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###  ###  ### 

 

 وى نادادپەروەر بە هێنان بۆ کۆتایی دەكات كۆشش و هەوڵ كەەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی

واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا لە یەكانهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. چارەسەری یەکخراو و ماوە
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اق   ر
یەتى بۆ پشتیوانیکردتى الوازترین چینەکاتى عێ 

ا
سیستەىم پتەوى پاراستنى کۆمەڵ

ى بەرنامەى نمەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان : گرینگە
 ڕاپۆرتى نوت 

 دووەىم   27بەغدا، 
ى
اق کە   -2020ى کانووت ر

ى بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 
بە  بەگوێرەى ڕاپۆرتێىک نوێ 

اق لە ڤایرۆىس کۆرۆنا وەک دەرفەتێک   ر
و کراوەتەوە، پێویستە چاکبوونەوەى عێ 

ا
 لەگەڵ ڕێکخراوى کارى جیهاێى کە ئیمڕۆ بڵ

ى
هەماهەنىک

تەکە بەمەبەسنى پشتیوانیکردێى چینە الوازەکەى دانیشتوان
ا
یەێى وڵ

ا
ىکردێى سیستەىم پاراستنى کۆمەڵ ر

 .تەماشا بکرێت بۆ بەهێ 

اق کاریگەرى ڤایرۆىس کۆرۆ  ر یەتییەوە لە عێ 
ا

یەێى لە الیەن  نا بەسەر پاراستنى کۆمەڵ
ا
چۆنیەێى بەکارهێناێى ژێرخاێى پاراستنى کۆمەڵ

اقەوە هەڵدەسەنگێنێت بۆ چارەسەرکردێى کاریگەرییە ڕاستەوخۆ و نا ڕاستەوخۆکاێى ڤایرۆىس کۆرۆنا بەسەر کۆمەڵگا هەژار و   ر
عێ 

هەڵدەستێت بە ڕەچاوکردێى چۆنیەێى چارەسەرکردێى پێداویستییەکاێى الوازترین چینەکاێى دانیشتوان لە  الوازەکانەوە. ئەم ڕاپۆرتە  

 داهاتوودا دێنە بەردەم    ٢٤-١٨ڕابردوودا لە الیەن ئەو پڕۆگرامانەوە، و ئایا هاریکار دەبن لە زاڵبوون بەسەر ئەو ئاستەنگانەى لە  
ى

مانىک

اق بەهۆى ئەو دوو قەیر  ر
ى لە پەتاى ڤایرۆسەکە و دابەزینى داهاێى نەوتچاکبوونەوەى عێ  انە هەنووکەییەدا کە بریتیر . 

اق پێشنیار دەکات و سیستەىم نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوبەشەکاێى پەرەپێدان بۆ   ر
ڕاپۆرتەکە هەندێک سیاسەێى گرینگ بۆ حکومەێى عێ 

اق و دڵنیاییدان لە وەى هە ر
یەێى عێ 

ا
ىکردێى سیستەىم پاراستنى کۆمەڵ ر

ژارترین و الوازترین دانیشتوانەکە ببنە چەقى بایەخى  بەهێ 

یەێى لە پەتاکە و لەهەمان کاتدا جەختکردنەوە لەسەر ئەوەى کە هیچ کەسێک فەرامۆش نەکرێت
ا
 .چاکبوونەوەى ئابوورى کۆمەڵ

اق، گوێى  ر
: “نزیکەى ساڵێک پاش  خاتو زێنە عەىل ئەحمەد، نوێنەرى نیشتەجن ر بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 

اق ر
 چووەکان -دەرکەوتنى ڤایرۆىس کۆرۆنا، دانیشتوانە دۆخ ناسکەکەى عێ 

ا
  -لە نێویاندا ئافرەتان و الوان و ئاوارە نێوخۆییەکان و بەساڵ

ست  بەرجەوام بە شێوەیەىک نادادپەروەرانە زەرەرمەند دەبن، نەک تەنها بەهۆى ئەو کێشە تەندروستییانەى بە هۆى پەتاکەوە درو 

یەتییەوە. 
ا
 “ دەبن، بەڵکو بگرە بە شێوەیەىک زیاتر بەهۆى دەرئەنجامە خراپەکانیەوەیە لەڕووى ئابوورى کۆمەڵ

اق هەیە بە شێوەیەگونجاو دانەڕێژراوە بۆ   ر
یەێى کە لە ئێستادا لە عێ 

ا
: “ئەو چوارچێوەیەى کارى پاراستنى کۆمەڵ هەروەها بەڕێزیان گوێى

اقدا کە دۆخیان الوازە، ئەمەش بەو واتایە دێت کە  ئەوەى بتوانێت بە شێوەیەىک پار  ر
نە بکاتە ئامانج لە عێ 

ا
ێزراو گشت ئەو کۆمەڵ

. ئەمە مایەى نیگەرانییە، بەتایبەێى لەبەر   هاریکارى و پشتیوانییەکاێى حکومەت هەموو کات ناگەن بەوانەى زۆرترین پێویستییان پێیەێى

وبوونەوەى جیهاێى پێکوتەى دژەڤ
ا
. ئەوەى بەرەو بڵ ى ایرۆىس کۆرۆنا هەنگاو دەنێیر  “ 

تەکە وەک دەرفەتێک تەماشا بکرێن بۆ دووبارە بنیاتنانەوەى سیستەمێىک پاراستنى  
ا
: “پێویستە قەیرانە ئابوورییەکاێى وڵ هەروەها گوێى

یەێى خۆڕاگر و چوست و توانادار لە بەرەنگاربوونەوەى زەبرەکاێى بەردەىم
ا
ەیرانەکاێى داهاتوو  سیستەمێک کە بتوانێت بەرگەى ق -کۆمەڵ

ین دانیشتوان بگرێت بۆئەوەى لەڕووى ئەو پەتایەدا هەنگاو بەرەو   بگرێت و بەتایبەێى جەخت لەسەر پێویسنى هەژارترین و دۆخناسکێى
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اق بکەن بۆ بەئەنجامگەیاند  عێر
ێى  پێش بنێت. بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان و هاوبەشەکاێى ئامادەن هاریکارى حکومەێى

 ”ئەو ئەرکە گرینگە. 

اق ر یەتییەوە لە عێ 
ا

ە ڕاپۆرتێکدا کە لە الیەن بەرنامەى نەتەوە   کاریگەرى ڤایرۆىس کۆرۆنا بەسەر پاراستنى کۆمەڵ چوارەم ڕاپۆرتە لە زنجێر

و بکرێتەوە. 
ا
اقدا بڵ ر

جەخنى خستبووە    یەکەم لێکۆڵینەوە   یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانەوە بارەى کاریگەرییەکاێى ڤایرۆىس کۆرۆنا لە عێ 

لە   سێیەم لێکۆڵینەوەى لێکۆڵینەوەى لەبارەى  دەرئەنجامەکاێى ئابوورى سەرانسەرى کرد و دووەمیان سەر کاریگەرییەکاێى دۆخ ناسىک و

یەێى کرد
ا
 .کاریگەرییەکاێى سەر پێکەوەژیاێى کۆمەڵ

و دەبنەوە کە تیشک دەخەنە سەر کاریگەرییە  
ا
 داهاتوودا چەند پەڕاوێىک بابەتیانەى تایبەت بە سیاسەتەکان بڵ

ى
لە چەند مانىک

 
ا
یەێى خانەوادە دۆخ ناسکەکان. بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان نەرێنییەکاێى پەتاکە بەسەر ژینگە و داڕماێى ئابوورى کۆمەڵ

کاریگەرى ڤایرۆىس کۆرۆنا لەسەر  سوپاسگوزارى ڕێکخراوى کارى نێودەوڵەتییە بۆ ئەو هاوبەىسی و دەستپێشخەرییە گرینگەیان لە  
اقدا  ر  لە عێ 

یەێى
ا

 .پاراستنى کۆمەڵ

ەوە  زیاتر بخوێنەوە  ر
 لێ 

 

 :بۆ زانیاری زیاتر، تكایە پەیوەندی بكەن بە

 +ڕاوێژكاری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەكان |  460  1976 780  964 ،فەی داوود
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