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    مهمه  حهحه  خاهخاه ....  .... بیر چوو؟؟بیر چوو؟؟  ربازکی وون یا داستانکی لهربازکی وون یا داستانکی له  سهسه
  

تاریکی ودیو زانیاری و  کانی ووتی ئه ڕو هرشی داه پوتۆزی شه وز هشتا ته کی باڵ سه ۆیه هه
ر  سه ت له ۆکانی رۆژهه هشتا داستانی داکۆکی خۆی بۆهه، بوودکان ته  نهی خۆیر شان و قۆ سه له
ستی   گرت و ویستیان باڵ بهیان که وری هالنه چوارده که، وهۆنوسیب  نه شی قوتابخانه ی ڕه خته ته
کانی  باهرگیز  هه، فی رز ئه رز فو به  به میشه  هه رسیلیه  قه خشینه ۆ باڵ نه م هه ئه. . ن بکه
م  ئه. . بوو  نه  ژینهم نشوی ئهداچوون و زای  ناو شاره  ملی ئه ولووتکه ره به، بوو ئه ماندوو نهفین  له
  ره هاوسهی ژووانی بۆ  کانیا جگه تری باه ژر چه ک بوو له مه ئه  عاشقکی پاکی به  ۆیه هه

 ئاگرکی ب  که ناو ئاگردانکدا کانیان له پیرۆزه  خست و ڕۆحه ی ڕائه که شه  پرچ ڕه شه چاوڕه
ی  ژاوه که له، تی  کوردو کوردایهئازادی بۆ سوتان ئه، سوتان  ئهووبکرد تیاههمشیان  خۆه
ی خۆیان  که ش مانگه  شه ئارام و مندان و کیژۆهڕۆژکی  ی خۆشیاندا گۆرانیان بۆ پاشه که وره گه ده
م دوو  ئهشقی  عه  بهانیی ئیره ڕسمان ، ئاسمان، سروشت. . .  بوبوو ی بابه  فری ووشه  تازه  کهووت ئه

  . وداڵ بوون ا عهدریان ی سهادو  به دوژمنان و خۆفرۆشانی کوردیشبرد و  ئه سته چاومه، سته دبه
دا ناود دیو تاریکی به و غدای تاوان و ئه کانی به ربازه  سه ڕۆ بوو که ونیوی نیوه کاتژمر یانزه

  که چه، بووشک بوو قوڕگیانا وو تف له، بارێ ی ل ئهکانیان خون چاوه، رزێ له و چۆکیان ئه وه  بوبونه
   له وه غان و تیره رۆژانی شیروقه له  که بوون کردو تاوان ی خونشتن  ئامادهکانیان  رده هڕوز

کانی  ك داه  وهفرۆشانی کوردیش خۆفرۆشان و نیشتمان، جمابوو بۆیان بهمیرات  به  وه باپیرانیانه
 ناو په) لمان  سه رهنوگ (ی که شه  ڕه گه هک  وه، خوی و ب النهگی  هک  وه، تینوو برسی، بیابان

  . . وزبوون ۆی باڵ سه رگی هه ڕوانی مه و چاوه کرد ئه پاساریان
و ) ب ره  عه که له وه (نگی ڵ قوڕوچپاوی ناو دێ و ده تکه، کان  رده زه ریوه وه گه،   ه18/11/1982رۆژ

ساتکی   و جاڕی کارهشوان نگی ناو دیان ئه بده، خشپه به ی خۆفرۆشانی کوردبوبوون که شیه
  ق و پۆپی دارهر ل سه له جھشت و کانیان به رزوو گوسوانه کان هه پاساریه، اد رگبیان ئه جه

داخۆ چی ، ڕوانی نی ناودیان ئه ئاسمان و دیمه  ولهنیشتبوون ههکز  ئاوایی ر وبه کانی ئه ه روته
ۆباڵ  هه م ئه  ن و نده ند دڕه  رژم چهکانی هرباز سهیانزانی  منانی ئاواییش چاک ئه، اترووبد
بت هزکیتر  رگ نه مهو  کانی شۆڕشه ی قوتابخانه مامۆستاو  ه) مانپرزان ع مامۆستا به ( ش وزه سه
 کوردستان  و له فین بخات  کانی له ه با ک نییه توانایهبت  رگ نه مه، ستت کانی ببه  باه نییه
  . .  وه کاتهبجودای

کی  دوای هاوڕیه بها دردستانئاسمانی کو  به ۆیه م هه  ئه    سای خشته23مۆ ئهکوو  تا وه رۆژهو له
ری  وه نھاجارک بیره  ته کهتی  ۆکانی هاوڕیه ڕوانی هه  چاوه ساه 23،  ماندوونابتو وهفادا  وه به

تی و  انمی مای خۆیهمۆ خ ئه ی که که ست کیژۆه ده نه گوک بده گوڵ بگرن و چه کانی له و یاده
  . . س نییه که پویستی به

 من گۆرانیم بۆ  به ت لم زیزمه کچی ئه) ژان هه ( و به وه تا هاتۆته وه بن ئه رهه سهکی شار  هۆ خه
  .  کوردستان خشم به رم به م بوو سه کارو پیشه،  شق و منان و تۆ ووتوه عه

 تی سه ده لهت  فره نهو  اللی خونه شهی  سته رتاپا جه سهو  وه تا هاتۆته وه ئهکان  وزه ۆباڵ سه هۆهه
دات  کوردستان ئهخۆیی  ربه و سهکات و بانگی ئازادی  ئه) ب و فارس و تورک ره عه (رستانی په وه ته نه
  . . . . دا کاسه ڕو که م دنیا ئهکوردو ی  گوچکه به

  .  رگه شمهی مامۆستاو پ ئه،  وره هیدی گه ی شه خر ئه یادت به 
   ڤالبی/دانمارک/ مه حه خاه
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