ی
بەریتانیا لەبەردەم سیاسەت نامرۆڤانەی سەرۆك وەزیرانەكەیدا لە ڕوبەڕوبوونەوەی كۆرۆنادا
ن :سادق عەزیز
و :دمحم ستار
ی
ی
سیاسەن خۆپارێزی بەرامبەر بە پەتای كۆرۆنا
جۆنسن سەرۆك وەزیر یان بەریتانیا ناچار بێت
لەوانەیە بۆریس
بگۆڕێت ئەویش دوای ئەوەی بەر هێشێیك ڕەخنەن و پەستانێیك زۆر كەوت لەالیەن كۆمەڵێك لە ز ی
انایان پسپۆڕ و
ر
ی
ا
ی
ی
وڵ ی
ێزن بە كۆمەڵ
تان جیهان و
ڕای گشتییەوە .بە پێچەوانەی
ر
یەكیتن ئەوروپا ،حكومەن بەریتانیا سیاسەن خۆپار ی
ێزن هەرەوەزی بەكاردێنێت كە پێویستە خەڵك بە شێوەیەیك دەستەجەمیع و بە كۆمەڵ ڕووبەڕووی
یان خۆپار ی
یی
بەدەستبهێن لە ماوەی  4بۆ  6هەفتەدا .لەو ماوە
پەتاكە ببنەوە بۆ ئەوەی بەرگر ین لەش لە بەرامبەر پەتاكە
ی
ی
ی
یی
داخستن مۆڵ
لەجیان كەرەنتینە و
بەكاردەهین
بەكارهێنان ئامرازە پاككەرەوەكان
دیاریكراوەدا تەنها دەستشۆردن و
ی
ناوەندەكان خوێندن و ی
ی
هیێ.
داخستن
و بازاڕەكان وە هەروەها
ی
ێزن بە كۆمەڵ ئەوەیە كە بە
پاتریك فاالنس ڕاوێژكاری
ر
تەندروستن حكومەن بەریتانیا دەڵێت ئامانج لە خۆپار ی
ی
تووش ڤایرۆسەكە ی
بن كە دەكاتە نزیكەی  46ملیۆن كەس بۆ ئەوەی خەڵك بەرگرییان
نزیكەن  %66بەریتانییەكان
ی
دەستبكەوێت .ئەو وایدادەنێت كە ئامانج سەرەكییان كە ی
مێین تووشبوونە بە ڤایرۆسەكە .هەروەها دوای ئەوەش
دەیەوێت ئەم دۆخە بەم شێوەیە ڕاكێشێت تاكو وەرزی هاوین بۆ ئەوەی لەم وەرزەدا بەمە فشاری سەر
ا
ی
ی
دەستپێكردن
كەمێ بێتەوە .بە دڵنیاییەوە ،دەسەڵتدار یان بەریتانیا ماوەی یەك هەفتە دواكەوتن لە
نەخۆشخانەكان
ا
وڵ ی
جیهانن بە سەنتەر و ناوەندی
تەندروستن
تان ئەوروپا كە ڕیكخراوی
ئەو ڕیكارە خۆپارێزییانە بە بەراورد بە
ر
ر
ڤایرۆسەكە دایناون.
هەڵێ ی
ی
اردن ئەم سیاسەتە خۆپارێزییەیە ناشارێتەوە .وە هیچ
بەڕێز جۆنسن ئەو هۆكارە ئابورییانەی كە لە پشت
ی
ی
ستدان كەسوكار و
بانگهێشتكردن كۆمەڵگا بۆ ئامادەبوون بۆ لەدە
هەست بە شەرمەزاری ناكات لە
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ا
ی ا
كان بڵوبونەوەی ئەم ڤایرۆسە بەشێوەیەیك بەربڵوتر لەوەی كە لە ئێستادا هەیە .ئابور ین
خۆشەویستانیاندا لە

ی
ی
ی
ی
ییەكان نییە كە بێگومان
سێكتەرەكان بەرهەمهێنان و خزمەتگوزار
لەكارخستن
داخستن بازاڕەكان و
بەریتانیا توانای
ا
داكەوتن ئابورن گەورەتر و ی
ی
قوڵێ ببێتەوە چونكە شانشینەكە لە ساڵ 9602دا داكەوتنێیك
ئەمە وادەكات روبەڕوی
ی
ری
بەهێترین ئابوری لە جیهاندا ،لەوە
ئابوری گەورەی هەبوو .شتە سەرنجڕاكێشەكە ئەوەیە كە بەریتانیا وەك شەشەم
كایەكان بازر ی
ی
گان و پیشەسازی و گەشتوگوزار و
دەترسێت ڕووبەڕوی مەترش گەورەی ئابوری بێتەوە یان لە
ی
ی
ی
ێككەوتن برێكزت چووە بواری
سەرچاوەكان هاوردەكردن ،ئەمەش دوای ئەوە دێت كە ڕ
لەدەستدان بازاڕی زیاتر و
جێبەجێكردنەوە.
كەمن خزمەتگوزارییە تە ندروستییەكانەوە ،وە كەم رن
تەندروستن بەریتانیا  NHSچەند ساڵێكە بەهۆی
سیستەیم
ر
ر
ی
یی
دەناڵێن .وە لە
كەمن خەرجییە تەندروستییەكانەوە
ستاف پزیشكییەوە و هەروەها پڕۆپاگەندەی
ژمارەی
ر
ا
ئامێ و دەرمانە پزیشكییەك یان لە وڵ ین چینەوە هاوردە
ڕوبەڕوبوونەوەی ئەم پەتایەدا زیاتر دەناڵێنێت چونكە  %06ر
ی
دەكات .هەر ئەوەندە بەسە كە ر ی
هەناسەدان دەستكردی هەیە .پەتای كۆرۆنا كە
ئامێی
بڵێن بەریتانیا تەنها  0666ر
سێكتەرەكان پیشەسازی و بازرگانن بەر ی
ی
یتان و وە بازاڕە
جیهانن دەرخست،
سەرمایەدارن
قوڵن كێشە و قەیر یان
ر
ر
ر
ی
ی
بۆرسەكان بەریتانیای ڕووبەڕووی داكەوتنێیك گەورە كردەوە و دەكاتەوە.
پشكدارەكان و
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