
 

 

    ڕوونکردنه وه یه ک له  آۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستانڕوونکردنه وه یه ک له  آۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستانڕوونکردنه وه یه ک له  آۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستانڕوونکردنه وه یه ک له  آۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستان
 

دوا به  دوای بوکردنه وه ی به یانی دامه زراندنی کۆمه ه ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستان له سوید، چه ندین نامه ی 

له پشه وه  زۆر سوپاسی ئه و به ڕزانه  . وینپیرۆزباییمان به ده ست گه یشت، هه ندکیش داوای ڕوونکردنه و ه ی زیاتریان لکرد

 : بۆیه  لره دا ده مانه وێ ئه م ڕوونکردنه وه ی خواره وه  بو بکه ینه وه. ده که ین که  په یوه ندییان پوه کردوین

 وه  بۆ کوردستان،ژماره ی پشمه رگه  درینه کانی کوردستان به تایبه ت له  وتی سوید زۆرن، ئه وانه ی که خه باتیان کردو    

بکی زۆری ئه و پشمه ر گانه، تاوه کو ئستا چاالکانه  له  ڕیزی رکخستنه کانی .  جا له  ڕیزی چ حیزب و الیه نک بووبت

 حیزبه که یاندا به رده وامه و بکی تریش، ڕه نگه په یوه ندییان نه مابت له گه ڵ حیزبه که  یان له به ر هه ر هۆیه ک بووبت، وه

ئستاش وا کوردستان له  سه رده مکی تر دایه  و به ری خه بات و تکۆشانی پشمه رگه . یان له حیزبایه تی دوورکه وتبنه وه

درینه کان تا ڕاده یه ک پ  گه ییوه و خودی پشمه رگه درینه کانیش که له تاڕاوگه ژیان به سه ر ده به ن، تا ڕاده یه ک لی 

 .ببه شن

 نه مانی ئه و ڕژمه  گۆربگه گۆره ی به عس که ئمه ی پشمه رگه ی درین، گه نجایه تی خۆمان ته رخانکرد بۆ   ئه مرۆ، پاش

به رنگاربوونه وه ی، له هه موو کاتکی تر له باره، بۆ خۆگردکردنه وه ی خۆمان له  کۆمه ه یه کدا، که بتوانین پکه وه هه وڵ 

مه رگه، نه ک بکرت به  هاووالتی پله یه ک به م به  مرۆڤی شاخی و نا هاوچه رخیش بده ین بۆ پاراستنی که سایه تی  پش

 .نه ناسنرت و مافی نه خۆرت

 ، ئمه کۆمه ک له پشمه رگه  درینه کانی شۆرشی نوی کوردستان، دانیشتووی وتی سوید، بیرمان ماوه یه کی دوور و درژه

 و ناوه وه کرد، به م له  به ر ناله باری بارودۆخی کوردستان و چه ند هۆیه کی تریش هه ر له  دامه زراندنی کۆمه ه یه ک به

 بۆی هه بت ببت به  ئه ندام؟ ئه گه ر کۆمه ه یه ک بۆ  له و هۆکارانه، ئایا کۆمه ه یه ک دامه زرنین بۆ هه موو و ک. دواخرا

 ، ئه وا چۆن ومی پشمه رگه ی به شه کانی تری ه  هه موو پارته کانه وهبباشوور  ینهه موو پشمه رگه  درینه کانی کوردستا

 ، زۆر به ڕاشکاوییه وه ده ن، تاقیکردنه وه ی کۆمه ه   کوردستانییه کان له  شاره کانی سوید، جگه ی کوردستان بده ینه وه

 ه یه ک بۆ پشمه رگه درینه کانی شۆرشی نوی بۆیه پمان باش بوو وه ک هه نگاوی یه که م، کۆمه. ڕه زامه ندیمان نه بوو

 .کۆردستان دامه زرنین

ئمه هیچ الریمان له وه دا نییه که  که سانکی .   هۆکاری تریش، پناسه ی پشمه رگه ی درینه و ماوه ی پشمه رگایه  تییه که ی

مه به  هیچ شوه یه ک مافی ئه وه ناده ینه خۆمان ئ. زۆر هه ن پشمه رگه بوونه  و به  پی توانای خۆیان خه باتیان کردووه

به م واڕک که وتین که مه رجی بوون به  ئه ندام له کۆمه ه که مان، . پناسه ی پشمه گه ی خه باتگر و ناخه باتگر بکه ین

ین که  ساک ماوه یه کی باش ده زان(، ساک پشمه رگه بووبت ١٩٩١ده بت ئه و که سه به الی که مه وه، پش ڕاپه رینی 

، یان به کرده وه پشمه رگه بووبت، نه ک ته نھا به  ناوچه ڕزگارکراوه کانی بن ده ستی پشمه رگه دا تپه ڕیبت بۆ )درژه

رین بزانشمه رگه ی دستاش خۆی به پک که متره. هه نده ران و ئشمه رگایه تییان له ساشمه رگانه ش، ماوه ی پئه و پ .

ئمه ده توانین پشنیاری گۆرینی ئه و خاه ی ده ستووره که مان بکه ین بۆ . انای ئه وه نییه که پشمه رگه ی درین نییهم

 .کۆنگره ی داهاتوو، ئه گه ر بۆمان ده رکه وت که ده بته ڕگر، له  به رده م بوون به  ئه ندامی پشمه رگه ی درینی ڕاسته قینه

چوونه  شاخی خۆیان ده که ن، ب ئه وه ی بتوانن ڕۆژ، مانگ و سای بوونیان به  پشمه رگه یان   زۆرن ئه وانه ی باسی 

بۆیه زۆر ئه سته میشه که بنچینه ی ئه و زانیارییانه  به ده ست بھنن، له به ر .  وازهنانییان له پشمه رگایه تی دیاری بکه ن

 .  رت زانیاری ته واو ده رباره ی پشمه رگه ی درینه کان چنگ بکه وتنه بوونی ئه رشیفک وه یا ده زگایه ک که لوه بتوان

ده ش بتوانین .    ئمه پمان باشه، پشمه رگه ی درینی ڕیزی هه ر پارتکی کوردستان، کۆمه ه یه ک بۆ خۆیان دامه زرنن

رجه م پشمه رگه درینه کانی کوردستان و به  په یوه ندییه کی پته و له نوانماندا هه بت و فیدراسیۆنک دامه زرنین بۆ سه 

 .تچیه ک ده نگ و یه ک ده ست پارزگاری له  مژووی خه باتمان بکه ین و به ره ی ره نجی تکۆشانمان له  ده ست نه 
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