
ئەکادیمیای زانستی فینالندی بۆ زانست و نوورساوەکان 
دەستی بە گروپێکی فرە بنەمای شارەزایان کردووە بۆ نواندنی 

بۆچوونەکانیان دەربارەی قەیرانی گونجاویی فینلەندە لە 
سەر بنەمای وانە وەرگیراوەکان لە قەیرانی پەتای ڤایرۆسی 

کۆڕۆنا، بە ئامانجی فینلەندایەکی بەهێز و گونجاو. بیرۆکەکە 
زیاتر جەخت دەخاتە سەر ئایندە، نەوەک جەختکردنە سەر 

چارەسەری کورت خایەن لە قەیرانەکانی ئێستا.
ڕەنگە قەیرانەکەی ئێستا دیارخەری قەیرانی درێژخایەنرت 

بن. لەگەڵ ئاستەنگە دیارخراوەکان لە ڕێگەی قەیرانی 
پەتاکە، نیگەرانیەکان دەربارەی ئاووھەوا و ژینگە سەرنجی 

کەمرتی وەرگرتووە، گەرچی بەهیچ شێوازێک لە پێشهاتەکانی 
ئێستا بەدەر نین. گۆڕانکاریە گشتگیرە جیھانیەکان لە بواری 
ژینگە و نشینگەکانی جۆرە جیاوازەکان دەبێتە هۆی خستنە 
مەترسی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکان. وەستاندنی گۆڕانکاری 

ئاووھەوا و گۆڕانکاری ژینگەیی لە پێناو خۆشگوزەرانی 
مرۆڤەکان، ئابوری و رسوشت. پێویستە دەرهاوێشتەکان کەم 
بکەنەینەوە و دزەکردنی کاربۆن بەرز بکەینەوە تا دەگەینە 

ئاستی ناوەندگیری کاربۆن و بەردەوام بین لە کەمکردنەوەی 
دەرهاوێشتەی زیاتر.

ستاندەری پەروەردەی کۆمەڵگەی فینالندی و متامنە لە 
نێوان خەڵکانی فینالندی وایکردووە فینلەندە سەرکەوتووانە 

بە قەیرانی پەتاکە تێپەڕێت. گشت كاتێک شتێکی باشە 
وەبەرهێنان لە پارێزگاری کردن لەم تایبەمتەندیانە بکەین. 

گرنگە کە هانی یەکسانی و دەرفەتی یەکسان لە ناو کۆمەڵگە 

بدرێت، کە هەروەها واتە هاواڵتیان پێویستە هەست بەوە 
بکەن کە گوێیان لێدەگیرێت. 

کارێکی زۆر لە فینلەندە ئەنجامدراوە بۆ دڵنیاکردنی 
ئاسایشی ماددی دابینکردن - بەاڵم دڵنیاکردنی ئاسایشی 

عەقڵیش بە هەمان شێوە گرنگە. دابینکردنی خۆشگوزەرانی 
عەقڵی خەڵکی وا دەکات بەڕێوەبردنی قەیرانێک ئاسانرت بێت، 

و خوێندن و هونەر ڕۆلێکی گرنگیان لەمەدا هەیە. وەک 
بناغەیەکن کە هیوای ئایندەیەکی باشرت دەخوازن کە دەکرێت 

لە سەریەوە شتەکان بنیات برنێن. ئەزموونکردن و دروست 
کردنی هونەر گیانی داهێنان لە ناو تاکەکان و کۆمەڵگە 

دەچێنێت، کە بۆ ئابوریەکی زیندوو گرنگە کە بە ئاسانی لە 
دوای قەیرانەکان هەڵدەستێتەوە. 

پەیوەندیکردن ڕۆلێکی سەرەکی دەگێڕێت لە گونجاویی 
قەیران: پێویستە زانیاریەکە بە ژمارەیەکی زۆری هاواڵتیان 

بگات، پێویستە ڕوون بێت و لە سەرووی هەمووی پێویستە 
هاواڵتیان تێی بگەن. کارلێک کردن گرنگە بۆ هەستی 

خەڵک لەبارەی لەخۆگرتن و بەشداری کردن. ئەو ژینگەیەی 
تیایدا پەیوەندی دەکەین دووچاری گۆڕانکاری خێرا بووە، 
و گۆڕانکاریەکان پێشبینی دەکرێت بەردەوام بن. پێویستە 

پەیوەندیکردن بە بوونی ئەم راستیانە لە خەیاڵدا دابڕێژرێن. 
ڕێکاری تایبەت پێویسنت بۆ بنبڕکردنی زانیاری هەڵە و 

پارێزگاری کردن لە متامنە لە زانیاری توێژینەوە لەسەر کراو و 
بنیاترناو لە سەر بەڵگە.

پوختە

 چەمانەدنەوە بەاڵم
 نەشکاندن

 لە پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆناوە تا 
پەرەسەندنی قەیرانی گونجاویی فینلەندە



ڕوونکردنەوەکە بۆچوونی کۆمەڵگەی زانستیە. کۆمەڵگەی 
زانستی سەربەخۆ ڕۆلێکی سەرەکی هەیە لە تێگەیشنت لە 
قەیرانەکان، ڕزگار بوون لێیان و بنیاتنانەوەی کۆمەڵگە. لە 
ماوەى قەیرانی پەتاکە، هەماهەنگی لە نێوان کۆمەڵگەی 

زانستی و دەوڵەت لە چەندین ڕوانگەوە سەركەوتوو بووە، 
بەاڵم بە تایبەتی هاوکاری خێر لە نێوان ڕاوێژکارە زانستیەکان 

و بڕیارەدان پێویستە باشرت بکرێت بۆ ئامادەکاری بۆ بارودۆخە 
چاوەڕوان نەکراوەکان. 

گرنگە پارێزگاری لە توێژینەوەی بناغە بەهێز بکرێت لە 
کۆمەڵێک بوار، بەهۆی ئەوەی کۆمەڵێک قەیرانی هەمەجۆر 
هەن و ناتوانین پێشبینی ئەوە بکەین چ جۆرە زانیاریەک لە 
کاتی هاتنی قەیرانەکان گرنگرتین دەبێت. ئەوەی بێگومان 

دەیزانین ئەوەیە کە زانیاری نوێ و باوەڕی پێ دەکرێت 
و بنیاترناو لە سەر توێژینەوە پێویستە، جا قەیرانەکە هەر 

جۆرێک بێت. ئەم جارە، توێژینەوەی ڤاکسین بە خێرایی و 
گشتگیری داهێرنا، لە ڕێگەى هەماهەنگی نێودەوڵەتی. هێشتا، 

قەیرانی پەتاکە دووبارە ئەوەی نیشانداوە کە تێگەیشنت لە 
ڕەفتاری مرۆڤ و کۆمەڵگە گرنگە لە بەڕێوەبردنی هەموو 

قەیرانێک، بەو واتایەی کە مرۆڤەکان، و بە گشتی، توێژینەوەی 
لێزانانە، بناغەی بڕیاردانی کاریگەر و کۆنرتۆڵکراو دروست 

دەکات.
کۆمەڵگەی زانستی بە رسوشت خۆی نێودەوڵەتیە، و ئەو 

سوودانەی نیشانداوە کە ئەمە لە ڕێگەی چارەسەرەکانی بۆ 
قەیرانەکانی پەتای جیھانی پێشکەشی دەکات. جیھان زۆر 

بەیەکەوە بەسرتاوە - لە ڕووی ئابوری و ژینگەییەوە - و ئەم 
هۆکارانەش لە نزیکەوە بەیەکەوە بەسرتاون. پێویستە فینلەندە 
ڕۆلێکی چاالکرتی هەبێت لە هەماهەنگی جیهانی و پرۆفایلی 

خۆی بەهێز بکات وەک ئاسانكارێکی هەماهەنگی کردن.  
بەهۆی ئەوەی چەندین جۆری قەیران بوونیان هەیە، 

هەموویان ناکرێت بە گوێرەی یەک مۆدێل بەڕێوە بربێن. لە 
برى ئەوە، تەمەن درێژترین چارەسەر بریتیە لە کۆمەڵگەیەک 
کە گونجاوە و دەتوانێت الیەنی داهێنانکارانەی خۆی بەهێز 
بکات لە ڕێگەى هەوڵە یەکخراوەکانی زانست، حکومەت و 
پیشەسازی، هەموویان بۆ ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام 

کار دەکەن.  
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