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وه هييچه ند کلتور ی نهيشبه پ انسانديستيکر یژاه یشتوانيدان     

نيش که شکهتان پکورت کراوه یاريزان کنده وههۆيبه و ه شهۆخ مانک هاتووه که پ هيوه چه ند داخواز وهن ئ هيال له  

نيبکه دراوم و گرکه کترداهي ڵله گه مانيندوهپ یبه توند بکه ده نيژده کداکات له مهزانن ئده کروههه  

؛بوونه کتر؛دوور ل شيوئاشنان ئه یگه له وهگومان ئ که ب کفهووممه  

. کانارهڕيب یوامردهبه ۆدا بده ڵودا ههم کاتهله هيدلهبه/نۆمۆ. کنيگرنه یکه به هه ند نيناتوان مهو ئ نگهيگر رۆردوام زبه وهئه
 که هيعناهو مبه وه. ئهچده وهڕبه یترننتهيئ یوهبه ش انيکانب و قوتابخانه کارهکتهمه زانن کهده وهله ئ کندک هروههه

یتوانر دهگهئه نهکار ب به نۆفلهته داتههو حا. لههيهه وهئ یکانارهيپرس یجواب یرگرتنو وه یندوهپ یمکانيئ  

یفونعه یرگربه یوهرهست پاککهموچاو و دهده یکوو ماسکوه کراوهل یرگربه یللوپهکه ت بهبارهسه ارمانيند پرسچه مهئ  

کار  ن بهکهکار ده یندروستته یشبه له که کسانکه نهيال س لهناکات و به یرگربه نهيژخادر ماسک به موچاو:ده یماسک
تد  

 هيدلهواو بوه و بهته کنموو شوله هه یگشت . بهتهحمهزه رۆز وهئه ینانست هدهوه: یعفون یرگربه یوهرهست پاککهده
. هيهه یباش یرگهيکار که ئاو و سابوونه ت،کار د به کلگه داهم حاله که یوه. ئههيين وهت بهبارهسه یکتارمهي چيه یمکانيئ

بشوات ۆیو زوو زوو خ یباش به ۆڤمر که هيوهئه یننوڕ نيباشتر  

بنوام دهردهبه یرچوون تاکو کهده که یارانهڕيو بکه ئه کردوه انياريپرس کنده  

 یوامردهبه یوانڕچاوه دب مهئ که هيوهئه گوتراوه وهتههوده نهيال که له یوهئه مبه ،هيين ارهيم پرسبه وهجواب دانه یمکانيئ
ر سه له اتريز یاريزان. ٢٠٢٠ ليئاپر ی١٣ یژۆر یتا ئاخر هيوهم ش. بهنيبب سکهۆپاک/پ یديع یتا دواقورسانه هه ارهڕيو بئه
ێدرده یکشهپ کهزعهوه   

 نيقورستر کانارهڕيکرد. ب کهسهۆريوا یاگرتنڕ یدئوم به کريدبند تهچه ینجامئه به یستت دهحکومه ٢٠٢٠ یمارس ی١٢ له
بوومانه تداو یو ئاشت حسو یکات له مهئ که ننيرترگهيو کار  

نمانهئه یکانهخا نينگتريو گر بوام دهردهبه ليئاپر ی١٣گوترا تاکوو  کروههه  

بهه انيوانن تريم کهي تداهحا نيمترکه له ستهيوپ مووهه  

رپا به ژنن و جکهرزش مهوه وهکهپ رۆز یگروپ . بهنيبنه کداس له گروپکه نجپ له اتريز باشتره ن،يوهرهده له که یمهده وئه
نکهمه  

 يیراخ و به ۆکانت بشستهده وهرهده هيبچ یوهئه شباش و زوو زوو. پ یکهيوهش ست بهده یشوردن وام بن لهردهکه به نگهيگر
یدهم و چاوت نهده ست لهده که بده ڵو.ههۆکانت بشستهده سانيد ۆیخواردن بخ یوهئه شو پ ما ۆب وههاتنه یدوا  

یساغ تيزان که یوهئه یدوا کژڕۆتا هه وههينبم وههما له ستهيوپ هيهه تشهرئسه اکوي گرتوه تتمههه ڕگهئه  

ب کترل ئاگاتان  

رتونڕگ کڕينه ميک  

انسانديستيکلتوور له کر ڕپ یگامهۆک ۆیگفتوگ ۆب ننوڕ  


