!کۆتایی بە  ١٠٠ساڵ گرتن و ناردنەوەی زۆرەملی بێنن
:لە  ٢٠١٩دا چەندین ساڵیادی جیی داخ بوونیان هەیە
....لە  ١٠٠ساڵ لەمەوبەرەوە
بەردەوام خەڵکی بیانی لە زیندان ئەکرێن نەک لە بەر ئەوەی کە تاوانێکیان کردبێ بەڵکووتەنیا بۆ ئەوەی
.دایرەکانی پێوەندیدار بتوانن پرۆسەی دەرکردنیان خێراتر بکەن
 ...لە  ٢٥ساڵ لەمەوبەرەوە تا ئێستا
گەورەترین گرتووخانەی ناردنەوەی زۆرەملی ئاڵمان لە بوێرن دایە ،کە زیاتر لە نیوەی گیراوەکانی بە
.شێوەیەکی ناداپەروەرانە و نا یاسایی بەند کراون
 ٢٠ ....ساڵ لەمەوبەر
رەشید سبایی لە باروودۆخێکی گوماناوی دا لە گرتووخانەی بوێرن دا ژیانی لە دەست دا .رووداوێک کە
.قەت روون نەکرایەوە و وەک پەڵەیەکی شەرم بە ناوچاوانی بوێرنەوە مایەوە
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!ئەمە یانی ستەم و ناداد پەروەری .واتا رەگەزپەرەستی و راسیسم
.ئەم سووکایەتیە بە مرۆڤایەتی نابێ چیتر بەردەوام بێت
لە کۆماری وایمارەوە تا هەنووکە
گرتن و ناردنەوەی زۆرەملی (بیانیەکان) وەک کردەوەیەکی قیزەون  ،مێژوویەکی رەشی لە ئالمان
داهەیە ١٠٠ :ساڵ لەمەوبەر ئەو جوولەکانەی لە رەشە کوژیەکانی رۆژهەڵاتی ئورووپا رایان ئەکرد و
.روویان لێرە کردبوو ،زۆر بێبەزەییانە گیران ،بۆ ئەوەی هەمووایان لە وڵات وەردەربنێن
بە هۆی یاسای پۆلیسی دەرەکیەوە کە لە الیەن هاینریش هیلمێرەوە نوسرابوون رەوتی دەرکردنی
.بیانیەکان لە  ١٩٣٨خێرایەکی بەرچاوی بە خۆیەوە دیت
ئەم یاسا پاشماوەی نازیەکان ،ساڵی  ١٩٥١لە الیەن کۆماری فێدراڵی ئاڵمانەوە رێک وەکوو دەقی
سەرەکی خۆی پەسەند کرایەوە و دواتر لە ساڵی  ١٩٦٥پێداچوونەوەی بۆ کرا .ئەم یاسایە وەکوو
دژکردەوەیەک لەبەرانبەر شاڵاوی هەڵاتن لە کۆمەڵکووژیە رەگەزییەکان سەرەتای  ١٩٩٠زیاتر بە کار
گیرایەوە .هاوکات لەگەڵ سڕینەوەی مافی بنەرەتی پەنابەری لەالیەن "کۆمۆسیۆنی پەنابەری" ساڵی
 ١٩٩٣.گرتووخانەی بوێرن بۆ راگرتن و دواتر ناردنەوەی زۆرەملی دامەزرا
چۆنیەتی کار کردنی ئەم یاسا دژە مرۆڤیەیە لە ئێستادا
تاقە سووکە گومانێک لەوەی کەسێ خۆی لە ناردنەوە بدزێتەوە یان مل بە ناردنەوە نەدا ،ئەتوانێ ساڵ و
نیوێک گیروانی بەدواوە بێت .زیندان وەک گەورەترین دەستدرێژی بۆ سەر ئازادی تاکەکەسی ،کە بە
سیزا بۆ کەسانی تاوانبار دائەنریت ،لێرە بەڵام کەسانی بێتاوانی پێ سیزا ئەدرێت .لە ئەنجام دا گرتن و
لە بەند کردن ئەمرازێکی هەرە ئاسایی ئیدارەی بیانییەکانە و بەردەوام بە کار دێت بۆ ئەوەی کارئاسانی
بۆ دام و دەزگای پێوەندیدار بە پرۆسەی ناردنەوەی مرۆڤە بیانیەژانەوە بکات .دۆخی چارەرەشی ئەم

.خەڵکانەی پێوەدەبن بێ هیچ هاوخەمیەک بە سەرماندا تێدەپەڕێ
ئەو پارێزەرانەی کە بەردەوام لەگەڵ دیاردەی گیران و ناردنەوە سەرقاڵن لە سەر ئەو باوەڕەن کە زیاتر
.لە نیوەی ئەو مرۆڤانەی ئەنێردرێنەوە بێ تاوانن و نادادپەروەرانە لە گرتووخانە راگیراون
.زۆرێک لەم گیراوانە لە مافی هەبوونی پارێزەر بێ بەشن یان بە ئانقەست بێ بەش دەکرین
هیچ شوێنێکی سەربەخۆ بۆ پێداچوونەوەی سکاڵاکان یان لێکۆڵینەوەی لەم بارەوە بوونی نیە .پێداویستیە
پزیشکیەکان یان پێ راگەیشتنە دەروونناسیەکان بە تەواوی سنووردار دەکرێن .رۆژبەرۆژ زیاتر
.دەیانخەنە ژێر زەخت و گوشار
.ئەم دۆخە هاوینی  ٢٠١٨لە بوێرن دیسان خۆکوژی کەسێکی لێکەوتەوە
هیچ هیوایەک بەدی ناکرێ
بە جیی ئەوەی ئەم کردەوە کە مێژوویەکی وەها قیزەونی هەیە کۆتایی پێبهێنرێت ،تا دێ بەربڵاوتر
.پەرەدەستێنێ
 ٢٥دوای کرانەوەی ئەم گرتووخانەیە لە بوێرن ،دەوڵەتی نۆرد راین وێستفالێن گەرەکیەتی بارودۆخی
ئەم گرتووخانەیە دیسانەوە رژد و سامناکتر بکات .ئێستا ئاستەنگی زیاتر لە بەردەم چاوەدێری و
دەستراگەیشتنی ناوەندە خێرخوازیەکان بە بەندکراوەکان هەیە .بە هۆی سزای بە کۆمەڵ یان بێگاری
وایان کردووە کە هێزە ئەمنیەکان بەرنامەی خۆیان سەرەرای پێشێل کردنی مافی مرۆڤیشەوە ببەنە
.پیشێ
هەرێمەکانیتری ئالمانیش ئەیانەوێ بارودۆخی بەندکراوەکان هەر بەم جۆرە قورستر و ترسناکتر بکەن.
لە گشت ئاڵمان بەرنامەی لەزیندانکردن و ناردنەوە لە ئارادایە .تەنیا لە باژێری پاساو خەریکن
.گرتووخانەیەکی گەورە بە  ٢٠٠شوێنی بەندکردنەوە دەکەنەوە
:دەرەنجامی کردەیی گرتن و ناردنەوە
گرتنی نایاسایی ،پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ ،پێشێل کردنی یاسا داندراوەکان ،سەرکووتکردنی بێ
.کۆنترۆڵ ،گوشار خستنە سەر و ئیزۆلەکردن ،جیاکردنەوە لە بنەماڵە و تێکدانی ژیانیان
ئێستا کاتی ئەوەیە خۆمان لەم یاسا و رێسایە فاشیستیانی کە پاشماوی رایشی سێهەمن دەرباز بکەین و
.بۆ هەتا هەتایە ماڵئاوایی لێبکەین
:لەم پێناوەدا داواکارین
یاسای بە ناو تایبەت نەمێنێ ،دەسترۆشتووی بێ کۆنترۆڵ و بێ چاوەدێری ئیدارە حکوومەتییەکان بۆ
ناردنەوە کۆتایی پێ بێت ،هەروەها بە زووترین کات هەموو ئەو گرتووخانانەی بە مەبەستی نارندەوەی
.بیانیەکان بە کار دێن ببەسرین

