ظةطةريان و دوبارة تيَكةل بون ذ وةالتيَ بةجليكا
ريكخراوا كوضيَ هاريكاريا وان كةسان دكةت كو حةزا ظةطةريانا خويي هةية بو وةالتىَ خو يان وةالتةكيَ
دي كو نيشتةجيَبون يا ثشت راستكري ية.
ظةكةريانا ب حةزا خويي ض تشتة؟ريكخراوا كوضىَ دشيَت هاريكاريا من بكةت؟ضاوا كاردكةت؟ل كيش جهي دشيَم ثيَشكيَش بكةم؟-ج تشت ديَ ب دةست من ظة هيَت؟

ظةكةريانا ب حةزا خويي ض تشتة؟ظةكةريانا ب حةزا خويي خزمةتطوزاريةكا بي بةرامبةرة بو وان كةسا دهيَتة كرن ييَن هزرا ظةطةريانا
وةالتي خو دكةن ذ بةجليكا .ئةطةر تة بريار داكو ئةظة باشرتين هةلبذاردنة بوتة ,ريكخراوا كوضيَ ب
هاريكاريا ريكخراوا فيدرالي يا ثيَشوازي كرنا ليَطةريَن نيشتةجيبوني ل بةجليكا دكةل هةظثشكيَن خو دي
ب هةمي كارا رابن ,هةر ذ بةرهةظكرنا ثليَتا فروكي و ريَنيشاندانا تة ذ بو ثشت راست بونيَ ذ هندىَ كو تة
هةمي دوكيومينتني ثيَديف هةنة.
ريكخراوا كوضىَ دشيَت هاريكاريا من بكةت؟هاريكاريا ظةكةريانا ب حةزا خويي يا ريكخراوا كوضىَ ل بةردةستة ذ بو هةمي كوضبةران ل وةالتيَ
بةجليكا .ئةطةر بارى وان ييَ ياسايي ب ض ئاوايةكي بيت.

تودشيَي بي مةرج دطةل مة باخفي دةربارةى ظةطةريانا ب حةزا خويي .هةر تشتةكيَ ئةم طفتوطو بكةين ديَ
ب نهيَين مينيت .ئةم ديَ تة ئاطةهداركةين ل سةر هةمي هاريكارييَن دي بوتة هيَنة كرن بةرى و ل دةميَ و
بشيت ظةطةريانا تة.
تو دشيَي هةر ثرسةكا تةهةبيت طفتوطو بكةى ب شيَويَ ديالوكةكا تايبةت دكةل ئيَك ذ راويَذكارين مة .ذ
بو بةرسظدانا ثرسياريَن ثرت تايبةت د شيانيَن مةداية دكةل هةظكاريَن خو ييَن ريكخراوا كوضىَ ل وةالتيَ تة
دانوستاندنيَ بكةين.
ئةطةر تة بريار داكو ظةكةريانا ب حةزا خويي باشرتين هةلبذاردنة بوتة ,دشيانيَن ريكخراوا كوضيَ داية
هةمي بةرهةظيان ذ بو هاريكاري كرنا تة بكةتن.
ضاوا كاردكةت؟ثشيت تو ثيَشكيشي ظةطةريانا ب حةزا خويي دكةى ريكخراوا كوضيَ ديَ ثةيوةندي يي ب تةكةتن ذبو
راويَذكرنةكيَ كو تيدا هةمي وردةكارى دىَ هيَنة ديار كرن .ريكخراوا كوضيَ دشيَت هاريكاريا تةبكةتن د
ريَنيشاندانا تةدا ذبو ب دةست ظة ئينانا هةمي دوكيوميَنتيَن ثيَدظى ذبو طةشتا تة و هةمي ثيَنطافني
ثيَديف بوتة شلوظةكةت.ل هةردةمةكي توييَ بةرهةظبى ذبو طةشيتَ ريكخراوا كوجيَ ديَ طةشتا تة بةرهةف
كةت.ريكخراوا كوجيَ ديَ هاريكاريا تةكةت بةرى طةشتا تة ذ بروكسل بةليَ دي تو وةك كةسةكي نورمال
طةشيتَ كةى .ئةطةر يا ثيَدظي بو ,ريكخراوا كوجيَ دشيَت هاريكاريا تةبكةت ل ترانزيَيت و وةالتيَ تة ب خو
ل فروكخاني.
ل كيش جهي دشيم ثيشكيش بكةم؟ئةطةر تو خوجهبى ل سةنتةرةكي ,تو دشيَي ثيَشكيش بكةى ب ريَكا ثرسياركرنا ضاالكظانيَ كومةلطةهي ذ
بو ثيرت ثيَزانينا ل سةر ظةطةريانا ب خويي.

ئةطةر تو ل دةرظةى سةنتةرةكي يان ناظ و نيشانةكيَ تايبةت هةبيت ,تو دشيَ ثةيوةندي ييَ ب ئيَك ذ
هةظثشكيَن مةييَن ريكخراويَن نة حكومي ( ظيَرة كليك كة ذبو ليسيتَ) ذبو ثرت ثيَزانينان ل سةر ئيَك ذ
هةظثشكيَن ريكخراوا فيدرالي يا ثيشوازي كرنا ليطةرين نيشتةجيبوني.
تودشيَي ثيَزانينان ل سةر هةظثشكيَن مة ل دةوروبةريَن خو ل ظيَرة ب دةست ظةبيين .
ذ بو هةرثرسيارةكا طريَداى ظةطةريان و دوبارةتيَكةل بونيَ تو دشيَ ثةيوةندي ييَ بكةى ب :
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ج تشت ديَ ب دةست من ظة هيَت؟
ريَكخراوا كوضيَ ديَ طةشتا تة ئامادةكةت دطةل ثاسيَ و هةروةسا ديَ كوذمةكيَ ثارةى وةك خةرجييَن تة
بوتة دابني كةت كو ديَ ل فروكخانيَ وةرطرى.
ب ثشت بةسنت ب وى وةالتيَ دي ظةطةري ييَ ,دبيت توييَ ذيَطرتي بي بو وةرطرتنا هاريكاريةكيَ ذبو دوبارة
تيَكةل بونا تة .ئةظ هاريكارية يا ئاراستة كرية كوببيتة دةست ثيَكةك ذبو دوبارة تيَكةل بونا تة ل وةالت]
تة .ذ بةرى ظةطةريانيَ ,هةمي كةسيَن ذيَطرتي دي هيَنة ئاطةهدار كرن ل سةر هةمي هاريكارييَن
تةرخانكرى بو وان دطةل ثيَزانني ثةيوةندي كرنيَ ييَن ئوفيسيَن ريكخراوا كوضيَ ل وةالتيَ وان.

