
 

کی تراژيديايی    ئۆليگارشه رووسهکان و چارەنووس

 
ڕانی: ۆ بهرزنجهيی           نووسين و وەرگ   ٢٠٢٣/ ٦/١هه

دا،   زۆر به سهيروسهمهرەيی   تاگهسشپيگل  ر  له رۆژنامهی د ن  و  دو بابهتی کوشتن  ئهم  ندنهوەی  کهوتم بهسهر خو
رشی رووسيا بۆسهر ئۆکراينا لهسهروەختی يگارشه رووسهکان بهتايبهتلردنهی ئۆباونله دانی ه   ..ڕووی داوە سهرهه

زيکی پۆتين و   هتيان بهدەستهوە بووە و زۆريان ن تی گهورە و ههستياری دەو ئهم ئۆليگارشانه پله و پۆست و بهرپرسيار
تن   شياندايه ڕەخنهی  بوون  دەسه ت ههبووەو ت گيرساندنی شهڕی ناوبراو، يان بۆ خۆی ئۆپۆزيسيۆن  سهر  له  له دەسه هه

کی پۆتين بووە   ..و نهيار

ی گومانه   زيکه لهيهکترئهوەی زۆر سهيرە و ج وازی کوشتنهکان زۆر ن دانه خوارەوە  ش له پهنجهرە و بالکۆنهوە،   . هه
   ...هتد ڤيالکاندا به کوژراوی لهماڵ و راوە دۆزکوژران به چهقۆ و الشهی  وارەوە له ياخت و خکهوتنه 

تهوە و ههوڵ دەدات پهردەپۆشی ڕاستييهکان بکات.. بۆ نموونه  ن ت بيانوو بۆ ههموو کوژراوەکان د خۆش ئهوەيه دەسه
ی داوە! ، نهخۆش بو دە ل : خۆی کهوته خوارەوە! خۆکوژی کردووە! جه   ..وە.. تا دوايیبه کوژراوەکان دە

ه  له ڕووسيا   ستاش پۆتين بهردەوامه لهسهر تيرۆرکردنی نهيار  کلينين شۆڕشی کرد، ستالين ڕۆ انی شۆڕشی هاڕی و ئ
جيهان ئهوپهڕی  دەگاته  تا  ڕووسيادا  لهناو   ، دەترس يان  ل ئهوانهی  ههموو  و  دۆستهکانی  له .و  دەيکات  پۆتين  ئهوەی 

تی ناوين   کی  رۆژهه ژو تژييه لهو ڕووداوانه.ي  نامۆ نييه،شت مامۆستای سهدام و ئهسهد و خومهينی و ئهردۆغان  اخود م
هتهکانيان ههر کردوويانه ئهم کارە بوون   و دەيکهن... و دەو

ستا بۆ جيهان ئاشکرايه    گيرساندن ئ ن مژين و لهناوبردنی کهسانی تر و شهڕ هه پۆتين دراکۆاليه و بهس خهريکی خو
  ...و ههڕەشهکردنه له جيهان

ئه کی تردا  هکان ههر ئهوە نييه   وبه ديو دز و گهندە دە ئۆليگارش و  پ  زەونه ترسناکه، ئهوەمان  ق دياردە  نه و  و
ک مهترسی بۆ يهکتر دروست بکهن، ئهوە دەکهونه چاڵ   کوو که گهيشتنه خا ژوون، به ريسوای بهردەم جهماوەر و ناو م

کهنين بۆ يهکتر و بڕينهوەی گيانی   ت و پارە، زۆربهی جار به رووداوی  و هاوڕێ و ئازيزانبرا    هه .. تهماحی دەسه
وەی ديموکراسی نهبوو، لهسهر  وکۆتايی دێ و   تراژيديايی   ت گرتنه دەست به ش ت.. ئاخر گهر دەسه گالنی بهدوادا د

کی پۆ هت ڵ و گهمهی موخابهراتی و ناو دەو م و ف ک هلبنهمای زو م و گهندە ر  يسی بوو، ههر زا هوڵ دەدات بهس ژ
دەسه کاتهوە..  گهرم  خۆی  هقوونی  جو و  کهس  ههر  له  دەکهويتداران  بۆيه  دەترسن!  و  گومانن  به  نهی نهک  درو ه 

ت اندەوروبهريان تا نۆرەی خۆي   ...!د

رەدا بهسهرهاتی کۆمه ئۆليگارشی رووسی دەخهينه بهرچاو، که سهردە تهنهت و  مل ک لهوپهڕی سه خۆشگوزەرانيدا ان
ی داوە، بهش ری سفر ل   ..وەيهکی تهمومژاوی کۆتايی به ژيانيان هاتووەبوون و دواتر که کاتژم

وەکانيان، که زوو به زوو دەستبهرداری ئهو بير ته پهند و وانهيهکی تر بۆ هاوش  هوەنردکبههيوام ئهم چمکه بهسهرهاته ب
زەون و نامرۆڤانه بن، خۆ  یرەفتار  و السايی و   ت و پارە که قوڕيان ق پهی خۆڕايی بۆ دەسه کنی هه يان نهخهنه داوی چ

کی ئهم دنيايهدا  .کردووە بهسهری زۆر خه

 
Pawel Anton  

ر و سياسهتمهداری رووسی له شاری لهکهوە ڕاياگادی هندستان له پشوو بووە له پهنجهرە Rayagad مولتی مليۆن  هوت
داوەته خوارەوە بۆ قاتی س و مردوو   …ەهه

 
Alexander Tyulakow  

به    ێرۆژ  ٢٥/٢٠٢٢له   تهرسبۆرگ  سانپ له  گهڕاج  له  شهڕ  گيرسانی  هه دۆزراک دوای  ناوبراو   ..وەوەتهوژراوی 
وەبهری گازپرۆم بوو   ..بهڕ



 
Mikhall Watford  

تهوە..   به کوژراوی  نگلتهرا له ڤيالکهيدايی ئWentford س رۆژ دوای شهڕ ئۆليگارشی رووسی له شاری دەدۆزر
ر بوو   ..ناوبراو له بواری نهوتدا کاری دەکرد و مليۆن

 
Wassili Melnikow  

   Nischni Nowgorod نزيکی Nischni Datscha کۆتايی مانگی ئازار مليۆنی ناوبراو و ژنهکهی و دوو کوڕی له
فی پزيشکی کۆمپانيایکه نهتهوە ودۆزرابه کوژراوی    .بووە  Medstromبه چهقۆ کوژراون.. ناوبراو ش

 
Wladyslaw Awajew  

چوارله   مانگی  مۆسکۆ    دا،ناوەڕاستی  له  هکهی خۆی  لهما گازپرۆم  بانکی  گری سهرۆکی  و ج ژکاری سهرۆک  راو
 ..دۆزراونهتهوە  کوژراوی  به  کچکهشی  و  ژن  …هوە تدۆزردەبهکوژراوی  

  …گوايه لهبهر ئهوەی ئاگاداری زۆر شت بووە بۆيه کوژراوە

 
Sergei Protosenya  

 
له دۆزراوەتهوە  ڤيالکهيدا  حهوشهی  له  الشهکهی  ميليۆنهرە  مولتی  کدا  Costa Brava ئهم  بهدار الشهی  ئيسپانيا.. 

واسراوە له تهنيشت گری   ..هوە چهقۆ و تهور دۆزراوەتهوە ژن و کچهکهشی چهقۆيان ل دراوە و کوژراونييهه ناوبراو ج
نه ڤی جارانی گهورە نهوتدەره   .بووە Novatek ری رووسياش

 
Alexander Subbotin  

نج دا ئهندامی سهرۆکايهتی کۆمپانيای نهوت   .له نزيک مۆسکۆ  Lukoilله مانگی پ

 
Andrej Krukowski  

کوژراوە شاخدا  به  گهڕان  هه لهکاتی  سۆچی  له  گازپرۆم  تری  کی  وەبهر بهڕ دا  نج  پ مانگی   ..له 
 

Juri Woronow  

تهرسبۆرگ    داپشوودانهکهي  خانوویسهرەتای مانگی شهش ئۆليگارشی رووسی له حهوزی   کی نزيک سان پ ن به له شو
فی کۆمپانيای لۆگيستی ..دۆزراوەتهوەکوژراوی  دراوە به گازپرۆمهوە Astra Shipping ناوبراو ش   ..که گر

 
Dan Rapoport  

مانگی ههشتله   دەکوژرێ.  دا   ناوەڕاستی  واشنتۆن دی سی  له  له پۆتين  ديار   Alexej دۆستیناوبراو  ، رەخنهگری 
Nawannly بوو ی سهرسهختی دژی پۆتينئۆپۆزسيۆن..  

 
Ravel Maganov  

نهخۆشخانهی سهرەکی مۆسکۆوە    ی له پهنجهرەی قاتی شهش   Lukoilکۆتايی مانگی ههشت سهرۆکی کۆمپانيای نهوت
دراوە و داوە/ فڕ   .  دەمرێ و خوارێ خۆی هه



 
Wladimir Sungorkin  

رۆژنامهی سهرنووسهری   / داکتۆر،  ر ڤ  ش پتهمبهر  س مانگی   .. Komsomolskaja Prawda له 
 

Iwan Peschorin    .  تهرمهکهی ڕۆژ  دوو  دوای  و  ته  دەکهو تايبهتييهکهی  فرۆکه  له  پتهمبهر  س مانگی  ناوەڕاستی 
وەبهری   بهڕ بوو،  پۆتين  کراوی  باوەڕپ بوودەدۆزنهوە..  هت  دەو دانی  گهشهپ هی   .کۆمه

 
Anatoly Gerashchenko  

پليکانه    خوارەوە   تهکهودە ناوبراويش وەک بهرپرسياری پيشهسازی فڕينی ئاسمانی مۆسکۆ له پ

وە دەکات. …ێمردەو  پتهمبهردا بوو ههر ئهميش وەک دەولهت باسی ل   .له مانگی س

 
Pawel Pchelnikow  

وەبهری   بهڕ پتهمبهر  س مانگی  بالکۆنی ککۆتايی  لهسهر  تهرمهکهی  رووسيا..  ئاسنينی  ی  ه دەستهخوشکی  هی  ۆمه
زێ ..ژوورەکهی له مۆسکۆ دۆزرايهوە   …گوايه نهيتوانيووە تۆڕی بونيادی کارەکهی له هاکهرەکانی ئۆکراينايی بپار

 
Kirill Stremoussow  

لهشک  ئهوەی  دوای  ک  شاری ی  رکهم له  نۆڤهمبهردا  مانگی  له   کشايهوە، Cherson رووسيا 
  .به کارەساتی ئۆتۆمبيل کوژراوە

 
Wjatscheslaw Taran  

رە رووسهش ههروەها ههليکۆپتهرەکهی لهسهر ته خوارەوە و دەمرێ Côte d,Azur ئهم مليارد   …له فهرەنسا دەکهو

 
Grigirij Kochenow  

کۆمپانيا وەبهری  بهڕ سهمبهر  د به IT یسهرەتای  و  Agima ناسراو  خوارەوە  ته  دەکهو بالکۆنهکهی  له  رووسی  ی 
  …دەمرێ

 
Dmitrij Selenow  

يهک له   ته خوارێ و دەکهوێ و پاش له فهرەنسا سهردانی دەکهن،    GRASSEدوای ئهوەی چهند هاوڕ پليکانه د له پ
وارێ کاتی   ڕنهوە ئ ی دەگ ی کڕين و  تۆزی له نهخۆشخانه دەمرێ.. وەک ل نانخوارد دۆخی باش نهبووە. ناوبرا سهرقا

همهند بووە.   فرۆشنی خانووبهرە بووە  و زۆر دەو

   
Pawel Antow  

نی گهشتهکهی له   ر و سياسهتمهدار کۆچی دوايی دەکات له شو ورای پيرۆزی بلهدايکبوونی مهسيح دا  مولتی مليۆن له ئ
له ژوو له راياگادا.کات  تی هيندستان  دەدرێ.  گوايه  رۆژهه له نهۆمی شهشهوە بۆ نهۆمی س فڕێ  لهکهی  ری هوت

  ئهمهش خۆکوژی کردووە.. 

 
Alexander Buzakowgg  



وەبهری   هتن، که پسپۆری له دروستکردنی بهلهمی  له ههمان رۆژدا بهڕ هتييه ئهدميڕالييهکانی که هی دەو کهشآتييه دەو
  هۆکارەکهی رانهگهيهندراوە.جهنگييدا ههبوو مردنهکهی تراژيدييه و 

 
Alexei Maslow  

وەبهری کۆمپانيای چهکداريیسهرۆک و  دا    ٢٦/١٢/٢٠٢٢له   له نهخۆشخانهيهکی سهربازی مۆسکۆ   بهڕ به کتوپڕی 
  دەمرێ.. گومانی زۆر لهسهر مردنهکهی ههيه. 

  

شتا گهل    ٢١+ ئهم   مه ديکتاتۆر و پۆليسييهکهی.. ه ت مشت لهو خهرمانی تاوانانهی پۆتين و رژ دەچ ناو و نموونهيه  پ
کی زۆری گوفتارەکانی پۆتين    تاوانی تريش ماوە پهردەی لهسهر الدرێ و بۆ جيهان ئاشکرا بکرێ.. من ههر رەفتا و بهش

ننهوە ياد و بهرچاو.. ئاخر ئهمانه زۆرينهيان   هته داگيرکهرەکانی کوردستانم د بهچکهی شهرعی  سهرۆک و بهرپرسانی دەو
ر بوون.    ستالينين و لهوەوە ف

ن و ئهوی تريشی د هشه وای کرووە،ئهوانهی دەرفهتيان ههب له ڕووسيا هه وەکهی   ههر ئهم خا له ترساندا دەستی به ک
  خۆيهوە گرتووە.

ناوی له چيچان و جۆرجيا و کريم و ئۆکراينا کرووە و دەيان  لهوەتهی پۆتين لهسهر حوکمه رووسيا دەيان شهڕی خو
ئۆپۆزيسيۆنی له پايتهخت و شارەکانی ئهوروپای رۆژئاوا تيرۆر کردووە و له سووريا شهڕ دەکات و دۆستی گيانی به 

ستادا به يهک له گهورەترين کۆسپهکانی بهردەم ئهو چانسانه دادەنرێ که بۆ کورد گيانی  رانه. له ئ سووريا و تورکيا و ئ
  ڕەخساوە..

  
  وەرگرتووە. ٢٠٢٣/ ١؟٥سهرنج: زانياری و داتاکانم له رۆژنامهی تاگهسشپيگلی رۆژی 

 

  


