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تن بهرەو ئازادی و داڕمانی ديوارينازيز    له پانۆڕامايهکی کورت دا. ، م، جهنگ،ديوار، شهڕی سارد، هه

                                                                                                       

ۆ بهرزنجهيی                                                                                                     بهرلين ٩/١١/٢٠١٩هه

ی و ديوارەکهدا ت ١٩٨٤سا کپاشانيش گهشتمه شاری بهرلين و دەپهڕی، له دەروازەيهکی بهن ک ، يشهوەخرامه ما ئيدی  لهبهردەم ديوارەکهدا. ڕ
زەونهدا ههيه.ديوارە ناڕەسهن و دروستکراوە و لهو ڕۆژەوە من ئاشنايهتيم لهتهک ئهم  کڕای ژيانی هزری و سياسيشم لهدژی ئهم جۆرە  ق به ت

  وەستاومهتهوە.دياردانه 

وەی ههر ههيه. ل لهکهس شاراوە نييه،  شتا له جيهاندا گهل ديواری تری هاوش مه باس له ڕووخانی ديواری بهرلين، ه کدا ئ که  ڕاسته له کات
مانی و ئهوروپی و جيهانی خۆ نهوار و ئاکامی دووەم جهنگی جيهانی، تايبهتمهندی ئه ژوو، شو   ی ههبوو.ديواری بهرلين وەک سياسهت و م

ی  ندکاری کورد،ژمارە  ١٩٩٥ناوەڕۆکی ئهم بابهته، لهسا همهند کردووە  ٢٠/١٩٩٥نووسيومه و له خو ستادا بابهتهکهم دەو وکردۆتهوە. له ئ ب
  به کۆمه زانياری نوێ و گۆڕانکاری تازە.

ی  شاری بهرلين که له شارە ههرە گرنگ و بهناوبانگهکانی جيهان. کم و  ٨٨٣ز دروستکراوە. ڕووبهرەکهی ١٢٣٧له سا ژوويهکی يهک م
مان زان کهوتووانی گهورەی ئه بهندی زانين و و زانياری و زانستگهی کۆنه و گهل له هه ا گهرەورە و پڕ له ڕووداو و بهسهرهاتی ههيه و مه

ڕاوە.و فهيلهسووف و کهسايهتی  ی خۆيان گ رە گهورە بوون و پهروەردە بون و ڕۆ   ديکه ل

مانيا و بگرە ئهوروپا و جيهانی کر کی دڕکاوی بهرلين و ئه مانيای هيتلهريی له دووەم شهڕی جيهانی دا، تهلبهند کشکانی ئه دە دوو له ئاکامی ت
زە هاوپهيمانهکانهوە  ەوە سهرپهرشتی دەکرا و به -يکا، بهريتانيای مهزن، فهرەنسائهمهر -بهشهوە. بهشی رۆژئاوای بهرلين ،لهاليهن ه

ی مانيای فيدڕا کی نائاساييدا، سهر به حکومهتی ئه ر بار تهکهی Bonn له شاری BRD ناڕاستهوخۆ له ژ بۆنی پايتهخت بوو. بهشه ڕۆژهه
مانيای ديموکراتی ت پايتهختی بوو. بهشی ڕۆژئاوا بوو، که ههر ئهو بهشه بوو، خودی بهرلينی ڕۆژ DDRسهر به کۆماری ئه کم ٤٨٠هه

مانيا و دانيشتوانهکهی  ٪٥٤بوو،که دەکاته  تی  ٢٬٢٠٠٠٠٠ڕووبهری ئه ی ڕووبهری  ٪٤٦کم بوو، که دەکاته  ٤٠٣مليۆن بوو بهشی ڕۆژهه
مانيا و دانيشتوانهکهی  ستا دانيشتوانی بهرلين  ١٠٠٧٠٠٠ئه  .مليۆنه ٣٬٧٠٠٠٠٠مليۆن بوو. ئ

ی کۆنفرانسی مالتا، بهرلين کرايه دوای کۆتايی تی سهر به شوورەوی له  ٤جهنگ و ڕووخانی هيتلهر و نازيزم، بهپ بهشهوە. لهبهشی ڕۆژهه
دەدا. له  ١٫١٢٫١٩٤٦ مليۆن  ٣٬٥نزيکهی  ١٩٦١-١٩٤٥دا پۆليسی سهرسنوور دروست کراو تا دەهات ئالۆزی لهسهر نوورەکان سهری هه

ک بۆ بهشی ڕۆژئاوای بهرلين تن. خه مانيا هه تانی پۆلۆنيا ٢٬٦لهمانه  و ئه تهوە و ئهويتری له و مانيای ڕۆهه و چيکهوە  مليۆنی له ئه
تهکهدا بووە دياردە، له  نهکانی کار لهبهشه ڕۆژهه زی کار و بهتاڵ مانهوەی شو شه ه تووەکانيش گهنج بوون، بۆيه ک بوون. زۆرينهی هه

کدا ئاماژە به  ت DDR نی پڕنهکراوەی کار لهههزار شو ٤٥ئامار ی نيگهرانی گهورە بوو. .دەکر   ئهمهش ج

ل له دەروازەی  هت و فهرمی بوو. تاکه دەروازەش بۆ هاتوچۆ به ئوتومب وان ههردوو بهرلين دا، به مۆ هاتووجۆ لهن
  ، سهربازی ئهمهريکی و ڕووسی بهتانکهکانيانهوە بهرامبهر بهيهکتر وەستابوون. Chaeckpoint Charlieبهناوبانگی

ژی ههموو ديوارەکه  ت دەکهوت .  ٤٥٬١کم لهسهر سنووری بهرلينی رۆژئاوا. نزيکه ١٦٧٬٨در کم  ١١٢٬٧کم بهر بهرلينی رۆژهه
ت / پۆتستدام .  مانيای له رۆژهه چنراو، ٦٣٬٨ئه ی کراوە،  ٢٢٬٦٥ە، کم بهدارستانکراو ٣٢کم هه کم ی  ٣٧٬٩٥کم دەشتودەری بهڕە

تهوە  -سنوورەکه کهوتووە ناو ئاوەوە يان نهپهڕ شکران، بۆ ئهوەی کهس ل ،  -واته رووبارو چهمهکان کهدوايی به پهرژينی کارەبايی سنوورک
م  ٤دا. ديوارەکه بهرزييهکهی  DDR یکم به ڕوو ٢٩٧٬٦٤کم به ڕووەک و گژوگيا لهسهر سنوور به ڕووی بهرلينی ڕۆژئاودا و  ٢٦٧٬٣

ری هۆشداريی/ شهيپوور و دەزگای  ٣٠٠بوو. به  کراو و ئام ر دەکرا، لهگهڵ دەيان ڕەوە سهگی هاری دڕندەی مهشق پ ی چاود قو
ژکراو.  گهی مينڕ ت و ڕادار و تانک و ک ری و خئهلهتريکی ڕووناککهرەوە و ڕاک وازی ڕيگری و چاود زی بهکورتی ههرچی ش ۆپار

ن ين بهردەوام داه مه سۆسياليستييهکهی. دەکرێ ب نا، بۆ مانهوەی خۆيی و گوايه پاراستينی ڕژ تييهکه، بهکاری دەه انيان ههبوو، بهشه ڕۆژهه
کهکهی خۆيان دا. ری چهوساندنهوەی خه   نموونهيهک:دەکرد، له دۆزينهوەی ئامڕاز و ئام

  



     

تی به بۆريی ـ ١ نی کۆنتڕۆڵـ ٣.پهرژين ياخود تهلبهند ـ ٢.ياخود ب بۆریديواری کۆنکر ری ڕوناککهرەوەـ ٤، شو چاڵ و ـ ٥. ئام
ل حهشاردان شهوەی سنووری دەستنيشانکردنی پۆستهکانـ ٦ .سهنگهری ئوتۆمب ی پ گای هات و چۆ ـ ٧.ه وەبردنی ـ  ٨.تووله ڕ نی بهڕ شو

دەر/ ئينزارـ ٩.سهگ ريی شهيپوور ل ريیـ ١٠. ئام   .چهپهری کۆنتاکتـ  ١١.بورج و قوولهی چاود

نه و ناساندنی ديوارەکه به: ديواری پاراستنی ئهنتی فاشيست، لهاليهن کهکه و  DDR ههر ئهم ههموو ههو تنی خه گرتن بوو له هه ەوە، بۆ ڕ
م دانيشتوانهکه نهياندەويست لهو دە ته سهپاوەکهی خۆياندا بوو، به ننهوە و بژين. پاراستنی دەسه هته پۆليسييهدا بم بهش بوون له و چونکه ب

   .يهکگرتنهوە و ئازادی ۆيان به ههر شت دا، بشبانيرئازادی و قو

ريی و ڕاوەدونانه،. تن  سهرباری ئهو بارودۆخه سهخت و فرە دەزگای چاود تن و بهسهدان ههزاريتريش له خهونی هه شتا بهههزاران هه ه
وەبهر و مامۆستاش بهتايبهت ئهوانه سهر DDR .(ديارە دوای داڕمانیدا بوون  هيچ له کاربهدەسته حکومييهکان له وەزير و ديبلۆماتکار و بهڕ

دران. لهم بۆنهی  Stasi به کهوتن لهگهڵ مامۆستايهک کرا،  ٣٠بوون ، له پله و پۆستهکانيان دا نهه هی يادی ڕووخانی ديوارەکهدا، چاوپ سا
يان پرسی گهر ديوارەکه نهڕووخايه و ههتا ئکه بههۆی  ستا بمايه چيت دەکرد؟ وتی: ههر ڕووخانی ديوەرەکهوە زيان به پۆستهکهی کهوتووە. ل

تنم دەدا ی هه تهوە".ههو کی تر دروست ب کی تر ديوار تييهکی تر وتی: "من باوەڕ ناکهم جار   ). هاو

 
وان ههردو ۆز و سهخت له ن ی ئا شه و ملمالن مانياک ت و ههردوو بهرەی جيهانی « ڕۆژئاوا و DDR ڕۆژئاوا وBRD و بهشی ئه ڕۆژهه

مانيا جيهانی کرد بووە دوو بلۆکی جياوازی دژ بهيهک له ڕووی سياسی و  ت» لهسهر ئهم ديوارە ههبوو. چونکه ديواری ناوبراو ئه ڕۆژهه
کی جياوازييهکانی جيهان ، بۆ سهربازی و ئابووری و ئايدۆلۆژيی و گهل ڕەههندی ترەوە. بهئهن ي دازەيهکی ئهوتۆ ، ديوارەکه بووە سيمبۆ

شانی  ی خوارد بوو. که وەک تهرازوو و سهکۆيهک بۆ ک رەدا مۆ ههموو قورسايی سياسهتی جيهانی، که لهسهردەمی « شهڕی سارد» دا ل
بڕينی ڕاگهياندنهکان وەکار دەبرا   .ڕووداوەکان و دەنگ هه

ک دابڕان ، که لهوانه  ١٩٣بهم دابهشبوونهکه  ن ل مانيا دەچوون. پاشان  ٦٢شهقام و کۆ يان بۆ ناو بهرلين دەهاتن و ئهوانی ديکه بۆ ناو ئه
گايهک بۆ هاتووچۆ کردن نهمايهوە . ماوەيهکی زۆر حکومهتی  ت، هيچ ڕ ی پشکنين نهب گايهکی کهم و دەستنيشانکراو وەک خا تهنها چهند ڕ

کيان له شمهک و خرۆشۆڤ گهمارۆی لهسهر  زە هاوپهيمانهکانی بهسهرکردايهتی ئهمهريکا، دابينی گوزەرانی خه بهشه رۆژئاواکه ڕاگهياند و ه
کڕا  نا. بهت داويستيانهيان بۆ بهرلينی رۆژئاوا دەه گای پردی ئاسمانييهوە کرد. واته به فرۆکه ئهو پ ويست و خواردن له ڕ کهلوپهلی پ

داويس٢٬١ گای مليۆن تهن شمهک و پ نرايه بهرلينهوە بهڕ و بهريتانيا  ١٨٩٬٩٦٣گهشت و کاروانهوە لهاليهن ئهمهريکا٢٧٧٬٥٦٩تی تر ه
ک دا  ٨٧٬٦٠٦   .گهشتيان ئهنجام دەدا ١٣٩٠، که له ڕۆژ

ی  ی  ١٩٥٢لهسا وان ههردوو بهشهکهی بهرليندا نهما. تا له سا ی تهلهفون لهن ی تهلهفون ت ٤٠٠٠دا، له  ١٩٧١وە ه ی  ١٠هنها ههزار ه ه
ی  تی بهرلين ، ههژماری تهلهفونی دەرەکی بۆ دەکرا. زۆر شارۆچکه و گوند ه کهوتهوە کارکردن. ئهويش تهلهفون له ڕۆژئاواوە بۆ ڕۆژهه

بهش دەبوو له زۆر ئيمتياز. بۆ نموونه بۆ کڕين کی حيزبی نهبوايه، ب ت تييهکی ئاسايی گهر پۆست و دەسه ک تهلهفونيان نهبوو. هاو ل ی ئۆتۆمب
  .ساڵ چاوەڕێ بکات ١٥دەبوو نزيکهی 

کی دەنووسی دژ  گڕييهک دەچووينه الی ديوارەکه و ههر کهس ناوی خۆی دەنووسی ياخود دروشم چ کۆسپ و ڕ له بهشی ڕۆژئاواوە، ب ه
نهی ئا و نهخشهی کوردستانيشم بهو ديو ياخود داوای ئازادی دەکرد.ـ بهندە گهل جار که ميوانم دەهات و دەمبردن بۆسهيری  ديوارەکه، و

ی گونجان لهسهر ديوارەکه دروستب تهوە ـ هپ   دەکرد. بهئاواتهوەم پارچهيهکی ئهو بهشهی ديوارەکهم دەستکهو



        

تييهکه بۆ ڕۆژئاوا، تانه و نهنگييهکی گهورە هاته سهرشانی حکومهتهکهی کی بهشه ڕۆژهه تنی بهردەوامی خه و  W.Ulbrichtدوای هه
ی ڕووسی ی نهخشهيهکی هاوبهشی مارشا ی قارەمانی دووەم جهنگی جيهانی و  Iwan.S.Kanjew ناوزڕاندنی بلۆکی شۆسياليزم. ئيدی بهپ

چنينی ديواری بهرلين  ت بير له هه مانيای ڕۆژهه تهر ئۆلبريشی سهرۆککۆماری ئه سن و ڤا ناسراو بهداگيرکهری شارەکانی پراگ و در
گهياندنی ئهم پرۆژەيه درا بهکرايهو ک مۆر کرا. ئهرکی بهج  .DDR ، که دواتر بووە سهرۆککۆماریErich Honiker ە و پرۆتۆکۆل

ک دابڕان و ههزاران سهرگهردان بوون.  ٣١٫٨٫١٩٦١ئهوەبوو شهوی  زان ل دەست به دروستکردن ديوارەکه کرا . بۆ بهيانی ههزاران خ
مان تووشی گرفتارييهک شانی سنووری ديوارەکهوە، ههتا دوا ساتهکانی ڕووخانی، نهتهوەی ئه ی قوڵ و گران کرا. ديارە ههر له يهکهم ڕۆژی ک

ی خۆقوتارکردنيان دەدا تييهکه، ههو م و سيستهمی حوکم دانيشتووانی بهشه ڕۆژهه   .ه ديکتاتۆرييهلهدەست ئهو ڕژ

ستی ڕۆژئاوا بريتی بوو لهگوتهيهکی کهنهدی وتی: دروستکرد و کهه گيرساندنی شهڕ کی نهحلهتی زۆر باشرە له هه حکومهتی  .نی ديوار
کی ئاسنينی قورسترەوە گير تن ڕادەگرن ،ل خۆيان له پشت پهردەيهکی/ ديوار ت بهم ديوارە شهپۆلی هه مانيا ڕۆژهه  بهريتانياش وتی: ئه

  .دەکهن. کهواته ئهمهش لهدەرەوە ياسادا نييه

کڕا  ی  -ئهو ديوارە کوژراون.کهس لهسهر  ٢٤٥-١٣٦بهت چنينی  ١٩٫٨٫١٩٦١. يهکهم کوژراو له -٢٠٠٩ئاماری سا ش هه دا بوو. واته پ
ک فڕين و له  ٦٫٢٫١٩٨٩ديوارەکه و کاتی تهلبهندەکه. دوا کوژراو له  ۆ ک بوون به با رد دا بالۆنهکه کهوته خوارەوە  ٨٫٣٫١٩٨٩دا ژن و م

کی بچوکترين کوژر .و بهردوودوا ههردوو مردن ردمندا کی  ١٦او م ژن ييه و گهورەترين کوژراويش پير ييه ٨٠سا کڕا  .سا  ٥٠٧٥بهت
تن دراوە و سهرکهوتوو بوون.  ی هه تن بووە له سهربازيی ٥٧٤ههو   .هه

گا بۆ خۆ ڕزگارکردن لهو سيستهمه ژايی ديکتاتۆرييه بهناوبانگترين ڕ ک بوو بهدر ل ی  ١٤٥، دروستکردنی تون م که ٧٠م و پانی ١٢م و قو
تی دەتوان ٥٧ له لهم رۆژانه به نۆژەنکراوەيی کرايهوە و تۆريست و هاو لهکه ئاشکرا بوو. ئهم تون ن. دواتر تون وەی ههڵ ب ن کهس توانيان ل

  .بيبينن

مانيا بۆ ڕووخاندنی ديوارەکه و يهکگرتنهو ز لهناوەوەی ههردوو بهشهکهی ئه زە لهپاڵ ئهوەدا که بهرگرييهکی بهه ی زله م ڕۆ ەی ههبوو،به
سهدا، کهم نهبوو. کات له  گان ، هاته بهرلين. لهبهردەم ديوارەکهدا  Ronald Reagan دا ١٢٫٦٫١٩٨٧گهرەکانيش لهو پرۆس د ر ڕۆنا

شکهش کرد و داوای له کی پ . ههر لهم ساتووەخته  Michail Gorbatschowوتار ن دا گۆرباتشۆڤ کرد: ئهو ديوارە البهرن و نهم
دەپهڕين راتر ت ت خ ت ،تا دەهات زياتر فراوانتردەبوو. گۆڕانهکانی ئهوروپای ڕۆژهه مانيای ڕۆژهه   .خۆپيشاندانهکانی ناو ئه

ندکردنهوەی دروشمی ٢٠٠٠٠٠اليپزيگ به  Leipzig خۆپيشاندانهکهی شاری   :ههزار کهسهوە و ب

م و زەبر {{ +  بژاردنی ئازا ب زو   .ە -کورتکراوەی ناوی گۆرباتشۆڤ -گۆربی.. گۆربی.. گۆربید.+ بۆ ديموکراتی و هه

مهی +  مانيای نيشتمان يهک .+ گهل ئ   .ه}}ئه

مانيای ديموکراتدا، له  ٤٠له بيرەوەری  هی دروستکردنی ئه ت و بهئاشکرا، داوای  ٦٫١٠٫١٩٨٩سا گۆڕباشۆڤ هاته بهرلينی ڕۆژهه
ی وتن: ئهو  DDR ڕيفۆرمی له حکومهتی چهوانهوە کرد و و پ م هۆنيکهر، بهپ گهی گهشت کردن ئازاد بکهن. به نن و ڕ ديوارە بڕوخ

مانياو لهدەستچوونی کۆنتڕۆڵ لهاليهن حکومهتهوە،  ١٠٠ڕايگهياند، "ئهو ديوارە ههتا  کی ئه تنی ههزاران خه تهوە".هه ن ی تريش دەم سا
نوا ١٨٫١٠٫١٩٨٩هۆنيکهر ناچار بوو، بهبيانووی نهخۆشييهوە ڕۆژی  ک به    ز لهههموو کاروبار

دا هاتنه سهر ديوارەکه و دەست به ڕووخاندنی  ٩٫١١٫١٩٨٩يدی ڕک و پهرۆشی جهماوەر بهری پ نهگيراو يهکپارچه ههموو له شهوی ئ.
ت و ڕۆژئاوای بهرلين دا وان رۆژهه ه بوو به ئازادی بۆ هاتووچۆ لهن گه ئاوا  .کرا. ڕ

مانيا له  کی نهتهوەيی يهکگرتنهوەبه  ٣٫١٠٫١٩٩٠ئه  .فهرمی يهکی گرتهوەو ئهم ڕۆژە بووە جهژن
سکی سهرکهوتن و شادمانی ٢٦مانگ و  ٢ساڵ و  ٢٨ديوارەکهی بهرلين دوای  ڕشتنی فرم پهڕک و هه ڕۆژ، به ئاههنگ و بهزمی سهما و هه

مان  زگاری بهرلين وتی :« ئه هت و .«بهختهوەرترين گهلن له جيهان داکۆتايی هات و ئهوشهوە له بهرلين بوو به ڕۆژ و پار ئاخر دوو دەو
کی  گای شۆڕش ن ڕشتن،بهڕ زی دەرەکييهوە، يهکيان گرتهوە،به ب خو دوو سيستهمی جياواز و ههريهکهيان داگيرکراو لهاليهن ه

ژووە. نی گهورەی م   ئاشتيخوازانه. ئهمهش وانه و پرۆسهيهکی ئهوپهڕی ئهق

ت و مۆزەخانهی تايبهتی ئيمڕۆ پارچهی بچووک له ديوا رەکه له چهشنی مهداليای ههمه چهشندا، دروستکراوە . بۆ بيرەوەری دەفرۆشر
نه سهردانی مۆزەخانه و ئهو چهند پارچه ماوەوەی ديوارەکه   .لهبهرلين لهمهڕ ديوارەکهوە ههيه. ڕۆژانه به ههزاران ههزار کهس د



کی له ستراتيژی نهتهوەکاندا  و «ڕووخانی ديواری بهرلين ڕەوتی سياسهتی جيهانی گۆڕی  ناو وەرچهرخان ه شهڕی سارد»ی کۆتايی پ
هتانی جيهانيش زيادی کرد ت ئازاد بوون و چهندينيش يهکيان گرتهوە و ژمارە دەو   .بهرجهسته کرد . بهدوای ئهم ڕووداوەدا چهندين و

مهی داب تی ئ هتی جياجيادا ٥هشکراو بهسهر له و هتۆکهی و لهو بهشهی نيمچه دەو شاوە، وا تازە بهتازە دوودەو ی بهسهردا ک ئازادييهک با
ت ستاش ١٩٩٥ـ ئهمه بۆچوونی  .حيزبۆکه دروست دەکر  .ـ  سيمای دوو پارچه و دوو ڕەنگی بهو بهشهی باشوورەوە ديارە بهداخهوە،  و ههتا ئ

تهکاندنی سن و خاکی کوردستان و يهکگرتنهوە و به ئاواتی دادڕينی پهڕۆيهک لهم ئهزمنوونه گهورەيه و بههيوای هه وورە دەستکردەکانی ن
هت.   سهربهخۆيی کوردستان و بوونه دەو

زەونهدا،  ٣٠له يادی  هی داڕمانی ئهو ديوارە ق ستادا، بۆماوەی ههفتهيهک لهسهر يهک نزيکهی سا چاالکی سياسی و هونهری  ٢٠٠له ئ
مانيا بۆ سهردان هاتوونهته ناو  شکهش دەکرێ. بۆ ئهم يادە زياتر له يهک مليۆن تۆريست لهناوە و دەرەوەی ئه جۆراوجۆر سازکراوە و پ

 بهرلين. 

رايی گهشهی کردووە و شان له شانی شارە گرنگهکانی وەک لهندەن و پاريس دەدات. ب که زۆر بهخ نه ئيمڕۆ بهرلين شار ه مليۆنهها تۆريست د
ژوويی گرنگ و چهندين زانکۆی بهناوبانک و سهوزايی و ئاوی زۆر. ئهمهش سهرچاوەيهکی  ١٦٠سهيرانی نزيکهی  نی م مۆزەخانه و شو

وە بهرلينی داڕماوی داڕووخاوييان نۆژەن مانهکان به تازەترين ش زی تهکنهلۆژيای جيهان. ئه مانيای زله کردۆتهوە و  دارايی گهلی باشه بۆ ئه
نهيه. و مه بير له ههر پرۆژەيهک دەکهن، له ئهوروپادا ب مان بير له ئايندە دەکهنهوە و ئ کهواته قسهی بيرمهندە ئهمهريکييهکهی وتی: ئه

يشه بهسهريدا.ڕابوردوويان دەکهينه مان ئايندە ڕۆشن دەرچووە و زا ی ناو دە وە،ڕاسته. ئه بهکاندا، به شهوارە کهوتوون، با ئهوانه له خهيا  کت
ژووەوە، ه ژوون.  ...!بخهون هر بهديار چرکهساتهکانی م هوانی کارتۆنی م   ئهوانه پا

مانی  ژکاری گهورەی ئه ژوويان لغاوکرد و سواری بوون بهرەو يهکگرتنهوە  Helmut Kohlئهوە ڕاو شی م و تيمهکهی بوون، ئهسپی سهرک
ز له جيه ستيان ڕوون و باوەڕيان نهلهقي ان دا.و ئاوەدانی و بوونه ه و ی ئهوان وچونکه هه و بوو، به پرسی يهکگرتنهوەی نيشتمانهکهيان. به

شه سهختهی دژايهتی سهخت و نيگهرانی قو تهوە:ڵ و ترسی ب ئامانهوە، وبوون، لهو هاک لهندەن/  له اليهن ههردوو بهرەی رۆژئاوا و ڕۆژهه
ژوو يارييهکهی خۆيان بهرنهوە  ، توانييانبوش و مۆسکۆ/ گۆرباشۆڤ /نميتران و واشنتۆ /تاتچهر و پاريس ی سهرکهوتنی نهمريی م

  . بنووسنهوە

  

ت خۆيان  مان لهبهشی ڕۆژهه ژەيهکی کهمی ئه داوە و ڕ ستا ههندێ وردە گلهيی و کهموو کوڕی،له ئاکامی يهکگرتنهوە سهری هه ڕاسته تا ئ
تی پله دوو ههست پ  ی و گهييوی خۆی،ل به هاو شتا پرۆسهی ئينتگراسيۆن بهئاڕاستهی ناوخۆدا،نهگهشتۆته پلهی کام دەکهن. ياخوده

هتانی جيهانه. ز و گهورەی دەو کی بهه شڕەو مانيا له زۆر بوردا، ب ڕکهبهر ههر پ  ههموو گهواهی ئهوەين، ئه

مان پهند و ستا وا بهديار کهوتوو، که ئه ت. له ههمووی گرنگتر،ههتا ئ ههر بۆيهکا کهمو زۆر به  وانهيهکی باشی له ههردوو جهنگهکه وەرگرتب
شهوە. نه پ ز بۆ پرسی شهڕ و ههراکانی ههنووکه د   پار

  :چی لهمهڕ بهرلين وتراوە

  .بهرلين دورگهيهکه له دەريای کۆمهنيزم دا.....کهنهدی+ 

  . من بهرلينيم....کهنهدی + 

قه و پردی  +    .پهيوەندی جيهانه..... ميترانبهرلين ئه

ی +  تی دووەدابهشکردنی ئهوروپايه ديواری بهرلين سيمبۆ ی يهکگرتنهوە... ئيليزاب ته سيمبۆ ک ب   م.و هيوادارم ڕۆژ

مان و ههموو ئازاديخوازانی جيهان يادی ڕووخانی ئهو ديوارە نهگريسه دژ به مرۆڤايهتييه،  دەکهنهوە. دەرفهت و ئا لهم چرکهساتهدا،که ئه
ن و  وان خۆيان ڕاما ، سنووری ن ش ڕين بۆ کورديش لهتهواوی پارچهکانی کوردستان و بهتايبهت ڕۆژئاوا و باشوور هاتۆته پ کی ز ههل
شهی  ندە بابهتی باسوخواست و ک ستا دۆزی کورد، ه ندەی ئ نن. ئاخر هيچ جارێ ه ههنگاوی گرنگ و حهکيمانه بهرەو سهربهخۆيی بن

هت و ميللهتانی جيهان نهبووە. چانس لهمن زەکان و حکومهت و جهماوەر و ڕای گشتی دەو هته زله ه اوەندەکانی بڕياردان له جيهان و الی دەو
تهوە. نهکهو ڕينتر و گونجاوتر، ڕەنگه به سهدەيهکی تريش بۆ کورد هه   ز

 


