
 

 

 

 

 باڵوکراوەی ڕۆژنامەوانی
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 دهۆك  لە كۆرۆنا ڤایرۆسی  تووشبووانی بۆ  نەخۆش  جیاكردنەوەی  نوێی  یەكەی كردنەوەی

دیزاین   و ییەقەرەوێڵە ٢٠ كە نەخۆش جیاكردنەوەی نوێیقاوشێکی  – ٢٠٢٠تشرینی یەکەم،  ى١٣دهۆک، 
 تەندروستی دۆخێكی لە و بوون ناڤایرۆسی كۆرۆ تووشی كە كەسانەی ئەوکراوە بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ 

  بە هاوبەشی لەگەڵ ئەمەش ، کرایەوەلەالیەن پارێزگاری دهۆکەوە بە شێوەیەکی فەرمی   خراپدان
 عێراق.  لەتی و بەرنامەی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ پەرەپێدان وڵەنێوده پێدانیرهپە بۆ مریکیئە یزراوهدامە 

مریکی بۆ ی ئەزراوهدامە دروست کراوە و  بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانلەالیەن   شەقاو ئەم

تەنیشت نەخۆشخانەی سوتاوی و  دەكەوێتەو  ەکۆمەکی دارایی بۆ دابین کردوو تیوڵەپێدانی نێودهرهپە

دهۆک و ئاکرێ و سیمێل و  دانیشتوانىلە   ٣٢٥٠٠٠ بە دەگەیێنێت مەتخزنەشتەرگەری جوانکاری دهۆک و 

زاخۆ و شیخان و ئامێدی و بەردەڕەش. ئەم قاوشە کەلوپەلی پزیشکی ڕزگارکردنی ژیانی تێدایە کە زۆرینەیان 

 .  هکراو دابین بۆ دارییەوە کۆمەکی تیوڵەپێدانی نێودهرهمریکی بۆ پەی ئەزراوهدامە لەالیەن 

بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان لەالیەن  لە ئێستادا کە  نەخۆش جیاكردنەوەیقاوشەى  ١٣یەکیکە لەو  قاوشە مەئ

بۆ پشتیوانیکردنی هەوڵەکانی حکومەتی عێراق و   عێراقدالە  دەكرێت دروستكردنیان بۆكار  ەوەبۆ پەرەپێدان

تر کە  . ڕێکارەکانىڤایرۆسی كۆرۆنا پەتایتووشبووانى  حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ

لە زیادکردنی  نبۆ بەرپەرچدانەوەی پەتاکە بریتی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانلە پاکێجی 

توانستی پشكنینی تاقیگەکان و دابینکردنی کەلوپەلی پاراستنی کەسی بۆ کارمەندانی تەندروستی و ئەنجامدانی 

 . ڤایرۆسی كۆرۆناش نەوەی پاوهەڵسەنگاندن بۆ داڕشتنی ستراتیژیەتەکانی چاکبو

وتی گعەلی ئەحمەد  ێنەزخاتوو لە عێراق،  بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێداننوێنەری نیشتەجێی 

زۆر گرنگە بۆ دهۆک، چونکە دهۆک بەردەوامە لە پێشوازی کردن لە   نەخۆش جیاكردنەوەی"قاوشە نوێیەکەی 

ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکانی جەنگی داعش و هەروەها پەنابەرانی سوریاش. ئەم دامەزراوەیە یارمەتیدەر 

 چاودێریدەبێت لە کەمکردنەوەی فشارەکانی سەر ناوەندە تەندروستیەکانی ئەو ناوچانە و دابینکردنی 

 هێڵی پێشەوە." تمەند بۆ کارمەندانی تەندروستیو ژینگەیەکی تایبەکان ست بەرز بۆ نەخۆشەئا تەندروستی

ی زراوهدامە  شەیبا کۆمەکە ئەوبەبێ  بكرێت دروست دامەزراوەیە ئەم نەبوو تواندا لەوتیشی " گ زێنەخاتوو 

ئێمە زۆر سوپاسگوزاری  ەر بۆیەه، لە هاوبەشە سەرەکیەکانمان  یەكێكە كە تیوڵەپێدانی نێودهرهمریکی بۆ پەئە

 پشتیوانیە بەردەوامەکەیانین."

ەکان ویەکگرتو واڵتە، بەڕێز ڕۆب واڵەر، دەڵێت " ئەمریكا نیەکاویەکگرتو واڵتەبەڕێوەبەری کونسولخانەی 

سەربەرزە بە بەردەوام بوون بە یارمەتیدانی کۆمەڵگەکان لەڕێی بنیادنانی دامەزراوەی لەم جۆرەوە. ئێمە 



 

 

و   تی ڕووبەڕووبونەوەی ئەم پەتایەدابەردەوام دەبین لە کارکردن لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لەکا

 ." دەكەین پەتایە لەم دەربازبوون بۆ كار كەوەبەیە هەموومان

انی نەخۆشیە وبۆ چارەسەرکردنی توشبو نەخۆش جیاكردنەوەی شەیقاو  ئەملە داهاتوودا،  ،تدەکرێ

کەلوپەلەکان بەکاربێن بۆ دەکرێت . بەکاربێت گوازراوەکان بە هەوا و نەخۆشیەکانی کۆئەندامی هەناسەدان

 ورد بۆ دابینکردنی چارەسەری چڕی هەناسەدان.  رکردنی توانستی یەکەکانی چاودێریباشت
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###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی دەكات كۆشش و هەوڵ كەەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا لە یەكانهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار وى نادادپەروەر

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. چارەسەری یەکخراو و ماوەئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی 
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