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  حةسةن سةيدباقي حةسةن سةيدباقي .. . .. . !!!! كورت كورتييديداريكديداريك

  
 كورمتان ي طةشتيكيلةطةلَ هاوِرييةكدا بِريار،  ذيانكةهةنديك جار ِريكةوت دةبيتة ثيويسيت، بةِريكةوت 

ثاش .  تةلةفؤن لييدايزةنط. ئةو بةرةو اليبزيط و منيش بةرةو هالة.  هالة واليبزيط دايبةرةو شار
  .  طرانتر دةكرد وشةكاين طريان تيطةيشتينيهةنسك، هةوالَثرسني و قسةوباس

   … شةو وةرة بؤي10سةعات _ 
   … ميوامن هةيةيجار، با بزامن_ 

دووةم جارمة بضمة ئةو  :درؤناكةم ئةطةر بلَيم. ديسكؤية،  يةكتر بيننييجيطة. بةهةرحالَ من دذ نةبوم
سةرجنم .  ال دروست كردمي تريدونيايةك، ون و سةما تيكةلَ بوو بوكاتيك مؤسيقاو طؤراين. جيطايانة

 و لةطةلَ ي دةردةبِرئيش و ئازارة دةرونيةكاين، هةر يةك بة ئاواز و سؤزيك. لةسةماكةران دةدا
  ثيدةشيتيكة بؤكِرووز.  ثاك بوومي هةوايةك هةلَمذيينيئاوازةكاندا تيكةلَ دةبوون و منيش خوليا

هةنديك لةطةلَ ئاوازةكاندا توابوونةوةو هةنديكيش : ذيان واية.  دةنواندي قةنديليشارةزوورو بةرزي
 ي كاتيك و بةسةربردين كامةرايني و خوليا شيواندبوويني و دوودلَيئؤقرة ليِرباو بوون و سةرسام

،  ِريكوثيك و قؤزيالويك، لةوكاتةدا كة ئةنديشةكان قولَتر دةبن و زامةكانيش بةسؤتر. ئاسوودة بوون
 ئيمة ئةوة يضونكة ال، سةرةتا قةلَسيةك دايطرمت.  من كردبوو تيكةلَ بةخولياو سةرجنةكايناينسةرجنةك

وام هةست كرد ،  بةبريمدا هاتنيزؤر شت بةخيراي.  طةنج بةو شيوة سةرجنت بداتي نيية كوِريكيئاساي
 ييك بوويةوة و دواليم نز،  بريكردنةوة بووملةو دةمةدا كةسةرمةسيت.  نييةي ئاساييئةوة مرؤظيك
  ! دةتوانني بريةيةك ثيكةوة خبؤيينةوة؟ :سالَوكردن

  !ي؟دةلَييت ض :سةرم بؤ لةقاندو ثرسيم
ديسان خؤم ) .  دةدواي و دةميك بة ئينطليزدةميك بة ئةلَماين (! دةدةميمن ثارةكة،  دوو برية بانط بكةــ

!  بيتيتؤ بلَيت ئةمة ئاساي: نةوة كؤنةكةم بومضونكة لةسةر بريكرد، هةلَة كرد و نةمويست زياتر بلَيم
  .  تر لة ميشكمدا دةسووِرانةوةيضةندين ثرسيار؟ دةويتيئاخؤ ض

  ! دوو برية بانط كةبةيارمةيت_ 
، كوِرة ض دةبيت: لةبةر خؤوة، ) !ي ليت نةدةم هةردةمبةيسريوان ليتدةم هةر دةمبة (: خؤمدا ومتيلةبري

   .خؤ ئةو الال موو دةكات
  ! تكاية، دوو برية:  طارسؤمن بانط كرديكضة شؤخ
  فةرموون

  ) . ثرؤست (نؤش : بةرزكردةوةي داو ثيكةكةيثارةكة. ي دةربِريبةالَم الوةكة ناِرةزاي، ويستم ثارة بدةم
..  ضةند سالَييت و؟ لة كويوة هاتوويت؟تؤ كييت.  بكةم يلي كورت و خيرايهات بةبريمدا ضةند ثرسياريك

  .  تري ثضِرثضِرين ثرسيارضةندي
زؤر : ي دةلةرزي هةلَكيشاو ليويئاهيك !.. ! سالَة23تةمةمن ، سانتياطؤ..  ئةمريكامي خةلَك…ناوم جؤنة_

   زؤر …بيزارم 
  !بؤ سةما ناكةيت،  كوييتي تؤ خةلَكيئة: ويت

  .  كوردستامنيخةلَك_
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  !ي؟كو، ضؤن_ 
  :يةكةم تةواو نةكرد و ثرسقس..  عيراق ويدةكةويتة سةرو. كوردستان_ 
  !ي؟ ضي شةِر مانادةزاين_

   …من لةطةلَ شةِر و ضةوساندنةوةدا لةدايك بووم ،  ضؤني ئةيبةلَ_ 
  :ي و ثرسي دةلةرزي بــي كرد و وةكوو داريهةلَويستةيةك

ة  بةرةبةرضاوة طةشةكاين.. .. دةزاين.. هةست بةئازار دةكةم..  مرؤظ كوشنت ضةند قورسةدةزاين! ؟ضؤن
  .  دةزاكزدةبوون و فرميسكيان يت

  ..  من سةربازمــ
  ؟ضؤن؟ ضيت وت

.. بؤ جةنط،  دةطةِريمةوةيليرة بةسةرم برد و سبة، دوو هةفتة مؤلَةمت هةبوو،  لةكؤسؤظؤ… سةربازمــ
  .. بيزارم..  كة قورسةيئا.. بؤ كوشنت

 هاتة  ئةلَماينيلةو الوة شؤِرة سواريك . لة ميزةكة دايبة هةموو هيزييةوة مستيك،  بِرابوو يليئارام
  !! دةنط و ئارام بةيب! ؟ئةوة ضيية: دةنط و ويت

.. ناطةنيت.. ئا ئيوة.. ئيوة:  طرت و ويتي يةخةيبة توند،  كردبوو كةيف دةمارةكاينالوةكة كةخويين
  !ي؟ ضي شةِر مانادةزاين!!  بطةنناشتانةويت يت

  !! ضيتريئ: ئةوجا ومت.. ت نةكردو لييدا و ِرؤشيكابرا سرتة
  ! دةطةِريمةوةيسبة_

بةسةرو ،  دةهةذاندي مرؤظكةبةِراسيت،  ثِر لة سؤزو بةزةييةوةي ثِر لةفرميسك و بة ئاهيكي بةضاويك
  : ي دةردةبِر لةكارو كردةكاينسيمايةكةوة كة ثةشيماين

، مي) ) CIA ي ضوار سالَة سةربازيكةمن نزي،  وت ِراست نييةيهةرض..  ناتؤيبةلَ.. باوةِر بةناتؤ مةكةنــ 
،  طةورةم بةئةجنام طةياندووةي ضةند تاوانيكيئا.  كوشتوومي كةسيان ثي ِرابوردوودا سيلةضةند هةفتة

فةرمانة و دةبيت .. بةالَم دةبيت بيكةم،  نييةيحةزم لي..  وام ناويتيكار.. نامةويت، هةست بة ئازار دةكةم
بةجيبكةميجي  .  
  بةرامبةر ئةمريكا و هاوثةميانةكايني ِرق و توِرةيي وِرينةدا دةكردو لةنامخدا طِري لةشيوةيانةئةم قس

،  ِراياندةهيننيلةسةر دِرندةي، دةستيان بةخوين سوور دةكةن، كة ضؤن الوان فِريوو دةدةن، هةلَطريسا
 يبةالَم بةداخةوة ضةندين الو. نِراستييةكان وادةردةكةو.. بؤية هةولَمدا زياتر ببيستم، ي دِرندةييبةلَ

.  خؤيان دةكةن وادا هةست بةطوناهةكاينيلةئيش و ذاندا دةذين و لةساتةوةختيك، وةكوو ئةو الوة
  ض مانايةك خؤشةويسيتضونكة ذيان يب، بري لة خؤشةويستةكانيان دةكةنةوة. ويذدانيان سزايان دةدات

  !دةبةخشيت
  : ئاطايانة كةوتةوة دوانزؤر يب

  !!ماضت كردم و طريايت.. بريت دةكةم..  خؤشةويستةكةميئا_
  ضؤن؟_
  !زؤر طريا.. طريا_

  .. بوو لةطريان  ثِريئةميش ضاو
  ؟هاوتةمةنتة، خؤشةويستةكةت لةطةلَداية: ثيم وت
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دةترسيت ،  ساالَنة و نا ئارامة بؤ من20 تةمةين، لة مؤسكؤية،  كردووةيسةفةر.. لةطةلَمدا نيية..  ناــ
  .  زؤر خؤش دةويتمين، زؤر ميهرةبانة، ةبينينةوة و بكوذريميةكتر ن
 بةند  ثِر بوو لة ئازارو بة ئاستةم طرياينيدلَ. فرميسك لةضاوةكانيدا قةتيس مابوو.  ئارام بوو زؤر يب
  .  زوو زوو بة مستةكؤلَة بة ميزةكةيدا دةكيشالةتاو ئازارةكاين. كردبوو

  .  تيدا دةكةنيمنايش،  جياجياوةين بةِرةنط و بؤشانؤيةكةو مرؤظةكا :ذيان ئةمةية
 يثاش ئةوة! ي؟بةالَم ثاش ضـ. ضةند سةختة كاتيك ويذدان دةجولَيت و هةست بةتاوانةكان دةكةيت

 جالَجالَؤكةو ثاشان يوةك ميشولةيةك كاتيك كة دةكةويتة تؤِر، ناو تؤِرةكانةوة مرؤظ دةكةويتة
 خوينمذانةوة و لة ثةلوثؤ ي نةخشة بؤكيشراويمرؤظ دةكةويتة ناو تؤِرئاوةهاش كاتيك كة ، دةخوريت

 ون و يهةزاران و مليؤنان دةبنة سةرباز.  دةكريتي ذيان و مةينةتيةكان بةِريدةخريت و ثاشان بؤ دؤزةخ
  ونتر دةبن 
   99 ئةلَمانيا
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