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ڕی  کان بوو، دوو شه  جۆراو جۆره که ی چه ڕ و تاقیگه  شونی شه هه س دهی  ی کوردستان، نزیکه گه مهکۆ

   دیوه  خۆوه به)  ئران–عیراق (و )  ستکاری  کوردی  رهه ی  به وه  بزووتنه–تی عیراقی  حکومه( -نی   درژخایه
ز و باخ و  زاران گوند و سوتاندنی ڕه ک ڕاگواستنی گوندنشینان و ورانکردنی هه ی وه وره ساتی گه و س کاره

گوندی زاران  ی هه وه س و  ورانکردنه زار که  هه١٨٠نفالی   و بادینان و ئه بجه ه بوستانی، کیمیابارانی هه
 ژاراوکردنی  خت، چ به  سووتان و وشکبوونی دارودره  چ به هاوکاتی ورانکردنی ژینگهموویان   هه مانه ئه.  دیکه
کورتی  به.   یورانیۆمیان تدایه ی که نییانه مه قه  ته و جۆره کاربردنی ئه ک گاز و به ی کیمیایی وه سته ره  که به

  .وتن ر شاوی پاکتاوکردن که ران، به به  گیانله گاته  تا ده  بیگره وه خته  دارودره ر له سامانی سروشتی هه
  

  وانه وتوون، له رکه  ئاشکرا ده  به ورۆکه ی سروشتی کوردستان، ئه کراوهرژی رنامه  به م شواندنه نی ئهکا زیانه
روبوومی کشتوکای و  می به که هۆی  بنه  ده ی که رانه وه و جانه ی ئه ، زیادبوونی ڕژه)م بارانی که(م ئاوی  که

 و  رنامه وی دانانی به  هه  له وایانی کوردستان نه رمانه  فه وه داخه  به کانی کشتوکاڵ، که زۆربوونی ئافاته
م  توانایی بۆ ئه راندنی روه وی په  هه  له ه بگرت، ن ساته م کاره ر به  به  بوون، کهدای وا داڕژانی پرۆژه

ی  وه ره ده خسان بۆ چوونه  بوار ڕه و م کاره  بۆ ئه کردنی کادرانی کارامه رده روه  په  بۆ نموونه- بوون  سته به مه
ریان بۆ  ماوه  جه و نه -دا  م بواره یی له رده روه  و دیتنی خولی په وه ره کانی باال بۆ وتانی ده خوندکارانی قۆناخه

 زیاتر  یه ی هه وه کو ئه به.  وه  هوشیارکردۆته وه م باره  لهستھنانی هوشیاری پویست ده  و به پاراستنی ژینگه
کانی خۆیان،  ڕه  شه گاته  تاده  بیگره  وتانی دراوسوه ی خراپ له سته ره  هنانی که ر له  هه یه ورانکردنی ژینگه

  . ی کوردستانیان وران کردووه تر ژینگه ی نده وه ئه
  
کی نگاو ک هه  وه م وبالگه دا، ئه م ژینگه  و ژیان له  ژینگه ر به رامبه تی به  لپرسراوه رککردن به ک ده وه
زموون   و ئه چاره ڕووی ڕگه  و خستنه وه م باره ی هوشیاری له وه باس و گۆڕینهو ی قسه وه تایی بۆ کردنه ره سه
یی  وی ئاماده  گره  له نگاوه م هه وتنی ئه رکه  سه.ب کار ده ستبه  دهوروپی، ت ئه ه تایب تر به  وتانی رگرتن له وه

م  کرت، ئه ده. تر زموونی وتانی یاندنی ئه ی بیرورا و گه وه وباس و گۆڕینه  بۆ قسه یهدارانی هژا خونه
. ب وه پشته ی له  کۆمه ر کاری به گه پارز، ئه کی هوشیاری ژینگه یه وه ی بزووتنه ردی بناخه  به  ببته نگاوه هه
  نیا کارک که کو ته پن، به سه پارزدا نا  چاالکانی ژینگه ر هس رکیکی سیاسی به ، ئه م کاره ستان به  هه ته به هه

ی  م ورانییه کشانی ئه کانی درژه  ترسناکه نده هه  ڕه  له ره ماوه ی جه وه ردنهستن، هوشیارک  پی هه پیویسته
  .کاندا تاییه ره  سه نگاوه گرتنی هه هه   له یدانییه بوونی مه ن و ئامادهما که ژینگه

  
 ، یه ی پاک و سروشت پارزراو هه  ژینگه ویستی بهیران، پ شت و سه  گه خۆش و پ له، ژیانی  ی که وه ر ئه به له

کانی  ه  ڕووته  کوه ک له ڕوویه  چاندنی داربه ر به گه  ئه وه  جی خۆیه س له رکه ، هه موومانه رکی هه  ئه بۆیه
  ی پارچه وه گرتنه کانی شار، یا هه وبانه ر ڕگه ی و سه که ی ماه وشه  هه مامک له کوردستان، یا چاندنی نه

 .ستت کارک هه به،  کان، بووه کان و ناو کۆنه قامه ر شه سه زبک له
  

   ینگه و پاراستنی ژ وه  ئامانجی پاککردنه  به وه بۆ پشه
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