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 ی ی نییاتە ڵاو  یرەریتی تەنور سک ی  ە 
خ
ی شتک ی نەتە ی کەرتتتە یراد نین  ی

نوێنەری تایبەتی سکرتت ر

بە مکانە ی  ە مکاڵەرکاد   ڵەیکی ڕتنت  تەنکوی  ١٩-نە ەکتند  ە یەڵیک ب  بەرەنکوت  اکایت ک ڕ ن نکا ڕ ا کو  

کەتی   ڵاک   یا ێن نەگ
ا
   تتنن  رڕە تنە یی ڕ مەڵ

  

ن هێنیس -٢٠٢٠ی ئانەری ٢٢بەغوە.  ی گشتی نەتەوە -جینی   
پالسخارت نوێنەری تایبەتی سکرتێ 

اق ئەمڕۆ  
 وەزارەتی تەندروستی کە داوا لە   یەکگرتووەکان لە عێ 

ی
 خۆی خستە پاڵ دەنگ

ی
اقییەکان  دەنگ  

عێ 

تدا پابەندی ڕێنماتی و ئامۆژگارییەکاتن بەرپرساتن تەندروستی و ئایتن و مەدەتن و 
ا
دەکات لە سەرتاسەی وڵ

ان و کۆمەڵگاکانیان   ن  
ئاسایش بن بۆ جێبەجێکردتن تێکەڵ نەبوون و ئەوپەڕی پاک و خاوێتن بۆ ئەوەی خێ 

وبوونەوەی ڤایرۆیس کۆڕۆنا. 
ا

   بپارێزن لە هەمبەر بڵ

ەم بۆ  نوێنە  ر
ری تایبەت دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری تەندروستی بەڕێز جەعفەر عەالوی وتی "من لێ 

ی خۆمان بکەینەوە بۆ هەوڵەکاتی ئەوان و هەروەها هەوڵە بێکۆتاکاتی  ئەوەی جەخت لەسەر پشتگێر

کارمەنداتی بواری پزیشکیش کە بەڕاستی پاڵەواتی وتی ئەو بوارەن لە شەڕکردن دژی ڤایرۆیس 

ێت و ١٩ڤایرۆیس کۆڕۆنا )کۆڤید    .ۆرۆناک ( ئالنگارییەکە پێشێی وێنەی نەبووە دەبێت زۆر بە هەند وەربگێر

ۆ بدرێت"   ڕ  کاتیش نەماوە تا بە فێر

 
ی

وبونەوەی ئەم ڤایرۆسە و هەمیش لە  بێگوومان کۆمەڵگاکان رۆڵ
ی

یەکالکەرەوەیان هەیە هەم لە بڵ

. پاکڕاگرتتی تەندروستی و بەتایبەتیش دەست شۆردن و تێکەڵنەبوون و سنووردارکردتی   پێشپێگرتتی

ای ئەم ڤایرۆسە.  ر
 پەیوەندیگرتن دەبنە مایەی بەرگرتن لە تەشەنەکردتی خێ 

اق بە هەرێیم نوێنەری تایبەت سەرسایم خۆی دەربڕی بەو ڕێ ر
وشوێنە چوارچێوە فراوانانەی کە لە عێ 

ی بکەین  ی بەڵکو پێویستە ڕێگری لە تۆقیر اونەتە بەر لەم بارەیەوە وتی " نابێت ئێمە بتۆقیر کوردستانیشەوە گێر

ی بە ڕێنماییەکان نەدەین. لەم رۆژانەدا تێبیتی ئەوەمان کردووە کە هەندێ  
م ئەمەش مانای ئەو نییە کە گوت 

ی
بەڵ

 هیچ بیانوویەیک ڕەوا یان قەدەغەی هاتوچۆیان شکاندووە یانیش وەک پێویست پابەندی  کەس ت   

انەکەتان و خۆشەویستانتان و  ی ر
رێنماییەکان نەبوون. من حەز دەکەم بەوانە بڵێم کە ئێوە گیاتی خۆتان و خێ 

 تەواوی کۆمەڵگا دەخەنە مەترسییەوە. 



مە هەموومان ، هەموو میللەت و گەالن لەم خاڵە پلەی یەکەیم سەرلیستەکانە. ئێ   تەندروستی گشتی لە
یەتی نابنە مایەی 

ی
بەیەکەوەین. هەروەها نوێنەری تایبەت وتی دابڕاندن و خۆ دابڕین و دوورکەوتنەوەی کۆمەڵ

 شەرم . ئەمانە لە سەرتاسەری جیهان ڕوودەدەن.  

یانێش ئایتی بێت. حەز " نابێت گردبەەنەوەی جەماوەری بکرێت جا گردبوونەوەی وەرزیسی یان کەلتوری 

تە ئایینییەکان بۆ پابەندبوون بە  
ی
انیتی خۆم دووپات بکەمەوە بۆ هەموو بانگەوازییەکاتی دەسەڵ ی ر

دەکەم پێ 

"     ڕێنماتی و ئاگادارییەکان و مانەوە لە ماڵەوە و مانەوە بە بێوەتی

 
 


