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 دی م هاته  ساله15 پشنیارکی   رگ  گۆرینی ناوی پشمه به
  

 رکی خالید هه
ب  تر دهکی  یه ر پیشه رک و کاری هه ل ئه گه  له رگه رک و کاری پشمه راوردکردنی ئه  بۆ به

  .انکانی رو هۆکارو ئامانجه  فاکته ین له ه بد ردوکیان  انی ههک رنجکی وردی قۆناغه سه
ک  قالبگیریهروی  روبه سی کورد  که  به یه م وشه تی ، ناساندنی ئه رگایه  یا پشمه رگه شمهپ کاری 

   بۆیه ،بین  ده خۆوه ک به یهی ی قورسای که  قینه  دن و ناساندنی مانا راستهق کر له،  بین ده
   وندن لهانگ لسه ههو  وه پداچونهکھ وتنی زاراوه رکه ده ر وه سه  به ژهدر و ماوه رچونی ئه سه دوای به

  .پارزرت ی پ ده رگه  ناوی پشمهیندی  پیرۆزمه ژمردرت که ده رکانه ئه
 گۆرینی   له یه رگه رز نرخاندنی رۆلی پشمه  و به رگه  بۆ پیرۆز راگرتنی ناوی پشمه رکه م ئه کو وتمان ئه روه  هه
  . و ناو زراندنک ناو سوککردن نهی مژو  وه رهو ره
 رۆکدا ناوه  له   که  ناوناوه یان مانانه م قاره ک ئه یه زاراوه و به له ر گه  هه ستی دونیا النی ژرده  نو گه  له
  .خشن به مانا ده ک مویان یه هه

و  ، مقۆ مقۆ کاربت رم به وانی هه  پاسه رگه ی پشمه جیات زاراوه  له یدابو که  په وه نگۆی ئه ی ده وه  دوای ئه     
  رگه گۆرینی ناوی پشمه ک دژبه یه ره یدابو ،به سانی وشیار په نبیر وکه ندی چینی رۆشه  نوه  ژاوکی زۆر له ژاوه
تی س به  مه  لره مه الم ئه ین به شکه شک دابه ند به  بۆ چه که لبونه گه کرێ له لی، ده گه کیش له یه ره و به

  . وه رفکه  زه  ناو ینه یخه  ده  بۆیه مان نیه که نوسینه
مان  که له ر ی گه ختکه ستیار وخۆبه کی هه یه ند رۆله م چه رده وسه کو پویستیی ئه ت وه رواله ی به وکاته  ئه
  غدای دژ به کانی به که دوای یه ک له  یه کانی رژمه  شاالوه  پشگرتن له و وه روبونه  روبهک بۆ  چه بوه استیان د ده
   تواناو ئیمکانیاته  ب گودانه ، نایه ژار وب په  هه له م گه  بونی ئه  پناو داکۆکی کردن له لی کورد له گه
   دیاره،یان که ته نایی میله  و ب توانایی وب پشت وپهیکان لالده یی جه زه یی و ببه درنده  وی دوژمن که الحه به زه
  ش مه رده و سه بۆ ئه،  ن  ناودارکهمانه  قاره م پۆله تا ئه  وه بۆدۆزرا یان پیرۆزتر بۆ نه رگه شمهناوی پ لک له خه
پرمانایی  و یی  هۆی ساده ش به که خشینی مانای زاراوه ت بۆ به لبه  ، ئهنیان بو که له  تروسکایی وبینای گه تاقه
   ناکات، وه لکدانه و  وه  شی کردنه  پویست به وه یه
و  پلهدوای  به نه   و نه پارهدوای  به  وکات نه  ئهی رگه  پشمه  که یه وه  ئه لمنراوه گرو سه لنه ی حاشاهه وه الم ئه  به

ستیی  داوای که سیان نا که ن ده گمه ده ر به گه دام ئه و بروایه مان کاتیشدا له  هه له ، شاخ کوردبو کورسی رویان له
ی یر وه خته به  خۆشیی ژیان و  له وه تیه الیه تنی کۆمه نجام دانی که هۆی ئه سیشیان به بو که ر نه سه لکی له خه

  گوندو دھاتانهو  له  رۆژانه ویی خۆیان ببون رداری ژیانی ئاسوده ست به  ، دهکردبو  ش نه  ببهانخۆی یانخزان
   ش شاخانهو  به شار و کانیانله رده به  نه هۆی چاالکیه ست به رده سه  وگیان لهیان هک ته ی میله وه وشیارکردنه بۆ
م  ، ئا لهی برسی  زگک ترو دهیان گوند ببرن   ئاقاری ده بوایه  ده  یشیداکردنی پاروێ نان  بۆ پهگاران  داده

  . بون سانه  که م جۆره  شیاوی ئه م ناوه  ئه وه روانگه
م بیست  ب النی که  ده مه رده م سه ل هی ئه گه م له رده وسه ی ئه رگه ی پشمه کردنی ژیانی رۆژانهراوردپ بۆ به   

ل ریزم بۆ  گه ب ، له مان بۆ ئاشکراده رگه ی پشمه قینه تیی راسته سایه وسا که  ئه وه رینه  بگه ک بۆ دواوهسال
تی و  سایه روی که کرت له دی ده نوانیاندا به  زۆر لهکی ، جیاوازیهرین ی دوای راپه رگه تیی پیشمه رۆلی تایبه
  .کانیان  رک وئامانجه تی وسیاسی و ئه الیه باری کۆمه

میش  دت ئه م ناوه  گۆرینی ئه نھا به  ته رگه پیرۆزی پشمه رز و ر پاراستنی ناوی به سه  سوربونمان له ره م پوه به
   . که وتنی رۆل و باره کهر گۆرانت به کرد له کو باسمان لوه روه هه
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  موکاتک گۆرینی له الم هه  به یه وه ختانکه نگ وه دره ر به گه  ئه ،ند توژک ی چه م داخوازیه ج کردنی ئه  جبه
  . دایه رگه قازانجی پشمه

و  کیک له تیی نیشتمانیی کوردستان یه کیه کی یه ی یه  کۆنگره  له بوم  مانگی کانونی دوه1992 سالی 
 ن کرد  ئاراستهم دوو پشنیار   ،بردنی کۆنگره روه ی به سته رزانی ده ست به رده  به نوسین خستمه ی به شنیارانهپ
   :  بریتیبون له که
نگکی  رمی هچ ره  فه کتی   به وسایه ئه، تی  کیه سندبۆ یه نگ و دروشمی په کردنی ره ست نیشان  دیار یا ده-1
  تی رکخراوکه کیه ی یه وه ربری ئه ده  به وه کرده رز ده شیان به نگی ره  خۆرسکی ره لکی به نھا خه بو ته نهسندی  په

  .زیاتربو  ی ترکان  وحیزبهمو رکخراو  هه نی له مه  چاو ته هیدی له ی شه رژه
رکی   کار وئهی وه هۆی ئه  به رگه ی پشمه  زاراوه ستانی کارکردن به  وه کم بو به مم  داواکاریه  خالی دوه-2

رککی  ئه  ،رین   ی دوای راپه رگه رکی پشمه  خۆم ئهوسای  ئهبۆچونی  ، به  قۆناغکی نووه  پی نایه رگه پشمه
  .ک دلسۆزی  نه که تی کاره یمومیه ری ده  فاکته ب وپول ده بته ئاسان ده

  .  وه درانه  الم  وهفتی  نگه کانم به ردو پشنیارو داخوازیه وکات هه  ئه بی راستی وه ئه
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