
Piştgirî bo Penaberan li şûna Çeper û Dîwaran Keleha Ewropa hilweşiya ye! 

"Hevgirtin ji bo sînorên vekirî" bangê ji bo xwepêşandanekê dike ku penaberên li ber sînorê 

Polonya-Belarûsê bi lezgînî bêne pêşwazîkirin û qebûlkirin. Xwepêşandan di roja Pêncşem, 

09.12.2021, 14:30 li ber peykerê Gänseliesel li Göttingen ye.

Ewropa bi kampên tirsê dorpêçkirî ye. Li Lîbyayê îşkence li mirovan tê kirin, li Balkanan ji ber 

sermayê dimirin, li giravên Yûnanistanê li kampên ragirtinê têne ragirtin, di Deryaya Spî de 

mirov dixeniqin, li karmendên rizgarkirina penaberan di deryayê de astengî têne kirin. Li 

Afganîstanê; di dema ku rêjîma Talîban komkujiya li dijî mirovan dike, Yekîtiya Ewropa li şûna ku 

wan rizgar bike, sînorên xwe ji wan mirovan diparêze.  

Wekî din, niha li ser sînorê navbera Polonya û Belarûsê rewşên din ên ne mirovane hene. Eve bû 

çend hefte bi hezaran kes li parastinê digerin, di nav wan de jin û zarok jî hene. Ew di navbera 

15 hezar leşkerên Polonyayê yên çekdar û asayîşên sînor ên Belarûsê de asê mane. Di 

germahiya binê sifirê ya li ser sînor de bêyî pêdivî û alîkariya pijîşkî li ber xwe didin û ji aliyê 

rayedar û asayîşa sînorî ên Polonyayê ve pêşî li ber derbasbûna ber bi welatên Yekîtiya Ewropa 

ve tê girtin. Mafên mirovan têne binpêkirin û di bin lingan de têne tepisandin. Hinek raport 

hene, diyar dikin ku gelek paşvekişandinên neqanûnî, gulebarandin di ser serê penaberan, gelek

kesên birîndar, çend kuştî û karesatên pijîşkî hene.  Dema ku li Elmanyayê zêdetirî 250 bajar û 

şaredariyan xwe amade kirin û ragihandin ku ew dixwazin penaberan wek "stargeheke bi ewle" 

qebûl bikin jî, sînorê derve yê Yekîtiya Ewropayê bêhtir têne çavdêrîkirin li hejmareke mezin ji 

leşkeran û sînoran ji hev diqetîne. Di heman demê de, wezîrên karên hundir ên Elman rê li ber 

faşîstên li Elmanyayê bi rêya sendîkayên polîsan sînoran seferber bikin û weke ku tê texmînkirin,

armanc jî ew e ku ew wekî parêzvanên sînor nêçîra penaberan bikin (mebest jê ku nehêlin tu kes

derbas bibe).

Ewropa û Elmanya wisa bi vî karî û bi rêya propagandaya xwe ya dîmenên nijadperest dirust 

dikin, wekî ku ew ew kesên li ser sînorên derve yên Yekîtiya Ewropayê de li parastinê digerin ji 

xwe re bikin dijmin, ew weke kesên tundûtûjiyê dikin têne nîşandan.

Behsa "şerekî tevlîhev" tê kirin û sênaryoyeke tehdîd û fişarê tê avakirin.

Em bi biryardarî li dijî vê propagandaya nijadperest derdikevin. Sedemên penaberiyê jî ji ber 

destwerdanên emperyalîstî, şer û ceng, talankirina li Sûriyê, Iraq, Yemen, Afganistan û her cihî ye

û encama wan karan in. Ne Berevajayî vê yekê.


