
 

 
 بارەی قەیرانی کۆرۆنا بریارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە

 ڕاپۆرتی چاودێری مافی مرۆڤی كوردستان
 

٢٠٢٠\٤\٧ 

كانی چاودێریكردنی ووردی بارودۆخ و پێشهاته ستێت بهڵدههه KHRWڕێكخراوی چاودێری مافی مرۆڤی كوردستان 

رێمی تی ههحكومه كه یهو بریار و رێكارانهچاودێریكردنی ئه م پرۆگرامهشێك لهكوردستان و به یرانی كۆرۆنا لهقه

كرێت باشتر كان گونجاون و چۆن دههك ڕێكاریهتا چ ڕاده وه یرانهم قهی ئهوهڕوبوونهر بۆ ڕوبهبهیگریتهكوردستان ده

 بكرێت.

 (COVID – 19حکومهتی ههرێمی کوردستان ههر له سهرەتای سهر ههلدانی قهیرانی بالوبونهوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا )

ە لرێگری کردن  وەنجامدانی چەند رێکارێک بۆ خۆ پاراستن ئ، ههلسا به وروپای ئهله والتی چین و چهند والتێکی تر

ە کجیهان  خێرا بۆ راگرتنی دەوامی قوتابخانەکان، رەنگە یەکەمین حکومەت بێت لە کۆرۆنا؛ لەوانە: جولەیڤایرۆسی 

وی ( رێکخراWHOئەرێنی بوو وە ڕەنگدانەوەی ڕێنماییەکانی ) ی خوێندنی دابێت وە ئەمەش خالێکیبریاری راگرتن

 تەندروستی جیهانی بوو.

ردستان ێمی کوونەوە لە هەربوسەرەتاوە شوێنی گرد بوونەوە و کۆکە هەر لە  بریارە ئەرێنیەکانی تری حکوومەت ئەوە بوو

رەکان، رە گەوخستنی مۆلەکان و بازاکەوتن و بالو بوونەوەی ئەم نەخۆشیە، وەک )داقەدەغەکران بۆ کەمکردنەوەی بەریەک

اتووچۆ لە هەکانی دکردنی بەربەستکافتریا و رێستۆرانتەکان، فەرمانگە حکوومیەکان، داخستنی خالە سنووریەکان یاخوود زیا

 ر باش.ێکی زۆسنوورەکان، وە چەندین رێکاری تر کە بوونە هۆی ڕێگری کردن لە بالو بوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا تا ئاست

ێکراو ومان لگەل هەر کەسێکی گرتنە بەری چەندین ڕێکاری لۆجیستی بۆ کاردانەوە و مامەلە کردن بە شێوەیەکی خێرا لەگ

ۆ بە ب ١٢٢بە ژمارە  تێست، دابین کردنی هێڵی گەرم زارانهەکردنی تیمی گەڕۆک بۆ پشکنین وە ئەنجام دانی ئامادە وەک 

ن ە نێوالهاناوە هاتنی کەیسە لەناکاوەکان، بەردەوام بالو کردنەوەی ڕێنمایی تەندروستی، قەدەغە کردنی هاتوچۆ 

ڕێگریەکی باش  هاتوون وهرهسە لەی ڕێگای ئەم ڕێکارانە را بەە گشتیان ڕێکاری گونجاون وە توانک شارەکان..... هتد.

 بکرێت لە باڵو بونەوەی ئەم نەخۆشیە بە پێوانە کردن بە چەندین واڵتی تری ناوچەکە.

 وهخواره لە كەریارانەی سەر شانمان کە چاودێری کردنی ئەم ڕێکارانەیە، پێمان وایە ئەو ب نیشتیمانی ركێكیئە  بەاڵم وەک

ی ئەم پێش دەرکردن رگیرابوایەو ڕای بۆ وهدەکرا بە شێوەیەکی باشتر مامەلەی لەگەل کرابا وە زیاتر راوێژ  هاتوون

اربوونەوەی هەلەن لەو رێکارانەی لە ماوەی رابردوو دا دەرچوون بۆ بەرەنگ ٣بریارانە، ئەوانەی خوارەوە گرنگترین 

   ڤایرۆسی کۆرۆنا:

 

 

ی هاوپێچ وێنە) ولێر ندروستی هەتی گشتی تەرایەبەرێوهن بەالیەلە رچوهده ٣-٣٠رواریبە \ت ٧٣ بریاری ژماره -１

 ( كراوه

رۆژی )ك رۆژدا یە لە كات كەموو هاواڵتیان دههە ندروستی داوا لەری گشتی تەبەرێوهنابی بەدا جەم بڕیارهلە

 ٤٥ ی لەو هاووالتیانەبۆ ئە( ١٢-٩) كاتژمێردا ٣ ا لەنهتە ن، وهندروستی بكەی تەردانی بنكەسەگشتیان ( ٤ی١

م ئە كە وهی كردهروونرێزیان، ل بەگەندی كردن لەیوهرێگای پە دواتر بە. رێمی كوردستانهە وهتەرۆژدا هاتوونە

زاران هە بە كە یەوهئە واتای مەئە... كانیشەهاوالتیش واتا بیانی یرههاووالتی و غە وهگرێتەس دهموو كەهە بریاره

ك رۆژدا یە بێت لەده رچووهده ٣ی ٣٠ لە كە م بڕیارهرچونی ئەكو دهتاوه ٢ی ١٥رواری بە ی لەوهڵك ئەخە

ی و باڵغرههۆی قە بووه ش بێگومانمەئە وه!  دا هاتووهكەنووسراوه لە ن كەبكە یەش بنكەم شەردانی ئەسە

م ئه كه كانبیانیه یزۆر شێكیش بهر بۆیههه. بیننده وهكانی خوارهوێنە ی لەوهك ئەوتنێكی زۆر وهككەریەبە

 رۆژ له ٣٠نیین دوای وان ئامادهئه یاندین كهو پێیان راگه وهخواره هاتنهكانیان نهئوتومبێله ر لهیان دیت ههزعهوه

ر چوون و ند بن ههی پابهوهبۆ ئهڵكی خۆمان اڵم خهوتن بێن. بهككهریهباڵغی و تووشی بهرهناو قه خۆپاراستن بێنه

 ! بووبێت كهڤایرۆسه شێكی زۆریان تووشیبه باڵغیهرهم قهر لههه لكێكی زۆرخه ودوور نیهنجام دا..یان ئهكهتێسته



 

 

 
 

 

 

 ( ی هاوپێچ كراوهتی ناوخۆ ) وێنهزارهن وهالیهله رچووهده ی نیسان٣رواری به \ ٥٨٧٦ بریاری ژماره -２

ی وهك ئه، وهی پێ كردووهئاماژهام ك سزا یان انتقكردنی هاتووچۆ وهخهدهی قهوسیلهزیری ناوخۆ نابی وهدا جهم بریارهله -

اڵم به( كراوهجێ نهك پێویست جێبهی هاتووچۆ وهخهدهی دوو رۆژی رابردوو قهوهر ئهبه)له هاتووه كهیانهی بهدیباجه له

ی سزای شێوهبوا بهدهنه پێمان وایه؟ تایان چیهمان خه، ئهجێ كردووهكانیان جێبهرێم رێكارهزۆری هاوالتیانی ههرهشی ههبه

  ی پێ كرابا.گشتی ئاماژه

پێدراون تی هاوالتیان رێگهی بۆ خزمهو شوێنانهو ئه واخانهو نانه )گشت ماركێت هاتووه كهیانهی بهمشهی شههبرگ له -

كرێت ! جێ دهرۆ جێبهنیوه ١٢كاتژمێر  رۆژی دواتر وه ی نیسان٣رواری به رچووو دهشه به یانهم بهئهخرێن( داده

 وهخرێت. كان چونكه دادهواخانهنانهماركێت و  ورهبچن به لكانێكی زۆرراوكێ و خههۆی دروستبوونی دڵه بێگومان بووه

 ! وهدرێژ بكرێته و دووریش نیه وهی دوو رۆژ ناكرێتهبۆ ماوه

ت موو میللهی ههوهبۆئه( ١٢بۆ  ٩ له ) وهكاتژمێری هێشتووته ٣نها ته كهیانه؟ بهبووی ههوهچ كاردانه م بریارهئهبا بزانین 

 و شوێنانهئه بچنهی ملیۆن هاووالت به كه رێتناك وهپێشبینی ئه؟ رێتككان، ئایا پێشبینی چی دهواخانهن بۆ ماركێت و نانهبچ

  WHOكانی ی ڕێنماییهوانهڕێك پێچه مهئهتر؟؟؟  لكیزاران خهتووشبوونی ههوتنێكی ئێجگار زۆر و ككهریهئكید بهته بهو 

 به كرێت كهی لێدهوهگومانی ئهی كردبێت واخانهرماركێت و نانهردانی سوپهسه روارهم بهدوای ئه سێك لهر كههه بۆیه .یه

بكرێت  وهبێت لێپێچینهده وه بوو كی كوشندهیهڵههه كهبریاره پێمان وایه بۆیه تووشی ڤایرۆس بووبێت، بالغیهرهم قههۆی ئه

 .م بریارهرچوونی ئهتی دهر چۆنیهسهله

 

 

زگا و رێكخراوی ناحكومی و یاند ) هیچ دهزیری ناوخۆ رایگهنابی وهجه ی نیسان٤ وانیكۆنفرانسی رۆژنامه له -３

ت حیسابی حكومەلكو ش بكات، بەدابە كانتەرامەمدهر كەسەبە نیمەك و خواردهكۆمە هتد بۆی نیە...خێرخوازی 

روونیشی  وه!( ین كەشی دهت دابەدالەعە بە نێرن و ئێمەكانتان بۆمان بپاره ئێوه RTو  بانكی مناره لە یەبانكی هە

 !!! ژارهشكۆ شكاندنی هاوالتیانی هە مەو ئە كشكردنی كۆمەكاتی دابە لە چاالكوانێك رسمی گرتووه كە وهكرده



 

كات، كی خێرخوازی دهزگایەمسیلی هیچ دهتە و نە رێكخراوه لە نە كراوه لێوهی باسی چاالكوانە رێزهو بەم، ئەكەیە

حیزب اجرائاتی  ناولە  كرێتده وه... زیری ناوخۆیەرێز وهبەی كەر لیستی حیزبەسە و لە مانەرلەندام پەن ئەسلەئە

ندیان. زامەرگرتنی رهبێ وه بە وهتەی خێزانێكی بالوكردبێر وێنەگەدادگا ئە پێی یاسا بدرێتە ، یان بەرێتل بكگەلە

 !!! یرێتكان رابگخێرخوازیە زگا و رێكخراوهموو دهكاری هە اڵم ناكرێتبە

كی چ پێویستیە كاتی نۆرمال رنا لەەگئە گرینگە كانیرانەكاتی قە لەكان زگا خێرخوازیەكاری رێكخراو و دهئینجا 

ی شێوه ن لەخەهاوالتیان خۆیان رێكده مافی مرۆڤ كە لە شێكەبە مەئە .نیەزگای خێرخوازی ده وتۆ بەئە

ن و كان بكەتەرامەمدهالواز و كە ی هاوكاری كایەوهبۆ ئە كانریەسپێشخەوده زگاخێرخوازی و ده یرێكخراو

 ی كەتیەاڵیەكۆمە تیەدالەو ناعەشێك لەوی بەوهبۆ پڕكردنە هاروههە برسان وه ژار بمرێت لەلكی هەن خەدهنەرێگە

 .! نكەكان دروستی دهتەحكومە

 مافی مرۆڤەماكانی بنەدژی  مەئە: مكە، یەكان دوو جار پێشێڵكاریەزگا خێرخوازیەدهخراو وراگرتنی كاری رێك

زراندنی خۆرێكخستن و دامە ڵكان ئازادن لەخە كە ١٩٦٦نی و سیاسی دهمە ی مافیوتننامەرێككە ٢٢ی مادده

 كە تەرامەمدهژار و كەی چینی هەپێشێڵكاری ماف: مدووه. یرێكخراوهونجامدانی كاری خێرخوازی كخراو ئەرێ

وت و نرخی نە تی فیدرالحكومەل گەلە یەی هەی بودجەكێشەو  خراپە باری دارایی رێمی هەتحكومەی وهلە جگە

 بكات موو هاوالتیانهاوكاری هە ی نیەوهنای ئەتوات حكومە ین كەتوانین تێبگەده... هۆكاری تریان وده...زیوهدابە

كانی لنادات خەرێگە ڵكوبە نها هاوكاری ناكاتك تەنە م بریارهبەاڵم بە، م وواڵتەژارێكی ئەموو هەهە یان بگات بە

 ! ترامەمدهكەژار وهەچینی  بۆ خۆراكە یشتن بەگە پێشێلكردنی مافی مەئە ، وهنتریش هاوكاریان بكە

شێكی زۆریان توانای دارایی و ن، بهزگای تۆماركاو ههرێكخراو و ده ٤٠٠٠ رێمی كوردستان زیاتر لههه له

ی ڤایرۆسی وهرووبونهی رووبهپرۆسه ت بن لهشی حكومههاوكارێكی با مانهكرێت ئه، دهیهمرۆیی باشیان هه

رێنی نه ینهیانكهكانیان زیاتر دهراگرتنی كاره لگان بهكتیڤی كۆمهئهشێكی بهنی دهلی مهبۆچوونمان كۆمه بهكرۆنا، 

ی رچاوهمرۆیی، سهی رچاوهزا، سهك راوێژ، شارهربگیرێت وهتواناكانیان وه كرێت سوودێكی باش لهده كه

 وماوان...هتد.ناچوونی لێقهههدارایی، به

 

 كان:پێشنیاره

نی ل الیهگهتی لهتایبهرچوونیان بهپێش ده یهراوێژی زیاتر هه پێویستیان به بڕیار و ڕێكارانه م جۆرهئه .１

 زایان.كان، پسپۆر و شارهكگرتوهیه وهتهكانی نهكان، ئاژانسهرێكخراوه

 بێتهده كردنی هیچ بریارێك كهرنهده كانی خۆپاراستن، وهتی رێكارهتایبهبه WHOكانی رێنماییه ند بوون بههپاب .２

یان  واخانهكانی داخستنی نانهك بریارهوتنی هاواڵتیان ) وهككهریهبه وهراوكێ و كۆبوونههۆی دڵه

 ت...هتد( رماركهسوپه

مترین كه ك كهیهشێوه به سكترین سنووردا بێت وهته یاسا بێت، له بێت بهكان دهیهست كردنی ماف و ئازادربهبه .３

نها بۆ پێكانی ئامانجی و شوێنێكی دیاری كراوبێت، ته كان، بۆ ماوهكردنی ماف و ئازادیهپراكتیزه زیان بدات له

 ها.كی رهیهشێوه ك بهندروستی گشتی بێت. نهپاراستنی ته

 كرێت سوود لهده لگان وهكتیڤی كۆمهكی ئهكان كایهكان، رێكخراوهناحكوومیه ی رێكخراوهووزه رگرتن لهسوودوه .４

 .كانیرانهی قهوهرووبونهبۆ رووبه ربگیرێتكان وهعریفی و مرۆیی رێكخراوهدارایی و مه رچاوهسه

 كان.گشت ئاسته كان لهراسیۆن و لێژنهۆپهكانی ئگشت ژووره كان لهرێكی رێكخراوهزیادكردنی نوێنهوه

 ی بتوانن هاوكار بن.وهكانیان بۆ ئهكان و تیمهر رێكخراوهسهی هاتوچۆ لهخهدهقهالبردنی  .５
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