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 !جان مه رز حاکم قادر حه بۆ به  کی کراوه یه هنام
کتیی نیشتمانیی کوردستانن،  ی درینی یه رگه موویان پشمه ر هه  هه رکم که ند براده جیاتی چه  ناوی خۆم و له به
  ، وه  ینهعسی بوو  به نه   کردووهانتیم  جاشایه  ک چرکه  یه نه سمان م، که ده ن ده  به م، وه که  ده ت ئاراسته یه م نامه ئه
وژمن سلیمی د  و تههینبووی یکت ی یه رگه  پشمهرین، پش ڕاپهتا   هه وه شتاکانه تای هه ره  سه  لهمووشمان هه
    .  وه ته هینبوو نه
  جونکه. ینینی نگی خۆمانتان پ بگه زایی و ده نارهوت   هانم ده  وه رگای نامه  له یه م شوه  به بت که یرنه التان سه  

   و نووسین خنه ، زۆر ڕهکان  کوردییه ره ماپه  رچی له گه ئه. گا پتان مان دهست دهت  حمه زه ، زۆر به ماوه رگای ترمان نه
ی  و ماوه  له  که وه جونه ڕه  شه نده ی پرۆپاگه  خانه وته که ش نه ی ئمه مه هیوادارین ئه . ن کراو ی ئوه ئاراسته
 .  ش هرگ  پشمه به و   ئوه ی ناشیرین به و قسه  جنودان وتبووه  کهشجاشکی  کۆنه کها بینر دهرا  ئاشکه بهدا  دوواییه

کان ڕوون  ی شته وه بری ئه نابتان له  جه چونکه گرت،  هی خۆی ن زۆر جگه  ,ش ئیوهکانی  وه مدانه ه شوازی و نده رچه هه
هشکردن باشترین (پرنسیپی . تان کرددیان عسی ناوزه جاش و به  کۆنه به موو،  ههر  سه  تان کردهن هشهات،  وه نه بکه
موویان   هه  که  نییه وه ، ئه یبه  بۆته عهتی ایه بوون و جاشیعس  به وه یه که  نازانم له.تان هناکار  به،) رگرییه به
  . بت تیان هه سه  ده ی که وه  له بووه ر نههیچ کاتکیش مژووی کۆنیان، ڕگ.  ژین  دهکوردستان  ستی له ربه سه به
نھا کوبیستی  دیت، ته مندم نه وه کی ده یه رگه  پشمهتیم، رگایه نی پشمه درژایی سا بهمن ،  قادررز حاکم به   
   شاراوهر گه ئه. فید بوو حفادی حه  ئه  له کرا که  دهش)شخ دارا(اسی ب و و بووبت  هه)ئاغا مال جه(   که  بوومه وه ئه

کانی  ههید ی شه ژیاننامه   به چاوک بخشنه  ، تکایه کردووه ه نیپ ستت ههکو ئستاش  تاوهو نابتان   الی جه بووه
م   که دا ه  کۆمهکانی  ڕکخستنهی ویکت  ڕیزی یه له ند، مه وه ده هکور   چونکه. نده چهژار  هه کورهی   ڕژه ، بزانه  کتیدا یه
   شانازی به بوو که ک، نه یه رگه رپرسیارک یان پشمه  هیچ به. رگه هم پش  بوون بهمتر ش که وه ن و لهبوو هه
،   مه رده هوس ی ئه  ڕژه به(ندی بوون  ندکی مامناوه مه وه ده  کوڕهختک  نه ش که هوان ئه.  بکات وه ندی خۆیه مه وه ده
  .دات م ده ه  قه ژار له هه  کوره  خۆیان بهکرد و نه  وه هانندی خۆی مه هو  ده ، شانازی به) دۆالری ئستا ک به نه
ند بوون، شانازی  مه وه  ده"قادر"تی   قودره موو به  ههما، واوی نه  ته  به یه و دیارده  ئه، وه  شاره هاتنهڕین و  ڕاپهپاش    
.  نییه یبه  هیچ عه،کی زۆر کورتدا یه  ماوه ندبوون له مه وه ده .ن که  ده وه هسوکاریان کهندی خۆیان و  مه وه  ده به

کی  ره  سهی ، بۆته پیشه وه  دۆالر کۆکردنه ه لکردن  و پشبرک وره رز و گه ی خانوی بهڕیزکردنی ئۆتۆمۆبیل، دروستکردن
   کیه،نکر نی دروست ده سلما  له بت که  نه ورانه  گه موو خانووه ههو  س ئاگای له  تۆ بیی که.کان سئوله مهی  زۆربه
ی   مووچه  به  کورته و ماوه له.  یه  ههیانندی  و ئستا چه بووه  ههیانیند ڕین چه پش ڕاپه  کهت رنزا نه و انیانک نه خاوه
و ی  نده ر گه گه  ئه.بت خانووی وا دروست بکات  توانادا هه  و له وه تهاک کۆب یه موو پاره و هه ت ئهتوان  ک ده، زیفه وه

  .بت نهدزیکردن 
 و   گره نه ههی حاشاک ڕاستییه.   کتیی و کورد نییه کی دوژمنانی یه یه نده  پرۆپاگهرمی کوردستان،  هه  لهئشی نده گه   
ش یاننابت جه ڕیشی ،ی نده  گهو  ش لهشکی به . ن کردووه تدارانی سیاسی و ئیداری کوردستانیان بۆگه سته ده
ی  ه  هه م   به،یمانی  بۆ سوله شی باشتان کردووهندێ ئی  هه  ڕاسته.لمانیوس وانی رۆکی شاره  سه ک وه  وه گرته ده
و  موو ئه هه  له  بۆیه .کۆ ئستا  وهس نایبینت  کهکانتان  باشه بکرت، وا ئیشه ر باس گه  ئه، شتان کردووه ی وا هور گه

،   کراوهیش ه  هه ن که ندێ جاریش ده ههن و  که کان ده  باشه نھا باسی شته هکرت، ت تاندا ده  گه ی له وتنانه چاوپکه
ردنی دوور ک باس ن، یان خۆتان له  ناتوانن باسی بکه  کهی شتانهو  ئه.  ن کان بکه ه ستنیشانی هه ی ده وه  ب ئه به
   . ی نده گهوترت  دهی  پکی  الی خه که  یه شه بهو وه، ئه نه خه ده
ی  زۆربه.  بووکس زار که ند هه رن، چه  پش ڕاپه،کتی کانی یه رگه پشمهی  ژمارهزانین،  موومان باش ده هه   

  کردنیان له وله  و جهتی رکردایه کانی سه ره یان له شه وبوونی زۆربه ر تکه  به ناسن، له کتری ده زۆریشی یه
 و   ڕاستبژه وت، که که رده یت، بۆت ده لدابکه گه ی له  قسه  که سه  به قیقه  ده شیناسی ده ر نه گه  ئه.کتریدا کانی یه ناوچه
هیچ .  بووه ی هه رگه ند پشمه  چه، نازانت نیشتمانیکتی کو ئستا یه  تاوه  که ی داخه م جگه  به.  بووه رگه پشمه

  یان.ڕ و شاخ می شه رده کانی سه رگه یشمهی پ رباره وت ده ستبکه واوی تدا ده  زانیاری ته  که رشیفک نییه ئه
  ستدا، بۆیهی کاتی پو لهست  ر ده  به  نه ه بخانکانی خۆی رگه  و ناوی پشمه وت ژماره هان نایکتی تی یه رکردایه سه
وا   ئه، ند بن  لی سوودمهکان  درینه رگه پشمه   درابت که وه یهیمانی ی سوله تی ئیداره حکومهن   الیه ر بیارک له هه
ش  ش لی ببه رگه نووسن و خودی پشمه  جیاتی ده  له بوونه  نه رگه  پشمه زارانی تری که دان و هه ر ناوی سه کسه یه
 . یه وه ستی خۆتانه ده  ئیداری بهو  تی سیاسی سه ده  ئوه. کاربھنن  بهرگه ب ناوی پشمه نازانم بۆ ده .ن که ده
  عسییه  و به جاش بهن  هوی بد  زه نشینی و خانه ،رگه شمهن که دووقاتی پ ربکه ده ی تربیار یان ده نتوان هد
ر حسابی  ه س بت له  دهر  هه بۆتداراندا بت، سته  قازانجی ده نھا له ن، ته ربکه بیار دهن توان  ده.}کان درینه{

کی  ک چه  زۆر خه وه رینه  پاش ڕاپه  له ڕاسته،  وه  ببته رگه  پشمه کی ڕقی له  خه  که  واتان لکردووه. بت رگه پشمه
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قی  بت هه وانیش ده ئه. خۆرن موچه ئاسایش و ، پۆلیس وانه ئه. ن رگه  پشمه وانه ی ئه ڵ ڕزمدا، که گه ، له گرتووه هه
   .بر نرا  قه له  ،وه ڕینه ڕاپه پاش   له  که قینه ی ڕاسته رگه ر حسابی پشمه سه ک له م نه ن، به خۆیان داوا بکه

 و ، لهی زۆریان زۆربه .نژی ت دهوی  وه ره  ده ، له کتیی ی یهکان ه درین رگه پشمه   لهکی زۆر یه  ژمارهش،ئستا
،   وه کرد ره  ده ک بووبت روویان له ر هۆیه ر هه به  و لهوه سلیمبوونه ته بوون به ت ڕازی نه  قه  کهن رگانه پشمه

.  وه ره  ده نه  بگه که تییدان کتی یارمه ون و یهوببریندار ختی  سه  به ن که رگانه پشمهو   له،کی زۆریشی  یه رهژما
قازانجی   له رچی زۆر بیار دراوه گه ئه. کتیدا چاالکن کانی یه  ڕکخستنه کو ئستا له  تاوهم  زۆر یان کهان،مووی هه

ڕاست   به  که که ی یانهوی زه پارچهو   ئهت نانه ته.  وه وت ناگرته ی دووره ئمه،  وه اخهد م به کان، به  درینه رگه پشمه
کانتان  له نابتان، معامه جه. شین  وت لی ببه رهی دوو ئیمه.  وه رگه  ناوی پشمه کرت به ش ده پدا دابه و چه

،  ماوه ی نه وه  زهی گوایا هانه  به به ، کراوه  هیچی بۆ نه ، بتوت  که له ای معامه و دووه  بتهرا سکیش گه ر که  هه، ڕاگرتووه
و  ی به سانه آهو  ، خۆ ئه  وانییهی هر د گه  ئه. یدا کردووه وی بۆی په حاکم زهبت، وا  کک پاپشتی هه ر یه گه م ئه به

ک  م وه ، به بوونه  نه رگه  پشمهناسین که س ده یان که  ده ش، به ئمه.  ڕاست نابژن زانن که ، ده گرتووهیانر  وه یه شوه
  .ژین ی وت ده وه ره  ده  لهش کو ئمه و وه  رتووهرگ وییان وه  زه  ناونووستان کردوون و رگه پشمه

  نھا له ر ته ، هه کراوه نه  جاش و خۆفرۆش، پاداشتیهیچ شۆڕشکیوتنی  رکه دوای سهتیدا،  مژووی مرۆڤایه له
کو  گرن و وه رده منستی وه عسی، ئه  به  کۆنهمن، ئیستخبارات و ئه ،کان  خۆفرۆشه ، جاشه یه ی ئمه که  ئازاده کوردستانه

  . درن م ده ه  قه  له رگه باتگر و پشمه  خه کۆنه
نھا شۆرشی  ، ته  زانیوهاننگرانی خۆی ندام و الیه ی ئه  ژماره، مینه رزه م سه ئهکانی   شۆرشه وی دونیاکان  حیزبهموو  هه

ند  زانت چه  شوان و گاوانیش ده بگره. کانی خۆی نازانت رگه ی پشمه بت، ژماره  نه  ئمهی که کتییه نوی یه
ی  رگه  پشمهیت  ئافره6000   زیاتر له زانت که  ده ش تازه ی ئمه که  ڕکخراوه. دایه گه  لهانی ڕومات گاو گۆلکه مه
  .بت ش  ی مینه نده وه کو ئه  تاوه بووه  نه ی نرینه رگه  پشمه نده وه نی ئه ت خاوه هکتیی ق یه.  بووه هه

کی  موو خه ههواوی  تی ته یارمه . بکات کان هیده  شهکتی پاداشتی خزان و دایکانی  یه شه خۆاندڵ پم پر به 
ر   ههم  ، به هی بوون که  و شۆرشه رگه تی پشمهباتی شاخ، هاوکاری و پاپش درژایی سانی خه  به  کهتداکان ب الدیه

  ک به نه. ک سارژ نابت یه هیچ شوه ، به هیدک دایه  دی دایکی شه ی له و داخ و برینه  ئه. وه هخۆیناوی   و به که یه
  ش که رگه پیشمه.  وه کاتهی بۆ زیندوو نا که رێ کوڕه موو دونیاشی بده ی هه پاره.   ی مانگانه و بک پاره هرز تر ئه  مه200
بیریان  ت له  قه  که انهخۆش ا ن رییه وه بیره موو و هه رای ئه ره ر برد، سه سه  به و شاخانه تی له نجایه نی که مه ته

خۆش بوو، پ یاننھا شتک دی ، ته وه زرنگته کویان ده کانیان ئستاش له ههید  شه ره نگ و هیوای براده  ده، وه ناچته
ۆ  ب. بوویته  نه رگه ، پشمه گرتووه رنه ویت وه زه ر پارچه گه  ئستاش وای ل هاتووه، ئه. نرز هرب ه وسهن بوو رگه پشمه که
  ن کهک نا یه  هیچ شیوه  به ئمه،    بوانامه  رگرتن بۆته وی وه نشینی و زه خانه ،   نه بوو رگه  پشمهو ماندنی ئه سه

کانی   درینه رگه کیش نابت پشمه یه  هیچ شیوه م به  به بت، وه ککی تره موو خه ههرووی  سه  له رگه پشمه
  ی  ا و ئست و شاخانه تییمان له نجایه  ژیانی گه.نتر دۆڕاوی ترسک موو که  هه  له  چوونکه.بکرتبیر  وت له دووره

  . ریبی  غه پیریمان له
ن بۆ  که تووچۆ ده  و تائستاش ها یه  یان هه)وروپا ئه(ی وتانی  مهموویان ئیقا رکردایتی، هه ندامانی سه ئه
تیی  کانی حکومه ، بیاره بت هۆی چی بت  ده . ماون ر لره ، ههندکیان زانی ههخ. کانیان ی پاسپۆرته وه کردنه هتاز
   . وه ی وت ناگرته وه ره کانی ده  درینه رگه پشمه سلمانی، رمی هه
 ، دایه وه ش له که ره مه یروسه سهم  به. وی زه  پارچه نشینی بووین، نه مای خانه ته  به ، نه رگه  پشمه  بووین به که  ئمه  
   له، چۆن و یه  هه وه وه ر ئه سه قی به  هه ی پاداشت ، که پاداشته ک  وهدا، رگه ر پشمه  سه وی به شکردنی زه  دابهر گه هئ

رچی   بۆچی هه،شکرد دا دابه رگانه و ناپشمه ر ئه سه بهی  ویانه زه پارچهو  ن ک بوو ئهبتوانن،  ده. ژیت کوێ ده
ندی  زامه ه ڕ  به ه وووب ی نه که رۆکه وانی و سه شارهر،  گه  ئه.  ڕاگیراوه وه ره کانی ده  درینه رگه ی پشمه له معامه
  .ی که هزیران ک وه هر ی و سه که ته حکومه
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