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Hevpeymanên hevbendiyê kapasîteyên ku şer dikin COVID-19 xurt dikin 
 
Asya Başûr - Di nav gefek geş a COVID-19 de, hêzên hevpeymanê jibo radestkirina tenduristî û 
amedekariyên pizişkî li cihên binçavkirinê li seranserî bakurê Sûrîyayê di hefteya 13-ê Avrêl, 2020-an 
de radest kirin. Tewra piştgirî dide Hêzên Sûriyeya Demokratîk (SDF) ji bo parastinê. peywira wan bi 
têkçûna bêdawî ya Daesh. 
 
Di nav cûrbecûr amûrên, stasyonên desta paqijkirina bi sabûn û ava şil, destanên dezinfektînê, masken 
rûyê û kelûmelên muayeneyê de cih girt. 
 
Li gorî şertan, xebatkarên li saziyên binçavkirinê bi pêkanîna tedbîrên pêşîgirtinê ya ji bo 
berevpêşbirina COVID-19 bi karekî hema ne mumkin e. Amûrên ku ji SDF re hatine stendin dê ji bo 
parastina cerdevanan alîkariyê bike, ku bi hezaran şervanên terorîst ên biyanî binçav dikin, ku ev yek 
pêngavek plansaziyek mezin e ku bicîh bikin ku cerdevan û binçavkirî di xetera kêmtirîn a peymankirina 
vîrusê de ne. 
 
Wekî din amûrên, cerdevanên SDF dê bêtir perwerdehiyê di tenduristiyê de, tedbîrên pêşîlêgirtina 
infeksiyonê û karanîna amûrên parastinê bistînin da ku bi awayekî bi bandor xwe biparêzin û xetera 
belavbûna vîrusê di nav dezgehên binçavkirinê de li bakurê rojhilata Sûrîyê de bimînin. 
 
Digel vê yekê, dabeşkirina kesên nişankirî, bi gelemperî paqijkirina cihên binçavkirinê û pêşîgirtina 
pêwendiya laşî ya ne-bingehîn di heman demê de di nav prosedurên nû yên saziyên binçavkirinê de 
ne. 
 
"Gava ku em alav û amûrek ji hevkarên xwe re radigihînin, kapasîteyên wan ên ji bo domandina 
ewlehiyê û domandina nifûsa ewleyî bêne xurt kirin," got 
Kolon Jennifer Smith, rêveberê karûbarên medenî ji bo Karûbarên Taybet Karên Hevbeş - Operasyon 
Inherent Resolve. 
 
Ew krîtîk e ku Hevpeyman ji hêzên hevkarê xwe re çavkaniyên pêwîst peyda dike da ku binesaziya 
herêmî ya wan çêbike ku ji xetereya COVID-19 jî wêdetir. Di hawîrdorek de ku Daesh dê hewl bide ku 
her qelsiyên li deverên binçavkirinê bi kar bîne, hewcedariya parastina nifûsa giştî ji bo pêşîgirtina ji 
bêtawaniyê li deverê ye. 
 
Hevkarên me li bakûrê rojavayê Sûrîyê xwedan berjewendîyên herî baş ên hemwelatîyên xwe ne, û ev 
nêrîn dê rê bide ku ew deverên bi salê da aram bikin, "digot Smith. 
Tevî COVID-19 û bandorên wê, şer biqedîne. Em ji hevkarên xwe re dilsoz dimînin ku ji bo aramkirina 
têkçûna mayînde ya Daîşê bibin alîkar. 
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