
 

 
 

پالسخارت، نوێنھری تایبھتیی سکرتێری گشتی نھتھوە یھکگرتووەکان، لھ  - پھیامی جێنین ھێنیس
 " دا ۲۰۲۰وشکھساڵیی بوون   "ڕۆژی بھ بیابان

بھو پێیھی زۆر تووشی وشکھساڵی و خۆڵبارین و شۆڕەکات و کھمبوونی سھرچاوەکانی ئاو  عێراق، 
دەبێت، زیاتر بھرەو بھبیابانبوون و نالھباری زەوی دەچێت. کھمیی خۆراک لھئھنجامی پھتای جیھانیی  

ڤایرۆسی کۆڕۆنا پھیامێکھ بۆ عێراق بۆ ئھوەی بھزوویی دەست بھ پاراستنی زەوییھ بھپیتھکھی و  
 .ەکردنی سھرچاوەکانی بکات فر
  

زەوییھ بھ پیتھکھی میزۆپۆتامیای کۆن ھھزاران ساڵ لھمھوبھر بووەتھ مایھی ھێنانھدی کشتوکاڵ کھ ھھتا  
لھ مێژووی عێراقی ھاوچھرخیشدا، سھرەڕای یھدەگی زۆری نھوتیش، ھێشتا ھھر لھ برەودایھ. بھ�م بھ  

وونی و�ت لھ زەوی کشتوکاڵی کھ ئھویش خۆی لھخۆیدا  بیابانبوون و تێکچوونی زەوی دەبنھ مایھی بێبھشب 
 .بۆ باشبوونی ئاسایشی خۆراک و جۆراوجۆرکردن لھ و�تێکی پشت بھ نھوت بھستوودا زۆر پێویستھ

  
ھھتتا پێش سھرھھڵدانی پھتای کۆرۆناش، ئاسایشی خۆراکی نیوەی عێراق لھژێر مھترسی دابوو. ھھر  

ھھکتار زەوی بھ ھاتنی ساڵی   ۳٥۰۰۰۰نھکھی لھ شیاندنی نزیکھی  بۆیھ بۆ عێراق زۆر پێویستھ کھ بھڵێ
 .لھگھڵ پھیڕەوکردنی کشتوکاڵێکی درێژخایھنتریش جێبھجێ بکات  ۲۰۳٥

  
  -" یش بریتییھ لھ "خۆراک، ئالیک، ریشاڵ۲۰۲۰سھرباسی "ڕۆژی بھ بیابان بوون و وشکھساڵیی  

تھواوی جیھان خواستێكی زۆر بھ�م    پھیوەندیی نێوان زەوی و بھکارھێنان." ئیمھ لھ عێراق وەک
نادرێژخایھنمان بۆ زەوی ھھیھ بۆ بھرھھمھێنانی خۆراک بۆ مرۆڤھکان و ئالیک بۆ ئاژەڵھکان و ریشاڵ بۆ  

جلوبھرگ. بھ�م زیادبوونی رێژەی دانیشتوان و گۆڕانکارییھکانی ژینگھ ئھم فشارانھ زیاتر تێک دەدەن  
سھرکردنی گیروگرفتھکان و بھشداریی کۆمھڵگا و ھاوکاریی  ھھرچھندە ئێمھ دەتوانین لھ رێگھی چارە

 .چڕوپڕی سھرجھم ئاستھکانھوە پێش بھ تێکچوونی زەوی بگرین
  

بێگوومان ئھمھش دەکرێت لھ رێگھی وشیارکردنی خۆمانھوە کھ چۆن کاریگھرییھکانمان کھم بکھینھوە  
راک رابگرین چونکھ خۆراک  دەستی پێ بکرێت. دەسپێکی باشیش بریتییھ لھوەی کھ بھفیڕۆدانی خۆ

بھفیڕۆدان مانای بھفیڕۆدانی زەوی و ئاو و جۆراوجۆرکردنی بیۆلۆژییانھیھ. بھ دڵنیاییشھوە ھھر کھس  
 .بژاردەیھکی ھھیھ و ھیچ بژاردەیھکیش نابێت نادیدە بگیرێت و بھ کھم سھیر بکرێت 

  
 زەوی تھندروست واتھ خھڵکی تھندروست 
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