
مان چۆ کی خۆی دەدات ئه  ...ن سزای نانيشتمانپهروەر

ۆ بهرزنجهيی    هه

  

 

کردووە! رۆژانه له رۆنامه و   شی و مووشهکبارانی رووسيا بۆسهر ئۆکراينا دەستی پ لهوەتهی لهشکرک
ژک ی خراپی راو مانيا  راديۆ و تيڤييهکان دا چهندين وتار و بهرنامه لهسهر ڕۆ شووی ئه اری پ

(Gerhard Schröder  ) تهوە و دەکر  ...ب

ژکاری و خاوەن پشکی پرۆژەی  بۆری گازی رووسيا که بۆ    Nord Stream 2شرۆيدەر راو
شراوە   مانيا ڕاک  ...ئه

ی (پۆتين) و هاوکات    ئهم سهرکردە سۆسيال ديموکراته!!، بهرژەوەندی بزنس کردوويهتييه هاور
ژکا  ...ری (ئهردۆغان) و گهل لهم جۆرە ديکتاتۆرانهی جيهان دۆست و راو

 

مانيا بهتايبهت پارتی   تی خراپی لهسهر  سياسهتی  ئه ستا لهبهرخاتری بزنسهکانی کاريگهر شرۆيدەر ئ
تدار  مانيای الواز و زيانبهخش کردووە  SPDدەسه ستی ئه و کرا هه  ...ههيه، که بهت

ڕانهوەی  کی نهتهوەيی  کورد  بهناوی(  گ : کاتی خۆی هاوبير ن رەدا خۆی دەسهپ ک ل کورته چيرۆک
می  دەژيا زۆر دۆستی شرۆيدەر بوو... ناوبراو وەک    Niedersachsenجهالل بارزانی) له ههر

ت بۆ کوردی دەيکهم  ت بگرمه دەست  چيم لهدەست ب ی وتبوو گهر دەسه ک پ زەر  ...پار

هههرچی لهدەستی دەهات خزمهتی دەکرد! کهچی کهبووە کانسلهر لهگهڵ  هاوبير جهالليش ب 
Joschka Fischer    ی حهزرەتی فيليان مان و سهر  به  پارتی سهوزەکان ههو وەزيری دەرەوی ئه

وەنديان به ئهردۆغانهوە بهست و چاوی زەقيان   تی ئهوروپا و باشترين پ دا تورکيا بکهنه ئهندامی يهک
 ...به ههموو ئهو ستهمهی له کورد دەکرێنووقاند بهرانبهر 

ڕا و لهگهڵ جاک شيراکی فهرەنسا بهناوی دژە شهڕ   کی خراپی گ له جهنگی کهنداوی دووەميشدا رۆ
ن بۆ نهوت) ..ئهوروپا و جيهانييان دابهش کرد   ...و دروشم (نابۆ شهڕی  خو



 ..من نامهوێ ريپۆرتاج لهسهر جهنگ و کهسايهتی شرۆيدەر بنووسم

 

رە ک لهبهرژەوەندی گشتی نهتهوە و نيشتمانهکهی  ل دا دەمهوێ باس لهوە بکهم کهوا چۆن ههر کهس
ژوو دەکهوێ؟  ...!دەرچ بهر نهفرەتی جهماوەر و م

مانيا  شرۆيدەر وەک جاش و پياوی پۆتين ناو دەبرێ! کارمهندانی نووسينگهکهی زۆربهيان  له ئه
مانيا بهج به و بچ بۆ الی پۆتين  ک هاواری ل دەکهن ئه شايهوە! خه   ...دەستيان لهکارکردن ک

ستا سهرۆکی مافی مرۆڤی فراکسيۆنی    Michael Brandناسراو به   CDU/CSUئ

ی ئ  ته ليستی سزادانهوە و چونکه  داوا له حکومهتی فيدرا مانيا دەکات شرۆيدەر و سامانهکهی بخر ه
گه   ت ڕ تی ياسايه چۆن دەب مانيايه، که و تييانی ئه لهدواجاردا ئهو بزنسهی ئهو دەيکات  باجی هاو

ک ت ت! بهم پارەيه پشتيوان له و ژکاريش بووب تييهکی ، با ڕاو بکات که    بدات به هاو
ی شرۆيدەرلهشهڕدايه...وەک  تهوە بۆ رۆ مانيا   دەگهڕ ستی الوازی  ئه و کی هه دا بهش  ...ئاماژەم پ

کخراوەکانی مهکانی ئهلمانيا هۆشداری تونديان  / SPDڕ سۆسيال ديموکراتی له زۆربهی شار و ههر
ت لهگهڵ   ه و  پهيوەندييهکهی ب ويسته دەستبهرداری ئهم بزنسه چهپه بۆ شرۆيدەر نووسيووە، که پ

کی  پۆتي  ر گوشار مانيا  شرۆيدەرە. ناوبراو لهژ تی ئه ستا ناوزڕاوترين  کهسايهتی و هاو ن دا...   ئ
ته دادگا و   ی سهختدايه و بهدووری نابينم بشدر ی قورس دايه و ژيان و جمو ياسايی و حيزبی و مۆڕا

 ...!به پارە سزای قورس بدرێ 

  

 

مان چۆن توانيان کهسايهتييهکی   واز و ميتۆدە سهرزەنشت  کهواته: بنۆرە ئه گهورەی خۆيان، بهم ش
ی   ک بۆ ههموو ئهوانی ديکه.. ئهوانهی له ه ژوو بکهن و بيکهنه پهند و عيبرەت بکهن و روورەشی م

 .گشتی بهرژەوەندی نهتهوەيی ال دەدەن 

مان  بهم ميتۆدە کار دەکات... ئيدی ب ئهوەی   هی ئاوەزمهندانهی ئه سياسهت و کولتوور و مامه
ی و ههموو ئهو  په ومندا رش بردە سهر ما نابهرنه بهر تيرۆر کردنی! ياخود زيندانی کردنی! ياخود ه

مه و رۆژههالتی ناويندا  رەواجيان ههس تی ئ وازانهی تری لهو  ..ش

 



نرێ، که دەيهوێ بهرژەوەندی خۆی بخاته سهروو بهرژەوەندی   ک دەه ئا بهم جۆرە شکست به کهس
تهکهيهوە.. ئ  ويست و ڕەفتارەی  گشتی و اخر هيچ حيزب به حيزبهکهی خۆيشييهوە! پشتيوانی له هه

ی سووری   رە ه کی گوشار  و کراسهکهی عوسمان!... چونکه حيزبی ئ شرۆيدەری نهکردۆته کارت
ت  کی سووتاو بهر  ...!خۆی دەزان و دەست بهتاڵ و ب پرۆژە  نيييه، تا دەست بۆ ههر کارت

ربوو  وە ف  ....نوانهيهک بۆ ل

 


