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 : ژمارەکانی لە شوێنە ڕاستەقینەکانی خۆیان دانا ١٩کۆڤید 
 

 

مدانەوەی تۆکمەی حکومەت و کۆمەڵگا و هەڕەشەیەیک جیهانیی  ١٩کۆڤید 
ا
بێوێنەیە کە پێویسیی بە وەڵ

 تاکەکانەوە هەیە. 
 

اق بە یارمەتی تەواوی  ی
رێکخراوی تەندروسیی جیهاتی و تەواوی ئاژانسەکاتی نەتەوە  حکومەتی عێ 

تە ناوخۆتی و 
ا
یەکگرتووەکانیش، هەر زوو کەوتەخۆ بۆ بەرزەوتکردتی تەشەنەکردتی پەتایەکە. دەسەڵ

نیشتماتی و هەرێمییەکانیش رێوشوێیی توندیان گرتەبەر بۆ کەمکردتی ژمارەی تووشبوون و پێشگرتن بە  
ایەکەی  ی

ڤایرۆسەکە. ئەم رێوشوێنە خۆپارێزییە زووانەش یارمەتی دواخستیی تەشەنەکردنە خێ 
بەرزبونەوەی چەماوەی تووشبوونیان دا و دواتریش بوونە مایەی تا ڕاددەیەک کەمکردتی حاڵەتە  

 تۆمارکراوەکاتی توشبوون. 
 

اق و شوێنەکاتی تریشدا بێگومان چەندین حاڵەتی تۆمارنەکراویش هەن بەهۆکاری ترس یان ه ی
ەندێ لە عێ 

 کەلتوورتی وەک ناوزڕاندن یان هەندێ نەخۆش کە نیشانەکانیان دەستنیشان نەکراون یان  
نەرییی

کەموکوڕی لە پڕۆسەی چاودێری و سنووردارتی پشکنینەکان. چەندین تووشبوو تەنانەت لە قۆناغە  
پێشکەوتووەکاتی نەخۆشییەکەشدا تەنها چارەسەر وەردەگرن . ئەمەش نەک هەر دەبێتە مایەی  

وبوونەوەی ڤایرۆسەکە بەڵکو دەبێتە مایەی زیادبووتی رێژەی مردنیش. 
ا

 بڵ
 



ڕێکخراوی تەندروسیی جیهاتی هەر لەسەرەتای سەرهەڵداتی پەتایەکەوە لە نزیکەوە چاودێری و 
اق و ئەوەش رەت دەکاتەوە کە حکومەتی   ١٩هەڵسەنگاندن بۆ ئەنجامەکاتی تاقیگەی کۆڤید  ی

دەکات لە عێ 
اق بە مەبەست ی

ئەنجامەکان بشارێتەوە یان بە درۆ بیانخاتەڕوو. ژمارەی حاڵەتە دیارنەبووەکان تەنها  عێ 
اق بەمدواییە   ی

لەڕێگەی چاودێرییەیک چاالکانەوە دەتوانرێت بەشێوەیەیک ڕاستودروست بخرێنەڕوو کە عێ 
 پەیڕەوی دەکات.  

 

کاتێکدا حاڵەتە تۆمارکراوەکاتی    لە ڕاستیدا، حاڵەتە قورس یان چاکبووەکان بە تۆمارنەکراوی دەمێننەوە لە
 قۆناغی ئەمدواییە زیاتر بەشێوەیەیک نەگونجاوانە ئەگەری سەر دانەواندنیان بۆ نەخۆشییەکە هەیە. 

 

لە کاتێکدا حکومەت بە داتایەیک ناتەواوەوە مامەڵە لەگەڵ بارە تەنگەتاوییەیک زۆر ئاڵۆز دەکات، پێویستە  
خۆ بەردەوام بێت بەو پێیەی کە ئازادتی ڕادەربڕین یەکێکە لە  لەسەر داکۆکیکردن لە راپۆرتداتی سەربە 

تی و لێپێچینەوە و پرسیاری بنیاتنەرانەش دەبنە مایەی رەخساندتی هەل بۆ 
ا
کۆڵەگەکاتی دیموکرایس. واڵ

 . ی ی
تەکان بۆ ئەوەی بتوانن کارەکانیان بە ڕووتی نیشان بدەن و بەمەش متمانەی گشتیی بنیات بنێ 

ا
دەسەڵ

شدا، ئەوە لە کاتی قەیراندایە کە ڕاپۆرتداتی بەرپرسانە لەوپەڕی گرینگیدا دەبێت. دەبا لە  هەر لە ڕاستی
 هەر بە یەکگرتووتی بمێنینەوە.  ١٩شەڕی کۆڤید 
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