
ئیمه بو له هایدلبرگ خوپیشاندان ئه که ین؟

له که مپی پاتریک هه نری ویلیچ، یه کیک له ئوردوگا سه ربازیه 24.09.16له روژی 

پیشوه کانی ئه مریکا له شاری هایدلبرگی ئالمانیا، سه نتری ریجستری په نابه ری ده

مه به ستی سه ره کی دروست کردنی ئه م سه نته ره دابه ش کردنی په نابه. کریته و

له مه و به دوا له هایدلبرگ په نابه ران. ران و سه خت کردنه وه ی قانونی په نابه ریتیه

سه عات کیسی په نابه ریه که یان هه لده سنگیت و دواتر به ره د یا قبولی 48تا  24له 

ئه م قانونه په نابه ران ده خاته به ر مه ترسی گه لیکی گه وره وه و. ولم ده درینه وه

هاوکات له گه ل ئه مه ئیتلعات په نابه ران له. بارودوخی په نابه ران زور لواز تر ده کات

کاتی گه یشتنیان به هایدلبرگ له سه ر ئه و کارته یه که پیان ده دری هه موویی سه بت

.ده بیت

په نابه ران که به دوایی شوینکی ئه من دا ده گرین به م سیاسه ته ده درینه به ر ئینهانه

. ت و به سه ر چوار گروپ دا دابه ش ده بن

ئه وانه ی که ئیمکانی مانه وه یان نیه، چون به ناو له ولتی ئه منه وه هاتون، ده ر نه

له ناو ئه م گروپ دا هه زاران. تیجه ده بیت ئه م گروپه له زوترین کاتدا دیپورت بکرین

ئه م سیاسه ته سیاسه تیکی ته واو. ئینسانی خه لکی ئوروپای شه رقی و روما هه ن

راسیستیه و راسیسمی ده وله تی دژ به په نابه ران په ره پی ئه دات و په نابه ران هه ر

له لیه کی دیکه وه ده وله ت باسی سیاسه تی به. روژ ده بنه قوربانی ئه م سیاسه ته

ناو ئینتگراسیون و تیکه ل بوون ده که ت، گه رچی ئیمه هه ر روژ شاهیدی مرزکیشان و

سیاسه تی په. ئیمه ده بی دژ به م سیاسه ته رابوستین. په ره پی دان به راسیسمین

هاوریزی له بو په. راویز خستن و هه لوردن په نابه ران و دیپورت ده بی کوتایی پی بیت

!نابه ران و له گه ل په نابه ران

حه ق و حقوقی یه کسان بو هه مو مروفیک بو ژیانو که لک وه رگرتن له داهاتی کومه لگا

! له هه مو شوینی دونیا

ئیمه دژی هه ر جوره نژادپه ره ستی و راسیسم، هه لواردن و مه رز دانانیک پیکه وه

.هاوریزی خومان را ئه گرین

هه ول دان بو په ره پیدان به! سه خت کردنه وه ی قوانینی په نابه ری ده بی رابوستی

معامله و  .وه که دوله ت ولتانی تر وه کوو ولتی ئه من ناو ببات ده بی رابوستیت

قوماری ده ئوروپا له گه ل تورکیا له سه ر مه سه له ی په نابه ران به بی هیچ مقاومت و

.به رخودانیکی کومه لیه تیه وه ئیجرا کرا
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