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   له  سویدی کوردستاندامه زراندنی کۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانبه یانی 
  

 شۆڕشه  ولی کورد  ی رزگاریخوازی گه  ه وامی بزووتنه وه  رده   میکانیزمی ب،کیه  ره  گرنگترین ئامری س
فیداکاری و قوربانی   ، وه  ک سیمبۆی پشمه  رگه  . زی پشمه  رگه   بووههیه  ک له   دوای یه  که  کانی، 

 ،  ، وه   چه  کی به   گژاچوونه  وه   و به  رنگاربوونه  وه  ی ده  ستی بزووتنه  وه  که   بووه  نه  ته  وه  ی کورد ناسراوه
  . دژی داگیرکه  ره  کانی کوردستان
نه  وه  ی   ، له   مژووی دوور و درژی خه  باتی چه  کداری بزووت  نه  به  ردییه  کانی پشمه  رگه

ه  بژاردنی ئه  م شوازی ه چی رئه  گه    . ڕزگاریخوازی گه  لی کورد، جگه  ی شانازییه   گه  له
کوو به   زۆر سه  پندراوه   به   سه  ریدا و تاکه   ه   ، ببه  رنگاربوونه  وه   و خه  باتکردنه   به   ئاره  زوو نه  بووه

  .   و مانه  وه  ی گه  لی کوردڕگا بووه   بۆ پاراستنی له   ژیان
  ر پشمه  رگه  بوو، شیوه نی مه رگی هه   .    ، سه  خترین شوه  ی ژیانی مرۆڤهشوه  ی ژیانی پشمه  رگه  

  ، هه موو   به  باری قورس و برسی ڕۆژ ئه کرده وه، ، شه وگاری به  بناری شاخه وههاورکانی خۆی دیوه
هه ر پشمه رگه ش بوو  . که ی داوهته ناوی ئاینده و ڕزگاری میلله ئاینده و خۆشی ژیانی خۆی له  پ

   . ده یزانی به های ئازادی و تامی ژیان چییه
   ، جا ڕۆژگاری ژیان بۆ   بۆ پارزگاری له  مژووی ئه و وشه  پیرۆزه  و بۆ که سایه تی پشمه رگه

 کوردستان، یکی درینی شۆرشی نوهه  ر شونکی دونیای بردب، له  الیه ن چه ند پشمه رگه یه 
  دامه زراندنی کۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستان، له  سوید له  شاری ستۆکھۆم له 

  .  ئاشکرا کرا٢٢/٥/٢٠٠٥ 
  ئمه  پشتگیری خۆمان له  بزووتنه وه ی رزگاریخوازی کوردستان و حکومه تی هه رمی کوردستان 

نگری دامه زراندنی ده زگای ده وه ت، له  سه ر بنچینه ی دیمۆکراتی، مافی  ، الیه دووپات ده که ینه وه
 ، چاالکانه  تده کۆشین بۆ مرۆڤ و  به  هاوچه رخکردنی کۆمه گه ی کورده وارین، به ڕگای ئاشتییانه

 به دیھنانی ئه و ئامانجانه ی که  ده بته  مایه ی دابینکردنی مافه کانی پشمه رگه  درینه کان
  . انکوردست

ده مانه وێ سه ر له  نوێ چاو بخشنرته وه  به و که موکوریانه ی که  خاوه ن ماف، له  مافی ڕه وای   
 ، پناسه بکرته وه  به  شوه یه ک که  به رژه وه ندی گشتی، ڕه چاوکردنی یاسا و خۆی ببه ش کردووه

ی گشتی نه کرته  قوربانی به رژه وه ندی مافه  مرۆڤایه تییه کان له  خۆ گرتب، چیتر به رژه وه ند
   .تایبه تی چه ند که سانک و بازرگانی نه کرت به  ناوی پشمه رگه وه

ئه مانه  ده بنه  دروشم و به رنامه ی کاری کۆمه ه که مان که  ببته  ڕه نگدانه وه ی ئه و ڕاستییانه ی که    
   . نه کردۆته وهی  ی کردووه  و که س ئاورێ لله  هه ناوی ئه و کوردپه روه رانه دا، چه که ره

جا هه ر بۆیه ش ده مانه وێ هه نگاوه کانمان، به پی نۆرم و یاسا و بیروڕایه ک که  له  الیه ن زۆربه ی 
ک و دونیادا په سه ندب نی خه سه رچاوه بگرێ وکۆمه  .  

  
  
  
 

 ره کۆمیته ی به ڕوه ب
  ردستانکۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کو

pm_dereen@yahoo.se 
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