
 

 

 

 

 

ملیۆن دۆالر تەرخان دەکەن بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ   5کا و هۆڵەندا و سوید بڕی بەلجی

وبو
ا

 كۆڤید-19نەوەی ڤایرۆیس  وبڵ

 

ملیۆن دۆالری ئەمرییک تەرخان دەکەن  5حکومەتەکانی بەلجیکا و هۆڵەندا و سوید پێکەوە بڕی  -2020ئازار  6بەغدا، 

اق بۆ قەیرانی  ر
بە هاوبەشی لەگەڵ بەرنامەی  19-كۆڤیدكۆرۆنا بۆ پشتیوانیکردن لە بەدەنگەوەچوونی حکومەنی عێ 

اقیەکگرتوەکان بۆ پەرەپێدان  نەتەوە ر
 .  لە عێ 

کردننەڕەتدا دانرابوو بدرێت بە ئەم کۆمەکیە داراییە کە لە ب  بەرنامەی سەر بە  دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگێر

م لە  نۆژەنكردنەوەیبۆ یارمەتیدان لە  پێدانەنەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەر 
ا
ژێرخانی زیان لێکەوتوو بەهۆی داعشەوە، بەڵ

مدانەوەیئێستادا بەهۆی دۆخی کتوپڕەوە تەرخان دەکرێت بۆ پشتیوانیکردن لە پاکێجی 
ا

بەرنامەی نەتەوە  وەڵ

اق یەكگرتووەكان بۆ پەرپێدان ر
  ملیۆن دۆالر بوو.  24 بڕەكەی كە كۆڤید-19  بۆ ڤایرۆیس لە عێ 

ی لە تاقیگەکاندا لە وبەرەنگاربوکان بۆ ەڕێکار  ی ئەم پاکێجەوە زیادکردنی توانستی پشکنیر
نەوەی ڤایرۆسەکە لەڕن 

ی کردنی کەرەستەی پاراستتی کەستر بۆ کارمەندانی  تەندروستی و زیادکردنی ژمارەی   چاودێریخۆدەگرێت لەگەڵ دابیر

یەتەکانی چاکبو و ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنەکان بۆ دامەزراندنی سێی  جیاكراوەقاوشەکانی  ی وبو  لە نەوەو اتێر
ا
نەوەی و پاش بڵ

اقدا، چاالکی كە لە دۆخێیك ناسكدانئەم ڤایرۆسە. بە جەختکردنەوە سەر ئەو کۆمەڵگانەی  ر
ەکان لە هەشت يلە عێ 

نەخۆشخانەدا ئەنجام دەدرێت کە دەستنیشان کراوە لەالیەن بەرپرسانی ناوخۆییەوە لە ناوچە پێویستەکانی ئەنبار و  

 دهۆك و بەسڕە و کەربەال و نەجەف و نەینەوا و سەالحەدیندا.  دیالە و 

اق،  بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرپێداننوێنەری نیشتەجت ر  ر
ۆلکردنی  ێنەز لە عێ  عەیل ئەحمەد،  دەڵێت "کۆنێی

وبو
ا
اقیە، بە وبڵ ر

ی ئەولەویەنی حکومەنی عێ  تایبەنی لە کاتێکدا ژمارەی نەوەی ڤایرۆش کۆرۆنا لە ئێستادا یەکەمیر

اقی لە دەرەوەی  چاودێرینەوەدایە و ئەمەش فشاری زیاتر دەخاتە سەر سیستەیم وان لە بەرزبووتوشبو ر
تەندروستی عێ 

ایەیان لە  ر
شارە گەورەکان و پایتەختەکاندا. ئێمە زۆر سوپاسگوزاری بەلجیکا و هۆڵەندا و سویدین بۆ ئەم ڕەفتارە خێ 

ا و گونجاو". دابینکردنی ئەم کۆمەک ر
  یانە و بەڕێوەبردنیان بە شێوەیەیک خێ 

اوە، ئێمە هیچ  اقیەوە سەپێێی ر
هەروەها دەڵێت "بەهۆی ئەو قەدەغە توندەی هاتوچۆوە کە لەالیەن حکومەنی عێ 

ی 
م لەڕن 

ا
ی ڕابگرین. بەڵ  چاالکیەکانمان بۆ سەقامگێر

بژاردەیەکمان نیە تەنها ئەوە نەبێت بە شێوەیەیک کانی

ی، ئێمە بە شێوەیەیک چوست و چاالکانە جەختکردنەو   سەقامگێر
ە لە پرۆسە تاقیکراوەکانمان بۆ کارە سەرکەوتووەکانی

اق بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرپێدانکە  ر
ی  پێناساوە لە عێ  بەدەنگ ئەم قەیرانە تەندروستیە جیهانیەوە دەچیر

 کە پێشێی ڕووینەداوە."

وکراوەی ڕۆژنامەوانی 
ا
 بڵ



 

ۆلکرد ی دەست دەکاتەوە بە کار. تا هەروەها وتیشی "لەگەڵ کۆنێی  ئەم پەتا جیهانیەدا، چاالکیەکانمان بۆ سەقامگێر
نی

اقی و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و دەزگاکانی تری نەتەوە ر
 ئەو کاتە، ئێمە لە نزیکەوە کار دەکەین لەگەڵ حکومەنی عێ 

ین شێوە و توانامان. "كگرتوویە ۆلکردنی ئەم قەیرانە بە باشێی  ەکاندا بۆ کۆنێی

 

اق پێدانەبەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەر  ر
لە ئێستادا گفتوگۆ دەکات لەسەر ئەو کەلێنە داراییەی کە هەیە  لە عێ 

ملیۆن دۆالر لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتیەکانی تردا. پرۆسەکان خراونەتە گەڕ بۆ دڵنیابوون لەوەی هەرکات  19بە بڕی 

ی کرا، ڕێکاریەکانی بەدەنگەوەچوون دەکرێت دەست بەخی  جێبەخی  بکرێن.   ئەم کۆمەکیە داراییە دابیر

 

 

 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە: 

اق.   لەەکان بۆ پەرەپێدان و یەکگرتو فەی داوود، پسپۆری پەیوەندیەکان، بەرنامەی نەتەوە  ر
 عێ 

 @org fay.daoud.: ئیمێل

 

 

### ### ### 

ی و توێژەکاندا دەکات    بهرنامهى نه تهوە  یهكگرتووە كان بۆ په ر ەپێدان هاوبەشی لەگەڵ هەموو کەسانی کۆمەڵگادا لە هەموو چیر

بۆ یارمەتیدان لە بنیادنانی نەتەوەیەك تا بتوانێت بەرگەی قەیران بگرێت و جۆرە گەشەکردنێک دەستپێبکات و بەردەوایم  

بوونی جۆرایەنی ژیانی هە ت و ناوچەدا، ئێمە دیدی    170مووان. لە ئەرزی واقیعدا، لە زیاتر لە  پێبدات کە ببێتە هۆی باشێی
ا
وڵ

یکردنی ژیانی کەسەکان و بنیادنانی  ر
کردنەوەی ناوچەییمان پێشکەش دەکەین بۆ یارمەتیدانی بەهێ  جیهانتر خۆمان و بێر

 نەتەوەیەک توانای هەستانەوەی هەبێت. 
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