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  یاسین بانیخنی ... دام و ئادۆلف ئایشمان سه

  
  نده هه  ڕووی ڕه ڵ هۆلۆکۆست دا له گه راورد له  به نفال به ر ئه  سه تک بووم له رقای بابه سه

ینت  دام حوسه ی سه که وتنه چاوپکه: فۆنی بۆ کردم و گوتی له رک ته براده،  وه کانیانه مژووییه
بت  مت نه خه: مدا گوتی  وه له.  مدیوه  نه وه داخه به: بینی؟ منیش گوتم ) و الفیحا (نای  که له

  .  ر کاستی ڤیدیۆ تۆمارم کردووه سه الی خۆم له
  ر به خت بوو له کرد وه  زینداندا ده  باسی ژیانی خۆی لهدام بوو کانی سه  قسه کاتک گوم له

بوون  ر توڕه به موو گیانم له بووم هه  دهک گرژ یه ه شو ندک جاریش به هه، نین بپچم پکه
کک   یه لهق سوک  ک مرۆڤکی عه  وه که، دام ی سه جاڕییانه  گاته و قسه  با له وه لره. رزی له ده
می  ر وه سه و له وه ره  ده  بچینهیکردن ده  وه تییه وه غدادی نوده ی به خانه کانی فۆکه مامه  حه له
می  وه له. م  بکه سته بوو ڕاوه  هه وه کانییه  تاوانه ندی به یوه  په که، کانی  پرسیاره کک له یه

   کاتییه م زیندانه  له م زوانه  به ئینشائه (یگوت  ده شبینانه  زۆر گه دامدا که کانی سه قسه
 13ستا بت دادگایی بکریت و تا ئ تۆ ده:  گوتی که رنامه ری به شکه پشکه)  وه ره  ده چمه رده ده
ئایا دۆکومنتک : رمانه گوتی دام زۆر بشه سه.   کراوه  ئامادهکانت تاوانه ر سه ن دۆکومنت له ته
،  و کوشتبتی وه ککه ری یه هس  به ی ناوه مانچه ده) دام حوسن سه ( من که، لمنت  بسه وه  ئه یه هه
ری  شکه پشکه.  !کی کوشتووه ستی خۆی خه ده دام به لمنت سه  بسه وه  ئه یه سک هه که
موو  هه: ا گوتیمد  وه دام له سه.  ره سه کان ئیمزای تۆی له موو تاوانه م هه به:  گوتی که رنامه به
  *. زویرو درووستکراون  ته وانه ئه

،  یاد وه م هاته) Adolf Eichmann (ر ئادۆلف ئایشمان کسه دام بوو یه ی سه مه م وه کاتک گوم له
 سای  که،  ستم پکردووه و ده کی ئه یه  وته  باسم کرد به وه ره ی سه و نووسینه هل  که

ك  یه  هیچ شوه من به،  آوشتووه م نه آه ك جوله من بۆ خۆم یه (:یم دادگا گوت رده به له1961
 نازی مانیای رۆکی ئه رچی ئایشمان سه گه ئه) . آردووه رنه  ده آه هلجو ك رمانم بۆ آوشتنی یه فه
.  بوو آه شی جوله ها آارگی به روه هه،  آان بووه می نازییه رده ی سه SS رپرسی به  کو به، بوو نه

و  ره م به نگی جیھانی دووه  دوای جه  له دام پیاوکی ترسنۆک بوو بۆیه کو سه روه  ههئایشمان
 1960 سای  ئیسرائیل لهی واگیری زگای هه دهم  به،  وه وێ خۆی شارده  لهھات نتین هه رجه ئه

 دادگایی آردو  ستی به ده (Jerusalem)  قودس  له1961ی ئیسرائیلی آردو سای  وانه و ڕه وه دۆزیه
 بنبآردنی پرسی  یی له  آراوه  به1941. 3. 12 ئایشمان له. ی دا  سداره  له1962سای 
  . لمنین سه  ئه آه بوونی جوله  نه وه  ڕووی بایۆلۆژییه له: دا گوتی آه جوله
ی پش ڕوخان و جرجی تۆقیوی دوا ڕوخان  مانانه م قاره ئایا ئه:  پش  دته م پرسیاره  ئه وه لره
نجام   ئه موو تاوانانه و هه کرد ئه چی هزک وای ده. وستک بوون؟ و هه نی چی بیروبوا خاوه
  . ن؟ بده

ناو  ریکا له مه  ئهنی که تانکه دووری  تر له ه م500  بینی به حافم ده عید سه من بۆ خۆم کاتک سه
  که،  ر ڕوباری دیجله وبه ک بای دارخورماکانی ئه ی وه دا هشتا وره) ئازاد کراو ( غدادی نیوه به
زیریی   وهی (Goebbels (لزک گوب وه، رز بوو کرد به تدا دهراتنیان  کان ته ریکاییه مه ئه

و  حاف زمانی درژ بوو تا ئه ک سه ویش وه ئاخر ئه.  پشچاو هاته کانم ده ی نازییه نده پوپاگه
 1945. 4. 22  لهگوبلز . !رلین  ناو به شتۆته وپای سوور گهوا س که، وایان پدا ی هه کاته
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  وه ئه) Führerhauptquartier (کی جاران ره گای سه گوت باره پیان دهی  و شونه  ئه کانی برده مناه
ندی کردو  ماوه زه) Eva Braun ( ئڤا براونڵ گه دا له و شونه  لهر هیتله 1945. 4. 28/29  بوو له
 بۆ ڕۆژی  بینه مارهو  ری ئه واهیده  گه  بهن بووMartin Bormann (*1 (و مارتین بۆرمان گوبلز

 1945. 5. 1   له  کوشت و بۆ ڕۆژی دواییتر واتهمینکدا خۆیان  ژر زه رو ئڤا له دوایی هیتله
. یی و خۆی که پاشان ژنه،  کوشتهر  ژه  بهی که  کوڕه ی و تاقه که ر پنج کچه  پشدا هه لهگوبلز 

بۆ جارک گومان ل ، کاندا ڵ نازییه گه راورد له به  دوای ڕوخانی ڕژم به یره ی سه وه م ئه به
  و داڕوخان و ڕیسواییه ی بینینی ئه رگه یتوانی به عسی نه  به پرسکی کۆنهر  به وه ئه: بوو بن نه

بت  یان هیچ نه، ریان هات خۆی بکوژت سه کانیان به ندامه یی و ئه که  خۆی و حیزبه که، بگرت
  له  وانه کک له بوو یه ستگیرکران تا ئستا گومان ل نه کی ڕیسوایی ده یه  شوه ی به وه پاش ئه

نکیان   به وه رده  پشتی په عس له رانی به ر سه گه  ئه دیاره! نا بۆ خۆکوشتن ببات نداندا پهزی
ک  وه، بردبت نایان بۆ خۆکوشتن نه سکیان په  تا ئستا که وا جیگای پرسیاره ئه، درابت پنه

، Goeringگورینگ هرمان ، Ley ،Robertی ک ڕۆبرت له ندامانی نازی وه  ئه چۆن زۆر له
Hermann ،سڕۆدۆلف ه Hess ،Rudolfدام و دارو  چی سه که،  زینداندا خۆیان کوشت  له

و  و کوشتنی ئه داوه نجامیان نه  ئه  تاوانک چییه  تاکه  ک ئایشمان پیان وایه ی وه که سته ده
تییان   خیانه وانه  یان ئه یه وره کی گه  درۆیه  ه  کۆمه  به موو گۆڕه و هه ڵ ئه گه ش له که موو خه هه
  رگری له  به سیشه م که که  یه وه،  تیدام قوربانی بوو که ی کورد یه و ووته ئه،   ووت کردووه له
  . کات هی د وه  بوونی و درووست بوونه کپارچه یه
  

   سویسرا2005. 5. 28
  
  

  ، کان ڕاوزه په
کان   قسه م زۆرک له به، دام  سه  به دنهکر بۆ گاته،  یحاوه  فه دام له ی سه وتنه و چاوپکه ئه* 

  .  م کردوه  قسه و پیاوه دام و ترسنۆکی ئه ر ڕاکانی سه سه نھا له من ته، دامن ڕاوبۆچوونی سه
*1- Martin Bormannی ته ی هه که ژنه رو  دوای خۆکوشتنی هیتلهرزه وه قاندنه وی دا که مینه ی ژ .

 5. 23  رچی دونیتز له گه ئه، وت که ده) Karl Dönitz (یتزرل دون  کا به بۆرمان پاشان چاوی
ربازی  م دادگای سه به، بت م بۆرمان ون ده به، ریتانیا ست کۆماندۆکانی به  ده وته که ده

 یی نائاماده به) Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg ( نورنبرگ یی له وه ته نونه
ی ) Arthur Axmann (ئارتور ئاکسمان. دات دانی ده  سداره بیاری له1946. 10. 1  له) غیابی(

م  م ئه به،  رمی بۆرمانم دیوه لت من بۆ خۆم ته ده: می نازی رده نجانی سه پرسی گه سیاسی و به
ی   ب گومان ناسنامه  به که، رهنا  دهیرمک رلین ته  به کک له  یه1973لمندرا تا  سه نه ڕاستییه

  . لماند سه بۆرمانی ده
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