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مەرگی" هێلموت کول" و پەیڤێک  

هەڵۆ بەرزنجەیی 

۲۲/٦/۲۰۱۷ 

                               

ئەڵمان ئەو نەتەوە زیندووەیە، کە دەتوانێ وەچە بە وەچە، لە هەموو بوارەکاندا 
رۆڵە و سەرکردە و تاکی هەڵکەوتوو دروست بکات و لەم رێگایەشەوە ببێتە جێی 
سەرنجی دنيا و سەرمەشقی نەتەوە و گەالنی جيهان. مێژووی ئەڵمان تژیيە بە 

پياوی  زانا و هەڵکەوتوو و ناودار، ئەگەرچی شەڕانگێزێکی وەک هيتلەریشی 
بەرهەم هێناوە. بەس وەک دەڵێن چەم بێ چەقەڵ نابێت. سەرووبەری ئەم 

خەسڵەتەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو جيهانبينييە عەق�نييەی، الی ئەڵمان  بۆ ژیان 
هەیە. 

 و�تدا ۹ئەڵمانيا و�تێکە دەکەوێتە ناو جەرگەی ئەوروپاوە و سنووری لەگەڵ  
پێکەوە بەستراوە. پێگە و هەڵکەوتی ئەڵمانيا بایەخی ستراتيژی گەورەی هەیە. 
ئەم و�تە دوای کۆتایی هاتنی شەڕی جيهانی دووەم، دابەش بوو بەسەر دوو 
دەوڵەتدا و هەریەک لەم دەوڵەتانەش  سەر بە  دوو بلۆک و بەرەی  سياسی، 

سەرمایەداریی و سۆسياليستی جياواز و ناکۆک بە یەک بوون. 

سيمبۆلی هەرە دیاری ئەم دابەشکراوی و رووبەرووبوونەوەی ئەم ئۆردۆگایە، بە 
 کم، کە بەناو دڵی نيشتمانی ئەڵماندا رایان کێشا و دوو ۱۳۷۸درێژایی  دیوارێکی 

دەوڵەتەکەی لێ کەوتەوە و بە دیوارەکەی بەرلين ناوزەد کراوە کە بە تەنيا 
کم هەبوو. دوو دەوڵەتی بەهێز و پێشکەوتوو، هەژمار بۆ کرا و ۱٥٦درێژایی

دەوڵەمەند لە هەردوو بەرەکەدا، کە بە ئەڵمانيا رۆژئاوا و ئەڵمانيای رۆژهە�ت 
دەناسران. 

، پارتی کۆمەنيستی شورەوی، گۆرباتشۆفی وەک گەنجترین ۱۹۸٥مانگی ئازاری 
سکرتێر لە مێژووی خۆیدا هەڵبژارد. لەگەڵ دەستبەکاربوونی ئەم سکرتێرە نوێێەدا، 

سەرەتای رەخنە و گازندەیی لە سياسەتی حيزب و سکرتێرەکانی پێشووتر 
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دەستی پێکرد. زۆری نەخایاند، سياسەتی پالن و نەخشە/ ڤيزیۆنی گۆرباتشۆف، 
کە بە (گالسنۆست و پێرۆسترۆیکا) ناسراوە، راگەیاند و سياسەتی و�تەکەی بە 

رووی جيهانی دەرەوە و بە تایبەت ئەمەریکا و رۆژئاوای سەرمایەداریدا کردەوە. 
ئەم کزەبایە، هێشتا بەتەواوی هەڵی نەکرد بوو، دەوڵەتانی بلۆکی رۆژهە�ت 

کەوتنە لەرزە و شلۆق بوون و و�تانی بەڵتيک هەرر زوو داوای جيابوونەوە و 
دامەزراندنی دەوڵەتی خۆیان کرد و بە زوویيش ئەنجاميان دا. 

، ، هەر زوو دانيشتوانەکەی هۆشيار و زیت DDRدەوڵەتی ئەڵمانيای رۆژهە�ت/
بوونەوە، کە لە مێژوو بوو بەدوای دەرفەتێکی گونجاودا، دەگەڕان دیواری ناوزڕاو 

داڕمێنن و بە دیداری نەتەوە و خاکەکەیان، لە بەشی رۆژئاوا شاد بنەوە و 
یەکبگرنەوە. 

سياسەتمەدارانی ئەڵمانيای رۆژئاواش، زۆر لێوەشاوانە و لێزانانە و ئەقالنی 
دەرفەتەکەیان قۆستەوە، لە هەلومەرجێکی ئالۆز و پڕ لە کێشمەکێشی ناوچەیی 

و جيهانيدا، لە نێوان و�تانی زلهێز و خاوەن بڕیاری وەک ئەمریکا و فەرەنسا و 
ئينگلتەرا و شورەویدا، دەستيان کرد بە کارکردن لە سەر چەند تەوەر و بە چەند 

شێوازێکی جياواز. 

هونەری یاریکردن لە نێو ئەم هەموو الیەنەدا، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شێواز و 
ميتۆدانەی ئەڵمان بۆ یەکگرتنەوە هەڵيان بژارد بوو. هەر زوو لە ئەڵمانيای 

رۆژهە�تەوە، خەڵکێکی لە رێگای سەفارەتەکانی ئەڵمانيا لە پۆلۆنيا و 
چيکۆسلۆڤاکياوە، هە�تن بەرەو رۆژئاوا و لە رۆژئاوا، بەوپەڕی خۆشەویستی و 

دڵفراوانييەوە باوەشيان بۆ کردنەوە. هاوکات  لە شارەکانی ئەڵمانيای رۆژهە�ت، 
بە تایبەت شاری الیپزیک، بەردەوام خۆپيشاندان رێک دەخرا، لە ژێر دروشمی 

"ئێمەین گەل". بە سەدان هەزار رۆژانە دەچوونە سەرشەقام و دڵی 
دەسە�تدارانيان دەهەژاند. 

ـ ۳/٤/۱۹۳۰ئەڵمانيای رۆژئاواش، بەسەرکردایەتی هێلموت کۆلی راوێژکار (
)، خەریکی کاری دبلۆماسی و رازیکردنی لەندەنی ماگرێت تاتچەر و ۲۰۱۷/۱٦/٦

پاریسی فرانس ميتەراند و واشنتۆنی رێگان و بۆش بوون. لەمالشەوە خەریکی 
دنەدانی گۆرباشۆف و دەم چەور کردنی بوون، بە کۆمەڵی ئيمتياز. باشترین 

پێوەندی گۆرباتشۆڤ لەگەڵ سەرانی ئەڵمانيای رۆژئاوادا ساز بوو و خۆشەویستی 
گۆرباتشۆڤ هێندە گەورە گەورە بوو، خەڵکی ناویان نا گۆربی و لەسەر دیوارەکەی 

بەرلين دروشمێکيان هەڵواسی "سوپاس بۆ گۆربی". وەزیری دەرەوەی 
سەردەمی گۆرباتشۆڤ، ئێدوارد شيڤاردنادزە، سەروەختێ لە و�تی جۆرجيا لێی 

قەوما بەرەو ئەڵمانيا هە�ت لێرە ژیانی بۆ دابين کرا و ڤيالی پێ بەخشرا، وەک 
پاداشتێک بۆ ئەو رۆڵە نەرم و ئەرێنييەی لە پرسی یەکگرتنەوەی ئەڵمانيادا، 

لەتەک گۆرباتشۆڤی سەرۆکی گێڕای. لە نموونەیەکی بەراورد بەمەم حاڵەتەدا، 
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سا�نێک پێش ئێستا، پارتی یەکێتی شەڕ و پێشبڕکێيان بوو لەسەر، لەخۆ 
نزیکردنەوەی تارق هاشمی و مەحمود مەشهەدانی، بە هەریەکەیان لە دوکان و 
هەولێر باشترین جێگاوڕێگا بەخشرا، کەچی تا ئێستاش هەر دژی خواستەکانی 

کوردن. 

، ڕۆنالد رێگانی سەرەکی ئەمەریکا هاتە بەرلين و لە وتارێکی ۱۹۸۸ساڵی 
لەبەردەم دیوارەکەدا، روو لە بەرلينی رۆژهە�ت، داوای لە دەسە�تداران کرد، 

، لە رێگای DDRدیوارەکە بروخێنن و ميللەتەکەیان ئازاد بکەن. وەرامی 
سەرۆکەکەیانەوە ئێریش هۆنيکەر، بریتی بوو لەوەی ئەو: دیوارە تا سەد ساڵی تر 

دەمێنێتەوە. 

بەدوای ئەم پێشهاتانەدا، لەگەرمەی کاری بێوچانی کۆل و حکومەت و و�ت و 
حيزبەکەی، توانيان ئيرادەی یەکگرتنەوە لەسەر ئەرزی واقيع بچەسپێين و نەیار و 

دۆستەکانيان ناچار بکەن، مل بدەن و پاسيڤ راوەستن و نەتوانن رێگری لە 
یەکگرتنەوەی هەردوو ئەڵمانيا بگرن. بە مەرجێ تاتچەر تا سەر ئێسک دژ و 
فەرەنسا نا بەدڵ و ئەمریکا بە گومان بوو لە یەکگرتنەوەی ئەڵمان. هەر بۆیە 
مێژووناسێکيان وتی: ئەڵمان بير لە ئایندەی خۆی دەکاتەوە و ئێمەش  بير لە 

ڕابووردوویان دەکەینەوە. 

، ئيرادەی ئەڵمانی دیوارەکەی رووخان و نەتەوەی ئەڵمان بە ۹/۱۱/۱۹۸۹رۆژی 
یەکتر شاد بوونەوە و دەوڵەت هەنگاوی کردەیی بەرەو یەکگرتنەوە هەڵنا. لە 

 یان وەک جەژن ۳/۱۰/۱۹۹۰ئامادەکاری بۆ یەکگرنەوەدا ،سالێکی نەخایان، رۆژی 
و رۆژی یەکگرتنەوە ئەڵمانيا دیاری کرد و بە رەسمی بوونەوە بە یەک دەوڵەت و 

 ساڵ بوو لەسەر کار بوو، بۆ خولێکی تری ۸کۆلی راوێژکاریش، دوای ئەوەی 
چوارساڵی وەک راوێژکار و پاڵەوانی یەکگرتنەوە هەڵبژێردرایەوە.   

ئيدی ژیان و شوێن و پێگەیەکی مانادار و گرنگ و شایستەی بۆ ئەڵمانيا لەناو 
چەقی ئەوروپا دا بەدەستهێنا و جارێکی دیکە ئەڵمان بە وزە و گوژمێکی تازەوە 

هاتنەوە سەر شانۆی جيهان. 

شایانی باسە، لە سات و کات و  چرکەساتی یەکگرتنەوەدا، لە نێو ئەڵمانيشدا، 
هەندەک دەنگی ناڕازی و "نەخێر" هەبوو بۆ یەکگرتنەوە. بۆ نموونە ئۆسکار 

الڤۆنتينی سەرکردەی سۆسيال دیموکرات، کە لە بنچينەدا لەگەڵ یەکگتنەوە بوو، 
 ساڵيدا ئەنجام ۱۰داوای یەکگرتنەوەی دەکرد، لێ بە مەرجێ لە پرۆسەیەکی 

بدرێ. 

بە�م کۆل ئەو سياسەتمەدار و سەرکردەیە بوو، چاوی نەخ�فاند و بۆ تاکە 
خولەکێکيش ئەو پرسەی نەدایە دواوە. هەر بۆیە لە پرۆسەیەکی گورجوگۆ�نەدا و 

لە ماوەیەکی کورتدا بێ خوێن ڕشتن و کوشت و کوشتار، زۆر شارستانی و 
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دبلۆماسی و هێمنانە، توانی یەکگرتنەوە بکات. کۆل لەسەر ئەم هەڵوێستەی، 
ئەو رۆژگارە بەر ڕەخنەی بڕەک کەسایەتی و نووسەر بۆوە، لێ تەواو لە تەواوی 

ئەوانە، هەر زوو بە هەڵەدا چوون و  ئێستا ستایش و پەسنی دەکەن. کەواتە کۆل 
کوڕی مێژووی نەتەوەی خۆی بوو، با چەند دەنگێکی لەرزۆکی ناڕەزایش هەبوو،ئەو 

توانی مێژووی نوێ بخوڵقێنێ و بنووسێتەوە. 

کەواتە قۆستنەوەی ئەو چرکەساتە مێژوویيە گەلێ گرنگ بوو، شياوی 
قونەقونکردن و فەرامۆشکاری نەبوو. ئەمەش تەنيا سياسەتمەداری زیت و خاوەن 

ئەزموون و بە ئيرادە،دەتوانێ کار لەم کایە دا بکات و رۆژی مێژوویی بخولقێنێ. 

هەر بۆ ئەوەی لە کایەی مێژوودا بمێنينەوە، ئاماژە بۆ نموونەیەکی تر دەکەین. 
، ۱/۱۹۹۱، گۆرباشۆف بوو، بەسەرەک کۆماری روسيا و لە مانگی ۱۹۹۰ساڵی 

هەوڵی کودەتایەک لە دژی لەالیەن کۆمەنيستەکانەوەدرا، ئەوە بوو گيرا و خرایە 
زیندانەوە، لێ بە ئازایەتی بۆریس یەلسنی سەرۆک کۆماری تازە هەلبژێردراو، 

کودەتاچييەکان گيران و هەوڵەکەیان شکستی خوارد. واتە گەر بهاتایە و ئەم 
دەستە و تاقمە، جڵەوی دەسە�تيان لە کرملين بکەوتایەتەوە دەست، ئەوا 

ڕەوتی رووداوەکان بە ئاڕاستەیەکی تردا دەڕۆیشتن و ئەگەری بەهێزیش ئەوە بوو، 
ڕەەنگە ئەڵمانيا نەیتوانيبایە،بەو شێوەیە یەکگرتنەوە ئەنجام بدات. 

کەواتە مێژوو، ئەو چرکەساتەیە، چەشنی ئەسپە شێيەک دێ و دەڕوا. هونەر و 
ئازایەتی و کارزانی ئەوەیە، بيگری و ڕامی بکەیت و سواری بيت و لەگەڵيدا 

بکەویتە غارەوە. نەک خەیاڵبازانە هەلسوکەوت بکەیت و خەونی ئەوە ببينی، بۆت 
بوەستێ و تۆش بە کەماڵی ئيسراحەت باری خۆتی لێ بنێی و لێی خوڕیت. 
نەخێر کە شەمەندەفەر کەوتە گەڕ، ئيدی کەس ناتوانێ سواری بێت، چونکە 

ڕەوڕەوەی ژیان بەرەو پێشەوە هەڵدەسوڕی، نەک بەرەوە دواوە. ئەم ڕاستييەش 
مێژووی سەرجەم مرۆڤایەتی نەخشاندووە. 

کۆل ئەو سەرکردەیە، کە توانی گێژاو و ئاگربارانێکی شەڕی ئەتۆمی چاوەڕوانکراو 
و کۆمەڵێ هەڕەشە و گرفتی دیکەی گەمارۆی ئەڵمانيا و ئەوروپا و بگرە 

جيهانيشی دابوو، بە هونەرەوە دەربازی بوو و کەشتی یەکگرتنەوەی ئەڵمانيای 
بە کەناری ئارام گەیاند. کۆل سەرکردەی یەکگرتنەوە و ئەندازیاری یەکێتی ئەوروپا 

ئەو کەسەی کۆتایی بە شەڕی سارد هێنا و دوای بسمارک بۆ جاری دووەم 
پارچەپارچەیی ئەڵمانيا نەهێشت و لە هەلومەرجێکی سەخت و هەستياردا، لە 

نێو دوو بەرەی رۆژئاوای (ئەمەریکا و فەرەنسا و بەریتانيا)ی دۆست و شورەوی 
رۆژهە�تی  نەیاردا بە ئاکام بگەیەنێ. کۆل لەدوای بسمارک دووەم سەکردەیە، 

لە سەردەمێکی ناسک و تایبەتدا توانی سەرکردایەتی یەکگرتنەوەی ئەڵمان 
بکات. ئاخر کۆل هەميشە خەون و خەیال و کۆنسێپتی یەکگرتنەوەی لە دڵ و 

مێشکدا بوو. 
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 کۆل ئەو سەرکردە لێهاتووەش بوو، لە هێز و توانا و هەژموونی ئەڵمان باش 
گەیشتبوو، هەر بۆیە لەتەک یەکگرتنەوەی ئەڵمانيا کاری لەسەر ئەوەرێکی تری 

هەستيار، کرد ئەویش یەکگرتنی ئەوروپا بوو. بەڵێ ئایندەی ئەوروپای بە 
یەکگرتوویی دەویست،چونکە لە نەتەوەی خۆی ڕادەفەرموو، کە دەتوانن ببنە 

شاسوار لە گۆڕەپانێکی پان و بەرین و پێشکەوتوو و خاوەن پێگەی پيشەسازی و 
ئابووری و دەستکەوتەکانی تری مرۆڤایەتيدا، لە ئەوروپای یەکگرتوودا. 

هەر ئەم هەوڵ و تایبەتمەندیيەی کۆل وا کردووە، ئەوا ئيمڕۆ بۆ یەکەمين جار لە 
مێژوودا، رێوڕەسمی مردنەکەت/ سەرامۆنی لەسەر ئاستی ئەوروپا لە بری 

 بەرلين لە پەرلەمانی ئەوروپا، لە ستراسبۆرگ بۆ ساز دەکرێ.

گەر لەم کورتە ئەزموونەوە سەرنجێ لە سياسەت و ئەقڵێتی سەرکردایەتی کورد 
بگرین، وا دەزانی هەر لەم یەک دوو دەیەی رابووردا، چەندین دەرفەتی وەک 

 دا، بە هەدەر ۲۰۰۳جەنگەکانی کەنداو و رووخانی رژێم و دەوڵەتی عێراقی لە 
لەدەست چووە، چونکە خاوەنی پرۆژە و نەخشە رێگای سەربەخۆیی نەبوو. 

لە هەنووکەشدا، دوای دەرکەوتنی دەوڵەتی ئيسالمی ناسراو بە داعش، و شەڕ 
و کردەوە نامرۆیی و ئاڵۆزیيەکانی ناوچەکە و هاتنە پێشەوەی دەوڵەتانی جيهان بە 

سەرۆکایەتی ئەمەریکا بۆ ناوچەکە، دەرەتانێکی نوێ بۆ کورد رەخساوە،خۆی لە 
قەفەزی دیلی رزگار بکات و بێتە خاوەنی قەوارە و ئازادی و سەربەخۆیی خۆی.  

ئيدی ئەو چرکەساتە دەمێکە زەنگ لێدەدات، شەمەندەفەر کەوتۆتە گەڕ، کەچی 
دیکە نابێت، هيچ دەرفەتێ لەبار بدەین و زوو هەوڵی سواربوونی ڕووداوەکان بين 
و پێویستە ئامادەیيمان لەناو رووداوەکاندا هەبێت، هەروەک لە ئێستادا، بە هۆی 
ئازایەتی رۆڵە قارەمانەکانی نەتەوەکەمان، پێشمەرگە و شەڕڤانانی دڵسۆز و بە 

روومەتەکانەوە، بوونێکی ئامادەی بەهێزمان هەیە و جيهانيش سۆز و 
خۆشەویستی بۆ کورد جو�وە و راستەوخۆ هاوکار و پشتيوانی لە کورد دەکەن. 

ئيمڕۆ جگە لە رێگای سەربەخۆیی و هێنانەدی خەونی مليۆنەها گەشمردەی 
رێی رزگاری کوردستان و سەرفرازکردنی مليۆنەها مرۆڤی کورد،چ رێگا و 

چارەسەرێکی دیکە لەبەردەم سەرانی کورد دا نەماوە. هەرچی بکەن و بڵێن، گەر 
بۆ سەربەخۆیی نەبێت، نرخی کاڵەکێکی تەپيوی نابێت و جەماوەر و نەتەوە بەر 
نەفرەتيان دەدات و مێژووش حوکمی قورس و گرانی خۆی دەدات بەسەریان دا. 

هەر کەس و حيزب و هێزێک، کاری بێ مەرج و بێ نياز بۆ سەربەخۆیی نەکات، 
خۆی دەفليقێنێتەوە رووبەرووی بەرپرسيارێتی مێژوویی دەبێتەوە. چونکە 

گرتنەبەری رێگایەکی پێچەوانەوەی سەربەخۆیی واتە خۆکوژی و هەڵبژاردنی 
بژاردەی ئەنفال و کيمياوی و تعریب و راگوێزان و ئەو هەموو کوێرەوەریيانەی بە 

درێژایی مێژوو، داگيرکەران بەسەرماندا هێناویانە. 
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لەسەر هەموو الیەک پێویستە بێ دوودڵی،بەیەک دڵ و گيان، بەرژەوەندی با�ی 
کوردستان بکاتە دوا دروشمی سەرەکی و چەسپاوی خۆی. ئەمەش بەو مانایە 

نایەت،کە چيدیکە خەبات نەکەن و واز لە ویست و داخوازیيەکان لە دادی 
کۆمە�تی و مافی هاو�تێتی و دروشمەکانی تر بهێنن. نەخێر سەرلەبەری ئەو 

دروشم و داخوازیانە دەکەونە دوای قۆناخی سەربەخۆیيەوە. هەروەک گوتراوە ،لە 
 کۆل و دوو رووداو و پرسی یەکگرتنەوەی ئەڵمانيا. گرنگ گرنگتر هەیە.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0T 0T بەدوای مردنی هێلوت کۆلدا،بە هەزاران بەرنامە و نووسين و وتار و چاالکی
جۆراوجۆر پێشکەش کران و نووسران. مرۆ گەر مانگێگی ژیانيشی بۆ تەرخان 

بکات،هێشتا فریای خوێندنەوەی نيوەی ناکەوێ. بەندە کەموزۆر ئەو بابەتانەی لە 
رۆژنامەکاندا لەسەر کۆل ب�وکرانەوە چەندی فریا کەوتبم خوێندوومنەتەوە و ئەوی 

دیکەشم پاراستووە بۆ دەرفەت. لە یەکی لەو رۆژامانەدا ئيمڕۆ بابەتێکی سەرنج 
، دەمەوێ ناوەرۆکەکەی کە پێوەندی بەو وتارەوە هەیە 1Tراکێشم خوێندەوە

پێشکەش بە ئێوەی هێژای بکەم. کۆنڕاد موللەر،فۆتۆگرافی سەردەمی راوێژکاری 
ئەڵمانيا کۆل بووە و لە وتارێکيدا باس لە دوو رروداو دەکات لەمەڕ هەلوێستی کۆل 

و یەکگرتنەوەی ئەڵمانيا : یەکەم بەر لە دیداری گۆرباتشۆف،کۆل گۆرباتشۆف بە 
 دا ۱٤/٦/۱۹۸۹گۆبلزی سەردەمی هيتلەر بەراورد دەکات.دوای ئەوەی لو 

گۆرباتشۆڤ دێتە شاری بۆنی پایتەختی ئەڵمانيای رۆژئاوا،کۆل داوەتی ماڵی خۆی 
دەکات. داوەتەکە بۆ تەنيا کۆل و گۆربی و هاوسەرەکانيانە، کۆنراد موللەریش لە 

الیەن کۆلەوە بانگ دەکرێ بۆ وێنەگرتن.دوای نانخوردان کۆل و گۆربی دەست 
دەکەن بە پياسە لە باخەکەیاندا،کۆل ماڵەکەی لە دیوی دواوە لەسەر روباری راین 

دەبێت .کاتێ دەگەنە نێزیک روبارەکە،کۆل بە دەستی ئاماژە بۆ راین دەکات و 
دەڵێ:چۆن راین دەرژێتە ناو دەریاوە و کەس ناتوانێ رێگری لێ بکات،ئاوهاش 

 1T.پرسی یەکگرتنەوەی ئەڵمانيا کەس ناتوانێ رێگری لێ بکات
0T 0T1T مولـلەر درێژە بە باسەکەی دەدات و باس لە چوونەکەیان بۆ الی فرانس ميتەران

دەکات:دەڵێ کۆل هەرچی کرد نەیتوانی باتەت و زمانی هاوبەش بۆ گفتوگۆکردن 
لەگەڵ مارگرێت تاتچەردا بدۆزێتەوە.مایەوە سەر فەرەنسا و بۆ ڕەواندنەوەی 

،دا ٤/۱/۱۹۹۰ترسی ئەوانيش چوو بۆ الی ميتەران. دەڵێ: کاتێ چووین لە 
 بوو.هەر کە دابەزین کۆل بە تاکە رستەیەکی فەرەنسی کە فيری ببوو،ووتی

Fracois,tres chic  دوای تۆزی ميتەران پێشنيازی کرد، بچين بۆ سەر دەریا کە ،
 کم دوور بوو لێمانەوە و هاوکات داوای خواردنی کرد بوو لە کۆشکی ٤تەنيا 

ئيلزبزەوە بۆمان بێت. دەنووسێ دوو ئوتومبێل بووین شۆفير و وەرگێر و کۆل و 
ميتەران سواری ئۆتۆمبيلێک بوون و منيش لەتەک چەند کەسێکی سەفارەتەوە 

سواری ئۆتۆمبيلێکی تر بووم و وەک پيشەی خۆم کاتێ گەشتينە جێ زوو 
دابەزیم،بە نيازی وێنەگرتن،کەچی دوای چاوەڕوانييەکی دوورودرێژ کە کاتژمێرێکی 
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خایاند،ئينجا کۆل و ميتەران دابەزین.ئەمەش بەواتای ئەوەی لەو ماوەی کاژێرەدا 
کۆل توانی قەناعەت بە ميتەران بکات،کە پێویست ناکات کەس ترسی لە 

فۆتۆگراف، کۆنڕاد مولـلەری نووسەری  یەکگرتنەوەی حەتمی ئەڵمانيا هەبێت.
 .بابەت

 

 

 

 

 

 

 


