
 بةجليكا يَذ وةالت كةل بونيَظةطةريان و دوبارة ت

 يَخو يان وةالتةك ىَظةطةريانا خويي هةية بو وةالتكو حةزا ن دكةت وان كةسا هاريكاريا يَضيكخراوا كور
 بون يا ثشت راستكري ية.يَدي كو نيشتةج

 ض تشتة؟حةزا خويي ب ظةكةريانا -

 ا من بكةت؟ت هاريكاريدشيَ ريكخراوا كوضىَ-

 ضاوا كاردكةت؟-

 ش بكةم؟شكيَم ثيَل كيش جهي دشيَ-

 ت؟ب دةست من ظة هيَ ديَ تشتج -

 

 ض تشتة؟حةزا خويي ب ظةكةريانا -

طةريانا ن هزرا ظةة كرن ييَتة بو وان كةسا دهيَروزاريةكا بي بةرامبةطخزمةت حةزا خوييب ظةكةريانا 
ب  ضيَداكو ئةظة باشرتين هةلبذاردنة بوتة, ريكخراوا كوتة بريار ئةطةر  .بةجليكاخو دكةن ذ  يوةالت

ن خو دي ظثشكيَدكةل هة كاةجلين نيشتةجيبوني ل بطةريَشوازي كرنا ليَثيَريكخراوا فيدرالي يا هاريكاريا 
كو تة  ذ هندىَ ثشت راست بونيَنيشاندانا تة ذ بو و ريَ تا فروكيليَبةرهةظكرنا ث, هةر ذ ب هةمي كارا رابن

 ديف هةنة.هةمي دوكيومينتني ثيَ

 ا من بكةت؟ت هاريكاريدشيَ ريكخراوا كوضىَ-

 ةمي كوضبةران ل وةالتيَل بةردةستة ذ بو ه ريكخراوا كوضىَيا  حةزا خوييب ظةكةريانا ا هاريكاري 
 ياسايي ب ض ئاوايةكي بيت. ييَبةجليكا. ئةطةر بارى وان 



 ةين ديَبك طووئةم طفت . هةر تشتةكيَنا ب حةزا خوييظةطةرياطةل مة باخفي دةربارةى ي بي مةرج ديَتودش
و  بةرى و ل دةميَنة كرن وتة هيَن دي بل سةر هةمي هاريكارييَكةين ةهدارطتة ئا ين مينيت. ئةم ديَيَب نه

 ظةطةريانا تة.بشيت 

ذ مة.  ذكارينراويَذ ك ل ئيَديالوكةكا تايبةت دكة ويَطو بكةى ب شيَوثرسةكا تةهةبيت طفت ي هةريَو دشت
تة  ل وةالتيَ ضىَاوا كون ريكخرن خو ييَن مةداية دكةل هةظكاريَد شيانيَن ثرت تايبةت ظدانا ثرسياريَبو بةرس

  بكةين. دانوستاندنيَ

داية  ضيَريكخراوا كو ن دشيانيَ باشرتين هةلبذاردنة بوتة, حةزا خوييب ظةكةريانا داكو تة بريار ئةطةر 
 هةمي بةرهةظيان ذ بو هاريكاري كرنا تة بكةتن.

 ضاوا كاردكةت؟-

ذبو ثةيوةندي يي ب تةكةتن  ديَ شكيشي ظةطةريانا ب حةزا خويي دكةى ريكخراوا كوضيَثشيت تو ثيَ
ت هاريكاريا تةبكةتن د دشيَ يَضنة ديار كرن. ريكخراوا كوهيَ ىَدكو تيدا هةمي وردةكارى  ذكرنةكيَراويَ
نطافني دظى ذبو طةشتا تة و هةمي ثيَن ثيَنتيَظة ئينانا هةمي دوكيوميَةست نيشاندانا تةدا ذبو ب دريَ
بةرهةف طةشتا تة  ديَ ريكخراوا كوجيَ بى ذبو طةشيتَبةرهةظ ل هةردةمةكي توييَديف بوتة شلوظةكةت.ثيَ

ةك كةسةكي نورمال دي تو و ذ بروكسل بةليَهاريكاريا تةكةت بةرى طةشتا تة  ديَ وا كوجيَكةت.ريكخرا
تة ب خو  يت و وةالتيَاريكاريا تةبكةت ل ترانزيَت هدشيَ دظي بو, ريكخراوا كوجيَئةطةر يا ثيَ كةى. طةشيتَ

 ل فروكخاني.

 م ثيشكيش بكةم؟ل كيش جهي دشي-

كومةلطةهي ذ  ظانيَضاالككا ثرسياركرنا شكيش بكةى ب ريَثيَي يَ, تو دشل سةنتةرةكيبى خوجهئةطةر تو 
 خويي.ظةطةريانا ب سةر  ل زانينابو ثيرت ثيَ



ك ذ ب ئيَ ثةيوةندي ييَ يَت, تو دشتايبةت هةبي يان ناظ و نيشانةكيَل دةرظةى سةنتةرةكي ةطةر تو ئ
 يَك ذ ثرت ثيَزانينان ل سةر ئ ذبو (كليك كة ذبو ليسيتَ رةظيَن نة حكومي ) ن ريكخراويَن مةييَظثشكيَهة

 .ثيشوازي كرنا ليطةرين نيشتةجيبونيريكخراوا فيدرالي يا هةظثشكيَن 

 دةست ظةبيين . ظيَرة بن خو ل ةوروبةريَديَزانينان ل سةر هةظثشكيَن مة ل تودشيَي ث

 تو دشيَ ثةيوةندي ييَ بكةى ب : يَظةطةريان و دوبارةتيَكةل بونذ بو هةرثرسيارةكا طريَداى 
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 ت؟ب دةست من ظة هيَ ديَ تشتج  

ك خةرجييَن تة ذمةكيَ ثارةى وةيَ كوثاسيَ و هةروةسا دطةل شتا تة ئامادةكةت دة طيَضيَ ديَكخراوا كور
 طرى.وةر ل فروكخانيَ كو ديَ بوتة دابني كةت

اريةكيَ ذبو دوبارة طرتنا هاريكبو وةر ذيَطرتي بي دي ظةطةري ييَ, دبيت توييَ ب وى وةالتيَب ثشت بةسنت 
ل وةالت[ ية كوببيتة دةست ثيَكةك ذبو دوبارة تيَكةل بونا تة كر ظ هاريكارية يا ئاراستةئة .تيَكةل بونا تة

رتي دي هيَنة ئاطةهدار كرن ل سةر هةمي هاريكارييَن يَطذن كةسيَيَ, هةمي تة. ذ بةرى ظةطةريان
 وان. ضيَ ل وةالتيَةندي كرنيَ ييَن ئوفيسيَن ريكخراوا كووى بو وان دطةل ثيَزانني ثةيتةرخانكر

 

 

 

 


