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    مالمال  و جهو جه  جیانی ــ پشهجیانی ــ پشه  رهره  ر خهر خه  نوهنوه  مک بۆ کاک ئهمک بۆ کاک ئه  وهوه
  
بگومان منیش ئیستا ده لم ئاخ له کورد له پاش ، ئاخ له کورد 

 کاتک چاوکم به نوسینه که ی به رزتا  نوسینه که ی به رزت ــ
خشان و گله ی و گازنده کانی به رزتم خونده وه ب گومان  گه ر 

له باره ی کوردستانه وه نه زانیایا ده بوایا ئستا  هیچ زانیاریه کم
  حاشام له کورد بوون بکردبایا ـ

وه خۆشم به نوسه ر نازانم به الم به حه ، نوسه ر نیم ئه به ته من 
قی خۆمی ئه زانم چه ند تبینه کم  له سه ر نوسینه که ی به 
 رزت هه بت ـ له پاش خوندنه وه ی نوسینه که ی به رزت ئه
ساته م وه بیر هاته وه که وه ک خانه واده یه کی پشمه رگه له سه ر سنووری ئیران 

 سه دان خانه واده ی تری پشمه رگه سات به سات  ژیانمان به سه ر ده برددو له گه ڵ
  چاوه روانی هه وای که سوکارمان ئه کرد که به چیاکانی

ه وانه ی له و ساته دا رگای پشمه ئایا ئ،  کوردستانه وه دژی رژمی به عس ده جه نگان
 حه زیان نه ده کرد وه ک هه موو ئه و خانه وادانه ی تر له ناو  رگایه تیان گرته به ر

 ئایا حه زیان نه ده کرد وه ک هه مو  ، شارا له نو ماڵ و مندالدا ژیان به سه ر به رن
 به عیلم و  قدا درژه هاورکانیان ببنه دکتۆر یان موهه ندیسی یان له زانکۆکانی عرا

 زانست بده ن ـ
ئایا ئه ی هه موو ئه و داستانانه ی تۆمار کران هه موو به هزو بازوی پشمه رگه نه بوو 

بونه قوربانی ئه م شۆرشه مه زنه تۆش ئاوا باس له قاره  ده یان  سه رکرده ی قاره مان
  مانیه تیان ئه که ی؟

هه ولر ، که رکوک، وون له سنوره کانی سلمانی نه ب٤، ٣، ٢، ١ ئایا مه به نده کانی 
 وره یان خستبووه نو ریزه کانی جه ماوه ره وه ـ ئایا له دوار ئه نفال ته  دۆلی جافایه تی

 دڕیان به تاریکیه وه ناو له گه ڵ سروشتا ئه ژیان بوونه یه  نھا هزی پشمه رگه نه بوو
ی گه الندا ـئایا داستانی سه ری ره ش هه  خواز که م هزی شۆرشگر له بزوتنه وه رزگاری

 بنکه ی رژمی به عس؟ ئایا  رپشمه رگه نه بوو که سه ری ره ش بووبوه یه که م 
 روبه رووی  داستانی ئه زمه رو کۆری هه ر پشمه رگه نه بوون به نسبه تکی که مه ووه 

اه یاخود خۆت له هه موو هزی به عس ده بوونه وه ـ من تناگه به رزت ته مه نت مند
راستیه کان  گل ده که ی ــ وه بۆ ئاگاداریشت نه خشه ی دارژانی ڕاپه رین هزی پشمه 

  رگه دایانا به هاوکاری جه ماوه ر ـ
 کاتک ده لیت له وه ته ی به بیرم بت هیزی پشمه رگه نه یتوانی وه گوندک یا خود 

 بوو یه کک له ١٩٩١-٣-٣١ لره شدا ئه وساته و وه بیر دته وه که شارک ڕزگار بکات 
که رکوک له شه ڕی پشمه رگه دژ به رژمی عراق شه هید کرا ـ من -مامه کانم له چیمه ن

لره دا نامه وێ باس له شه هید بوونه که ی بکه م چونکه  شانازی ئه که م که مامکم له 
مه به ستی من  لره دا ئه وه ، کوردستان شه هید کراوهپشمه رگایه تیدا له سه ر خاکی 

یه ئایا گه ر دوانی وه ک به رزت ئاوا باس له رۆی پشمه رگه بکات ئه ی نه وه ی نوێ 
له شه هید بوونی ئه و هه موو پشمه رگه قاره مانه له راپه رینه مه  چۆن به گومان نابن

   داـ١٩٩١زنه که ی 
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رزت چاک بزانی ئازادی کوردستان یه که م ده سکه وتی پشمه  بۆیه منیش ئه لم با به 
،  هزی پشمه رگه نه بووایا یه ک بست له خاکی کوردستان ئازاد نه ئه کرا رگه بوو گه ر

گه ر هزی پشمه رگه  نه بووایا ته عریب و ته بعیس سلمانی و هه ولر و دوهۆکی ده 
 ده بوایا ئستاش شه رمان له سه ر کورد بوونی  گه ر هیزی پشمه رگه نه بووایا، گرته وه

شاره کانی دیکه ی کوردستان بکردایا ـ به دا خه وه  که حوکمه تی عراق له ده ستوری 
 تۆیه کی کوردیش ئاوا  نودا هزی پشمه رگه ی وه ک هزیکی شۆرشگر وه سف کرد و

  پاداشتی خونی شه هیدان ئه ده یته وه ــ
ه لی له کوردستان سه ری هه لداوه تۆش وه ک کوردک مافی خۆته  راسته ئیستا گه ند

، باس له م گه نده لیه  بکه یت و بۆ ئه وه ی هه موو پکه وه چاره سه رکی بۆ بدۆزینه وه
به س ئه و گه نده لیه ی ئیستا هه یه  ئه وه ناگه نت که ناووی پیرۆزی پشمه رگه بکه 

  وه ک گه نجکی ئه م سه رده مه ه نده لیه ـ منیشینه سه به بی سه رهه دانی ئه م گ
 ئه نجامی ئه ده ن  دژی ئه هوو کارکی نابه جم که کاربه ده ستانی والت دژ به میله ت 

  ـ بۆ یه ده لم ئه وانیش بیرک له خه باتی شاخی ئه و پشمه رگه قاره مانانه بکه نه وه 
  دستان بوو ـــهیواو ئاواتکیان ڕزگار کردنی کور  که هه موو

   
  پشه و جه مال  

  هۆندا  
 Peshraw1@hotmail. com   
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