
بوڵتەىن میدیایی 

پێشـــــــەکییەک لەبارەى  

                                        پڕۆژەیەکــى ڕێکـــخراوی ئینتەرنیوزە کە لە الیەن نوسینگەى کاروبارى مرۆیى 
ئامانجەکەى  و  دەکرێت  کۆمەک  نێودەوڵەتی  پەرەپێداىن  بۆ  ئەمریکى  دامەزراوەى  بە  سەر 
ڕێکارە  لەبارەى  چەواشەکاریانەیە  و  دەنگۆ  زۆرەى  و  خێرا  بوبوونەوە  ئەو  بەرەنگاربوونەوەى 
تەندروستییەکاىن کۆڤید-١٩ و ڤاکسینی کۆڤید-١٩ەوە کە پێشتر وێنەى نەبووە لە نێو ئەو دانیشتووانە دۆخ 
هەستیارانەی زەرەرمەندى قەیرانە مرۆییەکانن. لە عێراقدا، Rooted in Trust لەگەڵ میدیا و ڕێکخراوە 
کۆمەیەتییەکان و کارەکتەرەکاىن بوارى تەندروستى و مرۆییدا کاردەکات بۆ ئەوەى ژینگەیەکى زانیارىی 
باکورى  لە  نێوخۆییەکاىن  ئاوارە  پێداویستییەکاىن  بەدەمەوەهاتنى  تواناى  کە  بنێن  بنیات  تەندروستتر 

عێراقدا هەبێت بە ئامانجى ڕێگریکردن و کەمکردنەوەى زانیارىی چەواشەکار و نادروست.

مـــیـــــــتــــــــۆد

                                 لـــــە عێــــراقدا هەڵدەسـتێت بە کۆکردنەوە و ئیــدارەدان و 
چارەسەرکردىن هەر حاڵەتێکى پڕۆپاگەندەى ئۆنالین و ئۆفالین لەبارەى کۆڤید-١٩وە 
نیگەرانین  مایەى  کۆمەڵەخەڵکانەى  ئەو  و  دەستنیشانکراون  کە  کۆمەڵگایانەدا  لەو 
(ئافرەتان و کەمئەندامان و ئاوارە نێوخۆییەکان و ... هتد.) بە هەردوو زماىن عەرەبی و 
کوردى. پاش پڕۆسەى پشکنینى ڕاستییەکان، پڕۆپاگەندەکان بە قۆناغی پۆلێنکردن و 
شیکارى چەندێتى و جۆرێتى داتا دەڕۆن و پاشان بەرهەمهێناىن کۆمەڵێک بەرهەمى 

لێدەکەوێتەوە بۆ بوکردنەوەیان لە نێو دانیشتوانە بەئامانجگیراوەکاندا.  

Rooted in Trust 2.0

Rooted in Trust 2.0

Rooted in Trust 2.0

کۆى گشـــــتى پڕۆپاگـــــەندەى کۆکراوە لە 
ئەیلوىل ٢٠٢٢ دا: 

ئـــۆنـــــالیــــــنئــۆفــــالیـــــن

"بەڕێوەبەرى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن دڵخۆشە بە هەواڵە 
دڵخۆشکەرەکە: کۆتایی ڤایرۆسى کۆرۆنا لەبەرچاومانە."

"دووساڵ پاش پەتاکە، تەندروستى جیهاىن هەواڵى 
دڵخۆشکەر دەدات."

مــــیــــدیــــــــا
چی دەڵێت؟ 
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ســـــەرچـــــاوەى دەنــگــــــۆ ئۆنـــــالینەکـــــــــان

2022عــــێــــراق - ئەیـلــــولـى 



دوابەدواى گوتەکاىن بەڕێوەبەرى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن لە بەروارى ١٤ ى ئەیلوىل ٢٠٢٢ دا، لەسەر کەناڵى ڕۆیتەرز، دەزگا میدیاییەکاىن عێراق هەر زوو 
ڕاگەیاندنێکیان ئەنجامدا! بە فۆنتى قەبارە گەورە نووسیبوویان "هەواڵێکى خۆش، کۆڤید-١٩ کۆتاییهات." کە بەشێکى بچووکى گوتارەکەى تێدرۆس ئادانۆم 

گیبریسیۆس بوو. ئەم هەواڵە مەزنە بەهەردوو زماىن عەرەبی و کوردى تۆڕە کۆمەیەتییەکاىن داگیرکرد. 
دەزگاکاىن ڕاگەیاندن  تەنها بەشێکى گوتەکاىن تێدرۆس ئادانۆم گیبریسیۆسیان بو کردبووەوە کە بریتی بوو لە "لەبەر چاوە" و بەشە گرینگەکاىن تریان پشتگوێ 
خستبوو کە تیایاندا گوىت "هێشتا پێى نەگەیشتووین" و کردبوویان بە سەردێڕ و تەواوى ناوەرۆکەکەیان گۆڕیبوو. ئەو بەشەى البرابوو نە لە سەردێڕەکان و نە 

لە درێژەى هەواڵەکاندا ئاماژەى پێدرابوو. 
بوکردنەوەى دەستەواژەى "کۆتایی کۆڤید-١٩" لە هەندێک لە دەزگا میدیاییە عێراقییەکان و تۆرەکۆمەیەتییەکاندا کاریگەرییەکى نەرێنى ئێجگار گەورەى 
دەبێت بەسەر گرتنەبەرى ڕێکارە خۆپارێزیەکاىن وەک بەستنى دەمامک و دوورکەتنەوەى جەستەیی و پاکوخاوێنى و لەوانەش گرینگتر پێکوتەکاىن کۆڤید-١٩، 
لەکاتێکدا ڕێژەى گشتى وەرگرتنى پێکوتە لە عێراقدا هێشتا لە خوار ٪٢٠ە. ئەم هەواڵە، سەرەڕاى بەردەوامى مەترسییەکان، دڵنیایی لە نێو دانیشتواىن عێراقدا 

دەشڵەژێنێت. هەروەها، ئەمە دوودڵى بەڕامبەر پپێکوتەکان زیاد دەکات و پڕۆسەى کوتاىن دژ بە کۆڤید-١٩ لە عێراقدا سست دەکات.
بوکردنەوەى ئو جۆرە هەوانە لە ڕێگەى ئینتەرنێتەوە کەلێنى لەدەستداىن متمانە لە نێوان دەزگا میدیاییەکان و خوێنەران و گوێگرانیان زیاد دەکات. سەرەڕاى 
بووىن پڕۆپاگەندە، دانیشتواىن عێراق بەردەوام لە دۆخى پەتاکە دەکۆڵنەوە لەکاتێکدا کەشوهەوا لە گۆڕاندایە و وەرزى زستان نزیک بووەتەوە و لەگەڵیدا بەردەوام 

چاودێرى ڕاگەیاندنەکاىن وەزارەىت تەندروستى دەکەن لە عێراق و کوردستاندا کە ژمارەیەک لە تووشبوون و مردنیان تێدایە بە کۆڤید-١٩.

کاریــــگــەرى و مەترســــــــییەکاىن ئــــەو دەنــــگـــــۆ/زانیــــــاریــیـــە هــــــــەنـــــە چین؟

پـێـشـــنــیـــــارەکـــــــــان

دا،   ٢٠٢٢ ئەیلوىل  ١٤ ى  لەبەروارى  کەن  لەوەى  بریتییە  ڕاستییەکە 
ئادانۆم  تێدرۆس  بەرێز  تەندروستى جیهاىن،  ڕێکخراوى  بەرێوەبەرى 
، هەفتەى  ئازاری ٢٠٢٠  لە دەسپێکی  ڕایگەیاند "هەر  گیبریسیۆس، 
بەهۆی  هەبووە   مردن  کراوی  تۆمار  ڕێژەی   ڕابردوو،کەمترین 
نزیک  پەتایە  کۆتاییئەم  لە  ئێستا  هێندەی  هەرگیر   ، وە  کۆڤید-١٩ 
نەبووینەتەوە." بەرێز تێدرۆس ئادانۆم گیبریسیۆس ناڵێت کە پەتاى 

کۆڤید-١٩ کۆتایی هاتووە. 

ئەو  هەمان  بۆئەوەى  وەربگرن  گوتەکان  ڕۆژنامەوانان  پێویستە 
بەکارهاتووە  قسەکەرەکەوە  الیەن  کەلە  بدەن  نیشان  وشتانە 

بۆئەوەى نیشاىن بدات کە چی گوتراوە.

پێویستە وەرگرتنى گوتە لە سەرچاوەوە زۆر بە وردى ئەنجام بدرێت 
پێویستە  و  نەدات  لەدەست  ڕەسەنایەتییەکەى  بۆئەوەى 
ڕۆژنامەوانان وریاى وەرگرتنى گوتارەکانبن و نابێت گۆڕانکارییان تێدا 

ئەنجام بدرێت.

هۆى  ببێتە  ڕەنگە  بەش  بەش  بەشێوەى  گوتە  وەرگرتنى 
بەشى  یەک  هەرگیز  بەالڕێدابەر.  و  هەڵە  زانیارى  بوکردنەوەى 
گوتەکە بەکارمەهێنە و بەشەکەى ترى پشتگوێ بخەیت. وەرگرتنى 
گوتەیەکى  تەواوى  گواستنەوەى  لە  گوزارشت  تەواو  ڕستەى 

یەکڕستەیی دەدات. 

پێچەوانەی  یان  (دژی  لێکدەرى  ئامرازى  کە  ڕستەیەک  وەرگرتنى 
وەك بەمی)تێدابێت دەبێت هەردوو بەشى ڕستەکە بووىن هەبێت 

و دابنرێت. 

ئەگەر هەر زانیارییەکت لە سەرچاوەیەکەوە وەرگرت نابێت ماناکەى 
یان ناوەرۆکەکەى لەڕێگەى بڕین و گۆڕینى ڕستەکەوە بگۆڕیت تەنها 
تۆڕەکۆمەیەتییەکان  بەکارهێنەراىن  سەرنجى  ئەوەى  لەبەر 

ڕابکێشیت. 

نابێت ڕۆژنامەوانان و دەزگا میدیاییەکان تەنها زانیارى کورتکراوە یان 
سەردێڕەکان بەکاربهێنن جا بۆ هەر هۆیەک بێت. 

دەبێت تەواوى نوسراوەکە یان وەردەکارییەکە هاوپێچى سەردێڕەکە 
پێچەوانەوە،  بە  بدرێت،  نیشان  وێناکە  تەواوى  بۆئەوەى  بکرێت 

دەبێتە هۆى بەالڕێدابردن و بوکردنەوەى زانیارى هەڵە. 

تەندروستییەکانەوە  کێشە  لەبارەى  نوێ  لێکۆڵینەوەى  هەمیشە 
هەیە، هەربۆیە گرینگە کە ئاماژە بە بەروار و سەرچاوەى زانیارییەکە 
بکەیت لە کارەکەتدا لەبارەى هەر بابەتێکى تەندروستییەوە بۆئەوەى 

خوێنەران گشتاندن بۆ ڕاستى و زانیارییەکان نەکەن. 

زانیارییەکەى بەدوادا  پێویستە هەواڵى بەپەلە وردەکارى و تەواوى 
بێت نەک تەنها سەردێڕێکى کورتکراوە، بەپێچەوانەوە، زانیارییەکان 

بە هەلە وەردەگیرێن. 

پێویستە ڕۆژنامەوانان خۆڕاگربن بەر لە بوکردنەوەى هەر بابەتێکى 
ڕۆژنامەواىن نوێ. 

گوتەکاىن بەرێوەبەرى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن دەریدەخات کە 
کۆتایی کۆڤید-١٩ دیارە، بەم هێشتا ڕووبەڕووى مەترسى کۆڤید-١٩ 
دەبینەوە و دووبارە ئەوە نیشان دەدات هێشتا کاریگەرییەکاىن کۆڤید 
بەم  کۆتاکەى،  بە  نەگەیشتووین  "هێشتا  نەهاتووە  کۆتاییان   ١٩  –

کۆتاییەکەی لەبەر چاومانە."

گوتەکاىن بەرێوەبەرى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن دەریدەخات کە 
کۆتایی کۆڤید-١٩ دیارە، بەم هێشتا ڕووبەڕووى مەترسى کۆڤید-١٩ 
دەبیـــنــــــەوە و دووبـــــــارە ئەوە نیشان دەدات هێشتا کاریگــــەرییەکاىن 
کۆتاکەى،  بە  نەگەیشتووین  "هێشتا  نەهاتووە  کۆتاییان  کۆڤید–١٩ 

بەم کۆتاییەکەی لەبەر چاومانە."

ڕێکخراوى  بەرێوەبەرى  گوتەکاىن  تەواوى  خوارەوە  بەستەرەى  ئەم 
تەندروستى جیهاىن نیشان دەدات لەبارەى دوایین دۆخى کۆڤید-١٩
وە:  "گوتەى بەڕێوەبەرى گشتى ڕێکخراوى تەنددروستى جیهاىن بۆ 

میدیاکان – ١٤ ى ئەیلوىل ٢٠٢٢."

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/wh
o-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-brie
fing--14-september-2022

ژمارەى  جیهاىن،  تەندروستى  ڕێکخراوى  زانیاریەکاىن  بەپێى 
زیادبووندایە.  لە  ئێستا  تاکو  عێراقییەکاندا  کۆمەڵگا  لە  توشبووان 
٢٤٦٠٣١٨ حاڵەىت توشبوون بە کۆڤید-١٩ و ٢٥٣٥٦ مردن لەسەرەتاى 
پشتڕاست  عێراقدا  لە   ٢٠٢٢ ئەیلوىل  تاکو  پەتاکە  بوبوونەوەى 

کراونەتەوە. 

ڕاستییەکان چین؟

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing--14-september-2022


ڕێنــــمــــایی بــــۆ ڕۆژنـــــامــــــەوانــــــــــان

ســەرچـــاوەى بەســـوود بۆ ڕۆژنــــامــەوانان

تۆڕی ڕۆژنامەوانیی تەندروستی - ئینتەرنیوز.

cdc.gov  ناوەندەکانی جڵەوکردن و ڕێگریکردن لە نەخۆشییەکان

(WHO) ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن

عێراق: سەکۆى نەخۆشى ڤیرۆسى کۆرۆنا (کۆڤید-١٩) ى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن لەگەل داتاى کوتان.

ئەم بوڵتەنە بە پشتیواىن گەىل ئەمریکا و لەرێگەى ئاژانسى ئەمریکى بۆ پەرەپێداىن نێودەوڵەىت (USAID) هاتووەتە بوون. ناوەرۆکى 
ئەم بوڵتەنە لەبەرپرسیارێتى ڕەهاى ئینتەرنیوزە و مەرج نییە گوزارشت لە بۆچوونەکاىن USAID یان حکومەىت ئەمریکا بکات.

زۆر گرینگە ڕۆژنامەوانان زانیارى ڕەسەن بو بکەنەوە و زمان و سەردێڕى ڕوون بەکار بهێنن. دەبێت سەردێڕەکان لەڕووى واقعییەوە ڕاستبن و 
ئاسانبن بۆ تێگەیشتن و هاوتابن لەگەڵ ناوەرۆکى لیکۆڵینەوەکە.

هەمیشە پێویستە گشت پارچە هەواڵێک ڕاستییەکى سەلمینراوبێت. پێویستە پشکنین بۆ ڕاستى زانیارییەکان و داتا بوکراوەکان لەگەڵ دەسەىت 
پەیوەندیدارەوە بکرێت، وەک وەزارەىت تەندروستى و ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن، بەر لە بوکردنەوەیان.

هەرگیز مەکەوە تەڵەى زانیارى هەڵەوە و هەمیشە ڕووىن و ڕەسەىن داتاکانت بپارێزە. لێکۆڵینەوەى تەواو لەبارەى داتا و زانیارى پەیوەندیدار بە 
تەندروستییەوە بکە و مەهێڵە الیەىن بابەتیانەت کاریگەرى الیەىن سۆزداری پڕۆپاگەندەکەىت بەسەرەوەبێت. 

کۆمەڵگا  یارمەتیداىن  بۆ  دەیگرێنەبەر  مرۆییەکان  ڕێکخراوە  و  نیشتیمانییەکان  و  نێوخۆیی  دەسەتە  لەالیەن  پێوەرانەى  ئەو  سەر  بخە  سەرنج 
لەسەروبەرندى بالوبوونەوەى پەتاکەدا.  

ڕۆڵى ڕۆژنامەوان بریتییە لە پێداىن وێنایەکى ڕووىن پەتا و نەخۆشییەکان بە خوێنەرەکاىن. دووربکەوە لە پێداىن ڕاى کەسى کاتێک پارچەزانیارییەک 
دەدرکێنیت بۆئەوەى گوێگران و خوێنەرانت لە نێوان ڕاستییەکان و بۆچوونەکانتدا توشى هەڵەتیگەیشتن نەبن.

نادروست کە بە بێ مەبەست بوبووبێتەوە وبووەتە هۆى سەرلێشێوان یان  یان  زانیارییەکى هەڵە  لە هەر جۆرە  بریتییە  زانیارى چەوت  پێداىن 
هەلخەڵەتاندىن کەساىن تر.

زانیارى چەواشە ئەو زانیاریە هەلەیەیە کە بە  مەبەست بوکراودەکرێتەوە بەئامانجی  بەالڕێدابردن یان هەڵخەڵەتاندىن کەساىن تر.

پشکنینى ڕاستییەکان پێویستییەکى حەتمییە لە ڕاپۆرتکردن لەبارەى بابەىت تەندروستییەوە بەمەبەستى دڵنیاییدان لە پێداىن زانیارى ڕاست و 
دروست بە کۆمەڵگانیوخۆییەکان و کۆمەڵە دۆخ ناسکەکان.

ڕۆیتەرز  |  کۆتایی پەتاى کۆڤید-١٩ "لەبەرچاومانە" بەڕێوەبەرى گشتى ڕیکخراوى تەندروستى جیهاىن. 

https://healthjournalism.internews.org/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-chief-says-end-sight-covid-19-pandemic-2022-09-14/
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq

