینی جێبەجێكرا ،پۆلیسەكان
لە ماوەی كەمتر لە چەند خولەكێك خەڵكەكەیان لە تەالری
میوزیك بردە دەرەوە.
هەواڵی نییهتخراپی بەرامبەر سەرۆككۆمار بەخێرایی
لەناو خەڵكدا ب�ڵاوب��ووەوە ،یەكسەر ئەمبواڵنس ه��ات و
سەرۆككۆمار نۆ خولەك دوای ئەوەی كە پەالماری درا،
لە نەخۆشخانەی پێشانگاكە خەوێنرا ،پۆلیسی سوارەی
سەربازی سەردانی تەواوی نەشتەرگەریكارانی شای كرد
و بانگهێشتی كردن.
لەناو تەالری میوزیكی ،كارمەندێكی نهێنی ،سەتڵێك ئاوی
ساردی بە سەری چۆل گاتس دا كردووە ،بە تێڕاخوڕینەوە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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وتی :هەستا گەمژەی بیژو .فەرمانم پێكراوە بهزیندوویی
بتبەم بۆ گرتووخانە.
(چ��ۆل گاتس) هەرگیز توانای ڕێكردنی نەبوو ،دوو
پۆلیس ناچاربوون هەردوو قۆڵی بگرن و لە هۆڵەكە بیبەنە
دەرەوە،بۆ ژوورێكی گچكەی هەڵگرن( .چۆل گاتس) لەوێ
خوێنی ڕوخساری سڕی و كەمێك پشوویدا .تا توانیی
كەمێك گوڕ وەبەرخۆی بنێتەوە ،لەناو لێوە هەاڵوساوەكانی
خۆی وەاڵمی پرسیاری ئەفسەرەكانی دایەوە ،وتی كە ناوی
(نایمن)ە و ئەوە ناوێكی خوازراوبوو ،كە ئەو هەمیشە لە
كاتی پێویستدا بەكاری دەهێنا.
یەكێك لە لێكۆڵەرەوان بەنهێنی پرسیی :بۆچی تەقەت لە
سەرۆككۆمار كرد؟
(چۆل گاتس) وەاڵمی دایەوە :من ئەنارشیستم و ئەركی
خۆم ئەنجامداوە.
ئ���ەو ئ��اپ��ۆرای��ە ك��ە ل��ە ب����ەردەم ت����ەالری پێشانگەكە
وەستابوون ،كردیانە هەرا و ژمارەیەك لە سەربازەكان
بۆ كپكردنەوەی هەراكە هاتن و بە نێزە هەڕەشەیان لە
خەڵكەكە كرد ،و وای��ان لێكردن ب��ەرەو دواوە بكشێنەوە،
بەاڵم ئاپۆراكە ئەوەندە زۆربوو ،كە سەربازەكان نەیانتوانی
كۆنتڕۆڵیان بكەن ،چونكە بەسەریەكەوە زیاتر لە پەنجا
ه��ەزار ك��ەس ،لە ب���ەردەم ت��ەالری پێشانگاكە ئاپۆرەیان
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بەستووە و دەیانویست (چۆل گاتس) ،بە سزای تاوانەكەی
بگەیەنن و ژنێك لەناو ئاپۆرەكدا هاواریكرد :پێویستە ئێمە
كوت كوتی بكەین و سەربازەكان ناتوانن پێشمان پێبگرن.
بابچینە پێش.
هەزاران كەس بەرەوپێش ڕۆیشتن و بەرەو سەربازەكان
جوواڵن.
سەربازەكان بە ئاگاداركردنەوەوە وتیان :بكشێنەوە،
بكشێنەوە ،ب��ەاڵم خەڵكەكە لە بارودۆخێكدا ب��وون و وا
شڵەژابوون ،كە هەریگز نەیاندەبیست و درێژەیان بە بەرەو
پێشچوونیانداوە ،ڕیزی سەربازەكانیان بڕی .سەربازەكان
دەترسان نێزەكانیان بە كاربێنن ،بە قۆنداغی تفەنگەكانیان
كەوتنە لێدانی خەڵكەكە .سەر دەشكان و دەموچاوەكان
ب��ری��ن��داردەب��وون ،ب��ەاڵم كۆمەڵێك س��ەرب��از لەپێش ئەو
ئاپۆرایەوە بە تنۆكێك ئەژماردەكران لە بەرامبەر دەریا.
س��ەرب��ازەك��ان ی��ەك ب���ەدوای ئ��ەوی دی��ك��ەدا دەك��ەوت��ن،
لەناكاو گالیسكەیەكی ئهسپڕاكێشەر بەخێرایی لە بەردەم
دەرگ��ای ت��ەالرەك��ە وەستا ،دەرگ��ای��ەك ك��رای��ەوە و (چۆل
گاتس) ،كە دوو لێكۆڵەر دەیانهێنایە دەرەوە ،هەڵیاندایە ناو
گالیسكەكەوە و ه��ەردوو لێكۆڵەرەوەكەش سەركەوتن و
لێكۆڵەرەوەی سێیەم لەتەنیشت گالیسكەچییەكە دانیشت و
چوار ناڵەكی كەوتنەڕێ.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ژم��ارەی��ەك لەناو ئاپۆرەكەدا ه��اواری��ان ك��رد :بردیان،
بەدوایان بكەون! ،بەاڵم كار لە كار ترازابوو( ،چۆل گاتس)
وردە وردە لە فەرمانگەی پۆلیس نزیك دەبووەوە.
ئ��اپ��ۆرەی شكستخواردوو ،ب�ڵاوەی��ان لێكرد و ژن و
منداڵەكان چوونەوە ماڵی خۆیان ،نیوەی زیاتری پیاوان
بەرەو فەرمانگەی پۆلیس بەڕێكەوتن ،ئەوانی دیكە لە شوێنی
خۆیان نەجوواڵن تا بزانن سەرۆككۆمار چی بەسەرهاتووە.
سەدان كەس بریندار بووە ،بەاڵم كەس نەكوژرابوو.
پزیشكەكان ،لە نەخۆشخانە سەرقاڵی خۆئامادەكردن
بوون بۆ نەشتەرگەریكردنی (مەك كلینی) ،زامی سینگی
زۆر ترسناك نەبوو ،بەاڵم ئەو گوللەیەی چووبووە ناو
ورگییەوە ،مەترسی زۆربوو.
ئ��ەگ��ەر زان��س��ت��ی پزیشكی وەك ئ��ەم��ڕۆ پێشكەوتوو
ب���وو ،ب��ێ��گ��وم��ان (م���ەك كلینی) ن���ەدەم���رد ،ب���ەاڵم ش��ەش
نەشتەرگەریكاری ش��ار ،تەنانەت ب��ە ه��اوك��اری��ی دەزگ��ا
تازەداهێنراوەكانی جۆری (تیشكی ئێكسی درووستكراوی
ئەدیسۆن) ،نەیانتوانی گوللەی دووەم بدۆزنەوە و لە ورگی
بریندارەكە بیهێننەدەرەوە .پرێزدنت مەك كلینی بەهۆی
ژەهراویبوونی قوڕقوشمەكە ،بە مێژووی چواری ئەیلولی
 ،1901واتە هەشت ڕۆژ دوای برینداربوونی ،مااڵوایی لە
ژیان كرد.
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(چۆل گاتس) كە لە گرتووخانە دابوو ،هەرگیز زانیاری
نەبوو سەرۆككۆمار هەشت ڕۆژ دوای برینداربوونی
ژیاوە ،پێیوابوو هەر یەكەمجار مردووە و بەو پزیشكانەی
بۆ پشتڕاستكردنەوەی شێتییەكەی چووبوونە گرتووخانە،
وت���ی :م��ن ب����اوەڕم ب��ە ی��اس��ا نییە و پێویستە ت���ەواوی
فەرمانڕەوایان لەناوبچن ،حوكومەت بڕووخێنرێت.
(چۆل گاتس) پاشان وتی :چۆن چووەتە شاری (بوفالۆ)
و بە چ��وار دۆالر و پەنجا سەنت ،دەمانچەكەی كڕیوە،
ه��ەر لەوكاتەوە سەرۆككۆمار چووەتە ن��او ت��ەالرەك��ەوە
چاودێری كردووە و بەردەوام بوو :كاتێك سەرۆككۆمار و
یاوەرەكانی هاتنەناو شارەوە ،من چوومە وێستگەی هێڵی
ئاسن و ویستم لێی نزیكببمەوە ،بەاڵم پۆلیسێك پاڵەستۆی
دام ،واتە نەك تەنیا من ،بەڵكو پاڵەستۆی هەموو خەڵكیان
دەدا تا سەرۆككۆمار بتوانێت تێپەڕێت.
لەو كاتەدا زۆر لێی نزیكبووم ،بەاڵم بۆیە تەقەم لێنەكرد،
چونكە دەترسام نەكا نهیئەنگاوم و هەڵبەتە من لە پاسەوان
و پۆلیسەكان نەدەترسام ،بەڵكو لەوە دەترسام نەكو پێش
تەقەكردن دەستگیرم بكەن ،نەخشەكەم ببێتە بڵقی سەر ئاو.
بۆ بەیانی ،چوومە ت��ەالری میوزیكی و چەندجارێك
ویستم پرێزدنت بكوژم ،ب��ەاڵم زۆر لێی نزیك نەبووم:
بۆ ڕۆژی داهاتوو بڕیاربوو پریزدنت خەڵك ببینێت ،لە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بارودۆخیان بپرسێت و منیش پەڕۆیەكی سپیم لە دەستم
هااڵند و دەستم والێكرد كە هەركەس دەیبینی وایدەزانی
دەستم شكاوە و بە ملم هەڵمواسی ،لە كاتێكدا بەردەوام
دەمانچەكە ب��ە دەس��ت��م��ەوە ب���ووە ،ك��ە كەوتمە بەرامبەر
سەرۆككۆمار ،چەكەكەم دەرهێناوە و دووجار تەقەم لێكرد،
پێش ئ��ەوەی فیشەكی سێیەمیشی پێوەبنێم ،زەربەیەكی
توند بەر چەناگەم كەوت و دنیام لە بەرچاوان ڕەش بوو،
نەمزانی چۆن بوو.
***
لە 23ی ئەیلول ،واتە نۆ ڕۆژ دوای مردنی سەرۆككۆمار،
ئەو گەنجەیان بردە دادگا و هەزاران هەزار كەس لە بەردەم
تەالری دادگا كۆبوونەوە ،بەاڵم ئەوجارەیان ئاژاوە و پشێوی
نەبوو ،هیچ كەس داوای سزادانی تاوانباری نەدەكرد .دوو
پارێزەری داكۆكیكار بۆ (چۆل گاتس) دیاریكرابوو ،بەاڵم
هیچ كامیانی بە پارێزەریی قبووڵ نەكرد و وتی :من باوەڕم
بە دادگا نییە،ئەو یاسایەش بە سەروەر نازانم.
دادگاییكردنی بكوژەكە دوو ڕۆژی تەواو درێژەی كێشا،
سەرەنجام دەستەی دادوەری ئەو پیاوەیان بە دانیشتن
لەسەر كورسیی كارەبایی سزادا،مێژووی لهسێدارەدانی،
28ی تشرینی یەكەمی ساڵی ( 1901واتە هەمان ساڵ) لە
گرتووخانەی (ئیۆبۆرن) دیاریكرا.
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(چۆل گاتس) لەو كاتەوە كە سەرۆككۆماری كوشت ،تا
ئەو كاتەی بەرەو كورسی كارەباییان برد ،تەنیا جارێك ترسی
پێوەدیاربوو ،ئەویش لە 26ی مانگی ئەیلول ،واتە كاتێك
بوو كە لە گرتووخانەی بوفالۆ بۆ گرتووخانەی (ئیۆبۆرن)،
واتە شوێنی جێبەجێكردنی لەسێدارەدانەكە ،دەیانگواستەوە
و كاتێك بردیانە ژووری زیندانەوە ،لە قووڵپی گریانی دا،
لەشی وەك بیی ناو ئاو لەرزیی ،پاشان كەوتە سەر زەوی
و پاسەوان پرسیی :ئایا دەتەوێت بەدوای كەشیشدا بنێرم؟
(چ��ۆل گاتس) س��ەری بە ئ��ام��اژەی نەرێنی جوواڵند،
بەاڵم یەكسەر بڕیارەكەی خۆی گۆڕی و لەناكاو بژاردەی
ت��ووڕەی��ی خ��ۆی بە دەستهێنایەوە ،ترسی نەما و وتی:
كۆمۆنیستەكان پێویستیان بە كەشیش نییە ،ئەگەر ئێوە
كەشیش بنێرن بۆ ئێرە ،مێشكی دەتەقێنم.
كەمێك پێش سەعات حەوتی بەیانی 29ی ئۆكتۆبەر،
پ��اس��ەوان��ان��ی زی��ن��دان دەرگ����ای ژوورەك�����ەی (چ���ۆل گاتس)
ی��ان ك���ردووهت���ەوە ،ب��ە ڕاڕەوێ��ك��ی تەسكدا ب���ەرەو ژووری
لهسێدارەدانیان ب���ردووە ،دوو ك��ەس لە پاسەوانەكان خێرا
بكوژەكەیان لەسەر كورسیی كارەباییەكە بەستووهتەوە ،پێش
ئەوەی پالكی كارەباییەكە دابدرێتەوە( ،چۆل گاتس) وتی :من
بۆیە سەرۆككۆمارم كوشت ،چونكە ئەو دوژمنی خەڵكی باش و
كرێكاران بوو ،من لەو تاوانەی خۆم شەرمەزار و خەمبار نیم.
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پ��اس��ەوان��ەك��ان ب��ە ئ��ام��اژەی س��ەرۆك��ی زی��ن��دان ،پالكی
كارەبایەكان دادایەوە و (چۆل گاتس) بەرەوپێش چەمایەوە
و تینی ب��ۆ قاییشی كورسییەكە هێنا و گیانی كێشرا:
پاسەوانەكان خولەكێك كارەباكەیان نەكوژاندەوە .حەوت
چركەی یەكەم ،یەك ه��ەزار و حەوت سەد ڤۆڵت كارەبا
بە جەستەی (چۆل گاتس)دا تێپەڕیوە ،ئازارێكی توند و
ك��وش��ن��دەی ه��ەب��ووە ،وردە وردە ف��ش��اری ك��ارەب��اك��ە بۆ
 300ڤۆڵت كەمبووەتەوە و جارێكی دیكە بۆ هەمان بڕی
یەكەم زیادكراوەتەوە ،سەرەنجام بە تێپەڕینی  26چركە،
سەرلەنوێ بۆ  300ڤۆڵت كەمبووەتەوە و كوژێنراوەتەوە.
پزیشكی یاسایی ،بۆ دڵنیابوونی زیاتر ،فەرمانیكرد بڕی
 1800ڤۆڵتی دیكە كارەبا بخرێتە سەر جەستەی تاوانبار،
ئەو كارە پێنج چركە درێژەبكێشێت.
پاسەوانەكان جارێكی دیكە پالكی كارەباكەیان دادایەوە،
پاشان بە ئاماژەی دكتۆر ،كووژاندیانەوە و كارەبا نەما.
دكتۆر بەرەو الی جەستەكە چووە ،قاییشی كورسییەكەی
كردووهتەوە ،سەری چەماندووهتەوە و گوێی لەسەر سینگی
تاوانباری كارەبالێدراو داناوە ،پاشان هەناسەیەكی قووڵ و
ئاسوودەی هەڵكێشا .ئیدی دڵی چۆل گاتس لێی ن��ەدەدا.
پیاوێك كە بیست و پێنجەمی سەرۆككۆماری ئەمەریكای
تیرۆركردبوو ،ئیدی گیان لە لەشیدا نەمابوو.
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ئاپۆرەی جەماوەریی جڵەوپساو ب��ەرەو یاریدەدەری
سەرۆك كۆمار هورووژمیان بردو...
ئاپۆرەكە ه��اواری دەك��رد و پیاوەكان چەقۆ و تفەنگ
و تەنانەت دەمانچەیان پێبوو ،وەك شەپۆلێكی سەرشێت
ل��ەس��ەر گ��ردەك��ەوە س��ەرب��ەرەوژێ��رب��وون��ەوە .ئامانجیان
ئۆتۆمبێلێكی ڕەش بوو ،كە لەپێش نۆ ئۆتۆمبێلی هاوشێوەوە
دەڕۆیشت و ت��ازە لە فڕۆكەخانەی (مایكوتیا)وە بەرەو
(كاراكاس) كەوتبووەڕێ.
زیاتتر لە پێنج سەد قوڕگی پیاوی ت��ووڕە ،ه��اواری
مویرا نیكسۆن ،مویرا نیكسۆن (مردن بۆ نیكسۆن) ،دەهاتە
دەر.
ڕچارد نیكسۆن یاریدەدەری سەرۆككۆماری ئەمەریكا،
لەسەر كورسیی دواوەی ئۆتۆمبێلی یەكەم ،لەپەنا وەزیری
دەرەوەی ڤەنزویلال (سكار گارسیاو نیۆنی) دانیشتووە و بە
ترس و نیگەرانییەوە سەیری دەورووبەری دەكرد ،یەكەم
كوچكە بەرد بەر شووشەی ئۆتۆمبێلەكە كەوت.
بەركەوتنی ئەو ب��ەردە ،مانای پەالماردانی دەگەیاند،
چونكە ب��ەدوای��دا س��ەدان ب��ەردی دیكە وەك ت��اوی باران
بەسەر شووشەكاندا بارین و دوای كەمێك ،ئاپۆرەكە
دەوری ئۆتۆمبێلەكەیاندا.
نیكسۆن ب��ەت��ووڕەی��ی��ەوە ،تیلەئاوڕێكی داوە ت��ا لە
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شووشەی دواوەی ئۆتۆمبێلكەی ،تەماشای ئۆتۆمۆبێلی
دووەم بكات ،كە هاوسەرەكەی پات و سینۆرینا (گرسیاو
نیۆن)ی تێدا دانیشتبوون .لەو ئۆتۆمبێلەشدا دوو كارمەندی
نهێنی (پاسەوان) دانشتبوون ،بەاڵم نیكسۆن دەیزانی ،كە
ناتوانێت هەرگیز هاوكاری هاوسەرەكەی بكات ،و تەنانەت
بۆ ڕزگاركردنی گیانی خۆیشی ،هیچی پێناكرێت.
ه��ەم��وو ئۆتبێلەكان ،ل��ە ج���ادەی دەرەوەی ش��ارەك��ە
وەستاون و پێنج سەد كرێكاری ڤەنزویلالیی دەورەی��ان
داب��وون .نیكسۆن بە مەبەستی (نیازباشی) سەفەری بۆ
ئەمەریكای ب��اش��وور ك��ردب��وو ،ب��ەو شێوەیە پێشوازی
لێكرا ،ڕەنگی ڕوخساری وەك گەچ سپی ببوو ،تێگەیشت
ئەوە هەمان پیالنی كوشتنە ،كە شەوی پێشوو لە كاتی
بەجێهێشتنی ش��اری (بۆگاتا)ی پایتەختی كۆڵۆمبیا ،لێی
ئاگاداركراوەتەوە .وا دەردەكەوێت ئەو ڕۆژە ،واتە 13ی
مانگی ئاداری  ،1958دواڕۆژی ژیانی دەبێت.
ل���ەپ���ڕ ،ل��ەپ��ش��ت ش���ووش���ەی الی چ��ەپ��ی ن��ی��ك��س��ۆن،
سەروكەللهیەكی شێتانە دەركەوت ،لێوی ئەستوور و ڕەشی
ئەو پیاوە ،هەڵگەڕاونەتەوە و ددانە سپییەكانی دەبینران،
گاڵتەپێكردن و گاڵتەجاڕی لە ڕوخساری دەخوێنرایەوە،
تاوان و مرۆڤكوشتن لە چاوانی دا دەباری.
نیكسۆن بە ترس و حەپەسانەوە تەماشای ئاپۆرەكەی
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ك��رد ،كە پێشیان بە ڕۆیشتنی سەیارەكە گرتبوو .پیاوە
پێست ڕەشەكە لە كاتێكدا پێكەنینی گاڵتەجاڕانە لەسەر
لێوی دەبینرا ،شێتانە قۆچەقانییەكەی بەرزكردووهتەوە،
بە هەموو ت��وان��ای خ��ۆی ،بە ش��ووش��ەی ئۆتۆمبێلەكەیدا
ك��ێ��ش��اوە .قۆچەقانییەكە ب��ەت��ون��دی ب��ەر ش��ووش��ەی پەنا
نیكسۆن كەوتووە و دووب��ارە بەرزبووهتەوە بۆ ئاسمان
و هاتەخوارەوه ،لێدانی لێكدا لێكدای سەر ئەو شووشە
گوللەنەبڕەی ئۆتۆمبێلەكە دووبارەبووەوە .نیكسۆن لەخۆڕا
لێدانەكانی دەژماردن:
یەك  ...دوو  ...چوار  ...پێنج ...
نیكسۆن دۆش دامابوو ،بیری لەوە دەكردەوە ،كە ئەو
شووشەیە چەندە بەرگە دەگرێت ،بەاڵم ئەوەی مسۆگەر
بوو ،سەرەنجام درەنگ یان زوو ،شووشەكە ورد دەبێت
و زەربەی بەرد و قۆچەقانیەكان ،لەجیاتی شووشەكە ،بەر
ئەو دەكەوێت.
(نیكسۆن) زمانی ئیسپانی باش نەدەزانی و هەر ئەوەندە
لە نەڕە و هاواری ئەو كۆمەڵە ،كە دەوری ئۆتۆمۆبێلەكەیان
دابوو ،تێگەیشت دەڵێن ئیمپریالیستی فاشیست.
لەناكاو نیكسۆ ڕووی لە (گارسیاو نیۆنی) وەزی��ری
دەرەوەی ڤەنزویلال ك��رد ،كە لەپەنای دانیشتبوو ،وتی:
ئەوانە هەموویان كۆمۆنیستن؟
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وەزی��ری دەرەوە بە ڕوخسارێكی غ��ەزەب لێباریو و
لێوەلەرزەوە ،وتی :نەخێر ،ئەوانە كۆمۆنیستی ڕاستەقینە
نین ،هەموویان شێتن  ...ئەو شێتانە دەمانكوژن.
نیكسۆن جارێكی دیكە دووب��ارە تەماشای شووشەی
ئ��ۆت��ۆم��ۆب��ێ��ل��ەك��ەی ك���رد ،دەس��ت��ی ك����ردەوە ب��ە ژم��اردن��ی
قۆچەقانییەكان :حەوت  ...هەشت ...
دەس��ت��ی ب��ۆ دەس��ك��ی ئۆتۆمۆبێلەكە درێ��ژك��رد ،ب��ەاڵم
لە هەمان كاتدا كارمەندی دەزگ���ای هەواڵگریی نهێنیی
ئەمەریكا ،كە ناوی شرۆیدەر بوو ،لەسەر كورسیی دواوەی
ئۆتۆمبێلەكە دانیشتبوو ،مەچەكی گرت و وتی :بۆ خاتری
خوای نەچیتە دەرەوە .ئەوانە شێت بوون و دەتكوژن.
نیكسۆن وتی :بەاڵم ئەوان بەو زووییە ناتوانن و ئێمە
پێش ئەوەی بكوژرێین ،چەند كەسێكیان لێ دەكوژین.
نیسكۆن چ��اوی بە دوو پاسەوانی خۆیدا ،كە لەپەنا
یەكتری دانیشتبوون ،گێڕا .ئەو دووان��ە دەستیان لەسەر
پەلەپیتكەی دەمانچەكانی خ��ۆی��ان دان���اوە و تەماشای
ئاپۆرەكەیان دەكرد.
س��ەره��ەن��گ (ورن���ۆن ئ��ەل��ف��رز) ،ك��ە پۆستی وەرگ��ێ��ڕی
نیكسۆنی هەبوو ،لە الی ڕاستی دانیشتبوو ،بەنیگەرانییەوە
ڕایگەیاند بوو ،كە بۆ خۆی چەكی پێ نییە.
(شرۆیدەر) پاسەوانی نهێنی ڕووی لە هاوكاری خۆی،
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(ڕودهام) كردووە و وتی :هەتا دەتوانن خۆ لە تەقەكردن
بەدووربگرن .ئەو گەمژانە ناتوانن ئێمە بەو ئاسانییە لە
ئۆتۆمۆبێلەكانەوە دەربكێشنە دەرەوە و ئێمە پێش مردن،
چەند كەسێك لە ئەوانیش دەكوژین.
نیكسۆن جارێكی دیكە تەماشای ئەو پیاوە شێتەی كرد،
كە بە قۆچەقانی بەردی لە شووشەی ئۆتۆمبێلەكە دەدا :دە
 ...یازدە.
زەربەی یازدەیەم كاریگەر بووە و شووشەكە وردوهاڕ
بووە ،كەوتووهتە سەر زەوی .پارچەیەك شووشەی شكاو،
بە ناوچەوانی نیكسۆن كەوت و خوێن ناوچەوانی داگرت.
بە هۆی شكانی شووشەكەوە ،دەنگی ه��اوار ڕوونتر
گەیشتە گوێ.
خەڵكەكە ه���اواری دەك���رد :بمرێت نیكسۆن ،بمرێت
نیكسۆن!
سەرهەنگ واڵ��ت��ەرزی وەرگ��ێ��ڕ ل��ە (گارسیا نیۆن)ی
پرسیی :پۆلیس و سەربازەكان لە كوێن؟
(ونتۆنی) بە دەنگی لەرزیوەوە وەاڵمی دایەوە :چووزانم.
چووزانم.
نیكسۆن دەیزانی ئەو پۆلیسانەی ئۆتۆمبێلەكەی ئەوانیان
دەپاراست ،ڕایانكردووە و هۆی ئەو كارەش ئەوەبوو ،كە
یەكەم لەو خەڵكە تووڕەیە دەترسان و دووەم نەیاندەویست
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بەهۆی غەریبەیەكەوە ،هاوواڵتیان و هاوڕێیانی خۆیان
بكوژن و خوێنیان بڕێژن.
شیشە ئاسنێكی درێژ لە پەنجەرەشكاوەكەوە هاتە ناو
ئۆتۆمبێلەكەوە و س��ەری نیكسۆنی ك��ردە ئامانج ،بەاڵم
شرۆیدەری كارمەندی نهێنی دەستبەجێ هەنگاوی ناوە و
لە شوێنی خۆی ،خۆی هەڵدا و دەمانچەكەی بردە دەرەوە،
لوولەكەی بە دەس��ت��ەوە گ��رت ،بە پیاكێشانێكی توند لە
مەچەكی ئەو دەستەی ،كە بە شیشەئاسنەكەوە بوو.
ه��اوارێ��ك��ی ب��ە ئ���ازار هەستا و دەس��ت��ی پ��ەالم��اردەر
ڕاكێشریە دەرەوە ،شیشەئاسنەكە كەوتە س��ەر پشتی
ئۆتۆمبێلەكە .سەرهەنگ واڵتزی وەرگێڕ بەتوندی ئەو
شیشەیەی هەڵگرت ،وەك چەك بە دەستییەوە گرت.
ه���ەروەك خەڵكەكە دەورەی���ان لە ئۆتۆمبێلەكە داوە،
بەردی زیاتر بەر هەموو شووشەكان دەكەوتن .لەناكاو ئەو
شووشەیەی پەنا وەزیری دەرەوە شكا و وردە شووشەی
تیژ ب��ە س��ەر و ڕووی وەزی���ری دەرەوەی ڤ��ەن��زول�لا و
سەرهەنگ واڵتزدا هەڵڕژان.
نیكسۆن بەپەلە لە سەرهەنگی پرسیی :سەالمەتی؟
سەرهەنگ لە كاتێكدا كە خوێن بە چەناگەیدا دەهاتە
خوارەوە ،تفێكی لە ناو ئۆتۆمۆبێلەكە كرد ،هەندێك خوێن
لە دەمییەوە هاتەدەر و وتی:
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 ووردە شووشە چوونە ناو دەممەوە ،بەاڵم خراپ نیم.نیكسۆن بەنیگەرانییەوە وتی :هیوادارم باش بیت ،چونكە
ئێمە ئیشمان بە تۆیە و پێویستە تەرجومەمان بۆ بكەیت.
نیكسۆن دەیزانی وتنی ئەو قسەیە ،هەرگیز بەجێ نەبوو،
بەاڵم لەو كاتەدا ،دۆخی ناڕەحەتی و ترسی سەرنشینانی
ئۆتۆمبێلەكە نەماوە و تۆزێك غیرەتیان هاتووهتەوە بەر و
وەزیری دەرەوە وتی :زۆر داوای لێبوردن دەكەم لەوەی،
كە هاتووهتەپێش.
شووشەی دواوە شكا و نیكسۆن وردەشووشەكەی
لەپشت سەر و ملی خۆی تەكاندە سەر زەوی و پاشان
ئ��اوڕی��دای��ەوە ،تا چاوێك بە دەرەوەدا بگێڕێت ،ك��ە بینی
پ��ەالم��اردەران تەنیا ئەوانیان گ��ەم��ارۆداوە ،هیچ هەقیان
بەسەر ئەو ئۆتۆمبێلەوە نەبوو ،كە هاوسەرەكەی تێدابوو،
هەناسەیەكی ئاسوودەی هەڵكێشا.
سەرهەنگی وەرگ��ێ��ڕ پ��رس��ی :خ��ۆزگ��ە ح��ەوت تیرێكم
پێدەبوو .چۆن دەتوانم خۆم لەو گێچەڵە ڕزگاربكەم؟
(ش��روود) كارمەندی نهێنی وتی :هیچ سوودێكی نییە
و هەركە دەرگەكەمان ك��ردەوە ،ئەوانە پارچەپارچەمان
دەكەن.
سەرهەنگ واڵتز بەتووڕەییەوە پرسیی :كەوایە دەبێت
چ بكەین؟
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(شروود) وەاڵمی دایەوە :بە هەمان شێوە پەنا بە خوا
دەمێنینەوە .لەوانەیە زوو تووڕەیی ئەو خەڵكە دابمركێتەوە
و ئەگەر ئاوهاش نەبوو ،تەقەی دەكەین ،بەاڵم ئەگەر زووتر
تەقە بكەین و كەسێك بكوژین ،تووڕەیی خەڵكەكە زیاتر
دەبێت ،ئەوانیش چاوەڕوانی ئەو دەەرفەتەن ،دەیانەوێت
تەقەكردنەكە لە ئێمەوە بێت.
ئاپۆراكە ،بەڕواڵەت چاوەڕوانی كاردانەوەی نەبوو ،دوو
كەس لە كارمەندانی نهێنی چاویان لەو شێتە بڕیبوو ،كە
شووشەكەی شكاندبوو.
ه���ەروەك پ��ەالم��اردان��ی ئۆتۆمبێلەكە ب����ەردەوام ب��وو.
كەسانێك كە تیر و شیشەئاسن ،یان بەردیان بە دەستەوە
نەبوو ،تفیان لە ئۆتۆمبێلەكە دەكرد ،تفەكە بەسەر شووشەی
پەنجەرەی سەیارەكەدا دەهاتە خوارەوە.
سەرهەنگ واڵ��ت��ز بەنیگەرانییەوە وت��ی :خوایەگیان!
تەماشای ئەوێ بكەن! یەكێكیان نارنجۆكی پێیە.
هەموو سەرنشینانی ئۆتۆمبێلەكە سەریان سووڕاند و
تەماشای ئەو شوێنەیان كرد ،كە سەرهەنگ واڵتز ئاماژەی
پێدەكرد – الوێك بە سنگەخشكێ دەهاتەپێش و بە جۆرێك
ب��ەس��ەر زەوی���دا دەخ��ش��ك��ا ،ك��ە دەت���وت مەبەستییەتی لە
ناوەڕاستی خەڵكەكەدا بزربێت ،شیشە ئاسنێكی درەوشاوە
بە دەستییەوە دەبینرێت.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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(ڕودهام) كارمەندی نهێنی بە مینگەمینگ وتی :دەڵێی
نارنجۆكە.
(نیكسۆن) هەرچەندی هەوڵیدا لەشی نەلەرزێت نەیتوانی،
چونكە دەیزانی ئەگەر نارنجۆكەكە خلۆربكەنەوە بۆ ژێر
ئۆتۆمۆبێلەكە ،ن��ەك ه��ەر ئۆتۆمۆبێلەكە ،بەڵكو ت��ەواوی
سەرنشینانیشی دەچنە ئاسمان و هەال بەهەال دەبن ،بەاڵم
ئەو بیرۆكەیەش وەك هەموو بیرۆكەكان ،زوو لە خەیاڵی
سڕایەوە ،بیرۆكەی دیكە جێیگەی گرتەوە.
لەناكاو نیكسۆن هەستیكرد كە ئۆتۆمۆبیلەكە الژەالژ
دەكات ،سەرەتا الژەالژەكەی زۆر كەم بوو ،جووڵەجووڵی
دەك���رد ،ب��ەاڵم بە تێپەڕینی هەرچركەیەك ،وردە وردە
الژەالژەكە زیاتر دەبوو.
(نیسكۆن) بەترسەوە ه��اواری كرد .ئەوانە دەیانەوێت
ئۆتۆمبێلەكە ئاوەژووبكەنەوە.
(شروود) و (ڕودهام) (كارمەندانی نهێنی) و سەرهەنگ
واڵتز ،بەبێ بەفیڕۆدانی كات ،دەستبەكاربوون و لە كاتێكدا
دوو پ��اس��ەوان ،ل��وول��ەی دەمانچەكەی خۆیان گرتووە،
سەرهەنگ واڵتزیش شیشە ئاسنەكەی لە مشتی خۆیدا
دەگوشی ،لەودیو شووشە شكاوەكانەوە ،كەوتنە لێدانی
پەالماردەران.
وەك پشیلەی كێوی شەڕیان دەكرد .سێ پشیلەی كێوی
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گەمارۆدراو .سەدان پیاوی تووڕە و مرۆڤكوژ.
كلكەدەمانچەكە و شیشە ئاسنەكە وەك تۆپ بەردەوام
هەڵبەزودابەزیان بوو ،بەر مەچەك ،قۆڵ ،بەر دەستەكان
دەكەوتن.
ڤەنزویلال خوێنخۆرەكان ،لە كاتێكدا ه��اواری بەئازار
لە قوڕگیانەوە دەهاتەدەر ،یەك بەدوای یەكدا دەكشانەوە
و دەس��ت��ە ب��ری��ن��دارەك��ان��ی خ��ۆی��ان دەب��ەس��ت .ژم��ارەی��ەك
ل��ەو ج��ەم��اوەرە ،لێكدالێكدا ن��اوی نیكسۆن (ی��اری��دەدەری
سەرۆككۆماری ئەمەریكا ،ئایزنهاوەر)یان بە ئەنارشیست
و ئیمپریالیست دەهێنا ،داوای مردنیان دەكرد.
پیاوە تووڕەكان كە ئاگر لەناو چاوانیان دەب��اری ،لە
چ��وارالوە ئۆتۆمۆبێلەكەیان گ��ەم��ارۆداوە ،هەوڵیاندەدا لە
جێگەی خۆی بیجووڵێنن و پاشان ئاوەژووی بكەنەوە.
(ش���روود) بەئارامی ڕووی لە شوفێرەكە ك��ردووە و
وتی :باشە ،ئێستا بابەتی مرۆڤ كوشتن و هی تر لەگۆڕێ
نییە ،كەوایە تۆ قاچت تا دوائاست لەسەر بەنزین دابگرە تا
ڕابكەین.
(گارسیا ونتونی) وەزیری دەرەوە ،بە مینگە مینگ وتی:
زۆر شەرمەزارم ،تابڵێی خەجاڵەتم .نازانم بۆ ئەو خەڵكە
بەو شێوەیە شێت و هار بوون.
سەرهەنگ واڵترز چاوەكانی وێكهێناوەتەوە ،تەماشای
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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وەزی���ری دەرەوەی ڤەنزویلالی ك���ردووە و وت��ی :ئ��ەوە
بەتەواوی ئاشكرایە كە كۆمۆنیستەكانی ئێوە ئەو پیالنەیان
دان����اوە ،دەی��ان��ەوێ��ت ل��ەو ئ��اژاوەی��ە س��وودوەرب��گ��رن .بە
بیانووی پەالماردانی میللەت ،یاریدەدەری سەرۆكوەزیرانی
واڵتەیەكگرتووەكان بكوژن .پێشتر حوكومەتی ئێوەیان
ئ��اگ��ادارك��ردب��ووەوە ،حوكومەتیش سەالمەتیی جەنابی
نیكسۆنی دابیینكرد ،جەنابی نیكسۆنیش هەر بەو دڵنیاییەوە
ژیانی خۆی خستووهتە مەترسییەوە و هاتووهتە ئێرە .هەر
بەاڵیەكی بەسەر بێت ،ئێوە بەرپرسیار دەبن.
***
ئ���ەوەی س��ەره��ەن��گ واڵ��ت��ز وت���ی ،ت���ەواو ڕاس���ت ب��وو،
چونكە ڕۆژی پێشتر ،واتە 13ی مانگی ئادار ،سكرتێری
نووسینگەی ڕیچارد نیكسۆن ،ناسراو بە (ویلیام كی)
ئاگاداری كردبووەوە ،كە ئاگای لە خۆی بێت ،چونكە دوو
پیالن لە دژی گێڕدراون ،لە شاری (ك��اراك��اس) ،لەالیەن
كارمەندانی دژە سیخوڕیی ئەمەریكاوە ئاشكراكراون.
پێش ئەوەی نیكسۆن سەفەر بۆ ڤەنزویلال بكات ،یەكێك
لە ی��اری��دەدەران��ی باڵوێزی گ���ەورەی ئەمەریكا (ئ��ێ��دوارد
سپاركس) ،خۆی گەیاندووهتە ئەمەریكا و لە بارودۆخی
پشێوی (ڤەنزویلال) ئ��اگ��اداری ك��ردب��ووەوە ،ب��ەاڵم دوای
ئەوەی لەالیەن حوكومەتی (ڤەنزویلال)وە پەیام گەیشت،
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كە ئاسایشی تەواو لەو واڵتە هەیە و تێكدەران هەموویان
دەستگیر كراون و دەتوانن سەالمەتیی نیكسۆن دابینبكەن.
(ك���ی) ی���اری���دەدەری ب��اڵ��وێ��زی گ���ەورەی ئەمەریكا لە
ڤەنزویلال ،لە نیكسۆنی پرسی :باشە قوربان ،بڕیارت چییە؟
نیكسۆن وەاڵمی دابووەوە :بێگومان دەچم .ئێستا ناتوانم
پەشیمان ببمەوە .تێكدەران لە هەمووشوێنێك هەن ،ئەگەر
حوكومەتی ڤەنزویلال ،وەك بانگەشەدەكات ،بارودۆخی
ئاڵۆزی واڵتی بێدەنگ كردووە ،پێویست بەوە ناكات ئێمە
سەفەرەكەمان نەكەین.
سەفەرەكەی نیكسۆن بە مەبهستی نیازی چاكە ،بە
مێژووی 23ی نیسان دەستی پێكردووە و بۆ هەشت واڵتی
(ئۆرگوای) چیللی ،ئەرجەنتین ،ئیكوادۆر ،پیرۆ ،كۆڵۆمبیا و
ڤەنزویلال سەفەری كردووە ،لە هەمووشوێنێك بە ڕووی
خۆش پێشوازی لێكرا ،ب��ەاڵم كۆمۆنیستەكان ب��ەردەوام
مەبەستیان ب��ووە ،چ��زووی خۆیان بوەشێنن و ژەه��ری
خۆیان بڕێژن.
هیچ كام لە واڵتانی التین ،تەنانەت واشنتۆنیش چاوەڕوانی
سەرهەڵدانی ئ��اژاوەی��ان ن��ەدەك��رد .ڕۆژی ئاشكراكردنی
دەسەاڵتی (سوورەكان) لە واشنتۆن زیاددەكات ،بواری
پیالنی (سوورەكان) وردە وردە فراوانتر بوو ،ڕێگەی نەدا
بكەوێتە قۆناغی جێبەجێكردنەوە.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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لە پێنجی مانگی ئادار ،ژمارەیەك خوێندكاری كۆمۆنیست
ل��ە لیما ،ك��ۆب��وون��ەت��ەوە ،پیالنی تێكدانی نەخشەكانی
نیكسۆنیان ،كە بڕیاربوو دوای سێ ڕۆژ سەفەر بۆ ئەو
واڵتە بكات ،داڕشت .شوێنی كۆبوونەوەكە ،زانكۆی (سان
ماركس) بوو ،خوێندكاران ئەو ڕۆژەی نیكسۆن چوو بۆ
ئەو شارە ،پەالماریاندا و بارانی جوێن و تۆمهتهەڵبەستنیان
بەسەردا باراند ،بەاڵم نیكسۆن و یاوەرانی توانییان خۆیان
ڕزگاربكهن ،بكەن و بە فڕۆكە بچنە واڵتی كۆڵۆمبیا.
كۆمۆنیستەكانی ئەمەریكای الت��ی��ن ،ك��ە ل��ەو بابەتە
ئاگاداركرانەوە ،یەكسەر نەخشەیەكی دیكەیان داڕشت،
بە مێژووی هەشتی مانگی ئادار (ڕۆژی شۆڕشی لیما)،
بیست و چوار بەرپرسی كۆمۆنیستیان لە خانوویەك ،كە
كەوتبووە شاری بۆگۆتای كۆڵۆمۆبیا كۆبوونەوە.
ئەوێ خانوویەكی زیندانی ڕاك��ردووان بە ناوی (ژوان
دۆمینكۆ پول گارویدا) بوو ،سێ كەس لە ئامادەبووانیش،
بە مرۆڤكوژی پرۆفیشناڵ ئەژماردەكران.
ئەو كەسانە بڕیاریاندابوو نیكسۆن بكوژن و (ڕایۆل
ئەلماداسپینا) ،سەرۆكی بانگەشەی حیزبی كۆمۆنیست ،لە
كاتی وتاردانی ،ڕایگەیاند :هاوڕێیان ،ئێوە تەنیا سێ ڕۆژ
دەرفەتتان هەیە ،كاری خۆتان ئەنجامبدەن ،دەنا كار لە كار
دەترازێت ،دەبێت نیكسۆن بكوژرێت.
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ئامادەبوویەك وتی :بەڵێ ،ئەگەر سەرۆكی ئەمەریكا
بكوژرێت ،تێكڕای غ��واڵم و بەدیلگیراوە بەدبەختەكانی
ئیمپریالیستەكانی باكوور لە ئەمەریكای التین ،ئازاددەبن.
ئەگەر ئەو كارە ئەنجامبدرێت ،ئێمە بە گەورەترین پاڵەوانانی
ڕۆژئاوا ئەژمار دەكرێین.
ئەنجوومەن كۆتایی ه��ات و ئ��ام��ادەب��ووان هەموویان
هەستان و ڕۆیشتن .بۆ بەیانی ڕۆژی داهاتوو ،فڕۆكەكەی
نیكسۆن لە فڕۆكەخانە نیشتەوە و لەگەڵ هاوسەرەكەی
دابەزین و سینۆر (گارسیا ونیۆنی) بەرەو ئەو ئۆتۆمبێلە
ڕێنمایی كردن ،كە ئامادەی جوواڵن بوو.
هاوسەری نیكسۆن لە ئۆتۆمبێلی حوكومەت (لەتەنیشت
ه��اوس��ەری وەزی���ری دەرەوەی ڤەنزویلال) ،دانیشت و
ت��ەواوی پێشوازیكارانیش لە ح��ەوت ئۆتۆمبێلی دیكەدا
دانیشتن .ئۆتۆمبێلەكان بە خێراییەكی زۆر ڕێیانكرد و
پۆلیسەكانی س��واری ماتۆڕیش ب��ەدوای��ان��دا كەوتنەڕێ.
دوای دوازدە خولەك ،كاتێك گەیشتنە گردەكەی نزیكەی
ش��ار ،لهناكاو ج��ەم��اوەری پێشوازیكاران (ك��ە لەقەراغ
جادەكان ڕیزیان بەستبوو ،ی��اری��دەدەری سەرۆككۆمار
ببینن) ،هوتافیان كێشا و بە نەڕە و هاوارەوە پەالماری
ئۆتۆمبێلەكانیان دا.
***
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زۆرب��ەی نیگەرانیی نیكسۆن بۆ هاوسەرەكەی بوو،
هەرچەند شوفێرەكە دەیویست ئۆتۆمبێلەكە بئاژوێت،
نەیدەتوانی ،چونكە خەڵكە ت��ووڕەك��ە هەموویان خۆیان
هەڵدایە سەر ئۆتۆمبێلەكە و بەردەكان یەك بەدوای یەكدا
بەر میچی ئۆتۆمۆبێلەكە دەكەوتن.
پۆلیسەكانی م��ات��ۆڕس��وار ه��ەم��ووی��ان ڕای��ان��ك��ردب��وو،
پاسەوانەكانی نیكسۆن ،كە بارودۆخەكەیان وەها بینی،
زانییان تا چەند چركەیەكی دیكە ئۆتۆمبێلی یاریدەدەری
س��ەرۆك��ك��ۆم��ار ئ���اوەژوودەب���ێ���ت���ەوە ،ب��ۆی��ە ه��ەم��ووی��ان
چەخماخەی تفەنگەكانیان ڕاكێشا و چەند گوللەیەكیان بۆ
ئاسمان هەڵتۆقاند.
كاتێك دەنگی گوللەكان هات ،خەڵكەكە كەمێك كشانە
دواوە ،شوفێرەكە لەو دەرفەتە كەڵكی وەرگ��رت و پێی
لەسەر بەنزین داگرت ،ئۆتۆمۆبێل وەك تیرێك كە لە كەوانی
كەمان دەرچووبێت ،جوواڵ و هەشت ئۆتۆمبێلەكەی دیكەش
سەریان لەدووی نا.
دوای ساتێك ،خەڵكە نیگەرانەكە ،ل��ە جێی خۆیان
نەجوواڵن و ئۆتۆمبێلەكان بهخێرایی دووركەوتنەوە ،بەاڵم
كاتێك لە گۆڕەپانە گەورەكەی شار نزیكبوونەوە ،نیكسۆن
بیری خۆی گۆڕی و ڕووی لە وەرگێڕەكەی ،سەرهەنگ
واڵتەرز كرد و وتی :واڵتەرز ،پێموانییە ئاژەوەگێڕان بەو
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زووانە وازبهێنن ،واباشترە كە ڕێگەكەمان بگۆڕین.
(واڵتەرز) شوفێرەكەی لە بڕیاری نیكسۆن ئاگاداركردەوە،
شوفێرەكە بایدایەوە و لە جادەیەكی الوەكییەوە بەرەو شار
ڕۆیشت.
نیكسۆن هەرگیز تێنەگەیشت كە ئەو خۆپارێزییەی چەند
بە قازانجی خۆی تەواوبوو ،چونكە ڕێك لە گۆڕەپانەكەی
دیكە ،ئاژاوەگێڕان چاوەڕێ بوون بێت و بیكوژن ،بەاڵم بەو
ڕێكەوتە چاوەڕواننەكراوە (ڕێگەگۆڕینە) ،تەواوی ڕیسی
نەخشەكەیان لێ بووەوە بە خوری.
***
كاتێك نیكسۆن پێی خستەسەر یەكەم پلیكانەی باڵوێزی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ،ڕوخ��س��اری زەرده��ەڵ��گ��ەڕاب��وو ،ل��ەش��ی وەك
مێژۆك دەلەرزی .تەواوی یاوەرەكانی خوێناوی بوون و
دەموچاویان تێكنابوو .ژمارەیەكی زۆر هەواڵنێر ،لە بەردەم
دەرگای باڵوێزخانەكە كۆببوونەوە ،لە بینینی نیكسۆن بەو
خوێنساردییەوە ،سەیر سەراسیمە بوون.
نیكسۆن لە وەاڵمدانەوەی هەواڵنێران ،كە لە چۆنچۆنیی
ڕووداوەك����ەی����ان پ��رس��ی��ب��وو ،وت���ی :هیچ ڤەنزویلالیەكی
نیشتمانپەروەر ،وەك ئ��ەو خەڵكانە ،واڵت��ەك��ەی خ��ۆی،
شەرمەزار ناكات ،بەاڵم وەك زانیومە ،هەرگیز ڕووداوەكەی
ئەمڕۆ دووبارەنابێتەوە.
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بە پێچەوانەی ڕاگەیاندنەكانی نیكسۆن ،هەواڵی ئەو
ئاژاوەگێڕییە بە واشنتۆن و بە گوێی پرێزدنت ئەیزنهاوەر
لە كۆشكی سپی گەیشت ،لەو هەواڵەدا كە برووسكەیان
بۆ ك��رد ،نووسیبوویان ئاژاوەگێڕان ش��اری كاراكاسیان
داگیركردووە.
ئایزنهاوەر دەستبەجێ بڕیاریدا پەیوەندی بە نیكسۆنەوە
بكەن ،وردەكاریی ڕووداوەكەی لێ بپرسن ،بەاڵم نیكسۆن
و یاوەرانی لە باڵوێزخانەی ئەمەریكا وەك زیندانی وابوون،
خەڵكی تووڕە و ئاژاوەگێڕان ،باڵوێزخانەكەیان گەمارۆدا،
نەیاندەهێشت هیچ كەس بچێتە ژوورەوە ،یان بێتە دەرەوە
و هەوڵیاندەدا پۆلیسەكان ناخافڵ بكەن ،تا بتوانن هێرش
بەرنەژوورەوە و ب��ەردەوام دروشمیان دەدا ،دەیانویست
داواكانی خۆیان بسەپێنن.
ئایزنهاوەر كە لە ئەمەریكا بیستی یاریدەدەرەكەی لە
باڵوێزخانە گیری خ���واردووە ،یەكسەر دەستبەكاربوو،
فەرمانی بە وەزیری بەرگری كرد چەندی زووە نیكسۆن
لەو شارە بێننەدەرەوە و ڕزگاربكەن.
ڕۆژنامەكان هەموویان ئەو ڕووداوەیان باڵوكردەوە ،بە
هاتنی نیوەشەو ،سوپای ئەمەریكا ،دەریایی و ئاسمانی،
ه��ەم��ووی��ان ئ��ام��ادەی پ��ەالم��ار و دەستپێكردنی ش��ەڕ و
هێنانەئارای كارەساتێكی مێژوویی بوون.
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شەش كەشتیی شەڕ ،جێتێكی شەڕ و چەند یەكەیەك
فڕۆكە و پاپۆڕ بۆ شەڕ بەرەو شاری كاراكاس كەوتنەڕێ.
ه����ەزاران س��ەرب��از ل��ە س��ن��وورەك��ان��ی ك��وب��ا و پۆتۆریكۆ
ئامادەی شەڕ بوون ،كاتێك هەموویان ساز و ئامادەبوون،
چاوەڕوانی بڕیاری پەالماریان دەكرد.
ل��ە باڵوێزخانەی گ���ەورەی ئەمەریكا ل��ە (ك��اراك��اس)،
ی��اری��دەدەری سەرۆككۆماری ئەمەریكا و هاوسەرەكەی
لە ژوورێكدا دانیشتوون و قسەیان لەگەڵ گارسیا ونتۆنی
وەزیری دەرەوەی ڤەنزویلال دەكرد.
بیست و چوار كاتژمێریان بەم شێوەیە تێپەڕاند ،تا بۆ
سبەینێ بەیانی ،بە دەستێوەردانی بەرپرسانی سیاسیی
ڤەنزویلال و پۆلیسی ئ��ەوێ و سووپای ئەمەریكا ،باڵوە
بە خەڵكەكە كرا و نیكسۆن و هاوسەرەكەی بە پاسەوانی
س��ەدان سەربازی ئەمەریكا ،لە باڵوێزخانەكە هاتنەدەر
و سواری ئۆتۆمبێلێكی گەورە بوون ،بەرەو فڕۆكەخانە
ڕۆی��ش��ت��ن .خەڵكی ش��ارەك��ە ك��ە زان��ی��ب��ووی��ان ژم��ارەی��ەك
خیانەتكار و بەرژەوەندخواز مەبەستیان بووە بیانكەنە
دەسكەال و نیكسۆن بكوژن ،هەموویان لە كردەوەكەی
خۆیان هەستیان بە پەشیمانی دەكرد ،لە فڕۆكەخانەی شار،
هەزاران هەزار بەڕێكار كۆببوونەوە ،دروشمیان دەكێشا
و كاتێك نیكسۆن سواری فڕۆكەی حوكومەت بوو ،چەند
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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فیشەكێك بەرەو ئاسمان تەقێنران و ئۆركسترای سەربازی
دەستی بە ژەنینی میوزیك كرد ،جارێكی دیكە خەڵكەكە
مژولی هەستدەربڕین بوون ،بەاڵم هیچ كەس نەیزانی ،ئایا
ئەو هەستدەربڕینە لە ترسی ئەمەریكا و سوپای ئەو واڵتە
بووە ،یان لەڕاستیدا خەڵك لە كردەوەی خۆیان پەشیمان
ببوونەوە؟!
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6
چۆن پانچو ڤێال كوژرا
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ئێمە هەموومان چەك بەدەستەوە وەستاوین و چاوەڕوانی
جەنەراڵ یانچو ڤیلال دەكەین تا...
من تاكە بەجێماوی ئەو هەشت كەسانەم ،كە هەریەكەیان
لەپێناو وەرگرتنی چەند بڕە پارەیەكی مەكزیكی ،ئەركی كوشتنی
جەنەراڵ (فرانسیسكۆ پانجو ڤێلال)مان پێ سپێردرابوو .هەموو
هاوڕێكانم مردوون .هەندێكیان لە كاتی ئەنجامدانی ئەركەكە
كوژران و ئەوانی دیكەش پاشان هەر كوژران.
ل��ەو ژم��ارەی��ە تەنیا من و كەسێكی دیكە ن��اس��راو بە
(جیزس ساالس بارلزاس) ،ماوین و ئەو كەسەش كەسێك
ب���وو ،ك��ە ن��ەخ��ش��ەی كوشتنی (پ��ان��چ��و وی�ل�ا)ی كێشا و
بەرپرسیارێتیی كوشتنی ئەوی گرتەئەستۆ ،لە بەرچاوی
خەڵكدا بە كەمتەرخەم ناسرا .بەڵێ ،تەنیا من و ئەو( ،پدرۆ
فلیز) ،بەزیندوویی ماوینەتەوە.
شەش كەسەكەی دیكە ،كە دەستیان لەو پیالنەدا هەبوو،
بریتیبوون لە (گابرێل شاواز) نوێنەری فرۆشتنی ئۆتۆمبێل( ،میلتۆن
لۆزویا) بكوژێكی پرۆفیشناڵ ،ژوان ژوسی سایز و خوزێ پرادۆ،
ئامۆزاكان و دوو برای دیكەی ناسراو بە (گویرا)كان.
ئێمە ،لە دەرەوەی شاری (پاراڵ) پەالماری ئۆتۆمبێلی
(پانچو ویال)مان دا ،بۆ خۆی و یاوەرانیمان دایە بەر ئاگری
گوللە و بێجگە لە یەكێكیان ،هەموویانمان كوشت.
***
310

فیل هایریخ،

پانچو ویال لە ش��اری (دوروت��ی��ۆ ئارانكا) بە مێژووی
حوزەیرانی  1878هاتووهتەدنیاوە ،تا تەمەنی 16ساڵی
خواڵم بووە ،پاشان ڕایكرد ،بەاڵم جارێكی دیكە دۆزرایەوە
و گەڕایەوە ماڵی ئاغاكەی و لێیاندا.
دوای ماوەیەك ك��وڕی ئاغا ،دەستدرێژی ك��ردە سەر
خوشكی پانچو ویال ،بەاڵم بهزوویی سزای كردەوەكەی
خوارد و خواڵمی خوێنگەرم و نیگەران ،واتە پانچو ویال
دەستدرێژیكاری سەر خوشكەكەی كوشت ،پاشان بووە
چەتەیەكی بەناوبانگ .م��اوەی حەڤدەساڵی ت��ەواو (پانچو
ویال) بە كاری دزێو و نایاسایی خۆی ،ترسێكی گەورەی
لە سەرتاسەری مەكزیك چاند .دزی دەكرد ،لە خەڵكی دەدا
و بێویژدنانە دەیكوشتن .تا ساڵی  ،1911پەیوەندی بە
شۆڕشگێڕانەوە كرد ،بووە فەرماندە.
بەو شێوەیە ڕەوتی ژیانی (پانچو ویال) گۆڕا و وەك
دی��ك��ت��ات��ۆری مەكزیكی ب��اك��وور و (ج��اك��ت��اس) ب��اش��وور،
سەرقاڵی فەرمانڕەوایی ب��وو ،سوپایەكی لە سی هەزار
سەرباز پێكهێنا .لەو ماوەیەدا ،واتە لە  1911تا ،1915
(پانچو ویال) ب��ەردەوام خ��واردن و پ��ارەی بەسەر هەژار
و نەداراندا دابەشییەوە .ڕێگاوبان و قوتابخانەی جیاجیای
درووستدەكرد .تا بە نیشتمانپەروەرێكی گ��ەورە ناسرا،
هەموو دەیانزانی ئەوەندەی پێناچێت ،دەبێتە سەرۆككۆمار،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بەاڵم لە تشرینی دووەمی  ،1915بە ناكۆكییەك ،كە لەگەڵ
سەرۆككۆماری مەكزیك و ئەفسەرانی سوپا بۆی درووست
بوو ،دەستی لە كاری خۆی كێشایەوە ،جارێكی دیكە یاخی
بووەوە.
(پانچو ویال) پێنج ساڵی تەواو لەگەڵ ژمارەیەك كەس،
كە لێیان دڵنیابوو ،دەستیكردەوە بە چەتەیی و تەواوی ئەو
كەسانەی ،كە پێیوابوو لە پێشوو خیانەتیان لێیكردووە،
سزای دان( .ویال) تەنانەت بە جۆرێك یەكێك لەو كەسانەی
پێشتر خیانەتی لێكردبوو ،كوشت ،كە مێشكی ئەو پیاوە
پەرتوباڵو ب��وو( ،پانچو وی�لا) ه��اوس��ەری ك��وژراوەك��ەی
ناچاركرد ،مێشكی هاوسەرەكەی بە بێڵ كۆبكاتەوە و بیكاتە
چاڵێكەوە( .پانچو ویال) ئەو شەوە دەستدرێژی كردە سەر
ژنی ناوبراو ،بۆ سبەینێ بەیانی دایە دەست  10كەس لە
یاوەرانی و دوای هەفتەیەك بە گوللە كوشتی.
لە ساڵی 1919ەوە تا ئێمە (پانچو ویال)مان كوشت (واتە
20ی حوزەیرانی  ،)1923دەسەاڵتێكی گەورەی پەیداكرد
و بووە ملیۆنەر ،خاوەن بانك ،جەنەراڵی سوپای مەكزیك،
(چونكە حوكومەت لێخۆشبوونی بۆ دەرك��ردووە ،بەزەیی
پێداهاتبووەوە) .ئەو كە زیاتر لە  200000كەسی كوشتووە،
هێشتاش لەسەر كوشتنی خەڵك ب��ەردەوام��ە .كاتێك بۆ
ج��اری دووەم ب���ووەوە بە ج��ەن��ەراڵ ،لە هەمووشوێنێك
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الفی لێدەدا كە ئەو تاوانانەی تەنیا لەبەر خاتری نیشتمانە
خۆشەویستەكەی مەكزیك ،ئەنجامداوە.
بەڵێ ،پیاوێك كە ئێمە لە دەرەوەی ش��اری (پ��اراڵ)
كوشتمان ،هەمان كەس بوو .ئێمە دوازدە فیشەكمان لە
جەستەی ق���ەاڵوی خاڵی ك����ردەوە ،چ��وار فیشەكیشمان
بەسەریەوە نا.
***
پرۆسەكە بەم شێوەیە دەستیپێكرد ،ڕۆژێكیان بەنهێنی
پێموترا سەردانی (میلتۆن لوزویا) بكەم و ئەو سەربازێك
ب��وو ،كە لە الی جەنەراڵێك ،وەك خزمەتكار و تەنانەت
پیاوكوژ ،كاری كردبوو.
من دواكەس بووم لە ماڵی خۆی بینینم ،بۆ متبەق ڕێنمایی
كرام و گڵۆزێك جگەرەیان پێدام ،بەاڵم باسی مەشرووب و
تەنانەت قاوەش لەگۆڕێ نەبوو.
لێم پرسرا ،ئایا دەزانی بۆچی بانگكراویتە ئێرە؟
وەاڵم��م دای���ەوە :بەڵێ و ئ��ەوان��ەی منیان هێنایە ئێرە،
پرۆسەكەیان بۆ باسكردم.
 ئایا الی (پانچو ویال) خزمەتتكردووە؟ من لە نیسانی  1912پەیوەندیم بە سوپاكەیەوەكردو...
 پاشان...ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ئاخێكم هەڵكێشا و وەاڵمم دایەوە :من لە نیسانی 1919
بۆ هەمان ش��ار ،وات��ە ش��اری (پ���اراڵ) گ��ەڕام��ەوە و ئەوە
كاتێك بوو ،كە (پانچو ویال) دوای چەند ساڵ یاخیگەری و
ئاژاوەنانەوە ،جارێكی دیكە سەرقاڵی كاری حوكومەت بووە
و ژمارەیەكی لەلهسێدارەدا  .ئەوان باشترین هاوڕێیانی ئێمە
بوون و من هەرگیز یادەوەریی مردنیان لەبیرناكەم .ئەو
كاتێك یاخیی حوكومەت بوو ،نابێت ئەو مردنە لەبیربكرێت
و ئەگەر ئێستاش ،كە بووهتە جەنەراڵی سوپا ،بڵێت دەبێتە
الیەنگرمان ،باوەڕی پێمەكەن.
بەرامبەرەكەم لێی پرسیم :ئایا ئارەزوودەكەیت مەكزیك
لە شەڕی ئەو جانەوەرە ڕزگاری بێت؟
لە كاتێكدا بەترسەوە تەماشای ڕوخساری ئەو كەسەم
دەك���رد ،وەاڵم��م دای���ەوە :ق��ورب��ان من مرۆڤێكی ه��ەژار و
داماوم.
ئەوە هەمان وەاڵم بوو ،كە (فەرماندە) ،واتە (بارازاس)
چاوەڕوانی وەرگرتنەوەی بوو ،واتە (من مرۆڤی داماوم).
لەبەرئەوەی مرۆڤی بەدبەختم .كەوایە بێگومان پێویستم بە
پارەیە و بۆ پەیداكردنی پارە ،ئامادەم (پانچو ویال) ،واتە
پیاوێك كە بە دزی و تاوانی لەژمارنەهاتوو ببووە ملیۆنەر،
بكوژم( .ل��وزوی��ا) دەی��زان��ی بوونی (پانچو وی�لا) هەرگیز
سیپاڵێكی پاش مێشانیش ناهێنێت ،منیش دەمزانی ئەگەر
314

فیل هایریخ،

چانس و دەرفەتێكی وەها لەدەست بدەم ،هەرگیز ناتوانم
لە ژیاندا ڕووی دوو ه��ەزار (پ��زو) زێ��ڕ (یەكەی پ��ارەی
مەكزیك) ،ببینم.
ئەگەر بچووكترین قسەیەك ل��ەوب��ارەی��ەوە ،كە دژی
(پانچو وی�لا) پیالن داڕێ���ژرا دەگەیشتە گوێی كەسێك،
گۆزگومبەت پاسەوانانی دەڕژانە شارەوە و پیالنگێڕانیان
لەسەر شەقامی شار بە بەرچاوی خەڵكەوە لەسێدارە
دەدا.
دوای سێ ڕۆژ ،لە سەعاتەكانی سەرەتای بەرەبەیان،
پێنج كەسمان (ئەوانە ئەركی كوشتنی (پانچو ویالمان
پێ سپێردرابوو) ،ب��ەرەو خانوویەك ،كە ل��ەوێ وادەی
چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��م��ان ل��ەگ��ەڵ س��ەرۆك��ی خ��ۆم��ان دان����اوە و
فەرمانمان وەرگ��رت ،جوواڵین و ئەو كەسەش كەسێكی
دیكە نەبوو بێجگە لە جیزس ساالس ب��ارازاس ،ئەندامی
پەرلەمانی مەكزیك .دوای وەرگرتنی بڕیاری پێویست،
هەموومان بەرەو هوتێلێك ،كە خاوەنەكەی (پانچو ویال)
ب��وو ،ڕۆیشتین و چاودێریمان ك��رد .نەخشەی كارەكە
لە هەموو ڕوانگەیەكەوە ڕێكخرابوو ،چەند ژوورێكمان
بەكرێ گرت).
دوو هەفتەی تەواو لەوێ ماینەوە و بەردەوام چاوەڕوان

بووین ،كە بچووكترین دەرف��ەت هەڵكەوێت ،تا سەعات
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دووی دوای نیوەشەو (دوای دوو هەفتە) ،تەقە لە دەرگای

ژوورەكە هەستا و من (لوزویا)م لە خەو هەستاند( .لوزویا)
دەرگاكەی كردەوە و سیخوڕێك ،كە بۆ چاودێریكردن لە

خانووی (ویال) ناردبوومان ،هاتە ژوورەوە و مینگە مینگ

ئاسا پرسیی :ئایا سەنیور (بارازاس) لێرەیە؟
(ل��وزوی��ا) بەتووڕەییەوە وت��ی :نەخێر ،چما پەیامێكت
هەیە؟
( -پانچو ویال) و یاریدەدەرەكەی كۆلۆنێل (تریلۆ) و سێ

پاسەوانی دیكەی ،نیازیانوایە بەیانی زوو سەفەر بكەن،
پێش ڕۆیشتن ،دێتە ئەو هوتێلە تا ئێرە بە پیاوێكی ئیسپانی
بسپێرن .نابێت دیقەت لەدەست بدرێت.

بەڕاستیش هەر واب��وو ،نەدەبوو كاتمان بەفێڕۆ دەدا.

ئەو ڕێگایەی كە (پانچو ویال) پێیدا دەڕۆیشت ،كەوتووهتە

دەرەوەی شار و زۆر چۆڵ و هۆڵ بوو ،ئێمە دەمانتوانی
گەمارۆی بدەین.

(لوزویا) دەستبەجێ منی بەدوای هاوڕێكانماندا نارد و

من بەپەلە خۆم گەیاندە ئەو خانووەی ،كە جاری یەكەم

بۆ مامەڵەكە بانگی ئ��ەوێ كرابووم و چوومە ژوورەوە
و بینیم فەرماندە ،هێشتا هەر خەوتووە ،ب��ەاڵم خەبەرم

كردەوە .فەرماندە (ئەندامی پەرلەمان) ،پیاوێكی زۆر خۆر
بوو ،لێوی ئەوەندە ئەستوور بوون دەتوت خەپلە نانن ،و
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ملی لە ئەستووریان بە هیچ الیەكدا دووال نەدەهاتەوە ،یان
نەدەسوڕا دەتوت ملی بەرازە.

من بەزەحمەت خەبەرم كردەوە ،بابەتەكەم پێوت..

(ب��ارازاس) بەپەلە جلەكانی كردەبەر ،چەكی پێشتنی

بەست و پاشان لوێچێك ئ��اوی بە دەم��وچ��اوی گیپنی

داكرد .كاتێك هەنگاومان نایە سەر شەقامەكە( ،بارازاس)
هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا و سییەكانی پڕ لە هەوا

كرد.

(پانچو ویال) پێشتر لەبەر خاتری كچێكی دێهاتی ،بە

كلكی دەمانچەكەی لەسەری (بارازاس)ی ئەندامی پەرلەمانی

مەكزیكی داوە ،الی هەمووان سووكایەتی پێكردبوو ،من
پێموایە ئەوە گرنگترین فاكتەربوو ،كە ئەو پیاوەی هاندا

پەنجا هەزار پزو بۆ كوشتنی (پانچو ویال) بدات.

ئێمە بەپەلە بە شەقامەكەدا ڕۆیشتین و سەرەنجام

گەیشتینە هۆتێلەكە ،لەوێ تەواوی هاوكاران ،واتا (لوزویا)

و (چاوێز) و ئەوانی دیكەش ئامادەبوون.

كاتێك هەرسێكمان ل��ە دەوری ی��ەك ك��ۆب��ووی��ن��ەوە،

كارەكەمان ڕێكخست و بەرەو شوێنێك لە دەرەوەی شار،
كە بێگومان ئۆتۆمبێلەكەی (پانچو ویال) بە وێدا ڕهتدەبوو،

ڕۆیشتین و لە پشت بەردەكانەوە بۆسەمان نایەوە.
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بە دەركەوتنی خۆر ،هاوڕێیەكمان كە بە (خوزێ پرادۆ)
ناسرابوو ،نێردرایە سنووری سەد مەتر پێشتر تا لەگەڵ
دیتنی ئۆتۆمبێلی (پانچو ویال) ئاماژەمان بۆ بكات.
هەموومان لەپشت بەردەكانەوە خۆمان ماتكردووە،

تەماشای فەرماندە (ئەندامی پەرلەمان)مان دەك��رد ،كە

بەتووڕەییەوە كلكی دەمانچەكەی دەگوشی.

ئێمە هەرسێكمان ،ح��ەوت تیر و تفەنگمان پێ بوو،

بڕیاروابوو لەگەڵ وەرگرتنی ئاماژە ،لەپشت بەردەكان بێینە

دەرەوە و ڕێگەكە بگرین ،بە تفەنگەكانمان ،دەستڕێژی لێ

بكەین و كاتێك ئۆتۆمبێلەكە زۆر لێمان نزیكبووەوە ،سوود
لە چەكە بەهێزەكان ببینین.

***

خ��ۆر دەرك����ەوت ،ك��ات تێپەڕی و لەشمان ئ��ارەق��ەی

كرد ،بەاڵم (پانچو ویال) هەر خەبەری نەبوو ،هەموومان
لە خۆمان دەپرسی :ن��ەوهك ئەو سیخوڕە (كە كاری بۆ

دەكردین) ،ئاشكرای كردبین .ئایا خەڵكانی (ویال) نیازیانوایە

گەمارۆمان بدەن؟ ئایا وبال بڕیاری خۆی گۆڕیوە و لەجیاتی
ئۆتۆمبێل ،بە سواریی ئەسپ دەچێتە شار؟

هەموو ئەو پرسیارانە لە مێشكماندا بێوەاڵم مانەوە.

(پانچو وی�لا) خانو و ڤێلالی لە دەرەوەی ش��ار زۆرە،
دی��ار نەبوو كەی دەچێتە ش��ار .ئایا خۆی لە یەكێك لەو
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خانووانەی الیەنگرانی خۆی شاردووهتەوە ،خەریكی سەفا

و ڕابواردنە.

هەر بەو خەیااڵنەوە بە درێژایی شەو و ڕۆژ چاوەڕوان

ب��ووی��ن ،ل��ەگ��ەڵ دەرك��ەوت��ن��ی خ��ۆر ل��ە ڕۆژی داه��ات��وو،

سیخوڕەكەمان هەواڵی هێنا ،كە (پانچو ویال) نەخشەكەی
خ��ۆی گ��ۆڕی��وە و دەی��ەوێ��ت ب��ۆ ئەنجامدانی هەندێك لە

كارە بازرگانییەكانی ،بچێتە شاری (ژیمەنز) و هۆكاری

دواكەوتنیشی هەر ئەوە بووە .هەر لەو شوێنەی بۆسەمان
لێ نابووەوە ،ڕێگای شاری (ژیمەنز) كۆتایی دەهات ،بەرەو
ڕاست الیدا و ئێمە بهناچاری سەنگەرەكانی خۆمان گۆڕی.
س��ەرەن��ج��ام س��ەع��ات ح��ەوت و چ��ل و پێنج خولەكی

بەیانی ،چاوەڕوانیمان كۆتایی پێهات ،من هەرگیز ئەو ساتە

فەرامۆش ناكەم .جەنەراڵ ویال و هاوڕێیانی (یاریدەدەری

پاسەوانان) ،بە ئۆتۆمۆبێلی دۆج��ی گ��ەورە لە دوورەوە
دەركەوتن.

دەنگی هاوڕێیەكمان هات كە وتی :ئاماژەكە كرا ...ئاخ...

خوایەگیان( ...پانچو ویال) ئۆتۆمبێلەكە لێدەخوڕێت!

لە جێی خۆم بازم دا و تەماشایەكی (ب��ارازاس)م كرد.

ڕەنگ لە ڕوخساری ئەو پیاوە پەڕیوە،لێوەكانی دەلەرزن و

تیشكێكی سەیر لە چاوەكانی دەدرەوشایەوە.

ئەركی سیخوڕانی نهێنی

319

ح��ەوت كەس لەو ئۆتۆمبێلەدا ب��وون ،كۆنلێڵ (تریلۆ)،
یاریدەدەری (پانچو ویال)ش لە پەنا خۆی بوو.
پەنجە تەڕەكانی خۆمان لەسەر پەلەپیتكەی دەمانچەكان
دانا و چووینە خوار جادەكە .ئۆتۆمبێلی دۆجی مۆدیل ،1923
بە خێرایی سەعاتی دوازدە میل لە سەعاتێكدا بەرەوپێش
دەچ��وو( ،پ��رادۆ) هاوكارەكەی ئێمە ،كاتێك ئۆتۆمبێلەكە
بە بەردەمیدا ڕهتبوو ،لەپشت بەردەكەوە خۆی هەڵدایە
دەرەوە و دەمانچە بە دەستەوە ب��ەدوای ئۆتۆمبێلەكەدا
ڕایكرد ،ڕێك ئێمەش هەر لەوكاتەدا ڕژاینە سەر جادەكە،
من بەرەوپێشەوە ڕامكرد تا دەرگای ئۆتۆمبێلەكە بكەمەوە،
هاوڕێكانم دەستیان بە تەقەكردن كرد.
پێش هەمووان پیاوێك كە لە پێشەوە دانیشتبوو ،من
پێموابوو جەنەراڵ (تۆناپۆ) بێت ،كوژرا و ئینجان تایەی
ئۆتۆمبێلەكە تەقی و ئۆتۆمۆبێلەكە وەستا .لە هەمان كاتدا
كۆلێنێل (تریلۆ) یاریدەدەری (ویال)ش بە لەشی دابێژرا و
وەك بێژینگ ،لەناو ئۆتۆمۆبێلەكە كەوت و (پانچۆ) جوواڵ،
پێش ئ��ەوەی چەكەكەی بهێنێتەدەرەوە ،چەند فیشەكێك
لە لەشی قەاڵویدا خاڵی كرانەوە .ئێمە بە یەكەم فیشەكی
دەمانچەی شەش تیری خۆمان ،تەقەمان لێكرد ،ئەوجا
تفەنگەكانمان بەكارهێنا.
كۆلێنێل (روساریۆ مۆراڵد) كە لەسەر كورسیی دواوە
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دانیشتبوو ،لەگەڵ دوو كەسی دیكە بووهتە ئامانجی گوللە و
دەستبەجێ گیانیان لەدەستدا ،تەنیا یەكێك لە سەرنشینانی
ئۆتۆمبێلەكە توانیی كە دەرگاكە بكاتەوە ،بەرەو شاخەكە
تێی تەقەنێت ،وەك فیشەكی ئێمە ت��ەواوب��ووە و وێ��ڕای
بەدواكەوتنیمان بە پێویست نەدەزانی ،بۆیە گوێمان پێنەدا
و لەو ڕۆژەوە بەدواوە هەرگیز لە مەكزیك هەواڵێك لەو
پیاوە بەدەست نەهات.
ئۆتۆمبێلەكە كە هێشتا هەر نەكوژابووەوە ،بۆ خۆی
ب��ەرەوپ��ێ��ش ڕۆی��ش��ت و زرم��ب��ەی ل��ە ق��ەدی دارێ���ك هێنا.
كابرێتەكەی تەقی و بەهۆی خۆداكێشانی بە دارەك��ەدا
وایكرد الشەی (پانچو ویال) بكەوێتە خ��وارەوە ،بارازاس
خێرا بەرەوپێش ڕایكرد و گوللە پێماوەكانی لە مێشكی
دوژمنەكەی خۆیدا خاڵی كردەوە.
پێشتر بەرنامەمان بۆ كارەكە دانابوو ،چەند ئەسپێكمان
لە نزیكەوە ئامادە كردبوو ،من خێرا بەرەو ئەسپەكەی خۆم
ڕامكرد ،سواربووم و چوار ناڵەكەی ئەسپەكەم لینگدا.
هەرچەند دووردەك��ەوت��م��ەوە ،كەمتر دەنگی خەڵك و
كەسانێكم دەبیست ،كە ماڵەكەیان لەو دەرووب��ەرە بوو.
لەگەڵ بیستنی دەنگی گوللەكان ،خۆیان گەیاندووهتە شوێنی
ڕووداوەكە و سەربازەكان داوای هاوكاریان دەكرد.
***
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الش��ەی (پانچو وی�لا) و ی��اوەران��ی ب��ردران��ە هۆتێلی

(هیدالكۆ) و پاشان بۆ وێنەگرتنیان بردرانە هۆڵی پێشوازی.

كاتێك هاوسەری (ویال) هەواڵی كوشتنی مێردەكەی بیست،
یەكسەر لەگەڵ سێ منداڵی ج��ەن��ەراڵ( ،ك��ە لە ژنەكانی

پێشووی ب���وون) ،ل��ە ش��اری (چ��ی ه���وواه���ووا)ەوە چوو
بۆ (پ��اراڵ) و لە ب��ەردەم خەڵكەكە ڕایگەیاند :بكوژەكانی

مێردەكەی بێجگە لە سەرۆككۆمار (ویبەرگن) و جەنەراڵ

پلوتاركۆ كەسانی دی��ك��ە ن��ی��ن ،ب���ەاڵم ن���اوب���راوان دوای
ئاگاداربوونەوە لە مەسەلەكە ،ئەو ژنەیان بەدرۆخستەوە.

ق��ورب��ان��ی��ان ل��ە گ��ۆڕس��ت��ان��ی ش���اری (پ�����اراڵ) ب��ەخ��اك

س���پ���ێ���ردراون ،پ��ۆل��ی��س��ەك��ان و ح��ه��وك��وم��ەت ،ه��ەرگ��ی��ز
لێكۆڵینەوەیان لەگەڵ (بارازاس) نەكرد ،ببڕای ببڕ گومانیان

بۆی نەچوو ،چونكە (بارازاس) دوای تاوانكردنەكە ،وەك من

ڕایكردووە و چووهتەوە ماڵێ و دوای گۆڕینی جلوبەرگی،
جارێكی دیكە لەسەر جەنازەی ویال ئامادەبووە ،تەنانەت
لە وێنەیەكیشدا كە هەواڵنێران وێنەی الشەكەیان گرتووە،
ئەو پیاوە دەبینرا .پاشان پۆلیسی فیدراڵ( ،ب��ارازاس)ی

دەستگیر و دادگایی ك��ردووە ،سەرەنجام س��زای بیست
ساڵ گرتنی بۆ دەركردووە ،بەاڵم دوای دوو مانگ ئازادكرا

و بۆ شارێكی دیكە ماڵی گواستەوە ،دەستی بە ژیانێكی
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خۆشكرد و هیچ هەواڵێكی نەما تا  34ساڵ دوای ئەو

ڕووداوە ،واتە لە ساڵی  1951بە مردنی ئاسایی لە شاری

مەكزیك كۆچی دوایی كرد.

(چاوێز) (یەكێك لە هاوكارەكانمان) ،درێژەی بە كاری

خ��ۆی داو وەك پێشوو ،خەریكی بازرگانیی كڕین و
فرۆشتنی ئۆتۆمبێل بوو ،ڕۆژێكیان لە كاتی پەڕینەوەی
لەو شوێنەی ،كە (ویال)ی تێدا كوژرا ،كۆمەڵێكی نەناسیاو

پەالماریاندا و كوشتیان.

هەرگیز بكوژانی نەناسران!

پاشان دوو كەسی دیكە لە هاوكارانمان لەالیەن هەمان

نەناسیاوانەوە ك��وژران ،ئەوانی دیكە بە مردنی ئاسایی

مردن.

ئەگەر ئێوەش ڕۆژێك ڕێتان كەوتە گەرووی (ئال پاتۆ)

لە ج��ادەی (پ���اراڵ) ،بە ئ��ەن��دازەی سەد مەتر لە جادەكە

بچنه پێشەوە ،ل��ەوێ دارێكی گ��ەورەی بەهێز دەبینیت،
كە ئۆتۆمبێلی پانچو ویال خۆی پێداكێشا و لەسەر ئەو

دارە قاپێك برنج دان��راوە ،كە ڕێز لە (نیشتمانپەروەرانی

نەناسراو ،واتە بكوژانی پانچو ویال) گیراوە ،ڕووداوی
لەبیرنەكراوی مانگی حوزەیرانی پێش چل ساڵیان لەسەر

هەڵكۆڵیوە.
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لەناكاو ئۆتۆمۆبێلێكی سەربازی تەقییەوە و ترسێكی
زۆری لە ....
ئۆتۆمۆبێلێكی ڕەنگ زەیتوونیی گەورە بە خێرایی چل
كیلۆمەتر لە سەعاتێكدا ،لەسەر جادەی ڤێرسای ،بەرەو
پارس ڕێیدەكرد ،لەسەر كورسی پشتەوەی ،فەرماندەیەكی
سەربازی دانیشتووە ،مژولی بڕێك كاغەز و بەڵگەیە .لەگەڵ
ئ��ەوەی ئۆتۆمبێلەكە لە ج��ادەی ڤێرسای دووركەوتەوە،
لەناكاو ئیڤایەك لەپشت دارەك��ان��ەوە دەرك���ەوت ،بەرەو
ئۆتۆمبێلە سەربازییەكە ڕۆیشت دوای كەمێك ،چەند
دەستێك لە چادری دواوەی ئیڤایەكە هاتنەدەرەوە ،چەدین
نارنجۆكیان فڕێدایە ن��او ئۆتۆمبێلە سەربازییە ڕەنگ
زەیتوونییەكەوە .دوای چەند تەقینەوەیەكی گوێ كەڕكەر
و ب��ەدوای یەكدا ،ئۆتۆمبێلەكە ئ��اوەژووب��ووەوە و گڕی
گرت.
دوای چەند خولەكێك ،پۆلیسی سەربازی ،تەواوی ئەو
ناوچەیەی گەمارۆدا .ژمارەیەك لە پۆلیسەكان ،چاكەتەكەی
خۆیان بەسەر سەری خۆیان داداوە ،هەوڵدەدەن بەناو گڕ
و دووكەڵدا بەرەوپێش بچن ،هەندێك جار سەرنشینانی
ئۆتۆمبێلەكە ئەگەر نەمردبن ،ڕزگاربكەن ،بەاڵم گڕ و گەرمی
بە ڕاددەی��ەك تووندبوو ،مسی ئۆتۆمبێلەكە تواوەتەوە و
سوورهەڵگەڕاوە ،وردە وردە سپی دەچووەوە .بۆنی تایەی
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س��ووت��او و پ��ارچ��ەی ئۆتۆمۆبێلەكە ،بە ئاستێك زۆر و
بێزراو بوو ،تەنانەت پۆلیسی (ئێم ،پی) ،كە توندوتیژترین
جۆری پۆلیسن ،تووشی نیگەرانی بوون.
هەمان كات ،ئۆتۆمۆبێلێكی دیكەی سەربازی بە هێمای

(هەواڵگری) لە شوێنی ڕووداوەكە نزیكبووەوە و وەستا،
پیاوێكی ل��ێ داب���ەزی و ب��ە حەپەسان و س��ەرس��وڕم��ان،
تەماشای ئۆتۆمبێلە پارچەپارچەبووەكەی كرد ،پاشان بە
ه��ەردوو دەستی سەریگرتووە و بە فڵقوهوڕی گریانەوە

هاواری كرد :خوایە گیان! ئەوە ئۆتۆمۆبێلی ئایزنهاوەرە!
ئەوان ئایزنهاوەریان كوشتووە( ،لە ئەمەریكا ،بە ئایزنهاوەر
دەڵێن ئایك و لەم بەسەرهاتەشدا ،لە هەمووشوێنێك بە

ئایك ناوی هاتووە).

***

ئیڤایەك كە سەربازانی نارنجۆك هاوێژ ،لەناویەوە

ب��ەرەو ئۆتۆمبێلە سەربازییەكە نارنجۆكییان هاویشت و
تەقاندبوویانەوە ،چەندین فرسەنگ لە شوێنی مەترسی

دوورك����ەوت����وەت����ەوە،وەك تیسكەی ت��ف��ەن��گ ب��ەرەوپ��ێ��ش
دەڕۆیشت ،بەاڵم پاشان ،واتە هەمان ڕۆژی بەیانی 13ی

مانگی ئەیلولی  ،1944ئۆتۆمۆبێلەكە لە وێستگەیەكی
بەنزین وەستا ،شوفێرەكە بە دەنگێكی بەرز هاواری كرد:

تكایە تانكییەكەم بۆ پڕ بكە لە بەنزین.
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كارمەندی وێستگەی بەنزینەكە ،كە كەسێكی سەرباز
ب��وو( ،چونكە وێستگەی بەنزینی تایبەت بوو بە سوپا)
دەستی بۆ پەمپەكە درێژكرد ،بەاڵم پێش ئەوەی سۆندەكە
هەڵگرێت ،س��ەری سووڕاند و تەماشای سەرنشینەكانی
ئۆتۆمۆبێلەكەی كرد ،لە كاتێكدا ئاماژەی بە دوو پۆلیسی
سەربازی ()M.Pی دەكرد ،كە لەو نزیكە پیاسەیان دەكرد،
پرسی :ئێوە سەربە كام یەكەن؟
شوفێری ئۆتۆمبێلەكە نە وەاڵمی پرسیاری كارمەندی
وێستگەكەی دایەوە ،نە دەرفەتیدا دوو پۆلیسە سەربازەكە
لێیان نزیكببنەوە و وەك بروسكە ،گێڕی گ��ۆڕی و پێی
لەسەر بەنزین داگ��رت ،ئۆتۆمۆبێلەكە وەك تیرێك كە لە
كەوان دەرچووبێت ،لەسەر جادە بەستراوەكە بەرەوپێش
چوو .دوای چەند چركەیەك ،سیڕە سیڕی ئیستاپ هەستا
و ئۆتۆمبێلەكە خۆیكێشا بە ئۆتۆمۆبێلێكی دیكەدا ،كە لە
سایدەكەی بەرەوڕووی دەهات و زرمبەی بەریەككەوتنی
ئۆتۆمۆبێلەكان بەرزبووەوە ،ئۆتۆمبێلەكە ئاوەژوو بووەوە
و پێش ئەوەی لە گۆشەیەك بوەستێت ،سێ جار لەسەر
یەك ئاوەژوو بووەوە.
ژم��ارەی��ەك��ی زۆر لە خەڵك ل��ەو شوێنە كۆبوونەوە،
جەستەی سەرنشینانی ئۆتۆمۆبێلەكەیان هێانەدەرەوە
،لەسەر بەفرەكە دایاننان .بەفر ئەوەندە زۆر باریبوو ،كە
328

فیل هایریخ،

زیاتر لە پێیەك زەوی داپۆشیوە ،تا چاو بڕی دەكرد بێجگە
لە سپییەتی ،هیچ شتێكی دیكە نەدەبینرا.
ل��ەم ڕووداوەدا ،تەنیا شوفێری ئۆتۆمۆبێلەكە ،بە
سەالمەتی دەرچوو ،بە لۆژەلۆژ لەوێ هەستا و لەو كاتەی،
كە بەرەو ئەمبواڵنس ڕێنماییدەكرا ،پۆلیسە سەربازەكان
گەیشتن و كارمەندەكە بە ڕوویەكی گرژەوە وتی :ئەوانە،
هەموویان كروتسن!
ئەفسەری پۆلیسەكە بەسەرسامییەوە پرسیی :تۆ چۆن
زانیت؟
 من هەركە ئەوانەم بینی زانیم ئەمەریكی نین ،چونكەبە منیان وت (تكایە تانكییەكەمان بۆ پڕ بكە لە بەنزین) لە
كاتێكدا ئەمەریكییەكان زۆر بە وشك و برینگییەوە دەڵێن
(بەنزین) .ئاخ ،تۆ كە بۆخۆتان لە من باشتر ئاگادارن ،یەكێك
لە ئەفسەری پۆلیسەكان ،دەمانچەی چل و پێنجی كالیبەری
خۆی هێنایەدەر ،سەرەتا بە ورگی شوفێری ئۆتۆمبێلە نیوە
گیانەكەیەوەی نا ،بە هەڕەشەلێكردنەوە وتی :قسە بكە،
ئێستا ڕیخۆڵەت بە گۆڕێ وەردەكەم.
ئەو پیاوە بێئەوەی نقەی لێوەبێت ،پێداگرانە دەستەكانی
خستە ناو زنجیری هێلەكەكەی و هەرگیز گوێی بە سەری
برینداری خۆی نەدەدا .ئەفسەرە پۆلیسەكە بهپەلە دەستی
شوفێرەكەی بۆ دواوە ڕاكێشا و زنجیری هێلەكەكەی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كردەوە .لەژێر هێلەكەكەی( ،كە هی سوپای ئەمەریكابوو)،
یونیفۆرمی درەوشاوەی خۆڵەمێشی ئەڵمانییەكان دەبینرا.
نزیكەی دوای سەعاتێك ،زیندانی لە نووسینگەكەی

جەنەراڵ (هۆج) ئامادەیی بەیەك گەیاند  ،سەرهەنگ (ماكسوێڵ
فرید) ئەفسەری دەزگای دژەسیخوڕیی ئەمەریكاش لەوێ

دەبینرا ،ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەی گرتووهتەئەستۆ ،لە

كاتێكدا كە جگەرەی فەرمووی دەستگیركراوەكەی خۆی
دەكرد ،وتی:

 -فەرموو جگەرە بكێشە .ناوت چییە؟

دەستگیركراوەكە ،كە پەڕۆیەكی لە ناوچاوانی بەستبوو،

بەتووڕەییەوە گازی لە لێوەكانی گرت ،هەستایە سەرپێ
و بێئەوەی هیچ وەاڵمێك بداتەوە ،سەری چەماندەوە بۆ

خوارەوە.

سەرهەنگ (ماكسوێڵ) دوای كەمێك چاوەڕوانی ،قامكی

ڕاوەشاند و وتی :خۆت گێل مەكە من دەزانم باش زمانی

ئینگلیزی دەزانیت و شارەزای ،پێم بڵێ ناوت چییە؟
دەستگیركراوەكە پیاوانە وتی :فرانتز كسلەر.

(ماكسوێڵ) بەخاكەڕایی پرسی :كارت چییە؟
دەستگیركراوەكە بەسەری چەماوە وەاڵمیدایەوە:
ل��ە ك��ۆم��ەڵ��ی (س��ك��ور زەن����ی)م و ل��ە تیپی ژم���ارە یەك
خزمەتدەكەم.
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بیچمی ماكسوێڵ گرژبووە و بەتوندی دەستی درێژكرد،
گووشیی تەلەفۆنەكەی هەڵگرتووە و وتی :تكایە سەرهەنگ
(وید)م بۆ وەربگرە .دوای وەرگرتنی( ،ماكسوێل) بە توندی
ڕایگەیاند :ئالۆو ،قووربانن كۆماندۆیەكی (سكورزەنی)
دەستگیركراوە و ئێستا لێكۆڵینەوەی لەگەڵدا دەكەین.
دەس��ت��گ��ی��رك��راوە ئەڵمانییەكە ب��زەی��ەك��ی ك���رد ،قسەی

ف��ەرم��ان��دەك��ەی خ���ۆی ب��ی��رك��ەوت��ەوە پ��ێ��ی وت���ب���وون ،كە

دەستگیركران ،بێگومان ناوی (سكورزەنی) بێنن( .ماكسوێڵ)
بهتووڕەییەوە گووشییەكەی لە شوێنی خۆی داناوەتەوە،

لە ڕوخساری دەستگیركراوەكە ڕاما و وتی :ئێستا خودی

سكورزەنی لەكوێیە؟
 -چووزانم.

 -ڕۆڵی تۆ لەم ڕووداوەدا چییە؟ پێش ئ��ەوەی وەاڵم

بدەیتەوە ،دەبێت ئ��ەوەت پێ بڵێم ،چونكە بە جلوبەرگی
ئەمەریكییەوە دەستگیركراوی ،بۆیە بە تۆمەتی سیخوڕی

دادگایی دەكرێیت و لەوانەیە لەسێدارەت ب��دەن .ئەگەر

هاوكاریمان بكەیت ،لێت دەبوورن و ئازادت دەكەن.

دەستگیركراوەكە بێئەوەی بوەستێت ،سینگی بردەپێشێ

و هەروەك بڵێی جگە لە بیری مردن هیچ خەیاڵێكی دیكەی

نییە ،بە دەنگێكی بەرز وتی :ئێمە نیازمانوایە ئایزنهاوار

بكوژین.
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سەرهەنگ ماكسوێڵ ،هەرگیز س��ەری لەو دانپێدانانە
خێرایە نەسووڕما ،چونكە دەزگای دژەسیخوڕیی ئەمەریكا،
پێش چەند هەفتەیەك زانیبووی ،كە (باندی گرایف) لەو
پێناوەدا هەنگاوی جیددیان ناوە.
ئ��ەوان دەیانزانی بیرۆكەی كوشتنی ئایزنهاوەر ،لە
تاكتیكەكانی هیتلەر بۆخۆیەتی و دەزگ��ای دژەسیخوڕیی
ئەمەریكا ،ئ��ەوەی زانیبوو كە پێشەوای ئەڵمانیای نازی،
گوێڕایەڵێكی خ��ۆی ،وات��ە ستوانی دەزگ��ای نهێنی (ئێس،
ئێس)ی بە ناوی (ئۆتۆ سكورزەنی) ڕاسپاردووە ئایزنهاوەر
بكوژێت.
س��ەره��ەن��گ م��اك��س��وێ��ڵ ،ش���ەش س��ەع��ات��ی ڕەب����ەق بە

هەرفرتوفێڵێك ،كە بە خەیاڵیدا دێت ،لێكۆڵینەوەی لەگەڵ

(گ��س��ل��ەر) ك��رد ،ب��ەاڵم دەستگیركراوەكە هەمووشتێكی
ڕەت��ك��ردەوە ،بێئاگایی خ��ۆی ل��ەب��ارەی هەموو بابەتەكان

دەربڕی .بۆ بەیانی (گسلەر) ،لەسێدارەدرا ،بەاڵم لە هەمان

كاتدا ،كە گوللەكان كردبوویانە ئامانج و دەنگی هاوكارەكانی،
كە جلوبەرگی ئەمەریكی و بەریتانی و ڕووسەكانیان
كردبووە بەر ،لە ڕیزی هاوپەیمانان بوون و خۆیان وەك
هاوپەیمانان دەنواند ،بۆیە بەباشی دەیانتوانی هاموشۆی
هەموو شوێنێك بكەن ،بەناو یەكە سەربازییەكانی ئەمەریكادا

بسووڕێنەوە .ئامانجی سەرەكییان ،نزكیبوونە ب��وو لە
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بارەگای فەرماندە ،هاوپەیمانان لە ڤێرسای و كوشتنی
جەنەراڵی سوپای ئەمەریكا ،واتە دوایت ئایزنهاوەر بوو.
(لە كاتی شەڕدا ئایزنهاوەر جەنەراڵی سوپا بوو ،هێشتا

نەببووە سەرۆككۆمار (.و .ف)

ن��اوی (ئۆتۆ سكورزەنی) ،ترسی خستبووە ن��او دڵی

دانیشتووانی هەمووشوێنێك و ئەو پیاوە ،كە كۆمەڵێك
س��ی��خ��وڕی نهێنی ل��ە ب��ەردەس��ت��دا ب���وو ،ب��ە ئاستێك لە

كارەكانیدا هۆشیار بوو ،ناوبانگی گەورەترین سیخوڕی
دنیای وەرگ��رت ،تەنانەت مارشاڵ (پی ترو بادو گلیۆ)ی

ئیتالی لەبارەیەوە وتی :ئەگەر ماوەی شەش مانگ دەرفەت
بۆ شرۆڤە و توێژینەوە لە سكورزەنی تەرخانبكرێت ،ئەو
بێ هەراوهۆریا ،بەریتانیا ڕزگاردەكات.
***

نەخشەی كوشتنی ئایزنهاوەر لە ناوەندی فەرماندەیی

ئەدۆلف هیتلەر كێشرا ،مەسەلەكە بەم شێوەیە بوو ،كە

بەیانی ڕۆژی 20ی تشرینی یەكەم ( ،1944سكورزەنی) كە
سێ ڕۆژ مۆڵەتی هەبوو ،بەوپەڕی ئاسوودەیی لە هۆتێلی

ل��ەن��دەن پاڵكەوتبوو ،وت��ی :پێشەوا ب��ڕی��اری��داوە یەكسەر
ڕاپۆرتەكانی خۆتانی بۆ بنێرن ،لە فڕۆكەخانەی تمپلهۆف
فڕۆكەیەك چاوەڕوانتان دەكات.
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كۆماندۆی بەناوبانگ بەتوندی هەستا و لە هۆتێلەكە
وەدەرك���ەوت،ب���ەرەو فڕۆكەخانەی تمپلهۆف ك��ەوت��ەڕێ.
دوو ماتۆڕی پۆلیس ،لەپێش ئۆتۆمبێلە مارسیدسەكەیەوە
دەڕۆیشتن و ڕێگایان بۆ دەكردەوە .دوای چەند خولەكێك
گەیشتنە ف��ڕۆك��ەخ��ان��ە( .س��ك��ورزەن��ی) ل��ە ئۆتۆمبێلەكە
هاتەخوارەوە ،بەرەو فڕۆكەكە ڕۆیشت .دەرگای فڕۆكەكە
ل���ەدوای���ەوە داخ���را و ف��ڕۆك��ەك��ەی��ان پ��ێ��ك��رد ،دوای چەند
چركەیەك ،فڕۆكەكە بەرزبووەوە و فڕی .ئەو فڕۆكەیە هی
خودی هیتلەر هەبوو ،دوو مەكینەی بەهێزی هەبوو .تەنیا
مارشاڵ رومێڵ و كسلەرنیگ ،لەوجۆرەیان هەبوو.
(سكورزەنی) ،كە پیاوێكی بااڵبەرز و كەتەی زلەبوو،
لەسەر كورسییەكە پاڵیدایەوە ،تەماشای دەرەوەی كرد
و پاشان پەرداخێك ویسكی لە بتڵەمسینە گچكەكە تێكرد،
هەڵیقۆڕاند.
سەرەنجام فڕۆكەكە لە فڕۆكەخانەی (پروس) نیشتەوە،
(سكورزەنی) دابەزی و بەرەو مارسیدسێكی بێنزی دیكە
ڕۆیشت.
وێ��ن��ەی هیتلەر ل��ەس��ەر ه���ەردوو دەرگ���ای دەرەوەی
دەبینرێت.
ئۆتۆمبێلەكە بەهێواشی ڕێیكرد و (سكورزەنی) لە هەر
س��ەد پێیەك ،چ��اوی بە تۆپی دژەئاسمانی دەك���ەوت ،كە
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ڕوویان لە ئاسمان بوو .تۆپچییەكان كە لەسەر شەقامەكان
پیاسەیان دەكرد ،بەسەرسوڕمانەوە تەماشای سكورزەنیان
دەكرد ،كە لەسەر كوشنی دواوەی ئۆتۆمبێلێك دانیشتبوو،
ئەوان دەیانناسی ،ساڵویان بۆ دەكرد و ئەوانی دیكەش
لەخۆڕا سەری ڕێزیان بۆ دادەنەواند.
سكورزەنی تەماشای سەعاتەكەی مەچەكی خۆی كرد ،كە
دیاریی مۆسۆلینی بوو لە ساڵی  ،1942پاشان كە گەیشتنە
بەردەم كۆشكی تایبەتی هیتلەر ،كە لەسەر شوێنێكی بەرز
درووستكرابوو ،دابەزی و بە یاوەریی دوو ئەفسەری دیكە
چوونە ژوورەوە ،ئینجا بەتەنیا چووەناو هۆڵە ڕازێنراوەكەوە.
دڵی بەتوندی لێیدەدا و سەری گێژی دەخوارد .چركەی
پاشان دەرگایەك كرایەوە ،سكرتێری هیتلەر دەرك��ەوت و
وت��ی :كۆلێنێل (سكورزەنی) پێشەوا پێشوازیت لێدەكات
فەرموو بەدوامدا وەرە.
(س��ك��ورزەن��ی) خ��ۆی ت��ون��دوت��ۆڵ ك���ردووە ،قۆپچەكانی
داخست و لەسەرخۆ ب��ەدوای سكرتێرەكەدا ،سەرەنجام
گەیشتنە دەرگایەك كە شەش ئەفسەری چەكدار لە بەردەمی
ئێشكیان دەگرت.
دەستە ڕاهێنراوەكان بەپەلە جلوبەرگی سكورزەنیان
پشكنی ،كە دڵنیابوون ئەو پیاوە چەكی هەڵنەگرتووە لەگەڵ
خۆیدا ،فەرمووی ژوورەوەیان كرد.
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سكورزەنی بەتەنیا هەنگاوی نایە هۆڵەكەوە .دەرگایەكی
مس لە گۆشەیەكی ئ��ەو هۆڵەدا دەبینرێت ،كە بۆ خۆی
ك��رای��ەوە و سكورزەنی هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا.
چووە ژوورەوە .لەوێ ،ئەدۆلف هیتلەر ،لەپشت مێزێكی
گ��ەورە دانیشتبوو ،ت��ەواوی دی��واری ژوورەك��ە بە وێنەی
ش��ەڕ داپ��ۆش��راب��وو ،سوچێكی كەمی مێزەكە م��س ب��وو،
ئەم دەس��ت��ەواژەی��ەی لەسەر هەڵكۆڵرابوو :قاپی تایبەتی
نانخواردنی ناپلیۆن پۆنابارت ،لە سەردەمی ئیمپراتۆری
.1804 – 1810
پێشەوا ل��ە كاتێكدا ب��زەی ل��ەس��ەر لێو ب��وو ،دەستی
درێژكرد و (سكورزەنی بە لەشی هەڵلەرزیوەوە سەرەتا
س��ەالم قوتێكی ك��رد ،پاشان دەستی هیتلەری گوشی .لە
شێوازی ڕەفتار و وتاریان تەواو دیاربوو ،كە زۆر ڕێز
لە یەكتری دەگ���رن ،تەنانەت هیتلەر پێشتر لە ب��ەردەم
ئەفسەرە پلەبااڵكان( ،سكورزەنی) بە ئەڵمانییەكی ڕاستەقینە
ناساندبوو.
سكورزەنی هەرگیز پێشتر لەگەڵ هیتلەر بەتەنیا نەبووە،
قەتیش ب���اوەڕی ن��ەدەك��رد وەك ه��اوڕێ��ی��ەك ،ل��ە ب��ەردەم
پێشەوای ئەڵمانیا وەستاوە.
لەو كاتانەدا ،شەڕ بە زیانی ئەڵمانیا تەواوبووە ،ئەو
واڵتە شكستێكی قەرەبوو نەكراوەی خ��واردووە ،هیتلەر
336

فیل هایریخ،

بەردانگ بە (سكورزەنی) ،ئەفسەری فیداكار و سیخوڕی
گ��ەورە وت��ی :دنیا پێیانوایە ك��اری ئەڵمانیا ت��ەواوب��ووە،
پێویستە لە ئامادەسازیی ڕێوڕەسمی پرسە و ڕۆژی بە
خاكسپاردنیدا بین ،بەاڵم مردووەكان زیندوودەبنەوە و
خۆرئاوا دەلەرزێنن!
س��ك��ورزەن��ی س����ەری ڕاوەش���ان���د و ه��ی��ت��ل��ەر ب���ەرەو
نەخشەیەكی گ��ەورەی سەر دی��وارەك��ەی ب��رد ،كە بەرەی
ئ��ەورووپ��ای ن��ی��ش��ان��دەدا .دەم��ب��وس��ی ڕەش و س��ووری��ان
لەسەر ئەو نەخشەیە چەقاندبوو ،دەمبووسە ڕەشەكان
لەو شوێنانەبوون ،كە پەیوەندیان بە ئەڵمانیاوە هەبوو،
دەمبووسە سوورەكان پەیوەندیان بە هاوپەیمانانەوە هەبوو،
كە ئەڵمانیا لە ماوەی چوارساڵی ئەو دواییە پاشەكشەی
پێكراوە .فەڕەنسا لە شەڕەكەیان چووەتەدەرەوە و هەموو
واڵت��ە گچكەكان سەركەوتبوون و بەریتانییەكان ،كە لە
دونكەریك بەرەو دەریا پاشەكشەیان پێكرابوو ،جارێكی
دیكە گەڕاونەتەوە ،لەگەڵ ئەمەریكییەكان لە كیشوەرەكە
پێشڕەویان دەكرد ،بەرەو دڵی ڕایش دزەیان دەكرد.
هیتلەر هیواداربوو كە بە نەخشەی شیاو ،ك ه لە سەریدا
باریدەهێنا ،توانیی جارێكی دیكە ناوچە لەدەستچووەكانی
بۆ ئەڵمانیا بگێڕێتەوە ،لە كاتێكدا ئاماژە بە نەخشەكە دەكرا،
چاوەكانی وێكهێناوەتەوە ،وتی پەالماردانێكی (ئاردنس)
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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وادەكات سوپای هاوپەیمانان تووشی دڵەڕاوكێ و ترس و
الوازی بێت .هەرچۆنێك بێت سكورزەنی ،سەركەوتن ،یان
شكستی ئێمە ،هەمووی پەیوەندی بە تۆوە هەیە ،لەوانەیە
لەڕاستیشدا داه��ات��ووی ئەڵمانیا ،پەیوەندی بەو ك��ارەوە
هەبێت.
(س��ك��ورزەن��ی) بەسەرسامییەوە گوێیەكانی قوتكرد،
هیتلەرە ب���ەردەوام ب��وو :تەنیا پ��ەالم��اردان و ب��ۆردوم��ان
بەس نییە ،كە هاوپەیمانان تێكبشكێنێت ،بەڵكو پێویستە
زەربەیەكی وەهایان لێبدرێت ،كە تا ماوەیەكی زۆر نەتوانن
بارودۆخی خۆیان ئاسایی بكەنەوە ،ئەو زەربەیەش هەرگیز
ئاسان نییە مەگەر بە كوشتنی ئایزنهاوەر و گوێ بگرە
سكورزەنی ،تەنیا تۆی كە دەتوانیت ئەو زەربەیە بوەشێنیت
و بەس.
(ه��ی��ت��ل��ەر) پ��اش��ان چۆنیەتیی كوشتنی ئ��ەو پ��ی��اوەی
شیكردووهتەوە و وتی پێویستە دارودەستەكەت جلوبەرگی
دوژمن بپۆشن ،بە ئۆتۆمبێلەكانی ئەوان بێن و بچن ،ڕێگە
بۆ لەشكرەكانی ئێمە بكەنەوە و ب��ەرەو ڤێرسای بچن تا
ئایزنهاوەر بە بێ سەرئێشە بكوژن.
(س��ك��ورزەن��ی) ل��ەدەف��ت��ەری ی��ادەوەری��ی��ەك��ان��ی خۆیدا
دەن��ووس��ێ��ت :قسەكانی پێشەوا زۆر ك��اری��ان تێكردم و
تابڵێی لەخۆبایی بووم و دوای بیستنی فەرمان و سەالم
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قوت كردن ،ڕەزامەندیی خۆم دەربڕی و ڕێك ئەو كاتەی
دەم��ەوی��س��ت ژوورەك���ە بەجێبهێڵم ،هیتلەر فەرمانیكرد،
بۆخۆم لەو ئەركەدا بەشداری نەكەم ،بەڵكو سیخوڕەكانی
خۆم بنێرم و پێشەوا پاشان وتی ،كە نابێت ئەڵمانیا من،
واتە (سكورزەنی) لەدەست بدات.
(سكورزەنی) هەرگیز ئارەزووی نەدەكرد دارودەستەكەی
بە جلوبەرگی ساختەوە بنێرێتە بەرەكانی دوژمن ،چونكە
نەیدەتوانی فزەی بكات ڕازیبوو ،بەاڵم پاشان بە یەكێك
لە هاوڕێیانی خۆی ناسراو بە (ك��ارڵ ڕادڵ)ی وت :ئێمە
سیخوڕ نین ،بەڵكو مرۆڤی بەشەرەفین ،ئامادەین لە ڕێگای
نیشتمانی خۆمان گیانفیدایی بكەین ،نابێت بە تاوانی بەكرێ
گیراو و سیخوڕی بە دەستی دوژمن گوللەباران بكرێین.
بێجگە لە هیتلەر ،تەنیا دوو بەرپرسی دیكە لە نەخشەی
ناوبراو ئاگاداربوون( ،سكورزەنی) بەناچاری ،خەریكی
خۆئامادەكردن بوو بۆ ئەركەكەی ،وەك نەیدەزانی پێویستە
چۆنچۆنی ئەڵمانییەكان ب��ە جلوبەرگی ئەمەریكییەوە،
ڕەوان��ەی پاریس بكات ،بۆیە داوای یارمەتی لە مارشاڵ
(كاتیل) كرد و ئەویش ڕێوشوێنی بۆ دانا ،كە بووەهۆی
ڕزگاربوونی گیانی ئایزنهاوەر لە مردنی حەتمی.
(كاتیل) بە بێ قووڵبوونەوە و بیركردنەوە ،بە جیهاز ئەم
پەیامەی خوارەوەی بۆ یەكەكانی سوپای ئەڵمانیا نارد:
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ن��ه��ێ��ن��ی :ب���ۆ س���ەرۆك���ان���ی س��وپ��ا و پ��ۆل��ی��س  ...ئ��ەو
ئەفسەرانەمان بۆ بنێرن ،كە التانن و دەتوانن بە ئینگلیزی
قسەبكەن ،پێویستمان پێیانە ب��ۆ ڕاپ��ەڕان��دن��ی ئەركێكی
گرنگ .ئارەزوومەندانە دیاریان بكەن .بۆ یەكەیەكی نوێ
بە فەرماندەیی كۆلێنێل ئۆتۆ سكورزەنی دەگوازرێنەوە .با
داواكاران سەردانی نووسینگەی سكورزەنی بكەن .كاتیل.
كاتێك سكورزەنی پ��ەی ب��ەوەب��رد بڕیاری ن��اوب��راو بۆ
تێكڕای یەكەكانی سوپا ن��ێ��ردراوە ،زۆر ترسا ،چاوەكانی
نوقاند ،س��ەری بۆ ئاسمان هەڵبڕیوە ،پاشان بەبێ كات
بەفیڕۆدان ،نامایەكی بۆ هیتلەر نووسیوە و تێیدا ،داوایكرد
بڕیاری ئەركەكەی هەڵبوەشێتەوە ،ئەوەی بۆ زیادكرد كە
بێگومان لە سوپای ئەڵمانیادا ،سیخوڕانێكی زۆر بوونیان
هەیە و تا ئەو كاتە ،بێگومان هەواڵی ئەو بڕیارە گەیشتووهتە
ڤێرسای.
هەرگیز ئەو نامەیە بەدەستی هیتلەر نەگەیشت .چونكە
نامەكانی هیتلەر ،یەكەم جار جەنەراڵ (فژلین) دەیكردنەوە،
دەیخوێندنەوە و كاتێك ئەو نامەیەی خوێندەوە( ،سكورزەنی)
بانگ كردووە ،پێیوتوە ئەگەر ئەو نامەیە بە دەستی پێشەوا
بگات ،ئاكامی ترسناكی دەبێت ،چونكە لە ناوەڕۆكەكەیدا وا
دەردەكەوێت ،كە خودی هیتلەر و فەرماندەكانی سوپا ،عەقل،
شعووریان نییە و ناتوانن باش و خراپ لە یەكتری جیابكەنەوە.
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(سكورززەنی) بێئەوەی یەك قسەیەكی دیكە چییە بیكات،
دەستبەكار بوو ،دەستبەجێ ژمارەیەكی زۆری لە سەربازگەی
مەشقی (فریدنناڵ) ،یان (دۆڵی ئاشتی) كۆبوونەوە ،ئەو شوێنە
كە نزیكی بەرلینە ،بە شوێنی پەروەردەكردنی گەورە ئەژمار
دەك��را( ،سكورزەنی) و ژمارەیەكی دیكە لە جەنەراڵەكان،
خۆبەخشەكانیان فێری ڕەمزی سیخوڕی دەكرد ،وانەكانی
شوفێریی و سەرنقومەی ن��او ئ��او ب��ە ب���اری ق��ورس��ەوە
بەردەوام دەخوێنران ،وەبیریان دەهێنانەوە ،كە چۆن نان بە
شێوەی ئەمەریكییەكان بخۆن ،یان چۆن دەستەكانیان بخەنە
ناو گیرفانی پانتۆڵەكانیانەوە ،كاتێك بەرپرسێك بە پەنایاندا
تێپەڕی ،هەرگیز ڕێك ڕاناوەستن و ئەوەی ،كە لە سەردەمی
مەشقدا لە هەموویان ناخۆشتربوو ،پێچانەوەی سیگار بە
دەستێك ئەژمار دەكرا ،لە سێ هەزار خوێندكاری فەردینناڵ،
تەنیا دوو كەس توانیان سیگار بە دەستێك بپێچنەوە.
پڕكێشەترین قۆناغی ئەنجامدانی نەخشەكە ،چوونە
ن��او كۆشكی ڤێرسایەوە ب��وو ،سەرەنجام ب��ڕی��اردرا ،كە
(سكورزەنی) بۆ خۆی جلوبەرگی ئەمەریكی بپۆشێت و
لەگەڵ چەند كەسێكی دیكە ،بچێتە ناو ئیدارەی فەرمانگەی
هاوپەیمانانەوە ،دوای چەند خۆهەڵكێشانێك ،بارودۆخەكەی
ئاڵۆزكردووە چووهتە ژووری ئایزنهاوەرەوە و بە دەستی
خۆی دەی كوژێت.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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لە هەفتەی دوەمی مانگی دیسامبەری  ،1944تاقمەكەی
سكورزەنی ب��ەرەو ب��ەرەی (ئ��ەردن��س) كەوتنەڕێ .یەكە
پێشڕەوی كارەكان توانییان لە شاری (مینۆ)وە بچنەناو
لەشكری یەكەمی ئەمەریكییەكانەوە ،ه��ەر ل��ەو كاتەوە،
كارمەندانی دژەسیخوڕیی ئەمەریكا ،هەوڵیاندەدا بزان
مەبەستی ئەڵمانییەكان ل��ە خ��ڕك��ردن��ەوەی ئەفسەرانی
ئینگلیزیزان چ بووە (پەیوەست بە بڕیارێك ،كە مارشاڵ
كانیل دەری كرد) .ئەوەندەی پێنەچوو مەتەڵەكە هەڵهێنرا،
ت��ەواوی هاوپەیمانان لە مەبەستی شوومی ئەڵمانییەكان
گەیشتن و هەموویان بەیەكتریان دەوت ،ئەڵمانیا نیازی
كوشتنی ئایزنهاوەریان ه��ەی��ە ،س��ك��ورزەن��ی ب��ۆ خۆی
سەرۆكایەتییان دەكات.
س��ەرب��ازەك��ان لە ب��ەرەی ش��ەڕ ،بەگومانەوە سەیری
دەورووبەری خۆیان دەكرد ،تەنانەت ژمارەیەكی زۆریان
دەترسان ،كە شەوانە بخەون .كاریگەریی دەروونیی ئەو
دەنگۆیە بە ئاستێك ورەی سەربازەكانی داب��ەزان��د ،كە
بارودۆخی سەربازگەكان بهگشتی گۆڕا .هەموو دەیانزانی
سیخوڕەكانی دوژمن لەناویاندان و چاوەڕوانی دەرفەتن بۆ
كوشتنی ئایزنهاوەر و تەواوی پلەدارانی سوپا.
ئایزنهاوەر كە لەقەبی (سەربازترین سەرباز)ی هەبوو،
هەموودەمێك بەپێی نەریتی خۆی تێكەڵی سەربازەكانی
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دەبوو ،هەرچەندجارێك جارێك بۆ ئۆردووەكە سەركێشی
دەكرد.
لە هەمووشوێنێك باس باسی ئەوەبوو (سكورزەنی) ،واتە
پیاوێك كە گیانی مۆسۆلینی لە مردن ڕزگاركردووە ،ئێستا
نیازی كێشانی گیانی ئایزنهاوەری هەیە ،بە گێڕانەوەیەك،
ك ه هیچ توانایەك ناتوانێت بەری پێبگرێت.
ژم��ارەی��ەك لە تاقمەكەی سكورزەنی دەستگیركران،
بەاڵم هەموویان بە زمانێك ڕایانگەیاند ،كە لە هاوكارانی
سكورزەنین و نیازی كوشتنی ئایزنهاوەریان هەیە.
یەكێك لە ئەڵمانییەكان كە بە جلوبەرگی دوژمنەوە
چوبووە بەرەی شەڕەوە ،ڕۆژێكیان توانیی خۆی بگەیەنێتە
كۆشكی ڤێرسای ،بەرەو حەوشە گچكەكەی ڕابكات ،بەاڵم
پۆلیسێك بینی و سیخوڕی ناوبراو خۆی هەڵدایە سەر
دیوارەكە ،تا بچێتەناو كۆشكەكەوە و ئایزنهاوەر بكوژێت،
بەاڵم نەیزانیبوو دیوارەكانی ئەوێ كامیررەیان لەسەرە،
دەستبەجێ كارەبا گرتی و پزیسكێكی شین درەوشایەوە،
دووكەڵێكی زۆر بۆ ئاسمان بەرزبووەوە و جەستەی كەوتە
سەر زەوی .سكرتێری ئایزنهاوەر ،ستوان كی سامرسبی
لە كتێبی بەرپرسی من ،ئایزنهاوەردا دەنووسێت :دوای ئەو
ڕووداوە ژمارەی پاسەوانەكان دوو هێندە كراوە ،تەلی
دڕوویان بۆ زیادكردووە .هەركە دەنگی ئۆتۆمۆبێلێك لە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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دەرەوە دەبیسترا ،هەموومان وازمان لە كارەكانمان دەهێنا،
دەتوانم بەبوێرییەوە بڵێم ،كە ورەمان پلە بە پلە لە ورەی
سەربازەكان الوازتر ببوو.
دەزگ����ای ئاساییشی ئەمەریكا ب��ۆ خ��س��ت��ن��ەداوەوەی
(سكورزەنی) ،نەخشەیەكی نوێی كێشا ،لە فێڵ و تەڵەكەی
(ه��اوش��ێ��وەی م��رۆڤ) س��وود وەرگ��ی��را .ب��ەو مانایەی كە
كۆلێنێل بالدوین سمیتی شیكاگۆیی كتومت لەگەڵ ئایزنهاوەر
دووانەن ،لە هەموو شوێنێك ناوبانگی بەوە دەركردبوو،
كە هەمیشە بزەی هاوشێوەی بزەی سەر لێوی بەناوبانگی
ئایزنهاوەر ،لەسەر لێوەكانی ئەویشە .بەپێی نەخشەكەی
پێشوو ،هەموو ڕۆژێ��ك لە ڤێالی س��ەن جێرمەنەوە بۆ
كۆشكی ڤێرسای دەچێت ،هەڵبەتە بەردەوام بە ئۆتۆمبێلە
پێنج ئەستێرە بەناوبانگەكەی جەنەراڵ (ئایزنهاوەر) دەچوو.
(س��م��ی��ت) ه��ەوڵ��ی��دەدا ه��ەرگ��ی��ز خ��وێ��ن��س��اردی خ��ۆی
ل��ەدەس��ت��ن��ەدات ،ه�����ەروەك ل��ەس��ەر ك��ورس��ی��ی دواوەی
ئۆتۆمبێلەكە دادەنیشت ،ب���ەردەوام پێدەكەنی و ساڵوی
لە سەربازەكان دەكرد ،هەمیشە چاوەڕوانیی دەستڕێژی
گووللەكان ،یان تەقینەوەی نارنجۆكەكانی دەكرد.
ل��ە 27ی كانونی ی��ەك��ەم ،س��ك��ورزەن��ی نەخشەیەكی
نوێی بۆ چوونەناو كۆشكی ڤێرسایەوە كێشا ،بەو مانایەی
دەیوسیت دوازدە كەس لە تاقمەكەی خۆی هاوشێوەی
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پۆلیسی س��ەرب��ازی��ی ئ��ەم��ەری��ك��ی ل��ێ��ب��ك��ات ،ب��ە ج��ۆرێ��ك
سیناریۆیەكە داب��ڕێ��ژێ��ت ،كە بۆ نموونە ئ��ەو پۆلیسانە،
(سكورزەنی)یان گرتووە ،كەلەپچەیان لە دەستی كردووە،
دەیبەن بۆ بەردەمی ئایزنهاوەر ،هەڵبەتە ئەو كەلەپچەیە
هەرگیز دانەخرێت.
پێش ئەوەی سكورزەنی ئەو نەخشەیە جێبەجێ بكات،
ئاگاداركرایەوە كە ئایزنهاوەر بۆ ڕۆژی داهاتوو بڕیاریداوە
بەرەو شاری (ڕایس) بچێت ،لەبەرئەوە نەخشەیەكی دیكەی
دانا و بڕیاریدا ،كە ڕێگاكە بگرێت و بیكوژێت .بۆ شەش
كەسی لە تاقمەكەی خۆی سواری ئیڤایەك كردووە ،وێنەی
ئایزنهاوەری داوەتە هەرشەشیان ،وتی :لە كوێ خۆیان
بشارنەوە و چۆنچۆنی و چ كاتێك هێرش بكەنە سەر جێبی
سوپای ئایزنهاوەر و بیتەقێننەوە.
ئیڤاكە كەوتەڕێ و لە بیشەاڵنێكی نزیك ڤێرسای وەستا،
ئەوەندە چاوەڕوانی كرد ،تا ئۆتۆمۆبێلی ڕەنگ زەیتوونی
گەورە ،لە دوورەوە دەركەوت و بەرەو داوەكە هاتەپێش.
سەرۆكی ئەو دەستەیە فەرمانی بە شوفێری ئیڤایەكە كرد،
بجووڵێت و سندوقی نارنجۆكەكان كرایەوە ،بە هەمان جۆر
كە لە سەرەتادا وترا ،بكوژانیش هەموویان لە ڕووداوێكدا
كە ڕوویدا ،بێجگە لە شوفێرەكە (پاشان ئەویش گوللەباران
را) ،كوژران.
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(سكورزەنی) س��ەری دەسوڕما ،كە بۆچی نەخشەكە
س��ەری نەگرتووە ،ئەگەر ئایزنهاوەر ل��ەو ئۆتۆمۆبێلەدا
نەبووە ،كەوایە بۆچی تاقمەكەیان تەقاندوویانەتەوە ،وێڕای
خودی ئایزنهاوەر لەكوێیە؟
دوای ئەو بەدگومانییە ،لە هەرپرسیاركردنێكی جۆراوجۆر
لە ئیدارەی فەرماندەیی لەبارەی ساغ بوونی ئایزنهاوەر
دەكرا .نەك تەنیا ئایزنهاوەر لە شوێنی كاری خۆی نەبوو،
بەڵكو هیچ كەسیش بەوردی نەیدەزانی لە كوێیە و تەنانەت
خودی ئەمەریكییەكانیش لەو كارەی بێئاگابوون ،لەالیەن
حوكومەتی ئەمەریكاوە فشار لە فەڕەنسا دەكرێت ،كە
هەرچی زوە ئاشكرای بكات ،ئایزنهاوەر چی بەسەرهاتووە.
دوانیوەڕۆی هەمان ڕۆژی یەكەم ،ئایزنهاوەر لە كاتێكدا
ك��ە ب��زەی ل��ەس��ەر ل��ێ��وان ب��وو ،چ��ووەن��او نووسینگەكەی
خۆیەوە،ئەو كەسانەی لەوێ كۆببوونەوە ،هەموویان بهپەلە
لە شوێنی خۆیان هەستان و دەستیان بە هاتوهاواری
خۆشی ك��رد ،تەنانەت فرمێسك ل��ە چ��اوی ژمارەیەكی
زۆریان سەربەرەوژێر بوو.
ك��ات��ێ��ك پ��رس��ی��ار ك���را ئ��ای��زن��ه��اوەر ل��ە س��ەع��ات��ەك��ان��ی
ڕوودان���ی ڕووداوەك����ە لەكوێ ب��ووە و چی دەك���رد ،ئەو
وەاڵمی ئەو پرسیارەی بە شوفێرەكەی وت ،ئەویش وتی:
ئێمە نزیكەی پ��ازدە فرسەنگ لە پاریس دووربووین ،كە
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لەناكاو پیرەمێردێك و پیرەژنێكمان بینی ،لە قەراغ جادەكە
لەسەر بەفر دانیشتبوون .پیرێژن دەگریا و ئایزنهاوەر
فەرمانی پێكردم ئۆتۆمۆبێلەكە بوەستێنم ،هۆی نیگەرانیی
هەردووكیان بپرسم و پاشان دەرك��ەوت ،كە ئەو دووانە
دەیانەوێت بۆ ماڵی كچەكەیان كە لە پاریسە ،ب��ڕۆن و
تەواوی ڕێگەكەیان تا ئەوێ بەپێ بڕیوە .ئیدی ماندوو و
هیالك بوون ،توانای ڕۆیشتنیان نەماوە .كاتێك ئایزنهاوەر
ئەمەی بیست ،بانگی سواری ئۆتۆمۆبێلەكە ببن و فەرمانی
پێكردم ڕێك و ڕاست بچمە ماڵی كچەكەیان ،من بە سەد
دەردیسەری ،سەرەنجام ماڵی كچەكەیانم دۆزییەوە.
***
ب��ەم شێوەیە ب��وو كە تاقمەكەی سكورزەنی بەهەڵە
ئۆتۆمۆبێلێكی دیكەیان ،كە پێیانوابوو ئەوەی ئایزنهاوەرە،
تەقاندووهتەوە( ،چونكە بڕیاربوو ئۆتۆمبێلی ئایزنهاوەریش
لە هەمان كات و ساتدا ،بەسەر ئەو جادەدا تێبپەڕێت) .دوای
ئەو شكستە ،سكورزەنی و باقیی تاقمەكەی بۆ ئەڵمانیا
گەڕانەوە ،هیتلەر میدالیای بەو پیاوە بەخشی و وتی ،كە
هۆی پێشڕەوینەكردنی ئەڵمانیا ،كەمیی كەرەستە و هاوكار
نەبوونی كەشوهەوا بوو ،بەاڵم كاتێك ئەڵمانیا شكستیخوارد،
(سكورزەنیش) ڕێكپۆش بە جلوبەرگی تەواوی فەرماندەیی
خ��ۆی ،لە كاتێكدا هەموو میدالیایەكانی بە سینگییەوە
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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داك��ردووە و سەری هەڵبڕیبوو ،بەلوتبەرزییەوە هاتەناو
نووسینگەی فەرماندەیی ئەمەریكاوە لە (سالزبورگ) و
س��ەالم قووتی بۆ فەرماندەی ئ��ەوێ ك��ردوە ،بەئەدەبەوە
وتی :كۆلێنێل ئۆتۆ سكورزەنی خۆی تەسلیم دەكات.
ئەفسەرانی دەزگای ئاساییشی واڵتەیەكگرتووەكان ،بۆ
یەكەم جار بە درێژایی مانگی كانونی یەكەم ،هەناسەیەكی
ئاسوودەییان هەڵكێشا و دۆخی بەدگومانی سەبارەت بە
هاوكار ،لە چاوی سەربازەكاندا نەما و بە گوللەبارانكردنی
(سكورزەنی) ،هەموویان هەستیانكرد ،كە سێبەری مردن
لەسەر سەریان ڕەویوهتەوە ،نابێت ترسیان هەبێت.
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8
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بڕیاربوو خرۆشۆف وتارێك لە بەردەم فەرماندەكانی
سوپا و سیاسەتكاران بدات ،بەاڵم بۆمبی تەوقیت كراو ..
س���ەع���ات 10ی ب��ەی��ان��ی ح���ەوت���ی ن��ی��س��ان��ی ،1958
ئۆتۆمۆبێلی (ڤۆڵكا)ی ڕەش لەسەر جادەیەك ،كە بۆداپستی
پایتەختی هەنگاریای بە شاری ناتاباینا (ناوەندی خەڵووزی
بەردین) دەبەستەوە ،بەرەوپێش دەڕۆیشت .لەنزیك شاری
(ناتاباینا) ئۆتۆمبێل (كە درووستكراوی سۆڤێت بوو) ،لە
بەردەم كوڕیژگەیەكی الواز و قژزەرد ،كە لەقەراغ جادەی
بەرداوی و چۆڵ و هۆڵ وەستابوو ،وەستا.
هەم سەرنشینانی ئۆتۆمبێلەكە و هەم ئەو كوڕیژگە
دوازدە ساڵە ،كە ناوی (پەی تەرسیدۆ) بوو ،چاوەڕوانی
نیكیتا خ��رۆش��ۆف��ی دەك���رد .سەرنشینانی ئۆتۆمبێلەكە
پاسەوانییان لە فەرمانڕەوای دنیای كۆمۆنیست دەكرد،
كوڕیژگەكە نیازی كوشتنی هەبوو.
(پەی تەر) سەرەڕای كەمیی تەمەنی خۆی ،زانیارییەكی
زۆری لەبارەی خرۆشۆف و سوپای س��وورەوە هەبوو،
چەندین جار دەبابە و سەربازەكانی سۆڤێتی دیتبوو ،كە
لە سەردەمی شۆڕشدا ،بەرەو شاری (ناتاباینا) دەجوواڵن.
دوای دام��رك��ان��ەوەی ش���ۆڕش ،ج���ادەی (ناتاباینا -
بۆداپست)یش ت���ەواو گ���ۆڕا ،تەنیا گەاڵبەكانی هەڵگری
خەڵووزی بەردین و فارگۆنەكانی جووتیاران بەسەریدا
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دەڕۆیشتن ،بەاڵم لە حەوتی مانگی نیسانی ئەو ساڵە ،ئەو
جادە چۆڵ و هۆڵە جارێكی دیكە پڕبووەوە لە سەرباز،
ئۆتۆمبێلی پۆلیس ،ئیڤای پڕ لە سەربازی چەكدار و دەبابە .لە
سەرەتای دەركەوتنی خۆرەوە ،پۆلیسەكان و سەربازەكان
لە پایتەختەوە بەرەو ئەو جادەیە كەوتبوونەڕێ تا ڕێگاكە
بۆ تێپەڕبوونی خرۆشۆف بكەنەوە.
ئەركی (پی تەر) چاودێری بوو .لێزمەی بارانی بەهار،
جادەكەی ق��وڕاوی كردبوو ،بۆنی شێ دەگەیشتە لووت.
دواوەی (پی ت��ەر) دارستانێكی ف��راوان ب��وو ،هاوشێوەی
ئۆقیانووسێكی سەوز ،كە الیەكەی دیكەی دیارنەبوو.
(پی تەر) بزماركوت لە شوێنەكەی خۆی وەستابوو،
تەماشای ئۆتۆمبێلە ڤۆڵكاكەی دەك��رد ،كە لە بەردەمی
وەس��ت��اب��وو ،هەستیكرد ك��ە ئ��ەو ئۆتۆمبێلە هاوشێوەی
ئۆتۆمۆبێلی (پلیمۆت)ی پێش دە ساڵە و شووشەكانی
دژەگوللەن و لە ناویشیدا سێ پێچكەی خوالوە دەبینرێت،
كە ڕهشاشێكی تێدا دان���راوە و ل��وول��ەی ڕهشاشەكە لە
شووشەی دواوەوە هاتبووە دەرەوە ،سێ خ��اوەن پلەی
سۆڤێتی (كە هەموویان پۆلیسی نهێنی بوون) ،دانیشتوون
و سەربازێكی ئاساییش لەپشتی سوكانی ئۆتۆمۆبێلەكەوە
بوو .یەكێك لە ئەفسەرە پۆلیسەكان ،سەری لە پەنجەرەكەوە
هێناوەتەدەرەوە ،بە دەنگێكی بەرز بەردانگ بە (پی تەر)
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وت��ی :من خەریكە كەروێشك ڕاودەك����ەم ،لە ماڵی ئێمە
خواردن نییە و قوتابخانەش بە شانازییەوە .هر بی بزەر
كە ،واتە هاوڕێی خرۆشۆف پشووی وەرگرتووە .بڕیارە
ئەو ئەمڕۆ بێتە ناتابانیا .ئەفسەری پۆلیس وتی :زۆرباشە
واباشترە ،لە جادەكە نزیك نەبیتەوە و ئەمڕۆ هیچ كەس
مافی ئەوەی نییە لێرە پیاسەبكات.
جارێكی دیكە ئۆتۆمبێلە ڤۆڵگاكە كەوتەوە جووڵە و بە
ڕێگای خۆیدا ب��ەرەو كانی خەڵووزی بەردینی (ناتابانیا)
درێژەی بە ڕێگەكەی خۆی دا( .پی تەر) ئەوەندە لهدواوە
تەماشای ئۆتۆمبێلەكەی كرد ،تا لە بەرچاوان ونبوو ،پاشان
لە سەرەوژێرێك چووهتە خوارەوە و بەرەو دارستانەكە
ڕایكردووە.
شەبەقی خ��ۆر بە تیشكی باریك لەناو لق و گەاڵی
دارەكاندا دەدرەوشایەوە و بۆنی گوڵەكان بۆشایی ئاسمانی
بۆنخۆش كردبوو .زەوی شێدار و قوڕاوی بوو ،باڵندە و
سمۆرەكان لەناو لق و گەاڵكان یارییان دەكرد ،بەاڵم (پی
ت��ەر) نە سەرنجی لەسەر شكۆی دارستانەكە ب��وو ،نە
لەسەر جوانی دنیای گیانەوەران ،زۆربەی سەرنجی لەسەر
ڤڕەڤڕی ئۆتۆمبیلەكان و ڕیزی سەربازان بوو ،كە بەسەر
جادەكەدا دەڕۆیشتن.
(پی تەر) لەبن دارێك دانیشت و خەیاڵبردییەوە ،نزیكەی
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سەعات چ��واری دوای ن��ی��وەڕۆ ،ئ��ەو دەن��گ��ەی بیست كە
چاوەڕوانی بوو ،ئەو دەنگە بریتی بوو لە نەڕەی ماتۆڕەكان
و ئۆتۆمبێلی پۆلیس.
دوای چەند چركەیەك( ،پی تەر) لە پشتی دارەكانەوە
توانیی لە سنووری بیست ئۆتۆمبێلی ڕەش (زیم) ،كە لەالیەن
پۆلیسەكانی سواری ماتۆڕەكانەوە ،پارێزرابوون ببینێت.
شەش ئۆتۆمۆبێلی سەر بە سوپای س��ووری سۆڤێت و
هەنگاریا بوون و لەناو ئەو كەسانەدا ،كۆلێنێل الرلوماتیاس،
فەرماندەی هەنگاریا و كۆلێنێل فرانس زوگنەر ،سەرۆكی
دەزگای سیخوڕیی سوپای هەنگاریا دەبینران.
ل��ەدواوەی ئەو ئەفسەرانە ،ئۆتۆمبێلی جەنەراڵ (ئیڤان
سرۆف) فەرماندەی ڕوسی و بەرپرسی گیانی شروخۆف
دەڕۆیشت ،لەدوای ئۆتۆمبێلەكەیەوە ،زرێپۆشێك دەڕۆیشت
كە هی سەرۆكی كۆمۆنیستەكانی هەنگاریا ،واتە (ژانۆس
كاردار) بوو ،لەپەنا ئەو پیاوە ،وەزیری دەرەوەی سۆڤێت،
ئەندرێ گرۆمیكۆ دانیشتبوو.
ل��ە ئۆتۆمۆبیلەكەی دی��ك��ەدا ،ڕێ��ك ل��ەس��ەر كورسیی
پشتەوەی شوفێرەكە ،تەنیا یەك كەس دانیشتبوو ،ئەو پیاوە
سەرڕووتاوە ،بەردەوام تەماشای دەورووبەر و خەڵكەكەی
دەكرد و (پی تەر)ی مێرمنداڵ ،بە دیتنی ئەو لەبن لێوانەوە
وتی :خرۆشۆف!
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(پ��ی ت���ەر) ب��ە ئاستێك ش��ڵ��ەژاب��وو ،ئ����ارەزوی دەك��رد
چەكێكی وەك دەمانچە ،یان نارنجۆك و بازۆكای هەبێت و
لێكدا لێكدا نزای دەكرد دەیوت خوایە گیان ،چەكێكم بدەیە
تا چاوەڕوانیی ئەوانی دیكە نەبم ،هەر ئێستا خرۆشۆف
بكوژم.
پیاوە سەرڕووتاوەكە كە لە ئۆتۆمبێلە ڕازێنراوەكەدا
دانیشتبوو ،بزەیەكی هێنایە سەر لێوان و لە بیری ئەوەی
هیچ ك��ەس نەینەناسیوە ،زۆر دڵخۆش ب��وو ،چونكە بە
هاوشێوەی خرۆشۆف ئەژماردەكرا ،لێكچوی وەسفنەكراوی
بە خرۆشۆف زۆر سەیر دەینواند.
خ��رۆش��ۆف��ی ئ��ەس��ڵ��ی ،ل��ە ئۆتۆمۆبێلێكی دی��ك��ەدا ،كە
لەگەڵ ئۆتۆمۆبێلەكانی دیكەی سیاسەتكارانی كۆمۆنیست
دەڕۆی��ش��ت ،دانیشتووە و پ��ەردەی ڕەش��ی بە شووشەی
ئۆتۆمبێلەكە دادابوو.
كاتێك ئ��ەو ئۆتۆمبێلە بە ب��ەردەم پی ت��ەردا تێپەڕی،
كوڕیژگە قژزەردەكە ،هەروەك تەماشای ئەو ئۆتۆمبێلەی
دەكرد ،كە هاوشێوەكەی شرۆخۆف لەناویدا دانیشتبوو.
سەرەنجام پی تەر لە شوێنی خۆی هەستاوە و بەسەر
جادە لماوییەكەی ناو دارستانەكەدا ڕایكرد ،وەك ئاسكێكی
چ��اپ��ووك ڕای��دەك��رد ،ئ��ەوەن��دە ڕای��ك��رد تا چەند دەنگێكی
بیست و گەیشتە شوێنی یارییەكە ،هەنگاوی سستكردن و
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سەرەنجام چووە ئەو شوێنە كراوەوە ،كە نزیكەی سێ بۆ
چوار كەس لە پیاو و ژن ،لەوێ كۆببوونەوە.
ئ��ەو ك��ەس��ان��ە خ��ەری��ك��ی هەڵكەندنی چ��اڵ��ی تفەنگ و
نارنجۆكەكان بوون ،دەیانەویست بەوانە خرۆشۆف بكوژن
و پی تەر هاواری كرد :ئەو ئێستا لە (ناتابانیا)یە.
هەموو ئ��ەو كەسانە چ��اوەڕوان��ی ئ��ەو قسەیە ب��وون،
ب��ەزەح��م��ەت توانییان شڵەژاوییان ب��ش��ارن��ەوە ،تەنیا بە
تەوقەكردن و پێكەنین ڕازیبوون ،بە خێرایی زیاتر خەریكی
هەڵكەندن بوون تا زووتر چەكەكان بشارنەوە.
لەو كاتەدا ،خرۆشۆف و یاوەرانی گەیشتوونەتە ناتابانیا،
گەورەترین شاری پیشەسازیی هەنگاریا و ئەو سەربازانەی،
كە لە شەقامەكانی شاردا وەستابوون ،ڕێزیان نواند .لەودیو
تەله دوڕوەكاندا ،چەند خانوویەكی داری ڕەنگنەكراو ،كە
شوێنی نیشتەجێبوونی زیاتر لە  700زیندانی سیاسی
ب���وون ،ب��ەرچ��اودەك��ەون .ه��ەر بینایەك ب��ۆ چ��وار ژوور
دابەشكراوە ،لە هەرژوورێك سی بۆ چل زیندانی دەژیان،
قەرەوێڵە و دۆشەك لە گۆشە و قووژبنەكانی دانراون ،لە
هەرژوورێك ،سۆپایەك هەبوو كە هەرگیز دانەدەگیرسا و
مێزێكی گەورەی دار ،ژوورەكەی دەڕازاندەوە.
زیندانییەكان كە ل��ەوێ دەژی���ان ،بێگاریان پێدەكراو
ناچاریان دەكردن ،لە كانزای ترسناك (تانابانیا) كاربكەن.
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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ڕۆژان��ە ،حوكومدراوانی زەحمەتكێش و ئەشكەنجەدراو،
سەعات چواری بەیانی شوێنەكانیان بەجێدەهێشت ،سەعات
هەشتی شەو دەگەڕانەوە ،زیندانییە قورسەكان هەرگیز
قاچەكانیان ن��ەدەك��ران��ەوە ،لە سەرمای شەوانەش سۆپا
دانەدەگیرسا تا خۆیانی پێ گەرم بكەنەوە.
وێ��ڕای زیندانییەكان ،نزیكەی ه��ەزار كەس لە حەوت
ه���ەزار و سێسەد و دوازدە نفوسی ش��ار ،ل��ە كانەكان
كاریاندەكرد ،ئەو كانانەیان ناودەنا (گۆڕەكانی مردن)
سااڵنە ،زۆربەی كانچییەكان بەهۆی ئاگركەوتنەوەوە،
خنكان ،تەقینەوە ،هەرەسی بەردەكان و خراپی تونێڵەكان
و كەوتنی داری ڕایەڵەكان دەكوژرێن ،ژمارەیەكی زۆریش
بەهۆی هەڵمژینی گازی ژەهراویكەری خەڵوزی بەردینەوە
دەمرن.
دڵتەزێنترین و خەمناكترین ت��راژی��دی ،ساڵی 1950
ڕووی���دا و ل��ەو س��اڵ��ەدا ،ب��ەه��ۆی تەقینهوە و ه��ەرەس��ی
تونێڵەكە 400 ،كریكار ك��وژراوە،ه��ەزار بریندار بووە .لە
ساڵی  ،1951كاتیك كرێكاران بۆ دەربڕینی ناڕەزایی،
لەبەرامبەر نەبوونی كەلوپەلی پێویست ،بەتوندی مانیان
گرت ،پاسەوانی كانەكان و پۆلیس ،دایاننە بەر گوللە و بیست
و نۆ كەسیان لێ كوشتن ،بەاڵم كاتێك خرۆشۆف چووە ناو
شاری (ناتابانیا)وە ،بێدەنگی باڵی بەسەر هەمووشۆنێكێدا
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كێشابوو .پۆلیسی نهێنی و سەربازەكان بە شێوەیەكی باش
بارودۆخەكەیان ڕێكخستووە،خەڵك مات و بێدەنگ لەسەر
شەقامەكان ڕیزیان بەستووە ،چاوەڕوانی هاتنی خرۆشۆفن
و هەركاتێك كە ئەفسەر و پۆلیسەكان ،بڕیاریاندەدا :ئەوان
هەستی خۆشیان دەردەبڕی.
ئااڵی سوور ،سپی ،سەوزی هەنگاریا و ئااڵی سووری
سۆڤێت ،لەسەر دەرگای قوتابخانە و كانەكان هەڵكرابوون.
لەسەر سەربانی زۆرب��ەی ماڵەكانی شاری (ناتابانیا)،
هیچ ئااڵیەك نەدەبینرا ،هۆیەكەی ئەوەبوو كە خاوەنی
ئ��ەو م��ااڵن��ە زی��ن��دووب��وون .ئ��ەو ئ��ااڵی��ان��ەی ك��ە دروشمی
بەخێرهاتنیان لەسەر دەنووسرێت ،لەسەر منارەی كڵێسای
كاسۆلیك و سەندیكای كرێكاران و گازینۆی كانچییەكان
بوونی نەبوو.
خ��رۆش��ۆف و ئەندامە گرنگەكانی حیزبەكەی خۆی،
لە هۆتێلێكی سپیی دوو نهۆمی نزیك گۆڕەپانی كانەكە
نیشتەجێ بوو.
سێ ڕیانێك كە بە شارەكە كۆتایی دەهات ،لە ناوەڕاستی
ش��ارەك��ە چوارڕیانێك ه��ەب��وو ،ك��ە س��ەری یەكێكیان بە
دەروازەی یەكێك لە كانەگەورەكان كۆتایی دەه��ات .لەم
گۆڕەپانەدا ،سەكۆیەكی گ��ەورە هەبوو ،كە تایبەت بوو
بە وت��اردان و خرۆشۆف بڕیاریداوە ،كە لە 8ی مانگی
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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نیسان (واتە بۆ بەیانی) ،لەوێ وتەیەك پێشكەشبكات .الوە
هەنگارییەكان ،كە لە دارستانەكە سەرقاڵی پیالنگێڕان
بوون ،نەخشەیەكی دیكەیان هەبوو .ئەو كۆمەڵە سیخوڕە
دەیانویست سەرەتا نەخشەكەیان بە پەالماردان جێبەجێ
بكەن ،خرۆشۆف بكوژن.
پۆلیسی نهێنی و یەكەكانی سوپا گەمارۆی شاریان
داب��وو ،ب��ەاڵم سیخوڕە هەنگارییەكان ،باش دەیانزانی چ
بكەن.
(پ��ی ت���ەر) ه��ەم��ان ك��وڕی��ژگ��ەك��ە ،عاقڵترین ئەندامی
پیالنگێڕان بوو ،ئەوانی دیكەش ،هەموو ئەو كەسانە بوون،
كە پێشتر لە سوپای سوور خزمەتییان كردووە ،شارەزای
ئەركەكەی خۆیان بوون.
پیالنگێڕان ،كەسانێك ب��وون نیازی تۆڵەسەدنەوەیان
هەبوو ،چونكە لە شۆڕشی ساڵی  ،1956زیاتر لە 32000
كەس كوژرابوون.
یەكێك لە پیالنگێڕان ،كە ناوی (ساندوربار كوك) بوو،
بڕیاریدا بۆ كوشتنی خرۆشۆف ،نەخشەیەكی نوێ دابڕێژێت
و بۆ ئەو مەبەستە ،بۆمبە سەعاتە گچكەكەی ،كە هێندەی
گرێی قامكێك بوو ،هەڵگرت (چەك بە شێوەیەكی قاچاخ لە
ئەڵمانیا و ئیتالیا و بەلجیكا بە ئەوان ،واتە هەنگارییەكان
دەگەیشت) و جلوبەرگی خۆی گۆڕیوە ،خۆی گەیاندووهتە
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شوێنێك ،كە دەیزانی خرۆشۆف بۆ بەیانی لەوێ وتاردەدات،
هەرچۆنێك بوو ،خۆی گەیاندە خزمەتكارەكەی باڵەخانەكە
و (ئەو پیاوەش لە پیالنگێڕەكان بوو) ،بڕیاری پێویستی دا
و پاشان بۆمبە سەعاتییە گچكەكەی پێسپارد ،دووبارە بۆ
خۆی بۆ دارستانەكە گەڕایەوە.
خزمەتكارەكەی هەنگاریا ،بۆمبەكەی بۆ سەعات چواری
ڕۆژی بەیانی تەوقیت ك��ردووە ،لە شووشەی دەرمانی
هاویشت ،كە لەسەر مێزی شوێنی وتاردانەكەی خرۆشۆف
بوو.
ئەگەر ئەو بۆمبە دەتەقییەوە ،نەك تەنیا ئامادەبووانی
دەكوشت ،بەڵكو باڵەخانەكەشی هەڵدەگێڕایەوە.
***
خ��رۆش��ۆف ن��ی��ازی واب���وو س��ەع��ات چ���واری هەشتی
نیسان ،سەرەتا لە هۆڵی هۆتێلەكە وتاربدات ،پاشان بچێتە
گۆڕەپانەكە (واتە هاوشێوەكەی بچێتە گۆڕەپانەكە) ،وتەیەك
لە بەردەم خەڵكەكەدا پێشكەش بكات ،قسە لەگەڵ كرێكاری
كانەكان بكات.
كاتی وت��اردان ه��ات( ،خ��رۆش��ۆف) هاتە پشت مێزەكە
و خەریكی وتاردان بوو ،سەرەتا بەهێمنی قسەی دەكرد،
دەنگی ئاسوودەییەكی تایبەتی هەبوو ،بەاڵم وردە وردە
دەنگی بەرزبووهتەوە ،ڕوخساری سوورهەڵگەڕا و شڵەژا،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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كە دەستەكانی ڕادەوەشاند و سەرەو خواری دەكرد.
پیالنگێڕان لە گۆڕەپانەكە كۆبوونەتەوە ،بە ترس و
لەرزوە ،چاوەڕوانی تەقینەوەی بۆمبەكە بوون.
پێنج خولەكی بۆ سەعات چوار مابوو!
خرۆشۆف بە ئاستێك شڵەژابوو ،باسی واڵتەكەی خۆی
و بیروباوەڕی دەكرد ،كە وەك ئیسپرینگ لە شوێنی خۆی
هەڵدەبەزێتەوە و سەری ڕادەوەشێنێت .ڕێك كە شەش
چركەی بۆ سەعات چوار مابوو ،شڵەژانی خرۆشۆف بە
ئاستی هەرەبەرزی خۆی گەیشت ،دەستی درێژكرد و لە
كاتی قسەكردندا ،سەرەتا مستێكی لەسەر مێزەكە دا ،پاشان
شووشەكەی سەر مێزەكەی هەڵگرت.
ئ��ەو شووشەیە هیچ شتێكی دیكە ن��ەب��وو ،بێجگە لە
شووشەی مەرەكەب و بۆمبەكە .یەكێك لە پیالنگێڕەكان لە
هۆڵەكە داینابوو ،هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا و تەماشای
سەعاتەكەی كرد.
تەواوی ئەو ڕووداوە لە ماوەی كەمتر لە چركەیەك ڕوویدا.
خرۆشۆف وەها تووڕە و شڵەژابوو ،ئاگری لە ناوچاوانی
دەباری ،لەناكاو دەستی خۆی هەڵبڕی و هاواری كرد:
 هاوڕێیان پێویستە كاربكەین ،دەبێت پیس و چەپەڵەكاندووربخەینەوە .دەبێت هاوڕێی خ��راپ دەربكەین .خائینان
بكوژین و بە شێوەیەك لەسێدارەیان بدەین ،بێنەوە سەر خۆیان.
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خ��رۆش��ۆف دوای ئ���ەوەی قسەكەی ت���ەواو ك��رد ،بۆ

نواندنی قسەكەی خۆی شووشەكەی بەرەو پەنجەرەكە

هەڵدا.

م��ەرەك��ەب��ەك��ە ب��ە ش��ووش��ەی پ��ەن��ج��ەرەك��ەدا ه��ەڵ��ڕژا،

شووشەكە چ��ووەدرەوە ،لە هەمان كاتدا ،لەنێوان زەوی
و ئاسمان تەقییەوە .دەن��گ��ی تەقینەوەی گوێكەڕكەر،

لەشی هەمووانی خستە لەرزەوە و بەیەكجار وەك بڵێی

دەریایەك خرۆشابێت ،ئامادەبووان لە شوێنەكەی خۆیان

هەستان و بوو به گاڵە گاڵ.

پ��ۆل��ی��س و س���ەرب���ازەك���ان ی��ەك��س��ەر ڕژان�����ە ه��ۆڵ��ی

هۆتێلەكەوە ،خرۆشۆف بە ڕەنگ و ڕووی پەڕیوەوە بە

یاوەریی پاسەوانەكانی خۆی ،گەڕایەوە ژوورەكەی خۆی
و دەرگای هۆڵەكەیان لەدواوە داخست.

***
بەو شێوەیە بوو كە پیالنەكە سەری نەگرت و پۆلیس
لێكۆڵینەوەكانی خۆی فراوانكرد ،بەاڵم هیچ ئەنجامێكی
نەبوو ،تەنیا هەموویان ئەو ڕووداوەی��ان بە پەرجویەك
دەزان��ی ،هیچ كەس نەیزانی كە ئەسڵی بابەتەكە چییە،
هەواڵەكەشی باڵونەكرایەوە ،هەر ئەو ڕۆژە ،هاتوهاوار
كپبووەوە و ڕووداوەكە لەبیركرا.
***
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ئەو شەوە ،پیالنگێڕان لە دارسانەكەدا مژولی پاككردنەوەی
چەكەكانیان بوون .مەخزەنەكانیان پڕدەكرد لە گوللە و نیازیان
واب��وو بۆ بەیانی ،گەمارۆی هۆتێلەكە ب��دەن و خرۆشۆف
بكوژن.
(ساندور) سەرۆكی پیالنگێڕان ،بەردانگ بە هاوڕێكانی
خۆی وتی:
كوڕینە! ئێمە ئەمڕۆ سەركەوتوو نەبووین ،بەاڵم بۆ جاری
دووەم پێویستە حەتمەن بهئەنجام بگەین .باش تفەنگەكانتان
خاوێن بكەنەوە ،پێش پڕكردنەوی مەخزەنەكان بهباشی
دەرزیلەی تەقەكردن تاقیبكەنەوە .بەرگی تفەنگەكان بكەنەوە و
فیشەكە تەڕەكان لە وشكەكان جیابكەنەوە.
(س��ان��درو) دوای ئ���ەوەی قسەكەی ك��رد ،لەسەرخۆ و
خاكییانە ،نارنجۆكێكی هەڵگرتووە ،تراقەكەی دەرهێنا و ئینجا
باسی چۆنیەت ی درووستكردنی كرد و وتی :تا ئەو كاتەی
ئامادەی پەالماردانیت ،نابێت ئەڵقەی نارنجۆكەكە ڕابكێشیت،
پاشانیش دەبێت پێنج ژمارە بژمێریت و نارنجۆكەكە بەرەو
ئامانجەكە بهاویت.
تاریكی دارستانەكەی داپۆشی و ئەو گرووپە ،ئاگریان
كردەوە .هیچ كەس نەیدەتوانی لە الی جادەكەوە بیانبینێت،
لەوانەبوو گڕی ئاگرەكە لە ئاسمانەوە بەرچاوبكەوێت ،بەاڵم
لەسەر زەوی و لە دەوروبەر ،هەرگیز نەدەبینرا .چل پیالنگێڕ
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لەسەر زەوی پاڵكەوتوون و لە كاتێكدا چەكەكانی خۆیان لەبن
سەریان بوون ،خەوتن.
سەعات سێ و سی خولەكی بەرەبەیان ،كاتێك كە زیندانییە
سیاسییەكانی (ناتابانیا) دەبرانە كانەكان ،ساندور هاوڕێكانی
خەبەركردەوە و بڕیاری ڕۆیشتنی دا.

وا بڕیاربوو هەموویان بە غاردان بەرەو شار بڕۆن ،پاشان

لە گۆڕەپانی گەورە ،لەدەوری یەك كۆببنەوە ،چاوەڕوانی هێما

بن و لەگەڵ دەركەوتنی یەكەم تیشكی خۆری بەرەبەیان لە
ئاسۆی زێڕینەوە ،پەالماری ئەو هۆتێلە بدەن كە خرۆشۆفی

لێیە.

دنیا ساردبوو ،لە خەو هەستان و (ساندور) جارێكی دیكە

بڕیاری پێویستی دەرك��رد .لە دەستی چەپی دەمانچەیەكی
ح��ەوت تیر و كالشینكۆفێك بە شانییەوە دەبینرێت .بەر

چاوەكانی بازنەیەكی ڕەش خەرمانەی داوە و ڕوخساری زۆر

گهنجی كردووە.

(پ��ی ت���ەر) ،هەمان كوڕیژگە كە بۆ یەكەم ج��ار هاتنی

خرۆشۆفی ڕاگەیاندبوو ،باوێشكێكی هاتێ و لە جێگەی خۆی

هەستا و چاوەكانی هەڵگڵۆفت .تفەنگێكی سووكی هەڵدەگرت و

لە منداڵی ئەو جووتیارانە دەچوو ،كە بەنیازن ورچ ڕاوبكەن.
پیالنگێڕان ،چەكەكانی خۆیان تاودایە و یەكێكیان ،بۆ
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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زیاتر دڵنیابوون لە باش تەقەكردنی تفەنگەكەی ،دەستێكی لە
قۆنداغەكەی دا و لەناكاو پەنجەی دۆشاومژەی بەر پەلەپیتكەی
تفەنگەكە كەوت ،دەنگی تەقینەوەیەكی گەورە بیسترا ،تەقەكە لە
دارستانەكەدا دەنگی دایەوە.
لەوانەیە ئەو گوللەیە بەڕێككەوت تەقیبێت ،یان بەئەنقەست
تەقێنرا ،بەاڵم ئەوەی گومانی تێدا نەبوو ،لەو ڕۆژە بەدواوە،
كەس نەیزانی ئەو گەنجە چی بەسەرهات ،كە گوللەكەی
تەقاندبوو.
دوای تەقینەوەكە ،بێدەنگییەكی كوشندە باڵی كێشا و
هەموویان هەناسەیان لە خۆیان بڕی.
ئەو بێدەگییە تەنیا خولەكێك درێژەی كێشا ،چونكە دوای
كەمێك ،باڵندەكان خەبەریان بووهتەوە و فڕیون و بەاڵیەكی
وا بوو ،پیالنگێڕان بۆخۆشیان زراویان چوو ،وەك دەیانزانی
پۆلیس چاودێریی جادەكان دەكات ،بێگومان دەنگی تەقەكەیان
بیستووە ،بۆیە هەموویان هەستان و چەكەكانی خۆیان
لەسەر زەوی داناوە ،ڕایانكرد و هەر چەند (ساندور) بانگی
كردن ،كە خۆیان تێك نەدەن و ڕانەكەن ،كەس گوێی پێنەدا.
دەنگی تەقەی گوللەكە بە گوێی دوو لە پۆلیسە نهێنییەكان،
كە لەسەر ج��ادەی (ناتابانیا  -بۆداپست) ئێشكیان دەگرت
گەیشت ،ئەوان یەكسەر ناوەندی فەرماندەییان لە مەسەلەكە
ئاگاداركردەوە ،لە ماوەی كەمتر لە پێنج خولەك ،سەدان پۆلیس
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و سەرباز ڕژانە دارستانەكەوە و گەمارۆیان دا ،چاوەڕوانی
دەركەوتنی خۆر بوون.
زرێپۆشەكان ،ڕێگەكەیان گرت و سەربازە سوارەكان،
تەواوی جادە خۆڵەكەیان خستە ژێر چاودێریی خۆیانەوە.
بە شێوەیەك دارستانەكە گەمارۆدرا ،تەنانەت مێروولەیەكیش
نەیدەتوانی بجووڵێتەوە ،دوای نیوسەعات ،پۆلیس و سەربازەكانی
سۆڤێت و هەنگاریا ،چوونە ناو دارستانەكەوە.
ژمارەیەك لە پیالنگێڕان نیازی ڕاكردنیان هەبوو ،بەاڵم
سەعات دەی سەرلەبەیانی ،پێنجیان لێ كوژراوە و زیاتر لە
بیست كەسیان دەستگیركران.
(پی تەر) و ساندرو لە دەستگیركراوەكان بوون ،دەستیان
لەپشتەوە بەستن و بە هەرجوواڵنەوەیەك ،پەتەكە گۆشتی
دەستیانی دەبڕی .گیراوەكان خرانەناو ئیڤای سەرداپۆشراوەوە،
پۆلیسە ڕەشپۆشەكان ،چەك بە دەستەوە ،لەپەنایان دانیشتن.
ئیڤایەكان ب���ەرەو گ��رت��ووخ��ان��ەی (ف��ۆت��ك��ا) ك��ەوت��ن��ەڕێ،
دەستبەجێ دەنگهدەنگەكە كپبووهتەوە ،جارێكی دیكە بێدەنگی
و ئارامی ،دارستانەكەی داپۆشیوتەوە.
***
(خرۆشۆف) تازە لە نانخواردنی بەیانی بووهتەوە ،كە
بریتی بوو لە زەالتە ،هێلكە و ماسیی سوورەوەكراو و چا،
دەستەكانی دەشووشتن ،سەرۆكی پاسەوانەكانی ،جەنەراڵ
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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پوان مرۆڤ ،لە دەرگای دا دوای ئەوەی هەواڵی سەالمەتیی
خرۆشۆفی پرسیی ،ڕایگەیاند كە پالگێڕان ئاشكرابوون
و دەستگیركراون ،پاشان لەسەری ڕۆیشت چۆنچۆنی
پۆلیسەكان ،توانیویانە خائینان پێش ئەوەی بگەن بە شاری
(ناتابانیا) ،بگرن .بە باوەڕی سرۆف ،ئەو هەنگاوەی پۆلیس،
زۆر گرنگ و شایانی سەرنج بوو.
كاتێك س��رۆف قسەكانی ت��ەواوك��رد ،خرۆشۆف كوپە
چایەكەی لەسەر مێزەكە دانا ،بە چاوی وێكهاتووەوەیی،
تەماشای ڕوخ��س��اری ج��ەن��ەراڵ سرۆفی ك��رد و پرسیی:
بۆچی ئەو پیالنە زووت��ر ئاشكرانەكراوە؟ بۆچی هێشتا
ئەوەندەی پێبچێت؟ بۆچی كارمەندەكانی ئێمە ،یان هەنگاریا
پێشتر چەكەكانیان نەدۆزیوەتەوە؟ ناوبانگتان هەیە ،كە
ئێوە خاوەن دیارترین پۆلیسی جیهانن ،بەاڵم سەرەڕای
ئەوە نەتانتوانیوە پێشتر بە خائینان بزانن.
***
ئەوەندەی پێنەچوو (سرۆف) لەسەر كار البرا ،تەواوی
ئ��ەو كەسانەی ك��ە گ��وم��ان دەك���را ل��ە ئەنجامدانی ئەو
ئەركەیان كەمتەرخەم بووبن ،گیران یان لە كارەكەیان
دوورخرانەوە.
خرۆشۆف بۆ بەیانی لە گۆڕەپانی شار دەرك��ەوت،
بەاڵم ئەم جارەیان نە بزە لەسەر لێوانی بوو ،نە ڕوویەكی
خۆشی هەبوو ،گۆڕەپان و شەقامەكان پڕبوون لە خەڵك،
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زیاتر لە هەزار و دووسەد سەربازی چەكدار لە جادەكان
وەستاون و چاوەڕوانی بڕیارن.
ژمارەی خەڵكەكە زیاتر لە سی هەزار كەس بوو .كانه
خەڵووزی بەردین ،داخراوە و كرێكارەكان لەوێ بوون.
خرۆشۆف كە لە تووڕەییان دەلەرزی و ڕەنگی سپی
هەڵگەڕابوو ،تەماشای ئاپۆرەی خەڵكەكەی كرد ،پاشان
چووە پشت مایكەكە و وتی :ئەگەر جارێكی دیكە شۆڕش
و ئ���اژاوە ،ی��ان پیالنگێڕی بكرێت ،هێزەكانی سوپای
سۆڤێت و هەنگاریا ،بەبێ ئ��ەوەی بەزەییان بە كەسدا
بێتەوە ،خائینان بە سزای تاوانەكەیان دەگەیەنن.
بێدەنگییەكی قووڵ باڵی بەسەر گۆڕەپانەكەدا كێشابوو،
خرۆشۆف بەردەوام بوو :ئەگەر ئێوە ڕەخنەكانی منتان
پ��ێ خ��ۆش نییە ،ب��ەن��اچ��اری ق��ووت��ی��ان ب��دەن و پاشان
تێدەگەیت ،كە بەو شێوەیەی بیرتكردووهتەوە ،دەمتان
تاڵ نابێت.
دەسەاڵتدارانی هەنگاریا بە ئامادەبووانیان ڕاگەیاند،
كە بارودۆخی واڵت بۆ قبووڵكردنی گەشتیارانی ڕووسی،
لەبارنییە و خرۆشۆفیش سەفەرەكەی كۆتایی پێهێناوە و
بۆ مۆسكۆ گەڕایەوە.
مانگێك دوای ئ��ەوەی پیالنی كوشتنی خرۆشۆف
ئاشكرابوو ،خرۆشۆف بڕیاری لهسێدارەدانی (ئیمرناكی)،
سەرۆكوەزیرانی هەنگاریای لە ساڵی  1956دەركرد.
زیندانییەكان یەك ل��ەدوای ئەوی دیكە (پیالنگێڕان)،
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
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بەردەبوون و تەواوی ئەو كەسانەی ،كە هاوكاری (ناكی)
و (مالی تەر) بوون ،دەستگیركران.
كارمەندانی نهێنیی سۆڤێت بۆ كانەكان دەنێردران .ئەو
بیست الوەی كە نیازی كوشتنی خرۆشۆفیان هەبوو،
ئەشكەنجەدران و ناچاریانكردن دان بە كارەكەیان دابنێن.
ئەو بیست كەسە لە زیندانی (ماریانوسترا) زیندانی
ب��وون ،پاسەوانێكی ئ��ەو گرتووخانەیە ،كە چۆنیەتیی
ئەشكەنجەدانی گرتووەكانی دیتووە ،بۆ نەمسا ڕایكردبوو،
بۆ كارمەندانی دەزگای هەواڵگریی خۆرئاوا ڕایگەیاندبوو:
ڕۆژان��ە دەستگیراوەكانیان بە مست و پێالقە و قامچی
ئەشكەنجە دەدا ،دەست و القیان بە جگەرە دەسووتاندن
و تەنانەت لە هەندێك كاتدا نینۆكی دەس��ت و القیان
دەردەهێنان تا ئیعتراف بكەن .كێ فەرمانی پێكردوون
خ��رۆش��ۆف ب��ك��وژن .دەستگیركراوێك ك��ە سەركێشی
دەكرد و ئیعترافی نەدەكرد ،ئەشكەنجەیەكی سەیریان دا،
بەو مانایەی كە بتڵێكیان لە  .......ڕۆكرد و شووشەكە
شكا ،بووەهۆی خوێنبەربوونی ناوەوە و ئەو پیاوە بە
ئازارێكی زۆرەوە گیانی سپارد.
زیاتر لە دە كەس لەو گرووپە بەنهێنی دادگایی كران
و بڕیاری مردنیان بۆ دەرك��را ،یان لەسێدارەیان دان،
یان گوللەبارانیان ك��ردن ،ب��ەاڵم ئەو كەسانە چانسیان
هەبوو ،كە گوللەباران كران ،چونكە بە مردنێكی ئاسانتر
مااڵواییان لە دنیا كرد ،النیكەم ،ئەشكەنجە و ئازاردانیان
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نەبینی ،كە لەسێدارە دراوەكان بەرگەیان گرت.
هەندێك ج��ار لە ح��ەوش��ەی گرتووخانەكە ،جەلالد
هەبوو پەتەكەیان لە ملی ئەو كەسانە دەكرد ،كە بڕیاری
لەسێدارەدرانیان هەبوو ،بە جۆرێك ئەو كارەیان بە
نەزانانە دەكرد ،كە حوكومدراوەكان ،زیاتر لە نیوسەعات
دەست و القیان ڕادەوەشاند تا دەخنكان.
(ساندور) سەرۆكی پیالگێڕانیان بە هەمان بارودۆخ
لەسێدارەدا ،بەاڵم (پی تەر) ،هەمان كوریژگەی ناوبراو
لەو كەسانە ب��وو ،كە گوللەباران ك��راو ئەو بە هەمان
هێلەك و پانتۆڵی چ��ەرم��ی (ك��ە ل��ە م��ێ��ژووی حەوتی
نیسان ،لە كاتی چوونەدەرەوە لە ماڵ و دەستگیركردنی
لەبەریدابوو) ،لە ڕیزی حوكومدراوەكان وەستاوە ،وەك
زۆر گەنج بوو ،بۆیە بە پێچەوانەی ئەوانی دیكە هیچ
كەس لە دواتەمەنیدا فەرمووی جگەرەی نەكرد ،كەسیش
لەبارەی دوائ���ارەزووی پرسیاری لێنەكرد ،زۆر سادە
پەڕۆیەكی سپیان لە چاوەكانی بەست و لە پشتەملی،
لەسەر مووە زەردەكانی گرێیاندا.
كاتێك پەڕۆكەیان دەبەست ،چاوە ڕەنگ قاوەییەكانی
ت��ەواو وشكببوون ،بەاڵم ڕەنگی ڕوخساری پەڕیوە و
لێوەكانی دەلەرزن و وەك تەمەنی لە دوازەساڵ زیاتر
نەبوو ،بۆیە دەوت��را گەنجترین مەحكومێكە ،كە تا ئەو
مێژووە لەو گرتووخانەیەدا گوللەباران بكرێت.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین
ئاشنابوون بە سوقرات
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین
ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ
ئاشنابوون بە دیڤید هیوم
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە فرۆید
ئاشنابوون بە جۆن لۆك
ئاشنابوون بە لینین
ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم
ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم
بلیمەتی و شێتی
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

27

كتێبی سور

28

سەیران بۆ سەرێكانێ
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وەرگێڕ

نوسەر

رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆڕش مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
رێباز مستەفا
سەرهەنگعەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر
بازگر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل
ماوتسی تۆنگ

فازڵ حسێن مەال
رەحیم

سرتان عەبدوڵاڵ

ساڵی
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
214
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

گەندەڵی
یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە هانا ئارێنت
ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر
ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
2015
پێشەوا فەتاح
كۆمەڵێك نوسەر
2015
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
2015
ئەنوەر حسێن (بازگر)
رێكەوت ئیسامعیل 2015
بریتا بولەر
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ماجد خەلیل
سەجعان میالد ئەلقزی

2015
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015

ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
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56
57

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59
60
61

ئاشنابوون بە فیورباخ
ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە دیموكراسی
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
سێیەم
ئاشنابوون بە ئەركون
ئاشنابوون بە فۆكۆ
ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی
ئاشنابوون بە ئەنگڵس
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە جاك الكان
ئاشنابوون بە الیبنتز
ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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جەالل حەمید

2015

پێشڕەو محەمەد 2015
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن
2015
رۆبێرت بایەر
حەسەن
2015
كۆمەڵێك نوسەر
2015
وریا غەفوری
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
2015
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
2015

81

فیتنە

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ب .لیڤا

2016

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

2016
2016

98

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

95
96
97

100
101
102
103
104
105
106

ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016

ئەركی سیخوڕانی نهێنی

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

373

107
108
109
110
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115
116
117
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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132
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خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
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سۆران عەلی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا
ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
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هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
فیل هایریخ،

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس
مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی
جەنگی سارد
سیخوڕی و دژە سیخوڕی
بیرهوهریی ههواڵگری
هەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی
بیست و یەكدا

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
شاناز رەمزی هیرانی
ئەرسەالن حەسەن
کارناس جوبرائیل
ئاران عەلی

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

رەوەند هەورامی

2017
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