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  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه.. .. ..مـــــــاوهمـــــــاوه  ویوی  ، ، ، ، ئــــــایه؟ زه، ، ، ، ئــــــایه؟ زه  حــــــاآم قــــــــادرحــــــاآم قــــــــادر
  
رآاتك  ی هه  وه م الی خۆتان بنووسن بۆ ئه آه توانن ناوه ئه !ویم بۆ خۆم ناوێ زه! ڕز حاآم قادر به

-11-6 وتی ڕكه ۆ لهو بن ت لووتمدا وه به نه د بیده لحه ردی ئه ك به ویم آرد وه زه ك یه داوای پارچه
  . ویم ناوێ زه نووسراوكدا نووسیوته آه  له 2005

 
ی  وه ره وه زۆر ده و بیگوزنه ی سلمانی آه سابخانه قه ك دابین بكه بۆ ویه پارچه زه! ڕز حاآم قادر به

 ایفزۆنی زاگرۆس بوویت دیاره باشت بینی ح له نای ته ی آه ڕپۆرتاژه و ر ئاگاداری ئه گه شار، ئه
و  وه له ناوه آه ی نه و بۆگه و پیسی هۆی ئه ندك پیس بوو، به ی سلمانی چۆنه چه آه سابخانه قه
ری  وروبه و ده شاری سلمانی كی ڕی خه خۆشی چاوه  نه1001یه  هه دا آه سابخانه ی قه وه ره ده
  . آات ده
 

منوونین   مه ریش بت ئمهك خ وه ر گه آه ئه سابخانه ك دابین بكه بۆ قه ویه برا پارچه زه
بت  ده وه و قوربانی ئه ت مه ی هه كی شار ن بۆ خه بكه ر آاركی باش گه  فرن ئه ی ئوه وه رئه به له

بت  كی شاری سلمانیش نه ر خه به ر له گه ن، ئه تباربكه شاره منه و كی ئه ر خه رامبه  به100
دنیام  تی چونكه من تایبه آانی خۆت بت به ه نزیكهس و آه ر خاتری خزم به توانی له ئه گشتی به
وه بینیمان، یاخود ئوه  ڕپۆرتاژه و نجامی ئه ئه له آان آه خۆشیه جۆراوجۆره نه بن به وانیش توشده ئه
و  ناو شاری سلمانی ئه و له تتان بن سه ی ده وه ره ده آانی فزۆنه له نای ته هن آه توانن نه ئه

و  ناه ئاسمانی ی آه وه ر ئه به ن له  رخه ده به تان آه وانیه آانی شاره یبه و عه                       ن بكه اژانهڕپۆرت  جۆره
  . وێ رآه آانتان ده یه نده وێ گه و نایانه زانین جگایانه شاره وجۆره ئه ڕخۆتان مه آانی له ناوخییه

 
ی  وه دا به وشاره كی ئه ڵ خه گه آات له درۆده سلمانیوانی  ر شاره ك هه وت نه رآه  ده وڕپۆرتاژه له
آانیش  پزیشكه وت آه رآه كو ده ت، به و جگایی تایبه آات ناآات له ش ك پشكه تگوزاریه هیچ خزمه آه

و  وه ناوه یه وشوه ی سلمانی به آه سابخانه ر وانیه بۆ قه گه كی ئه خه ر به رامبه به ن آه درۆده
ش  بوو نیو هنده وه  ره ده له ی پیسی وه هینده ندروستیه ڕووی ته له رقكی نیه ی هیچ فه وه ره ده
و پیسه،  بوو هنده بۆر  ی دوآانی خومخانه شوه له آه سابخانه ی قه وه آانی ناوه بوو دیواره وه ناوه له

یان  آه رتیلیه چن مووچه به  ده5 ن یا4یانیان آاتژمر  به ت رانی پزیشكی تایبه دیاره براده
 آانی رباوه ره سه به آان تاآو گیانله سابه ست قه نه ده ده ده) ستمپ(آانیش  مۆره و گرن رده وه

كی  رخواردی خه ده بوو وه ری مرداره به و خوای خۆیان گیانله وانیش خۆیان ن، ئیتر ئه پمۆربكه
دوای   به یه وشوه ندروستی به رپرسانی ته به و انی سلمانیو شاره ر گه م ئه ن یان نا، به ده شارده

ژار  كی هه بت بین ئۆنای خه ری مردووش ئه به گیانله بن دیاره بۆ وه ندروستی مرۆڤه ته
  . رپرسان به ستۆی ئه به
 
گرنگ م  ی به ند بكه و پیاوخراپ ناوزه جاسوس و عسی به آۆنه یه منیش به وانه ڕز حاآم قادر له به

وه  دوای ئه وه له یته كی شاربكه و خه ی سلمانی آه سابخانه قه له ر بیرك گه نیه من داواآارم ئه
 ت خزمه م له عسی بووم به به بت بۆ من آه و پیاوخراپیشم دابنی شانازی ئه جاسوس و عسی به به
 . آانی آوردستاندابووم كی شاره خه
م من  رپشك به به ی خۆت سه ڕناآه باوه ی یان آه ڕئه م، باوهت پب وه وت ئه مه آۆتایدا ئه له
آرد  زار دیناری ئه  هه5000رگه   آیلۆ گۆشتی پشمه1(آوردستان   بۆ بووم رگه مانك پشمه رده سه  له
 ) . عس به آانی سابخانه قه الی

 


