
 

 پێغەكی

جىێژیىەوە زاوضدیەکان لە َەر کاث و صەردەمێکدا, لە َەر بىار و 

جایبەجمەهدي خۆیان َەیە . بیکىمان بابەجێکدا, گرهگى و 

جىێژیىەوەي زاصتى لە صەردەمى باڵوبىهەوەي ڤایرۆس ى کۆرۆها, کە 

جیهاوى بەخۆیەوە گیرۆدٍ کردووە و بۆجە َۆي پەکخضخنى 

صەرجەم چاالکیە ئابىري و بازرگاوى و پەروەردەییەکان جێگەي 

بایەخپێداهە لە الیەن جىیژەران و ئەکادمیضخان. لەصەروبەهدي 

اڵوبىهەوەي ڤایرۆس ى کۆرۆها و َەوڵدان بۆ گرجىەبەري ڕیکارو ب

عێىازي جۆراوجۆر بۆ َۆعیارکردهەوەي  َاواڵجیان  لەالیەن  

دەزگاو دامەزراوە جەهدروصتى و پەروەردەیى و حکىمیەکان . گرهگە 

بساهرێذ ڕۆڵى مامۆصخایاوى زاهکۆ لەم هێىەهدەدا چی یه؟ َەرەوەَا 

لە َەڵمەحى باڵوکردهەوەي  َۆعیاري  بە چ عیىازێك بەعداربىون 

لە هاو َاواڵجیان .بەو پییەي ئەوان کایەیەکى دیارو بەرپرصیاري هاو 

کۆمەلً و َەمیغە ڕۆڵ و کاریگەري ئەوان لە هاوە وە ودەرەوەي  

 هاوەهدەکاوى خىێىدن دا بایەخى بەرچاوو گرهگى َەیە.

 

 ڕێبازهامەی جىێژیىەوەکە   : یەکەم بەش ى

 جىێژیىەوەکە ىگرهگ : یەکەم

 بەعێکى وەك جایبەحى بە زاهکۆ مامۆصخایاوى و گغتى بە مامۆصخایان

 فێرکردن لە َەیە کاریگەریان و و بەرچا ڕۆڵى َەمیغە دیار و گرهگ

 َیچ َەروەك . پێشخضخنى  کۆمەڵگەو جاکەکاوى پەروەردەکردوى و

 و کاریگەري  لە هەیخىاهیىە عىێيێك و کاث َیچ یاخىد,بارودۆخێك
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َۆعیارکردهەوەي جەهدروصتى َاواڵجیان صەبارەث بە پەجاي ڕۆڵى مامۆصخایاوى زاهکۆ لە  

 فایرۆس ى کۆرۆها

 

  

زانکۆي پۆلەتەکنیکى ەش ى ڕاگەیاندنى زانکۆي سلێمانى و مامۆستایانى  هه ردوو ب  

 سلێمانى بە نمىونە

    

 ئاڤێستا یىنس محمد                      هەرێم کەریم غفىر                           

 زانكۆی سلێمانی                                  كنیكی سلێمانی        پۆلیتهزانكۆی 

  

ەپىخخ    

مامۆصخایان بە گغتى و مامۆصخایاوى زاهکۆ بە جایبەحى , کایەیەکى دیارو بەرپرصیاري هاو کۆمەلً و 

بایەخى بەرچاوو گرهگى َەمیغە ڕۆڵ و کاریگەري ئەوان لە هاوە وە ودەرەوەي  هاوەهدەکاوى خىێىدن دا 

َەیە. ئاماهجى  ئەم جىیژیىەوەیە ظ  دەرخضخنى ڕۆڵى مامۆصخایاوى زاهکۆ و زاهینى  ڕێگاو عێىازي 

بەعداریکردهیاهە لە  لە  َۆعیارکردهەوەي کۆمەڵگا  لە ڤایرۆس ى کۆرۆها. َەروەَا ئەم جىیژیىەوەیە 

َیىاوى فۆرمى راپرس ى بۆ صامپلێك لە وەصفىە و پغذ  دەبەصخێذ بە ڕێبازي  ڕوپێىی  لەڕێگاي بەکار 

مامۆصخایاوى  بەش ى ڕاگەیاهدوى زاهکۆي صلێماوى و زاهکۆي پۆلیخەکىیکى صلێماوى .لە پێىاو  

دەصخخضخنى دەیخا و گەیغتن بە وەاڵمى زاوضتى  گىهجاو و دروصذ پەیىەصذ بە پرصیارەکاوى 

پێى گەعخىوە  بریخین لە : زۆریىەي جىیژیىەوەکە. گرهگتریً دەرئەهجامەکاهیػ کە ئەم جىێژیىەوەیە 

مامۆصخایان ڕۆڵى کارایان گێڕاوە لە َەڵمەحى ڕوبەڕوبىهەوەي ڤایرۆس ى کۆرۆها. َەروەَا زۆریىەی 

 . مامۆصخایان چاالکى جاکەکەس ى پێ باعترە وەك بەعداریکردن لە چاالکى گروپ و لیژهەکان
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 َۆعیارکردهەوەي َەوڵى لە بەردەوام بەڵکى.,بکاجە کەم گرهگیەکەي

 ڕچە جەهدروصتى؛ و ڕۆعيبیري  و کۆمەاڵیەحى الیەوى لە  دا کۆمەڵ

 وەك بابەجێکى لە هاکرێذ ئەوە لەبەر .بىون خۆهەویضذ و عکێن کە

  ژیاوى کایەکاوى زۆریىەي  کە ,کۆرۆها ڤایرۆس ى باڵوبىهەوەي

 .وەرهەگیرێذ َەهد بە مامۆصخا کاریگەري  و ڕۆڵ پەکخضخىە؛

 لە  زاهکۆ مامۆصخایاوى ڕۆڵى  وە جىیژیىەوە ڕێگەي لە گرهگە بەجایبەث

 ڕوبەڕوبەهەوەي لە َاواڵجیان َۆعیارکردهەوەي بۆ هیان َەوڵدا 

 گرهگى لە خۆي  ئەمەظ کە  ,بساهرێذ کۆرۆها ڤایرۆس ى پەجاي

 .دەبیيێخەوە جىیژیىەوەکەدا

 جىیژیىەوەکە کێغەي : دووەم

 َەبىوى بىەماي لەصەر جىێژیىەوەیەك َەر ئەهجامداوى بىەڕەجدا لە

 َەوڵى جىێژەر جیایدا کە دەگرێذ صەرچاوە گرفخێك کێغەو

 بخىاهێذ لەوڕێگەیەوە جاوەکى , دەداث کێغەکە َۆکاري  دۆزیىەوەي

 .ئارادایە لە کێغەکە بە صەبارەث کە بداجەوە پرصیاراهە ئەو وەاڵمى

 ئەم کێغەي. جر یەکێکى لە جیاوازە جىێژیىەوەیەك کێغەي بێگىمان

 : لە بریدیە جىێژیىەوەیػ

 خۆیان جىاهیىیاهەڕؤڵى جاچەهد زاهکۆ مامۆصخایاوى -1

 َاواڵجیان جەهدروصتى َۆعیارکردهەوەي لە بگێرن 

 ؟ COVID19 ڤایرۆس ى بە صەبارەث

 َەڵمەحى لە بەعداري   جىاهیىیاهە  ریگەیەك چ بە -2

  بکەن َاواڵجیان جەهدروصتى  َۆعیارکردهەوەي

 ڤایرۆصەکە؟ دەربارەي

 جىیژیىەوەکە ئاماهجى : صێیەم

 , زاوضتى جىێژیىەوەي صەرەکیەکاوى و گرهگ بىەما لە یەکێکە ئاماهج

 :ئاماهجاهە بەم بگاث دەیەوێذ  جىێژیىەوەیەظ ئەم

 لە زاهکۆ مامۆصخایاوى بەعداري  ڕێژەي زاهینى -1

 مەجرس ى لە َاواڵجیان جەهدروصتى َۆعیاردکردهەوەي

 .ڤایرۆصەکە

 بەعداریکردوى ڕێگەي عێىازو  دیاریکردوى -2

 َۆعیاردکردهەوەي َەڵمەحى لە زاهکۆ مامۆصخایاوى

 جەهدروصتى.

 

 جىێژیىەوەکە جۆري : چىارەم

 و ڕۆڵ دەرخضخنى ئاماهجى بە ,وەصفیە جۆري لە جىێژیىەوەیە ئەم

 .َاواڵجیان جەهدروصتى َۆعیاري  لە زاهکۆیە مامۆصخایاوى کاریگەري 

 جىیژیىەوەکە میخۆدي  پێىجەم

 فۆرمى لەڕێگەي ڕوپێى  میخۆدي بە دەبەصخێذ  پغذ جىێژیىەوەکە

 . جىێژیىەوەکە صامپڵى بۆ ڕاپرس ى

 جىیژیىەوەکە کۆمەڵى : عەعەم

 . صلێماوى پارێسگاي له  زاهکۆ مامۆصخایاوى لە بریدیە

 جىیژیىەوەکە صامپڵى : حەوجەم

 و صلێماوى زاهکۆي  ڕاگەیاهدوى بەش ى مامۆصخایاوى لە بریدیە

 . صلێماوى پۆلەجەکىیكى زاهکۆي  ڕاگەیاهدوى بەش ى مامۆصدیاوى

 داجاکان کۆکردهەوەي ئامرازي  : َەعخەم

 داجاو کۆکردهەوەي ئامرازي   ڕاپرس ى فۆرمى جىێژیىەوەیەدا لەم

 . زاهیاریەکاهە

 زاراوەکان و چەمک دیاریکردوی : هۆیەم

 ڤایرۆس ى کۆرۆها :یەکەم 

جای ڤایرۆس ى  كۆرۆها هاصراو  (: پهWHOی هاصاهدهێكی: ) گىێٍر  به

ڤایرۆس ى   َۆی جۆرێك له  و به كی ڤایرۆصیه جایه په – 19كۆڤید  به

هدامی  ( جىوش ى كۆئه-SARS-coVوجرێذ) پێى دٍ  كۆرۆها كه

  ٍو ك بۆ زۆربىن و ماهه خىێیه كى خاهه بێذ , ٍو ی مرۆڤ دٍ هاصه َه

 یایدا.ج

 دووەم :َۆعیاري جەهدروصتى 

ڵك بۆ باعكردن و  ی جىاهاكاوی خه ٍو رزكردهه ی به پرۆصه  له  بریدیه

باعتریً   یغتن به پێىاو گه  هدروصتى له كۆهترۆڵكردوی باری جه

 حی. اڵیه یی و فیزیكی و كۆمه صخه بارودۆخی جه

 صێیەم : مامۆصخاي زاهکۆ

 واهەو وجىەوەي ئەرکى دميیەوئەکا بڕواهامەي کەخاوەن ئەوکەصەیە

 خسمەحى پەیماهگاکاهداو و زاهکۆ هاو لە یە جىێژیىەوە ئەهجامداوى

 . دەکاث گغتى زاهیاري 

 چىارەم : َاواڵحی 

َاوواڵحی بىون بەعێىەیەکی گغتى بریخە لەو عىێىەی کە کەصێك 

بەعێىەیەکی َەمیغەیی جێیدا هیغخەجێیە و َەڵگری ڕەگەزهامەو 

یاصایە.  بە یەکضاوی و بەبێ َیچ  َاوبەش ى دەصەاڵث و 

جیاکاریەك خاوەوی ماف و  لەَەمان کاجدا بەرپرصیارێدیە بەرامبەر 

ئەوعىێىە یاخىد واڵجەی جێیدا هیغخەجێیە. 

)https://politicalencyclopedia.org( 

پێىجەم : ووعەی ڕۆڵ ؛ بۆخۆی وعەیەکی ئیىگلیزیە و بە پێى 

ەهگی کامبرج ؛ بە ماهای ئەو پێگ ەیە یاخىد مەبەصخە دێذ کە فەَر

کەصێك یاخىد عدێك؛ لە بارودۆخێکدا دەیگێڕێذ . بۆ همىهە ڕۆڵی 

( https://dictionary.cambridge.orgخێزان له کۆمەڵگاد یاخىد )

 ڕۆڵی ڕیکالم لە برەودان بە کااڵ...َخد 

 

 جىێژیىەوەکاوی پێغىو:

لە جىێژیىەوەیەکدا دەربارەی ) رۆلی فەصبىك لە باڵوکردهەوەی 

َۆعیاری دەربارەی کۆرۆها لە َەرێمی کىردصخان (  لە الیەن 

َێرظ رصىل , یادگار علی و دەعتى علی ئەهجام دراوە . جییدا ڕۆڵی 

مامۆصخایاوی زاهکۆ) گەرمیان( بە همىهە وەرگرجىە. بە ئاماهجی 

https://dictionary.cambridge.org/
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ێىاوی فەیضبىك بۆ باڵوکردهەوەی ئاعکرا کردوی  ڕێگاکاوی بە کاَر

َۆعیاری  لەصەر هەخۆش ى کۆرۆها. َەروەَادەرخضخنى  ئاصتى 

رەهگداهەوەی ڕێىماییە جەهدروصدیەکاوی جایبەث بە خۆپارێسی و 

الیەهەگرهگەکاوی باڵوکردهەوەی َۆعیاری  جەهدروصتى صەبارەث 

بە کۆرۆها لە ڕێگەی فەیضبىکەوە. لە کۆجایغدا گەعخىون بەو 

ەرئەهجامەی کە فەیضبىك لەڕێگەی خسمەجگىزاریە د

َەمەجۆرەکاهیەوە جىاهیىیاحی ڕۆڵ بگێڕێذ لە باڵوکردهەوەی 

َۆعیاری  صەبارەث بە ڤایرۆس ى کۆرۆها لە َەرێمی کىردصخان. 

بەاڵم مامۆصخایاوی زاهکۆ) گەرمیان( مخماهەیان بەوزاهیاریاهە هیە 

بالودەکرێخەوە, کە لەڕێگەی فەیضبىکەوە لەصەر هەخۆش ى کۆرۆها 

 جەنها گرهگی بەَەواڵەکان دەدەن دەربارەی ڤایرۆصەکە.

 ,Chrysi Rapanta, Luca Botturi, Peter Goodyearَەروەَا 

Lourdes Guardia and  Marguerite Koole    لە جىێژیىەوەیەکی

 Online University Teaching Duringَاوبەعدا بە هاوهیغاوی ) 

and After the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence 

and Learning Activity کە باش لە رۆل و جاالکیەکاوی )

مامۆصخایان و صخافی خىێىدن لە زاهکۆکاهدا دەکاث لە 

گىاصدىەوەی واهەو زاهیاریەکاوی هاو کالصەکان بە عێىازی ئۆهالیً 

ى بۆ خىێىدکاران لە کاحی باڵوبىهەوە و دوای باڵوبىهەوەی ڤایرۆس 

کۆرۆها. کە بەگىێرەی جىێژیىەوەکە عڵەژان و بارگراوی بۆ 

مامۆصخایاوی زاهکۆ و صخافی خىێىدن دروصخکردوە بە جایبەث 

َێىاوی جەکىەلۆجیا  ئەواهەی کە عارەزایی کەمیان لە بەکار

َەیە.بەاڵم صەڕەڕای هاعارەزایی و عڵەژان و بارگراهیەکان, ڕۆڵ و 

ىاوی عێىازی جیاواز بۆ کاریگەریی مامۆصخایان لە بەکار َێ

گەیاهدوی زاهیاری و بەجێهێىاوی ئەرکاکاهیان لە هاوەهدەکاوی 

 خىێىدن؛ پڕ بایەخە.

 

  جىێژیىەوەکە جیۆریىامەی  : دووەم بەش ى

  جەهدروصتى جەهگژەي : یەکەم باس ى

جەهگژە یاخىد قەیران  ڕوداوێکى کخىپڕ و چاوەڕوان هەکراوە کە  

زیاوى گەورە دە گەیەهێذ  بە صەرچاوە مرۆیی و داراییەکان لە س ێ 

ڕەگەز پێکدێخك یەکەم کخىپڕە واجە بەعێىەیەکى کخىپڕ لە کاث و 

عىێنى چاوەڕواهىەکراودا ڕوودەداث. دووەم َەڕەعە یە,  چىهکە 

عە بۆ صەر دەصخکەوث و جەهگژە دەبێخە َۆي َەڕە

بەرژەوەهدیەکان لە ئێضخاو داَاجىودا .صێیەم بریدیە لە ڕەگەزي 

کاث,کە زۆر صىىردار و دیاریکراوە بۆ دۆزیىەوەي ڕێگەچارەي 

( . بەم پێیەظ جەهگژەي 124, ؼ2١11گىهجاو ) جاصم,

دروصتى  می جه صیضخه  جەهدروصتى, بارودۆخێكی ئالۆزو گراهە له

زۆر   كی جىگرافی كه یه رجێگه َه  له  ٍو بێخه ۆڤ دٍروی مرو  رووبه  كه

م جیهاهدا  رجه صه داث و دواجر به ك  روودٍ یه هاوچه  جار له

ر  صه جیڤ له ری هێگه هدروصتى كاریگه ی جه ٍژ هگه . جه  ٍو بێخه باڵودٍ

  َۆی گیان له  بێخه كاث و دٍ ل دروصذ دٍ هدروصتى كۆمه جه

ر باری ئابىری و بازرگاوی و  صه  كاجه َا كاردٍ روٍ صخدان. َه دٍ

((.َەر Frederick and Burkle, 2019,p.35صروعتى ژیاوی ئاصایی

بۆیە جەهگژەي کۆرۆها بەیەکێک لە جەهگژە ئاڵۆزو گراهەکان 

دادەهرێذ کە ڕوبەري مرۆڤایەحى بۆجەوە و بۆجە َۆي پەکخضخنى 

بەجۆرێك کەرحى جەهدروصتى و  ئابىري و بازرگاوى و پەروەردەییى. 

لە ئیضخادا جیهان دەصخەوەصخاهە لە ئاصذ دۆزیىەوەي 

چارەصەري گىهجاو , بەڵکى جەنها بە باڵوکردهەوەي ڕێىماییى 

لەالیەن دامەزراوە حکىمى و جەهدروصتى و کاراکخەرەصەرەکیەکاوى 

 َەوڵى خۆپاریسي دەدرێذ. ;کۆمەڵگە 

 کۆرۆها ڤایرۆس ى : دووەم باس ى

كۆماری میللی چین و   ڤایرۆس ى كۆرۆها لهی  ٍو دوای بالوبىهه

  دوی  به صه هه عه و پاعاهیػ جه  و واڵجه ی ئه ٍو ٍر ی بۆ دٍر ٍو ریىه په

  كاوی له جرصیه ی مه ٍو َا هسیكبىهه روٍ ی واڵجاوی جیهان, َه زۆربه

َۆكاری بازرگاوی   به  ی كه صاهه و كه ی ئه رێگه  كىردصخان له

  ظ به ٍو له  , جگه  ٍو راهه گه كرد و دٍ دٍ  و والجه عدیان بۆ ئه گه

وایان كرد   ماهه مىو ئه ئێران, َه  له  كه ی ڤایرۆصه ٍو َۆی بالوبىهه

  ویػ له كىردصخاهدا زۆربێذ ئه  ی كۆرۆها له ٍو جرس ى بالوبىهه مه كه

كی  الیه  َۆی َاوصىىری هێىان كىردصخان و ئێران , له ك به الیه

  له  كان  كه وامه ردٍ به  بازرگاهییه  ىجۆلهَۆی جم  به  ٍو جریغه

رێمی كىردصخان بۆ  حی َه حكىمه  . بۆیه یه ردووالدا َه هێىان َه

كی  كى رێكاریه , ٍو كه ی ڤایرۆصه ٍو باڵوبىهه  رێگریكردن له

ی واڵجاوی جر  , َاوعێٍى  ٍو رچداهه رپه رگریى به ی به خخه پێغٍى

هدیً  ركردوی چه هردوصتى و دٍ ى جهری رێىعىێن به  گرجىه  صتى به دٍ

ی  و رێىمایاهه ث ئه جایبه جۆر ,به مه ی رێىمای َه ٍو بریار و باڵوكردهه

ر  صه له  ٍو كردٍ ( بالوی دwhoٍهدروصتى جیهاوی ) رێكخراوی جه  كه

 . كه ڤایرۆصه

جای ڤایرۆس ى  كۆرۆها هاصراو  (: پهWHOی هاصاهدهێكی: ) گىێٍر  به

ڤایرۆس ى   َۆی جۆرێك له  و به كی ڤایرۆصیه جایه په – 19كۆڤید  به

هدامی  ( جىوش ى كۆئه-SARS-coVوجرێذ) پێى دٍ  كۆرۆها كه

  ٍو ك بۆ زۆربىن و ماهه خىێیه كى خاهه بێذ , ٍو ی مرۆڤ دٍ هاصه َه

 جیایدا.

)https://www.who.int/(  

 2١19ری  مبه كۆجای صێپخه  مین جار له كه بۆیه  م ڤایرۆصه ئه

  رچاٍو ك صه لدا .ٍو ریهه عاری )ووَان( ی كۆماری چین صه له

  ٍو كىێٍر مه مغه عه  , كۆرۆها له یان بۆ كردٍو یه كان ئاماٍژ واڵیه َه

  كه ی ڤایرۆصه ٍو ر ئه به َا له روٍ . َه  ٍو جه بۆ مرۆڤ گىاصخاروٍ

هد  س ى جىعبىو چه كه  بێذ , بۆیه دٍ  اصهه هدامی َه جىش ى كۆ ئه

ی  كى) كۆكه وێذ ٍو كه ردٍ یدا دٍ هاصه هدامی َه كۆئه  یك له هیغاهه

ی  ی پله ٍو رزبىهه َا به روٍ بركێ, َه  هاصه ووعك,صىگ جىهدی,َه

.  و گیان ئێغه ر ئێغه ظ و پاعان صه رمی له گه

(ww.who.int/https://w) 

,   بۆ مرۆڤه  ٍو مرۆڤه  له  كه ی ڤایرۆصه ٍو عێىازی گىاصدىه 

م و لىث , یان  ری دٍ دلۆپی  جه  ی  وردٍ رێگه  ظ له ٍو ئه

دان  هاصه یاخىد َه  یان پژمه  كۆكه  به  دان كه هاصه َه

وخۆ  وجنى راصخه ركه به  ك كه یه عێىٍ  ر, به رامبه بۆ به  ٍو گىازرێخه دٍ

ێىاوی  ئه س ى جىعبىو,یاخىد به ڵ كه گه له و  صخه ٍر و كه كاَر

https://www.who.int/
https://www.who.int/
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ری  صه  دلۆپی خضخۆجه  س ى جىعبىو  ووردٍ كه  ی كه ئامێراهه

 ر. رامبه س ى به بۆ كه  ٍو گىازرێخه دٍ

)https://www.who.int/).  

مان  كرێً, َه و دٍ یٍر هدا پهری جیها رجاصه صه له ی كه و رێىمایاهه ئه

گیرێذ و  ردٍ كىردصخاهیػ صىدیان لێٍى له  ن كه و رێىمایاهه ئه

  ٍو كاوی كىردصخاهه رمیه فه  زراٍو زگاو دامه لك و دٍ ن خه الیه له

  كه  كه ڤایرۆصه  جىعبىن به  مایی خۆپاراصتن له بىه  كراون به

 ن: ماهه ئه

ئاوو   به  چركه (2١ی ) كان بۆ ماٍو صخه عۆردوی دٍ -1

ی زیاجر  كه رێٍژ  یكی جر كه ٍو ٍر رپاككه صابىن, یاخىد َه

 بێذ. یدا َه كه پێكهاجه  لكهىل له ی ئه 7١%  له

و  ( ,ئهdisposableی ) مادٍ  م و لىث به داپۆعینى دٍ  -2

كى كلێيط و  كاردێذ ٍو ك جار به بۆ یه  ی كه ماداهه

كار دێذ ,  جار بهك  بۆ یه  ی كه جێكی َاوعێٍى ر بابه َه

  بىو پژمیىه صذ هه ردٍ ر َیچ عدێك به ر َه گه یاخىد ئه

 صتى خۆث یان قۆڵ و باصكی خۆث. هاودٍ

صێكی جىوظ  ر كه َه له  ٍو وجىه خۆپاراصتن و دوركه -3

  بێذ به هدروصتى باظ هه جه  صێك كه بىو,یان كه

 جر ( مه3-1دووری)

و  ٍو كۆبىهه  مىو جۆرٍ َه  له  ٍو وجىه دوركه -4

پێىاو   حی و گغتى  له الیه كی كۆمه ٍو گردبىهه

 كه ری جىظ بىون ڤایرۆصه گه ی ئه ٍو مبىهه كه

كردوی   هخیىه ٍر یاخىد خۆ كه  ٍو ماله  له  ٍو ماهه -5

هدروصتى  زاهیذ باری جه  صێك كه صێك َركه ركه َه

ی  كه كی ڤایرۆصه یه جیغاهه  ر جۆرٍ یاخىد َه  جێگیرهیه

 . جێدایه

ر بێذ و پاكژ  گه م و چاوو لىث ئه دٍ  دان له ههصذ  دٍ -6

ٍو  .  كرابێخه یاخىد خاوێً هه

(https://www.who.int/(  
 

 کۆمەڵگادا لە مامۆصخا ڕۆڵى : صێیەم باس ى

 ن فێرکرد کە خۆي  گرهگەکەي ئەرکە پاڵ لە کۆمەڵگادا لە مامۆصخا

 ئەکەوێخە گرهگتریش ى ئەرکێکى ,یە پەروەردە و ڕێگاهیغاهدان و

 ها و ئاصایى کاحى لە کۆمەڵگایە َۆعیارکردهەوەي ئەویػ کە ئەصخۆ

 لە دەگێڕێذ صەرەکى ڕۆڵى مامۆصخا ,َەروەَا . ئاصاییدا

 لە یارمەجیدەرە پێیەي بەو کۆمەڵگە پضغکەوجنى و گەعەصەهدن

 و هەجەوە َەر جێڕواهینى و بیروبۆچىن  ئاڕاصخەکردوى و دروصخکردن

 کۆمەاڵیەحى   بەرپرصیاریەحى کەواجە .بارودۆخێکدا َەر لە گەلێک

 لە یەکەم پلەي بە فێرکاري  و پەروەردەیى گەڵ لە َاوجەریب

 صەرکردەو ڕۆڵى مامۆصخا پێیەظ بەو.مامۆصخادایە ئەصخۆي 

 پێى (Livingston, 1992,p.9)   .کۆمەڵگادا لە دەگێڕێذ ڕێىیغادەر

 صەرکردەیەك لە دەگێرێذ زیاجر کاریگەري  و ڕۆڵ مامۆصخا کە وایە

 و داواکاري  هىێىەري  دەجىاهێذ ئەو.هىێىەرایەجیکردهە ئەویػ كە

 و پەیىەهدي بەردەوام چىهکە , کۆمەڵگادا لە بێذ گۆڕاهکاري 

 پاعان و خیزان و خىێىدکار لەگەڵ َەیە بەریەککەوجنى

 . وەگەردەخاث کۆمەڵگادا هاو لە کاریگەریەکاوى و ڕۆڵ  لەوڕێگەیەوە

 زۆر ڕادەیەکى جا ڕابردوودا لە , مامۆصخا چاالکى کارو  , َەرچەهدە

 دەکرا پەیرەو دا خىێىدهگا پالوى بەرهامەو چىارچێىەي لە صىىردارو 

 جەکىەلۆجى؛ پیغکەوجنى  َۆکاري  بە,دا ئێضخا لە دلخۆعیە جێگاي .

 ئازادي و ئاکخڤتى و بەگغتى خىێىدن پڕۆگرامى لە گەورە گۆڕاهکاري 

 ). p. 55دەبینرێذ ), جایبەحى بە مامۆصخایان فێرکاري  عێىازي 

Troen and Boles ئاصاوى بە مامۆصخایان وادەکاث ئەم َۆکارەظ 

  خىێىدن هاوەهدەکاوى لە چ فێرخىاز خىێىدکارو  بگاجە دەهگیان

 صەرکردایەحى ڕۆڵى عێىە َەمان بە. هاوەهدە ئەو لەدەرەوەي یاخىد

   بکەن. بەرجەصخە ئاصاهتر کۆمەڵ هىێىەرایەجیکردوى و

       

باس ى چىارەم : ڕۆڵى مامۆستا لە هۆشیارکردنەوەي 

 تەندروستى 
 

 لە َۆعیاري  پێداوى لە دەگێڕن  بااڵ و کارا ڕۆڵێکى ۆصخایانمما

 .جایبەحى بە جەهدروصتى جەهگژەي و بەگغتى قەیراهەکان جەهگژەو

 خىێىدکار  بۆ ئارامى و دڵىیایى صەرچاوەي ببىە دەجىاهً چىهکە

 و َاهدان  و ڕێىمایى,کاجدا َەمان لە . کۆمەڵگە  و وخێزان

 لە کە جر ئەرکێکى دەبێخە  خۆپارێسي  عێىازەکاوى ڕێگاو هیغاهداوى

 ئەگرێخە ئەهجامداوى پێىیضتى بەرپرصیاریەجیەوە َەصتى ڕواهگەي

 . ئەصخۆ

 هىێکان داَێىاهە و جەکىەلۆجى پیغکەوجىە کە ,صەردەمەعدا لەم

 هەبىهەجە َێغخا بەاڵم لەگەعەدان؛ جۆر  جۆراو خێراو بەعێىەیەکى

 کاڵکردهەوەي و مامۆصخا کاریگەري  و ڕۆڵ کەمکردهەوەي َۆکاري 

 َۆعیارکردهەوەي وەک بابەجیکى لە بۆیە َەر.چاالکیکاهیان و َەوڵ 

 پاظ لە , جەهدروصتى ي جەهگژە لە کۆمەڵگە جىێژەکاوى و چین

 خۆیان گرهگى  جەهدروصتى صەرەکیەکاوى پڕۆفیغىاڵە و کارمەهد

ێىاوى لە دەهىێىین  لەپیىاو جیاواز عێىازي  ڕیگاو بەکاَر

 .کۆمەڵ و جاک جەهدروصتى ڕۆعيبیري  ئاصتى بەرزکردهەوەي

 چارەصەري  کلیلى و ژیاهە ڕوهاکى زاهیاري  و زاوضذ کە پێیەي بەو

 لەڕیگەي روهاکیە ئەو  جیغکى ؛ هەَامەجیەکاهە و هەخۆش ى و گرفذ

 ڕوهاککردهەوەو َۆي  دەبێخە و  باڵودەکرێخەوە مامۆصخایاهەوە

 َەر لە  کەلخىرێك و جەمەن گغذ لە خەڵکى َۆعیارکردهەوەي

 هاوچەي زۆر لە َێغخا کە هیگەراهیە جێگەي بەاڵم . جیهان عىێيێکى

 هسمتریً لە زاهیاري  و زاوضذ گەیغخنى بەدەصذ و خىێىدن جیهان

 ئەو هاو لە  مامۆصخایان کاریگەري  و ڕۆڵ  بەوَۆیەعەوە ,دایە ئاصتى

  صکچىون هەخۆش ى بۆهمىهە .الوازە و زۆرصضذ کۆمەڵگایاهە

Diarrhea)) لەهاوچە جایبەث بە بىو  بەردەوام صەدەیەك چەهد بۆ 

 لە مىداڵ ملیۆهەَا مردوى َۆي  بىوە و  خىێىدن دورەدەصخەکاوى

 هەیاهدەزاوى باوکان و دایکان کە لەبەرئەوەي جەنها , جیهاهدا

 لەو بپاریسن  مىداڵەکاهین چۆن  و چین خۆپارێسي  هیغاهەکاوى

https://www.who.int/)
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 هاوەهدە َاوکاري  بە مامۆصخایان کەواجە .هەخۆعیە

 ببىە دەجىاهً بەردەصخدان لە ڕێىمایاهەي ئەو و جەهدروصدیەکان

 جەهدروصتى َۆعیاري  و ڕێىیغاهدەر رێىمایدەرو  گەورەجریً

 چاالکیە لەڕێگاي یاخىد خىێىدهدا هاوەهدەکاوى لە  خەڵك بگەیەهىە

 .کۆمەڵگادا هاو لە کۆمەاڵیەجیەکان و دەرەکى

(Whitman,1999,p.32). 

Kelso     هاوهیغاوى بە کخێبەکەیدا لە بەعێك پێغەکى لە 

(Communicating, Motivating and     Teaching the 

Significance of Public Health) ڕێکاري  کە وایە پێى 

 ,زاهیاري  پێداوى لە هیە بریتى جەنها بە جەهدروصتى وەيَۆعیارکردهە

 چارەصەرە ڕێگاو باعتریً پیغاهداوى و ئەزمىون خضدىەڕوي بەڵکى

 جێکڕاي و خىێىدکاران لەهاو گغتى جەهدروصتى گرهگى بخىاهرێذ جاکى

 چین پیکهاجەي کە ئەوەي بەگىێرەي , َەروەَا .بکاث پخەوجر خەڵکى

  و ڕۆعيبیري   ڕوي لە جیاوازن  و هین چىهیەك کۆمەڵگا جىێژەکاوى و

 دەیخاو ئامارو  کە پێىیضخە کەواجە جەمەن؛ و خىێىدن ئاصخەکاوى

 جاکى بەکاربێذ دروصذ دەصخەواژەي وعەو لەگەڵ  ڕاصذ زاهیاري 

 .کەش زۆرجریً بگاجە  َۆعیارکدهەوەکە َەولى

(Kelso,2013,p.709) 

 لە دەگیڕێذ بەرچاو کاریگەري  کە ڕێگایاهەي لەو جر یەکێکى

 .مێژووە فێرکردوى ؛ مامۆصخایاهەوە الیەن لە جەهدروصتى َۆعیاري 

 و بىن  دروصذ چۆهێتى بە دەداث گرهگى خەڵك کە بەوماهایەي

ەڵداوى  جەواوي  زاهینى و درمەکان پەجا و هەخۆش ى صەَر

  جیاواز چارەصەري  وڕێگاو بەرچاوڕووى مێژوو  پاعان.زاهیاریەکان

 ڕێکارەکاوى و ئەزمىن  لە صىد جابخىاهرێذ خەڵك چاوي  پیػ دەخاجە

 .هەخۆعیەك دەردو َەر ڕوبەڕوبىهەوەي لە وەربگیرێذ ڕابدوو 

(Kelso,2013,p.710)   

 مامۆصخایان ,پەیماهگاکاهدا زاهکۆو  لەهاو فێرکاري  ئەرکى لە جگە

 هاوەهدە کەمپەینى لە بەعداریکردهیان ڕێگەي لە دەجىاهً

 َۆعیارکردهەوەي َەڵمەحى لە بگێڕن  گرهك ڕۆڵى جەهدروصدیەکان

 ۆركغۆپى صیمیىارو  کۆڕو لە بەعداریکردن :همىهە بۆ .َاواڵجیان

 و زاهکۆ کامپى دەرەوەي هاوەو لە جەهدروصدیەکان بابەجە بە جایبەث

 جۆڕەکۆمەاڵیەجیکان و جەکىەلۆجى صەردەمەعدا لەم .پەیماهگاکان

 لەو دەجىاهً و کردووە مامۆصخایان بۆ کارئاصاوى زۆر جاڕادەیەکى

 خەڵك  زۆرجریً بگاجە چاالکیەکاهیان و ڕێىمایى و پەیام ڕێگەیەوە

 . بەجایبەحى خىێىدکاران و بەگغتى

ی داجاكان  ٍو و عیكردهه ٍو  م : كۆكردهه ش ى صێیه به  

ی داجای  ٍو ی بۆ كۆكردهه و رێكاریاهه م ئه رجه , صه ٍو یه رووی كردٍ  دا و له عه م به له

و  روو,له  خرێىه صذ َاجىون,دٍ دٍ  كان به هجامه ی ئه ٍو و عیكردهه كه ٍو جىێژیىه

و  ر ئه صه رهجداهیان له ران و صه كادیمی جىێٍژ ی و ئه عدا پاشخاوی پیغه چىارچێىٍ

صذ  ئاصان دٍ  ربىو له حی دٍ َۆكارێكی یارمه  ری كردٍو صه یان له ٍو ی جىێژیىه جه بابه

.ی داجاكان ٍو ىێژان و كۆكردههرج به  یغتن به گه  

  كه ٍو ی داجای جىێژیىه ٍو كۆكردهه :باس ى یەکەم 

ێنراٍو به  ی زاوضتى و جۆرٍ ٍو كاوی جىێژیىه رێباٍز   هجامداوی لێٍر كاوی و چۆهێتى ئه كاَر

, رجىێژاهه ی به و داجای كۆكراٍو رێی عێىە  روو, پاعان له  یىه خه دٍ و  ٍو عیكردهه  ٍو

  و به ٍو كاوی جىێژیىه رێی رێباٍز  له  كرێً كه دٍ  هجاماهه و ئه هدن بۆ ئههگا ڵضه َه

,  ٍو دا ماهه كه فۆرمی راپرصیه  ی له دروصخه  ( فۆرمه3١و ) صذ َاجىن,له دٍ

صذ  دٍ  بۆ داجا به  ٍو كراون و عیكردهه  كان ئامادٍ اڵمی پرصیاٍر ی ٍو عێىە

. كرێً دٍ  كه ووٍ كاوی جىێژیىه َاجىٍ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: هاوی زاهکۆکان 1عێىەی ژمارە )

لە عێىەی صەرەوەدا هاوی زاهکۆکان و ڕێژەی مامۆصخاکاهیان ڕوون 

کراوەجەوە کە وەکى بەرجىێژی جىێژیىەوەکە پغدیان پێ بەصتراوە. ئەو 

ڕێژەیەظ بەعێىەیەکی یەکضان دیاریکراوە, واجە بۆ َەر زاهکۆیەک 

 : وەرگیراوە. 5١ڕێژەی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان عداٍر به  ی كۆلیٍژ (: ریٍژ2عێىەی ژمارە )

به عىێنى کارو واهەوجىەوەی مامۆصخایاوی   جه جایبه  ئەم عێىەیەدا

بەرجىێژ  ئەویػ دوو کۆلیژی جیایە: کۆلێژی زاوضخە مرۆڤایەجییەکان لە 

زاهکۆی صلێماوی, لەگەڵ کۆلێژی جەکىیکی کارگێڕی زاهکۆی 

َەڵبەجە بە لەبەرچاوگرجنى داجاکاوی عێىەی  پۆلیخەکىیکی صلێماوی.

 1: ی ژماٍرعێىە

كانعداربىوٍهاوی زاهكۆ به  

 

 

2: ی ژماٍرعێىە  

كانعداربىوٍبه هاوی كۆلیٍژ  
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پێغىو, ڕووهە لێرەعدا دیضان ڕێژەکە یەکضاهەو بۆ َەریەکێک لە 

 :.  5١کۆلێژەکان دەکاجە ڕێژەی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان عداربىٍ كاوی زاهكۆ به عه (: به3عێىەی ژمارە )

  ی كه عداربىاهه و به دیضان ئه  داث كه ( هیغاوی د3ٍ)  عێىەی ژماٍر

كىیكی  ش ى جه ردوو به َه  ربه صه  هجام دراٍو ڵ ئه گه یان له كه روپێىیه

كىیكی صلێماوی و  كىیكی کارگێڕیی زاهكۆی پۆلیخه كۆلێژی جه  میدیا له

ۆی كاوی زاهك جیه مرۆڤایه  كۆلێژی زاوضخه  یاهدن له ش ى راگه به

%  5١  % به5١ی  ڕێٍژ  به  كضان واجه كی یه یه عێىٍ  به  صلێماوی,  كه

 . ٍو جه كاهیان داٍو اڵمی پرصیاٍر و ٍو ظ بىون  دابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: پضپۆریی مامۆصخایاوی بەرجىێژ4عێىەی ژمارە )

( کە جایبەجە بە پضپۆریی مامۆصخایاوی بەرجىێژ, 4)  ی ژماٍر عێٍى 

,  صەر كراٍو کەیان له ٍو ی جىێژیىه و مامۆصخایاهه ئه  خاث كه ریدٍ دٍ

لۆجیای میدیا  كىه ردوو  پضپۆری جه َه  خاوەوی پضپۆریی جیاوازن.

ن, مدا كه ی یه پله  كێكیان له ر یه % بۆ َه15ی  رێٍژ  یاهدن  به و راگه

% 1١ی  رێٍژ  كان به گغخییه  هدیه یىٍ َا پضپۆری میدیا و په روٍ َه

ی  كاوی رۆژهامه مدان, پضپۆریه ی دووٍ پله  كێكیان له ر یه بۆ َه

% 5  ی رێٍژ  فسیۆهیػ لە پلەی صێهەمدان  به له لیكترووی و جه ئه

 لەکۆی ڕێژەی بەرجىێژاوی جىێژیىەوەکە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و  ی ئه پلەی زاوضخیى زۆریىه  وێذ كه كه ردٍ (دا د5ٍ)  ی ژماٍر عێٍى  له

)پرۆفیضۆری   یان كردٍو كه عداریی روپێىییه به  ی مامۆصخایاهه

:. 4١ر(ن, بەو پێیەظ لە پلەی یەکەمدا َاجىون بە ڕێژەی  دٍ یاریدٍ

اڵمی  ٍو  ی كه و مامۆصخایاهه واهیغدا ئه ئهدوای  َا به  روٍ َه

یان  كه رێٍژ  ی زاوضخییان مامۆصخایە كه پله  ٍو جه یان داٍو كه روپێىیه

یان  كه عداریی روپێىییه به  ی كه و مامۆصخایاهه %, پاعان ئه3١  له

, % 1١  ی له رێٍژ  ماهیػ به ئه  كه  ی زاوضخییان دكخۆرایه پله  كردٍو

عێكی  ماهیػ به دوای ئه  َا به روٍ َه  ٍو جه یان داٍو كه اڵمی روپێىیه ٍو

مامۆصخای   ٍو جه یان داٍو كه اڵمی روپێىیه ٍو  ی كه و مامۆصخایاهه جر له

  عێكی جر له َا به روٍ %.َه1١  یان له كه ریێٍژ  رن كه دٍ یاریدٍ

ن  و مامۆصخایاهه ئه  ٍو جه یان داٍو كه اڵمی روپێىیه ٍو  مامۆصخایان كه

 %1١  یان له كه واهیػ رێٍژ ئه  وی هازهاوی زاوضتى هین و كه خاٍو  كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كان عداربىٍ زی مامۆصخا به گه (: ٍر6عێىەی ژمارە )

  كه عداربىاوی روپێىیه ی به زۆریىه  داث كه ( پیغاوی د6ٍ)  ی ژماٍر عێٍى

ی  رێٍژ  عداربىوان به عێكی جری به به  %75ی رێٍژ  زی )هێر(ن به گه ٍر  له

ز  گه ردوو ٍر َه  خاث له ردٍ دٍ  ٍو ظ ئه مه زی )مێ(ن. ئه گه % ٍر25

ظ َۆكارێكی  ٍو ئه  دا كه كه ٍو جىێژیىه  له    كی كارایان كردٍو عدارییه به

 .  كه رگرجنى داجاكاوی روپێىییه بۆ ٍو  باعه

 

 

3: ی ژماٍرعێىە  

كانعداربىوٍكاوی  زاهكۆ بهعههاوی به  

 

 

4: ی ژماٍرعێىە  

كانعداربىٍپضپۆری مامۆصخا به  

 

 

زاوضتى مامۆصخایاوی بەرجىێژ(: هازهاوی 5) ی ژماٍرعێىە  

 

 

 

زی مامۆصخایاوی بەرجىێژگه(: ٍر6) ی ژماٍرعێٍى  

 

 

 



 Journal of the University of Garmian 7 (4), 2020 

  
Page 58 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: وەاڵمی بەرجىێژان صەبارەث بە ئەرکی َىعیاریی 7عێىەی ژمارە )

 جەهدروصتى

 

(دا کە جایبەجە بە وەاڵمی بەرجىێژان دەربارەی 7)  ی ژماٍر لە عێٍى

ئەوەی کە ئەرکی َىعیارکردهەوەی جەهدروصتى لە صەروبەهدی 

باڵوبىوهەوەی ڤایرۆس ى کۆرۆهادا لە ئەصخۆی کێیە؟ ئەوە بەرچاو 

عداری  به  ی كه و مامۆصخایاهه ی ئه زۆریىه  دەکەوێذ كه

ی  ٍو َۆعیاركردهه  پێیان وایه :(55)  یان كردٍو كه روپێىیه

  ٍو ظ ئه مه ئه  . كه كاهه هدروصدیه جه  رماهگه هدروصتى كاری فه جه

  رماهگه جا و ڤایرۆصێكی وادا فه ی په ٍو كاحی باڵوبىهه  خاث له ردٍ دٍ

باش ى رۆڵی خۆیان بگێرن. لە   كان دەعێذ زۆر به هدروصخییه جه

زیاد لە وەاڵمێک َەمان عێىەدا کە )بەرجىێژ بۆی َەبىوە 

  كه  %ی مامۆصخایان پێیان وایه55ی  رێٍژ  َەڵبژێرێذ(,

  كه  و الیەهاهەی مىو ئه هدروصتى ئەرکی َه ی جه ٍو َۆعیاركردهه

 دا.  كه ٍو جىێژیىه  دیاریكراون له

  %ی مامۆصخایان پێیان وایه45  ی له ئەمە لەکاجێکدایە کە رێٍژ

ش  مه ئه  یاهدهه. زگاكاوی راگه دٍ ركی هدروصتى ئه ی جه ٍو َۆعیاركردهه

یاهدن زیاجرو صەخختر  زگاكاوی راگه ركی دٍ ئه  خاث كه ردٍ دٍ  ٍو ئه

  َا روٍ دا. َه یه م عێٍى ی ڤایرۆصێكی له ٍو كاحی باڵوبىهه دەبێذ له

ی  ٍو ركی َۆعیاركردهه ئه   %ی بەرجىێژەکان پێیان وایه3١

حی  زاٍر ٍو  ربه وی صهكا هدٍ هدروصتى كاری  دكخۆر و كارمه جه

%ی مامۆصخایان پێیان 2١  ی رێٍژ   هدروصخییە. جگە لەواهەظ جه

ث و  هدروصتى كاری حكىمه كیى َۆعیاری جه ٍر ركی صه ئه  وایه

ی  ٍو كاحی بالوبىهه  بێذ له دٍ  كه  جه حكىمه  ر به زگاكاوی صه دامىدٍ

 .  كه ایرۆصهی ڤ ٍو بالوبىهه  رگرجً له به  ڤایرۆصدا رۆڵ بگێرن له

ئەوەی لەم عێىەیەدا جیگەی صەرهجە ئەوەیە کە کەمتریً ڕێژەی 

بەرجىێژەکان پێیان وایە ئەو ئەرکە لە ئەصخۆی مامۆصخایاوی 

:یە, هیغاوی دەداث کە بەرجىێژەکان 15زاهکۆدایە. ئەو ڕێژەیە کە 

لە کەمتریً باردا خۆیان بە بەرپرش و ئەرکدار دەزاهً لە 

بەرامبەر مەجرس ى و عێىازەکاوی  َىعیارکردهەوەی خەڵک

 خۆپاراصتن لە کۆرۆها و َەر پەجایەکی دیکە لەهێى کۆمەڵگەدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ئەو وەاڵماهە دەخاجەڕوو کە بەرجىێژان داویاهەجەوە8) ی ژماٍر  عێٍى

كی  كى مامۆصخایه صەبارەث بەو پرصیارەی کە ئایا َەریەکێک لەوان ٍو

 ؟ هدروصتى كردٍو ی جه ٍو عداریی َۆعیاركردهه زاهكۆ به

و  ی  ئه زۆریىه  بەگىێرەی داجاکاوی کە دەصتى َەردوو جىێژەر کەوجىون,

  عداریی له به  یان كردٍو كه عداری روپێىییه به  ی كه مامۆصخایاهه

  % كه75  ی بە  رێٍژ  هدروصدیدا كردٍو ی جه ٍو َۆعیاركردههحی  ڵمه َه

رعاوی  ركی صه ئه  ی مامۆصخایاوی زاهكۆ به زۆریىه  یه ٍو ظ ماهای ئه مه ئه

كاحی   ن له هدروصدیدا بكه حی جه مله َه  عداری له به  زاهً كه خۆیاوی دٍ

% 25ی  رێٍژ  َا به ٍو َادا, َه جا و ڤایرۆصێكی ٍو ی په ٍو روبىهه رووبه

هدروصدیدا  ی جه ٍو حی َۆعیاركردهه ڵمه َه  عدارییان له مامۆصخایان به

 .رعاوی خۆیاوی هازاهً ركی صه ئه  و به ٍو كردٍ هه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( کە جایبەجە بە پاڵىەرەکاوی بەعداریکردوی 9)  ی ژماٍر عێىە

مامۆصخایاوی زاهکۆ لە َەڵمەحی َىعیاریی جەهدروصتى لە صەروبەهدی 

مەبەصذ لەو بەرجىێژاهەیە کە وەاڵمەکاهیان –باڵوبىوهەوەی کۆرۆهادا 

و  %ی ئه85  ی رێٍژ  خاث كه ریدٍ بەڵێ بىوە, ئەم عێىەیە دٍ

,ع به  ی مامۆصخایاهه رپرصیارێتى خىدی و  صتى به كى َه ٍو  دارییان كردٍو

كاحی   له  ظ ماهای وایه مه ئه  عدارییان كردووە. جاکەکەس ى به

 

كاحی  هدروصتى لهی جهٍو(: ئەرکی َۆعیاركردهه7) ی ژماٍرعێٍى

دا.19ی ڤایرۆس ى كۆڤیدٍوباڵوبىهه  

 

 

ی ٍوَۆعیاركردهه عداری مامۆصخایاوی زاهكۆ له(: به8) ی ژماٍرعێٍى

.هدروصدیداجه  

 

 
 

.هدروصتىَۆعیاری جه عداریكردن لهكاوی بهٍر(: پاڵىه9) ی ژماٍرعێىە  
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ركی  كى ئه خۆعیدا مامۆصخایان ٍو جاو هه جرس ى و په ی  مه ٍو روبىهه روبه

ن. لێرەدا صەرهج دەدەیً  كه دٍ  ٍو عداریی َۆعیاركردهه رعاهیان به صه

( کە لەویاهدا 8وەاڵمی بەرجىێژان بۆ عێىەی ژمارە ) کە جیاواز لە

کەمتریً بەرجىێژ بەئەرکی خۆیاوی دەزاهً بەعداربً لە َەڵمەحی 

َىعیاریدا, بەاڵم لەم عێىەیەدا وەکى کاری جاکەکەس ى و پالىەرێکی 

 خىدی جەماعای ئەو ئەرکە دەکەن.

َەر لەم عێىەیەدا کە بەرجىێژ بۆی َەیە زیاجر لە بژاردەیەک 

كى  :ی مامۆصخایان لەو باوەڕەدان کە ٍو4١صدىیغان بکاث, ڕێژەی دە

كاوی صەرعاوی خۆیان وەک مامۆصخا لە هاوەهدەکاوی  ركه ئه  عێك له به

 ن. كه هدروصتى دٍ ی جه ٍو َۆعیاركردهه  فێرکردهدا بەعداری له

یان  كه عداری روپێىیه به  ی كه و مامۆصخایاهه عێكی جر له َا به روٌٍ  

  ی گروپه چىارچێىٍ  ركێك له كى ئه %  ٍو25  ی له رێٍژ  به  كردٍو

 هدروصتى. حی جه مله بۆ َه  عدارییان كردٍو كاهدا به خغه خۆبه

:ی بەرجىێژان داهیان بەوەدا هاوە کە 1١ئەوەی دەمێىێخەوە, ڕێژەی 

لەژێر کاریگەریی َەڵىێضذ و بەعداریی دەوروبەرەکەیاهەوە 

 بەعدارییان کردووە.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( کۆی ئەو داجایاهە لەخۆدەگرێذ کە پەیىەصتن 1١)  ی ژماٍر عێىە

بە ماوەو کاحی خۆجەرخاهکردوی مامۆصخایاوی زاهکۆ )بەرجىێژان( بۆ 

بەعداریکردن لە َەڵمەجەکاوی َىعیاریی جەهدروصخیى جایبەث بە 

 ڤایرۆس ى کۆرۆها. 

و  م ئه كه ی یه پله  عێىەکەی صەرەوە دەریدەخاث کە به

  به  ٍو جه یان داٍو كه اڵمی پرصیارەکاوی روپێىیه ٍو  ی مامۆصخایاهه

  ( كاژێر كاجیان بۆ ئەو مەبەصخەی صەرەوە3-1)  % ماوەی75ی  رێٍژ

  ی كه و مامۆصخایاهه عێكی جر له  َا به روٍ جەرخان کردووە. َه

( 11%یە ماوەی )15کە رێژەکەیان   یان كردٍو كه عداریی روپێىیه به

ە کاحی خۆیان بەخغیىە بۆ بەجێهێىاوی ئەرکی  كاژێر و زیاجریان ل

 وهی جەهدروصتى.  َۆعیاركردهه

( کاجژمێرە, ئەو ماوەیەیە کە کەمتریً 1١-7بژاردەیەکی جر کە  )

ڕێژەی بەرجىێژان جەرخاهیان کردووە بۆ بەعداریکردن لە 

َەڵمەجەکاوی َىعیاریی جەهدروصتى, ئەو ڕێژەیەظ وەک لە 

 . :15عێىەکەدا دیارە دەکاجە 
 

 

یەکێک لەو پرصیاراهەی کە جىێژیىەوەکە َەوڵیداوە وەاڵمی 

پێىیضتى لەبارەوە بەدەصذ بکەوێذ, ئەوەیە کە بگاث بە ئەهجامی 

دروصذ دەربارەی ئەو عێىازاهەی کە بەرجىێژان وەکى ئامرازێک 

صىودیان لێ وەرگرجىوە بۆ بەعداریکردن لە َەڵمەجەکاوی 

( لەصەر بىەمای 11) ی ژماٍر  َىعیاریی جەهدروصدیدا. عێىە

 وەاڵمی بەرجىێژان, 

ڕێژەی بژاردەکاوی بەردەم ئەو پرصیارەی ڕوون کردووەجەوە کە لە پلەی 

یەکەمدا مامۆصخایاوی زاهکۆ پغدیان بە جۆڕە کۆمەاڵیەجییەکان 

 :ی کۆی بەعداربىوان. 4١بەصخىوەو ڕێژەکەظ گەیغخىوەجە 

خایاوی زاهکۆظ ئەو وەاڵمەی صەرەوە دەرخەری ئەو ڕاصخییەیە کە مامۆص

َاوعێىەی چین و جىێژەکاوی دیکەی کۆمەڵگەی کىردەواری 

ێىەری کارای جۆڕە کۆمەاڵیەجییەکان بۆ زۆر کارو ئەرکی ڕۆژاهەیان.   بەکاَر

كان  م صایخه ی دٍو پله  َا عێىەکە دەریدەخاث کە بەرجىێژەکان به روٍ َه

%, بەدوای 3١  ی له رێٍژ  َێنن به كاردٍ یاهدن به كاوی راگه هاڵه و كه

هدروصتى  كاوی َۆعیاری جه گغدیه  ئەمەعدا َەردوو بژاردەی )گروپه

كاوی زاهكۆ( پێکەوە پلەی  (و )گروپ و لیژهه م بارودۆخه ث به جایبه

ظ  مه %ی کۆی وەالمی بەرجىێژان. ئه15ی  صێهەمیان گرجىوە بە رێٍژ

ایبەث بە صەرباری َەبىووی گرووپ و پەیجی ج  كه  جاٍو كه روون دٍ  ٍو ئه

بەظ و کۆلێژو لیژهەکان لە جۆڕە کۆمەاڵیەجییەکاهدا, کەچی 

ێىان و صىودوەرگرجً  مامۆصخایاوی زاهكۆ کەمتر پابەهدبىون بە بەکاَر

 لەو میيبەراهەی کە مۆرکێکی جاڕادەیەک فەرمییان َەیە. 

 

 بەَۆی فرەیی عێىازەکاوی گەیاهدوی پەیامەکاهەوە, چۆهیەحی

بەعداریکردوی بەرجىێژان لە چاالکییەکاوی پەیىەصذ بە َىعیاریی 

ظ یەکێکە لەو پرصیاراهەی کە ئەم جىیژیىەوەیە َەوڵیداوە -جەهدروصتى

 زاهیاری پێىیضتى لەبارەوە دەصذ بکەوێذ. 

اجىو لە َۆعیار كردهه11)  ی ژماٍر عێىە .وەکاهدا (: عێىازی بەکاَر  

 

كاوی  (: چۆهیەحی ئەهجامداوی چاالكیه12)  ی ژماٍر عێىە

  بەرجىێژاهەوە لەالیەن  كه ٍو َۆعیاركردهه
 

حی َۆعیاری ملهی جەرخاهکراو بۆ َه-(: ماوە كاث1١) ی ژماٍرعێىە

.هدروصتى لەالیەن بەرجىێژاهەوەجه  
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( ئاعکرای دەکاث کە مامۆصخایاوی زاهکۆ بە پلەی 12عێىەی ژمارە )

یەکەم لەڕێی هىوصین لە ڕۆژهامەکان و جۆڕە کۆمەاڵیەجییەکاهەوە 

:ی کۆی 6١پەیامەکاوی خۆیان گەیاهدووە, ئەو ڕێژەیەظ گەیغخىوەجە 

مامۆصخایان چاالكی   كه  ٍو كاجه دوپاث دٍ  و راصدیه ظ ئه مه بەرجىێژان. ئه

گروپاث و   ی له ٍو ك له ٍو  س ى پێ باعتٍر كه  ث و جاكه یاری جایبهو َۆع

 ن.  دا كار بكه لیژهه

هگ و  دٍ  م به ی دٍو پله  ئەمە لەکاجێکدایە کە مامۆصخایاوی زاهکۆ به

ن و ڕێژەی  كه لڤسیۆهەوە چاالكیى َۆعیاری دٍ رادیۆ و جه  ڤیدیۆ له

 %.3١ئەماهەظ گەیغخىوەجە 

ی  پله  روو به  جیه ر خضخىیه جىێٍژ  ی كه و بژارداهه همىو ئ َا َه روٍ َه

 .  % یه1١ی  كه رێٍژ  م دێذ كه صێهه

لێرەدا ئاعکرادەبێذ کە َیچکام لە بەرجىێژەکان بە عێىەی مەیداوی 

 بەعدارییان هەکردووە لە چاالکییەکاوی َىعیاریی جەهدروصدیدا.

 

 

  ی چی جۆرێك له رێگه  له  كه  ٍو كاجه ( روووی د13ٍ) ی ژماٍر عێٍى

  جۆرێكه  و به  ٍو كاجه كاوی بالودٍ مامۆصخایان َۆعیاریه   ٍو چاالكیه

چاالكی   عداری َیچ جۆرێك له به  كه  یه ٍو مدا  ئه كه ی یه پله   له  كه

  ٍو كاجه روون دٍ  ٍو ظ ئه مه ئه  % كه7١ی  كه رێٍژ  كردٍو یداهیم هه مه

و چاالكی  كردٍو یداهیان هه عداری َۆعیاری مه وی زاهكۆ به مامۆصخایه

ردوو چاالكی  مدا َه ی دٍو پله  َا له روٍ , َه صیان پێ باعتٍر كه  جاكه

و ر  ی پۆصخه ٍو هجامداوی صیمیىار ۆرك عۆپ و بالوكردهه ئه

% بۆ 15ی رێٍژ  كاوی مامۆصخایان دێذ به عه  ث به كاوی جایبه رێىمایه

ڵ گروپ و  گه مدا كاركردن له ی صێهه پله  َا له روٍ كێكیان, َه ریه َه

 %10 ی رێٍژ  كان دێذ به لیژهه

( زاهیاریمان دەداحێ دەربارەی ئەو جىێژو الیەهاهەی 14)  ی ژماٍر عێىە

کە لەالیەن بەرجىێژاهەوە َەڵمەحی َىعیاریی جەهدروصخییان 

ئاراصخە کراوە. بەپێى عێىەکە زۆریىەی ڕەَای بەرجىێژان پەیامەکاوی 

َىعیارییان ئاراصخەی صەرجەم چین و جىێژەکان کردووە, ئەوەظ 

 %. 9١ی  رێٍژ  َاجىوە به م كه ی یه پله  به

% مامۆصخایاوی زاهکۆ 3١ی  رێٍژ  م و به ی دووٍ پله  َا به روٍ َه

. بەدوای  ی خىێىدكارەکاهیان كردٍو پەیامەکاوی َىعیارییان ئاراصخه

ئەواهیغدا کەهاڵەکاوی ڕاگەیاهدن و ڕاگەیاهدهکاران َاجىوە کە 

 %.25پەیامەکاهیان ئاراصخە کراوەو ڕێژەکەظ گەیغخىوەجە 

دواَەمین بژاردە الی بەرجىێژان کە دەصدىیغاهیان کردووەو 

پەیامەکاوی َىعیاریی جەهدروصخییان ئاراصخە کردوون, جىێژی 

:ی بەرجىێژان پەیامەکان خۆیان 2١مامۆصخایاهە کە جەنها ڕێژەی 

 ئاراصخە کردوون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لەصاحی باڵوبىوهەوەی َەر هەخۆش ى و پەجایەکدا, جۆرێک لە جرش و 

ەڵدەداث, ڕەهگە یەکێک لە بىەماکاوی  عڵەژان لەهێى خەڵکدا صەَر

َەڵمەحی َىعیارکردهەوە ئەوە بێذ کە صەرباری زاهیاری گرهگی 

اوی ك (: چۆهیەحی ئەهجامداوی چاالكیه13)  ی ژماٍر عێىە

  لەالیەن بەرجىێژاهەوە  كه ٍو َۆعیاركردهه

 

(: ئەواهەی کە َىعیارکراوهەجەوە14)  ی ژماٍر عێىە  

 

 

 

هێىان هگی له(: ڕادەی پاراصخنى َاوصه15) ی ژماٍرعێىە

  جرصاهدهدا  و ٍوَۆعیاركردهه
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پەیىەصذ بە خۆپارێسی و چارەصەر, ئەو جرصەظ لە َەهاوی خەڵکدا 

بڕەوێنرێخەوە. لەصەر ئەو بىەمایەظ, ئەم جىێژیىەوەیە مەبەصتى بىو 

بەو دەرەهجامە بگاث کە ئایا بەرجىێژەکان لە صەروبەهدی ڕاپەڕاهدوی 

ئەرکی َىعیاریی جەهدروصدیدا جا چەهد جىاهیىیاهە َاوصەهگی ڕابگرن 

 یارکردهەوەی دروصذ و جرصاهدوی خەڵکیدا؟  لەهێىان َىع

زۆریىەی بەرجىێژەکان لەوە   كه  ٍو كاجه روون دٍ  ٍو ( ئه15)  ی ژماٍر عێىە

دڵىیان کە جىاهیىاهە ئەو بااڵوضە ڕابگرن, ڕێژەی ئەماهە گەیغخىوەجە 

 :ی کۆی وەاڵمی بەعداران. 55

دهێكیان َیچ جرصاه  كه  %ی بەرجىێژان پێیان وایه25ی  پاعان رێٍژ

. كردۆجه باڵوهه    ٍو

%ی بەرجىێژان لەهێىان 15  عێىەکەی صەرەوە پێمان دەڵێذ کە ڕێژەی

دڵىیایی ڕەَاو هادڵىیاییدا ماوهەجەوەو پێیان وایە کە )جا ڕادەیەک( 

 هگییە بپارێسن. َاوصه  ئەو  جىهیىیاهه

 

( ئەو ڕێکاراهە دەخاجەڕوو کە بەرجىێژان بەکاریان 16عێىەی ژمارە )

َێىاوە بۆ دروصخکردوی کاریگەری و گەیاهدوی پەیامەکاوی َىعیاریی 

 جەهدروصتى الی خەڵک. 

:ی کۆی 7١لێرەدا ڕوون کراوەجەوە کە زۆرجریيیان بە ڕێژەی 

بەرجىێژان پەهایان بردووەجە بەر ڕووهکردهەوەی ڕادەی مەجرصیى 

 خىدی ڤایرۆصەکە لەصەر جەهدروصتى جاکەکەش و کۆمەلگە. 

ری  ی كاریگه ٍو ئەواهەش ى پەهایان بردووەجە بەر روهكردهه

ی دووەمی گرجىوە بە كه پلە ڤایرۆصه  هجامی جىعبىون به رئه دٍ

% پیغاهداوی 35ی  رێٍژ  م و به ی صێهه پله  َا به روٍ . َه :5١رێژەی 

بۆ   بىون  جىش ى ڤایرۆصەكه  دێً كه  ش و والجاهه و كه ی ئه همىهه

 خۆیان بپارێسن.  ٍو یه و رێگه له  ی كه ٍو ئه

(دا ئەوەیە کە 16دواَەمین و ڕێژەو بژاردەظ لە عێىەی ژمارە )

صسای   ی كه ٍو ی ئه ٍو ن پەهایان بردووەجە بەر روهكردههبەرجىێژا

هابً,   كه هدی رێىمایه پابه  ی كه صاهه و كه بۆ ئه  یاصای چۆهه

 :. ١5ڕێژەکەظ گەیغخىوەجە جەنها 

 

 

ی  رێگه  له  هگێىه ڵضه مامۆصخایان َهی  ٍو كاوی َۆعیاركرهه كاٍر

 : ٍو راهه م پێىٍ ئه

دیاریكردوی   كه  ٍو كاجه روون دٍ  ٍو ( ئه17)  ی ژماٍر عێىە 

جایی ڤایرۆس ى  په  ث به باٍر ی مامۆصخایان صه ٍو َۆعیاركردهه

  % ژماٍر45ی  رێٍژ  م و به كه ی یه پله  به  كه  جۆرێكه  كۆرۆها به

  به  هه  خاث كه دٍ ٍر دٍ  ٍو ظ ئه مه ئه  هك  ڵبژێراٍو ( َه3)

كی زۆر باظ و  یه عێىٍ  به  هه  ٍو  رظ و باڵو خراپه كی په یه عێٍى

ردوو  % َه2١ی  رێٍژ  م و به ی دووٍ پله  َا به ٍو , َه رێكخراٍو

  خاث كاٍ ردٍ دٍ  ٍو ظ ئه ئمه  ( دێذ كه2( و )1)  ژماٍر

ڤایرۆس ى كۆرۆها   ث به باٍر كاوی مامۆصخایان صه ٍو َۆعیاركردهه

َا  روٍ . َه دیار هیه  كی پێٍى و َیچ رێكخراویه  و خراپه زۆر باظ هیه

  كه  لبژێراٍو ( َه4) % ژماٍر1١ی  رێٍژ م و به ی صێهه پله  به

ی مامۆصخایان پێیان  عه و به ئه  خاث كه ردٍ دٍ  ٍو ظ ئه مه ئه

كی  یه خایان جا رادٍی مامۆص ٍو كاوی َۆصیاركردهه كاٍر  كه  وایه

  % ژماٍر5ی  رێٍژ  م و به چىاٍر  َخا به روٍ دیهاجىن, َه  باظ به

ی  ٍو كاوی َۆعیاركردهه كاٍر  مان پێیان وایه ئه  كه  ڵبژێراٍو ( َه5)

 . مامۆصخایان زۆر باظ و رێكخراو بىٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جا چ ئاصدێک بەرجىێژان لە   كه  ٍو كاجه روون دٍ  ٍو ( ئه18)  ی ژماٍر عێىە

گەیاهدوی پەیامی َىعیاریی جەهدروصخیى جایبەث بە ڤایرۆس ى کۆرۆها 

 ئاماهجەکاهیان پێکاوە؟ 

ی  پله  به  جۆرێكه  زاهیارییە بەدەصتهاجىەکاوی هاو ئەم عێىەیەظ به

ظ دەرخەری ئەو  مه ئه  %.35ی  , واجە رێٍژ ڵبژێراٍو ( َه3)  م ژماٍر كه یه

  باش ى به  ی مامۆصخایان به ٍو كاوی َۆعیاركردهه ئاماهجه  راصخییەیە کە

كی  یه بەعێىٍ  هه  و دیهاجىوٍ یەكی باظ به عێىٍ  به   هه  واجه  َاجىٍ, دیىه

ری َۆعیاری  (: دیاریكردوی عێىازی كاریگه16)  ی ژماٍر عێىە

 َاواڵجیان  بهر  رامبه به

 

ی  ٍو كاوی َۆعیاركرهه هگاهدوی كاٍر ڵضه (: َه17)  ی ژماٍر عێىە

 مامۆصخایان

 

كاوی (: ئاصتى بەدیهاجنى ئاماهجه18) ی ژماٍرێىەع

  مامۆصخایان الی ٍوَۆعیاركردهه
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َاجىٍ. بە واجایەکی جر, ئەو وەاڵمە لەهێىان َەردوو  دیىه  حی به واٍو جه

 بژاردەی ئاماژەبۆکراوی صەرەوەدایە. 

ظ  مه ئه  % كه3١ی  ڕێٍژ  به  ( َاجىو2ٍ)  میغدا ژماٍرٌ  ی دوو  پله  له 

  َاجىٍ ىهدی  كی زۆر باظ به یه عێٍى  كاوی َۆعیاری به ئاماهجه  ماهای وایه

  % پێیان وایه2١ی  رێٍژ  به  (  َاجى1ٍ) م ژماٍر ی صێهه پله  َا به روٍ , َه

.  َاجىٍ دی هه یك به َیچ عێىٍ  كاوی َۆعیاری مامۆصدیان به ئاماهجه  كه

( َاجىوە کە ڕێژەکەی گەیغخىوەجە 4)  م ژماٍر ی چىاٍر پله  َا به روٍ َه

ك  یه كان جا رادٍ ئاماهجه  یان وایهی مامۆصخایان پێ عه م به ئه  كه  %,1١

% 5ی  رێٍژ  و به ( َاجٍى5)  م  ژماٍر ی پێىجه پله  َا به روٍ دیهاجىن, َه  به

كاوی مامۆصخایان  ئاماهجه  كه  ی مامۆصخایان پێیان وایه عه م به ئه  كه

حی  واٍو جه  جای ڤایرۆس ى كۆرۆها به ی په ٍو َۆعیاركردهه  ث به باٍر صه

 .ٍ دی َاجى  به

 ٍو  هجامى جىێژیىه رئه دٍ :باس ى دووەم 
 

  یغخىن كه هجامێك گه  هد ئه چه  یدا به ٍو م جىێژیىه ران له جىێٍژ

 ڕوو:  جه خراوهه  ٍو خىاٍر  گرهگتریيیان له

كاوی زاهكۆی  جیه مرۆڤایه  یاهدوی كۆلێژی زاوضخه ش ى  راگه ردوو به َه  -1

كىیكی كارگێری زاهكۆی  كۆلێژی جه  كىیكی میدیا له ش ى جه صلێماوی و به

پارێسگای صلێماهین و   ظ له ردوو به كىیكی صلێماوی َه پۆلی جه

جای ڤایرۆس ى كۆرۆهادا  كاحی په  و مامۆصخاكیاهیان له یه خىێىدكاریان َه

ی  ٍو بۆ ئه  ٍو كردٍ هدروصدیان باڵودٍ حی جه زاٍر كاوی ٍو رێىمایه

 ی. هد بً پێىٍ خىیىدكاراهیان پابه

جىاهً روڵێكی باظ  كاهدا دٍ یراهه و قه كاحی كێغه  مامۆصخایاوی زاهكۆ له -2

هدی  ن پابه كه ی دٍ قضه  به  ی كه واهه كاهین و ئه ی خىێىدكاٍر ٍو ببین بۆ ئه

 ن. جێى بكه كان بً و جێبه رێىمایه

ی  ٍو ركی َۆعیاركردهه ئه  كه  مامۆصخایاوی زاهكۆ پێیان وایه -3

  كى ڤایرۆس ى كۆرۆها له جایی ٍو یران و په احی قهك  هدروصتى له جه

بۆ   كاهه هدروصدیه جه  رماهگه هدروصتى و فه حی جه زاٍر صخۆی ٍو ئه

  كان, چىهكه هدروصدیه جه  ٍو ركردوی رێىمایی و َۆعیاركردهه دٍ

ی  پله  حی به كاهیه هدٍ هدروصخیى و كارمه حی جه زاٍر وخۆ كاری ٍو راصخه

یاهدن و مامۆصخایاوی  زگاكاوی راگه واهیػ دٍ ای ئهدو   م و ٍو كه یه

 زاهكۆ.

ی ڤایرۆس ى كۆرۆهادا مامۆصخایاوی زاهكۆ  ٍو كاحی باڵوبىهه  له -4

ی  ٍو )باڵوكردهه  به  ریان داٍو ماٍو ی جه ٍو وڵی َۆصیاركردهه َه

عداری  ئاصتى خۆپارێسی و به  یان له ٍو رێىمایی و َۆعیاركردهه

  ر له ماٍو ی جه ٍو كان و َۆعیاركردهه فسیۆهیه له جه  رهامه به  كردن له

 كان. جیه اڵیه كۆمه  جۆرٍ  حی خۆیان له ژماری جایبه یجی و َه ی په رێگه

كان  هدروصدیه جه  ی َۆعیاریه ٍو كاحی باڵو كردهه  َا له روٍ َه -5

هێىان   بااڵوضێكی باظ رابگرن له  مامۆصخایاوی زاهكۆ جىاهیىیاهه

  ث به باٍر صه  ٍو ڵ َۆعیاركردهه گه له  كه ڤایرۆصه  جرصاهدن له

 . كه ڤایرۆصه

  ٍو پێغيیاری  جىێژیىه :باس ى صێیەم 

رارن  الی جىێٍژ  م راصپاردەیە دا ئه یه ٍو م جىێژیىه ئاكامی هىصینى ئه  له

ی  ٍو كى جىێژیىه واوی دواجر جاٍو ٍر روو بۆ لێكۆڵه  یىه یخه بىو دٍ  اڵله گه

 ن ر بكه صه لهزاوضتى 

کاریگەري چاالکیەکاوى  مامۆصخایاوى زاهکۆ لە َەڵمەحى  

َۆعیارکردهەوەي َاواڵجیان لە پەجاي ڤایرۆس ى کۆرۆها. گرهگە 

بساهرێذ جاچەهد کارو چاالکیەکاهیان کاریگەري لەصەر ڕەفخاري 

 َاواڵجیان دروصذ کردووە .

     صەرچاوەکان 

 ی کىردی:چاوەصەر 
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