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 بی ، ره عه ی نده ناهه م په که  داتی یه شیده ره
  ؟هنیت ست ده ده وه ی نس ره تی دادی فه زاره چۆن پۆستی وه

 

 

 هۆالندا....رکی خالید هه
م  نساو له ره ک فه  والتکی وه  له نیهم  مان کاتیش دا سته هه کارکی ئاسان وله  
کان  نده ههنا  لشاوی په گرتن له وروپا بۆ رگه کانی والتانی ئه وله  هه مه ی که رده سه
  وه سهچاوکی تر کرێ وبه ک ده یه نده ناهه مو په  هه  ، گومان لهابنرمی د ری گه و په له

 راپۆرتکی  له( بنریی تیرۆردا ریگهر کاژ  بادا له نه  ،کرت لدا ده گه ی له له مامه
 تیرۆر  کانیان له ترسیه ریتانیا ئاستی مه  به ریی تیرۆر له سه و چاره وه لکۆلینه

ت و تاوانی تیرۆر   تۆمه ی به وانه ی ئه ی یا زۆربه وانه مو ئه لت هه  ده بینن که داده وه له
توانین بلین حالی حازریان  ه رابردویان یا د وانه دونراون ئه ستگیرکراون یا راوه ده
ی   ناو بازنه ته وتونه  پر که  چی له یان بون که لگاکه و نۆرمالی کۆمه سانی ساده که

  لساون، بۆیه  هه وه یی یه ری درندانه وپه کاری ئه  وبهوان  ریی ئه و ژر کاریگهتیرۆر
م   شیاوی ئه ک بهس همو ک ر نانن و هه ده  تیرۆر وه گومانیی  بازنه   له  که س ئمه

و    ئاواره یه یاننامه به یا  م راپۆرته ستیشیان له به  مه زانین ، دیاره  ده گومانه
  .)کانن نده ناهه په
ی سارکۆزیدا  که  کابینه  له  ساله41ن  مه کی ته غربیه  مه  کچه دا  ناسکه م کاته  ئا له  

 چ   چۆن و به التیه  رۆژهه م کچه ئهبابزانین . سپردرت  ده پ  ی ی دادت زاره پۆستی وه
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رنجی سارکۆزی بۆ الی  سهکان ببرت و   قرسه ئاپۆری کارهتی  ک توانیویهئامراز
   .؟ ی  که  تاقمه کک له  یه  تا ببته وه بکاته خۆی رابکشی وخۆی ل نزیک

با توشی  لال ناوده ره  به کان به  کاتک ناوی ئاواره وه  ه2005کانی   ساله سارکۆزی له
  و و کۆنه  راستره ی خۆی به وه بت ورای ئه کان ده نده ناهه و شاالوکی زۆری په خنه ره

ستنیشان   ده  بشکنت ، بۆیه م کۆته زیر ئه رۆک وه م سه که  یه بته زانت ده پارز ده
 ئاستی    له رخانکه رچه یدا وه که  کابینه ر له سمه زیری ئه م وه که کو یه  وه شیده کردنی ره
  . که ره کی گه یه سته لوه دا  هه

     
 کاتک  وه رته گه  ده وکاته ل سارکۆزیدا بۆ ئه گه  له داتی شیده ندیی ره یوه م په که یه

تیش  تایبه ری ببو بهگ زیری ناوخۆبو والت توشی شاالوکی ئاژاوه سارکۆزی وه
 ری وروبه  ده  له داتی شیده و کات ره ئه.   وه کانه  وئاواره نده ناهه النی په ن کۆمه الیه له

  و رگه وه ک بۆ هور کردنه یه  پرۆژه کرت که ی لده وه داوای ئه ، ب ر ده دادوه پاریس
رنجی سارکۆزی بۆ   سه  س نامه  به داتی شیده رهبکات،  و تاوان ئاماده  ئاژاوه گرتن له

و بکرا داوای ل  کهی  و دۆزه ئهکات بۆ  هد ک ئاماده یه تیایدا پرۆژه کیش که الیخۆی راده
م   که ره به هرو ل به کات و ده ی ده که ره به روه  به رگری له  به یدا که و نوسینه  له ، دیاره

  شیده رهی  م بۆچونه  ئه دیاره ! ناکاتل  گه م له له مامهتچی  بکی خزمه ره کو عه وه
  وه  دوجار پاداشتی بداته کهکات   ده وای لکات  ک الی سارکۆزی دروست ده تبینیه

زرنت  ردابمه وروبه  ده گری والدان  له  راوژکاربۆ کاری ئاژاوه   به2002  جارکیان له
 لبژاردن کانی هه ته لمه  هه  خۆی لهرمیی  فهری که  قسه ، جارکی تریش  به

  . زرنت دابمه
با توشی  لال ناوده ره  به کان به اوی ئاواره کاتک ن وه  ه2005کانی   ساله سارکۆزی له 
  و و کۆنه  راستره ی خۆی به وه بت ورای ئه کان ده نده ناهه و شاالوکی زۆری په خنه ره

ستنیشان   ده  بشکنت ، بۆیه م کۆته زیر ئه رۆک وه م سه که  یه بته زانت ده پارز ده
 ئاستی    له رخانکه رچه یدا وه که  کابینه ر له سمه زیری ئه م وه که کو یه  وه شیده کردنی ره
  . که ره کی گه یه سته لوه دا  هه

  زیری داد له  وه به   شیده سارکۆزی ره ی که  پشتگیری وپالپشتی خیزانه به  دواجار
ست  ده  وه شیده  رهی هی و متمانه  راستیشدا ئه ، له زرنت مه  دادهدای خۆی که کابینه

کانی  یاندنه  راگه وپاساو بۆرگری  کاتک به  که وه رته گه  ده  وه ن بۆ ئههن زیاتریا ده
 ، بات ده) لال ره به(  کان به نده ناهه پهناوی ی سارکۆزی و کاته ئه،  هنت دهسارکۆزی 

ی  م لدوانه  ئه:ل  کات ، ده رگری ده سارکۆزی ئاوا بهی  م لدوانه  بۆ ئه شیده ره
   هاتوه وه غربیه ژنکی مه المی پیره  وه لکو له  به بوه  نه وهی خۆی  وه خۆیه سارکۆزی له
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کات  ری پاریس ده وروبه  ده   له)ر فیللی ئابه(کی  ره  گهردانی کاتک سارکۆزی سه
گرێ و داوای   ری ل ده که ژنه پیره  ، بگات م شاره وشی ئه  ره  له وه نزیکه  لهی وه ئهبۆ
  وه داته المی ده ویش وه ئه! ن   مان رزگارکه لالیانه ره م به ئهست  ده لی له کات ده دهل
  .)ین که  رزگار ده تانلالکان ره ست به ده له  باشه(ل  ده
  گرێ چونکه یاندن شون خۆی ده  دونیا ی راگه  له شیده ی ره م پاساوه  ئه  دیاره   

  لهباشتروکی ناویان ببات  س  به کک بکات که کانی یه  بۆچونه رگری له ک به یه ئاواره
  .پک  ده که کاو ئامانجه هکان سارژ د زامهککی تر  رگریی یه به
زائری   دایککی جه نسی له ره ی فه زنامه گه  وره لگری ناسنامه غربیی هه  مه  داتی کچه  
  ه ل،  دایک بوه کانی پاریس له ژاره هه که ره  گه  له هکک  یه که)سانریمۆن(کی  ره گه له

ی  وه ریی پاککردنه هگ ل دایکی کاره گه  له وه  مندالیه   له. سی ژیاوه  که12خزانکی  
 خوندن  یه م شوه و فرۆشتن وتا به وه رمان گرتنه  و دواتریش کاری ده ماالنی کردوه

 بواری مافناسی وزانستی   له یه ندین بروانامه لگری چه  هه شیده ره. کات  واو ده ته
ر  کو دادوه  وه1997 سالی  م جار له که بۆ یه. وئامۆژگای باالی کاروئابوری 

  .زرت  مه داده
ۆزی بۆ کست نیشانکردنی سار  ده  دورنیه ش بلین که نده وه کۆتایی دا ئه کرت له  ده
  .چین الو بون ده و تکه رخکی کراوه و چه  روه  ئمه :ک بت بلت یه نامه  دهیش ره
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