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ڤایرۆسی کۆرۆنا؛
تەنها خودی وشەکە خۆی ترس دەخاتە دڵەوە.

دەســتەواژەی »ڤایرۆســی کۆرۆنــای نــوێ« بــۆ ئــەو ڤایرۆســە نوێیــە 

بــە کار دێــت، کــە هەڕەشــەی وێرانکاریــی لــەم جیهانــە ناســازەی 

ئێمــە دەکات.

بــەاڵم دەتوانیــن نــاوی زانســتیی ئــەم بــەدکارە پیســە بــە کار 

بهێنیــن: ســارس- کــۆڤ- 2.

تووشــبوون بــە )ســارس- کــۆڤ- 2(، دەتوانێــت نەخۆشــییەکی 

پێــی  کــە  بــکات،  کوشــندەی کۆئەندامــی هەناســە دروســت 

دەگوترێــت )کۆڤیــد- 19(، نەخۆشــییەک، کــە ســێ نیشــانەی 

ســەرەکی تونــدی هەیــە: بەرزبوونــەوەی پلــەی گەرمیــی جەســتە، 

کۆکەیەکــی قــووڵ و وشــک، و هەناســە توندیــی، کــە دەشــێت بــە 

ــک  ــەنێت. هەندێ ــەرە بس ــندە پ ــی کوش ــەرەو حاڵەتێک ــی ب خێرای

ــانەکانی  ــێوەی نیش ــە هاوش ــەم پەتای ــەی ئ ــانەکانی دیک ــە نیش ل

ــە. ــای وەرزیی ــەت و پەت هەاڵم

وادیــارە )کۆڤیــد- 19( خراپــرت لــە کەســانی بەتەمــەن و ئــەو 

کەســانە دەدات، کــە بەرگــری لەشــیان الوازە و بــە هەمــان شــێوە 

بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی، کــە دۆخێکــی تەندروســتی تایبەتیــان 

هەیــە؛ بــۆ منوونــە وەک نەخۆشــیی شــەکرە و نەخۆشــییەکانی دڵ 

و ســییەکان، بــەاڵم نابێــت گەنجــەکان دۆخــی خۆیــان بــە دۆخێکی 

ــە  ــە، ل ــتدان هەی ــی زۆری گیانلەدەس ــن. ژمارەیەک ــاش دابنێ زۆر ب

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــاڵدا، و ب ــۆ 50( س ــەن )20 ب ــانی تەم ــاو کەس ن

ــدا  ــاو مندااڵن ــە ن ــتدانیش ل ــی گیانلەدەس ــی کەم ــد حاڵەتێک چەن

تۆمــار کــراوە.

ڤایرۆسی کۆرۆنا چییە؟
ــەوان هــەوڵ دەدەن دەســت  ــی دەچــن، ئ ــە زۆمب ڤایرۆســەکان ل

بــە ســەر جەســتەی مرۆڤەکانــدا بگــرن، بــەاڵم خۆیــان لــە ڕاســتیدا 

تووشــبوودا،  کەســی  جەســتەی  دەرەوەی  لــە  نیــن.  زینــدوو 

ــن.  ــەاڵم ناتوانــن بژی ــەوە، ب ــرکاوی دەمێنن ڤایرۆســەکان بــە دام

ــن و  ــت یاخــود هەڵدەمژرێ ــێ دەدرێ ــدە دەســتیان ل هــەر ئەوەن

دەهێرنێنــە نــاو جەســتەوە، میکانیزمــی دێرینــی خۆیــان دەکەوێتــە 

کار، چەنــد پڕۆتینێــک بــە کار دەهێنــن تاکــوو بــە خانەکانــی 

ــەن. ــان بک ــن و داگیری ــەوە بلکێ ــی مرۆڤ لەش

خۆیــان  شــوێنکاری  تووشــبوودا  کەســی  جەســتەی  نــاو  لــە 

دادەمەزرێنــن، ملیۆنــان کۆپــی خۆیــان بەرهــەم دەهێنــن و دەبنــە 

هــۆی هەڵئاوســان و دادڕانــی خانــەکان. هاوشــێوەی ئــەو دیمەنــە 

ــییەکان  ــەوە ڤایرۆس ــە، ن ــۆ«دا هەی ــی »نام ــە فیلم ــەی ل بەناوبانگ

تێکــەڵ بــە ســووڕی خوێــن دەبــن و ئامانجیــان داگیرکردنــی 

ــرە. ــر و زیات ــەی زیات خان

لەگــەڵ زاوزێکردنیانــدا، مرۆڤــەکان لەگــەڵ هەمــوو هەناســەیەکدا 

ــش وا دەکات، کەســی  ــەوە، ئەمەی ــاو گەردوون ــە ن ــان دەدەن فڕێی

تووشــبوو بتوانێــت ڤایرۆســەکە بگوێزێتــەوە، چەنــد ڕۆژێــک 

یاخــود  بــکات،  پژمیــن  و  کۆکیــن  بــە  دەســت  لــەوەی  بــەر 

ســکچوونی هەبێــت. هەمــوو ئــەو نیشــانانەی کــە ڤایرۆســەکە لــە 

ــە  ــت ل ــوو بتوانێ ــتیان دەکات، تاک ــدا دروس ــەوەی خۆی ــاو مان پێن

مرۆڤێکــەوە بــڕوات بــۆ مرۆڤێکــی دیکــە، و بــەم چەشــنە زامنــی 

ــکات. ــۆی ب ــەوەی خ زیندوومان

ــن  ــە چەندی ــەکان« ب ــای ڤایرۆس ــی ئاس ــە زۆمب ــەم »داگیرکاریی ئ

بەرپــا  و ســرتاتیژیی جیناتــی جۆراوجــۆرەوە  قەبــارە  و  شــێوە 

ــن  ــی پڕۆتی ــە ترۆپک ــەکان ب ــا ڤایرۆس ــەرجەم کۆرۆن ــت. س دەکرێ

ڕووپــۆش کــراون، بــە ڕواڵــەت وا دیــارە، کــە خاوەنــی تــاج یاخــود 

ــا  ــراوە. کۆرۆن ــێ ن ــان ل ــاوی کۆرۆنای ــە ن ــەر بۆی ــن، ه »کۆرۆنا«ب

ــە  ــەوەی ب ــۆ ئ ــن، ب ــە کار دەهێن ــە ب ــەم ترۆپکان ــەکان ئ ڤایرۆس

خانەکانــی جەســتەمانەوە بلکێــن و بچنــە نــاوەوە.

ــی )R.N.A( ڤایرۆســەکان،  ــە پۆل ــا ڤایرۆســەکان بەشــێکن ل کۆرۆن

ــە )D.N.A( ڤایرۆســەکان. بۆچــی  کــە زۆر ناجێگیرتــرن بــەراورد ب

ناجێگیــری دەبێتــە  ئــەوەی  لەبــەر  ئەمــە خاڵێکــی گرینگــە؟ 

ــە کۆپیکردنــی کــۆدی جیناتــی ڤایرۆســەکان.  هــۆی هەڵەکــردن، ل

جینــات–  بازدان/گۆڕانــی  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــە  ســەرئەنجام 

هــەزاران، ملیۆنــان، ملیــاران بازدانــی جینــات. درەنــگ بێــت یــان 

زوو، بازدانێکــی بێهاوتــا ڕوو دەدات، و دەبێتــە هــۆی خوڵقاندنــی 

جیــاوازی  توخمــی  دوو  نێــوان  لــە  گــەورە،  دابەشــبوونێکی 

ڤایرۆســەکەدا. چەنــد ملیۆن/ملیار/تریلیــۆن هەڵەیەکــی دیکــە، 

ــە  ــەکە دەدات ب ــە ڤایرۆس ــە ب ــە ڕێگ ــک ک ــۆی بازدانێ ــە ه دەبێت

ئاســانی بــاڵو ببێتــەوە. لــەم قۆناغــەدا ڤایرۆســەکە گەیشــتوەتە نــاو 

ــەوە. ــاڵو دەبێت ــانی ب ــە ئاس ــوێ و ب ــی ن گیاندارێک

ئــەم جــۆرە بازدانەیــە کــە ڤایرۆســی هاوشــێوەی )ســارس- کــۆڤ- 

2( پێشــکەش بــە مرۆڤایەتــی دەکات.



ساڵی چوارەم ژمارە )10(  حوزەیرانی  122020 FOCUS

ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ لە کوێوە پەیدا بوو؟
پۆلــی ئــاژەاڵن پــڕە لــە جۆرەکانی ڤایرۆســی کۆرۆنــا. ئەم ڤایرۆســانە 

لــە نــاو پشــیلە و ســەگ و بــەراز و مەڕومــااڵت و قــەل و مریشــک 

و مشــک و جــرج و کەروێشــک و، بــێ گومــان، مرۆڤەکانــدا هــەن. 

بــە هەمــان شــێوە لــە نــاو مێروەکانیشــدا هــەن.

ــوان  ــە نێ ــن، ل ــا دەتوان ــی ڤایرۆســی کۆرۆن ــە جۆرەکان ــک ل هەندێ

ئاژەاڵنــدا بگوێزرێنــەوە؛ بــۆ منوونــە لــە نێــوان بــەراز و ســەگ 

و پشــیلەدا، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی گشــتی لــە نــاو خانەخــوێ 

ــەی  ــەو کات ــا ئ ــان ت ــێ گوم ــەوە. ب ــدا دەمێنن ــەنەکانی خۆیان ڕەس

دەدات. ڕوو  بەختــەوەر  بازدانێکــی 

دکتــۆر جــۆن ویلیامــس، ســەرۆکی بەشــی نەخۆشــییە گوازراوەکانی 

منــدااڵن لــە زانکــۆی پیتســبێرگ، کــە چەنــد دەیەیەکــە دیراســەی 

کۆرۆنــا ڤایــرۆس دەکات، دەڵێــت: »زۆر کات ڤایرۆســەکان ناتوانــن 

ــۆ جــۆرە ئاژەڵێکــی دیکــە یاخــود  ــەوە ب ــە ئاژەڵێکــەوە بگوێزرێن ل

ــەوە  ــە ئاژەڵ ــێک ل ــەر ڤایرۆس ــار ئەگ ــە زۆر ج ــەکان، بۆی ــۆ مرۆڤ ب

خــۆی  مەرگــی  دووچــاری  ئــەوا  مرۆڤێــک،  بــۆ  بگوێزرێتــەوە 

ــە  ــەاڵم نابێت ــت، ب ــۆش دەکەوێ ــبوو نەخ ــی تووش ــەوە. کەس دەبێت

ــەکە«. ــەوەی ڤایرۆس ــۆی باڵوبوون ه

بــەدەر لــە ڤایرۆســی کۆرۆنــای نــوێ، لــە ڕاســتیدا شــەش 

جــۆری دیکــەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا هــەن، کــە دەکرێــت مــرۆڤ 

تووشــیان ببێــت. چــوار، لــەم شــەش جــۆرە، دەبنــە هــۆی پەتــای 

ــن. )مێــرس- کــۆڤ(  ــان دەکرێــت کوشــندە ب وەرزی. دوو دانەی

ئــەو بەدکارەیــە، کــە دەبێتــە هــۆی نەخۆشــی »ســیندرۆمی 

یاخــود  ناوەڕاســت«،  خۆرهەاڵتــی  هەناســەی  کۆئەندامــی 

ــە  ــار ل ــەم ج ــۆ یەک ــە دوای ســەرهەڵدانییەوە ب ــە ل ــرس(، ک )مێ

ســاڵی )2012(دا، بــوە هــۆی گیانلەدەســتدانی )800( کــەس لــە 

ــدا. ــەری جیهان سەرتاس

)ســارس- کــۆڤ( دەبێتــە هــۆی جۆرێکــی مەترســیداری هەوکردنــی 

ــندە  ــی کوش ــدا حاڵەتێک ــان کات ــە هەم ــێت ل ــە دەش ــییەکان، ک س

بهێنێتــە کایــەوە. لــە سەرتاســەری جیهانــدا، ســارس لــە نێــوان 

ــتدانی )774(  ــۆی گیانلەدەس ــە ه ــااڵنی )2002 و 2004(دا بوەت س

ــار  ــچ حاڵەتێکــی دیکــە تۆم ــدا هی ــە جیهان کــەس. تاکــوو ئێســتا ل

نەکــراوە. ]گــەر بەراوردکارییــەک بکەیــن، ئامــاری گیانلەدەســتدان 

ــە دیســەمبەری )2019(ەوە تاکــوو  ــای نــوێ ل ــە ڤایرۆســی کۆرۆن ب

ــەس[. ــتوەتە )40.000( ک ــارس گەیش ــی م مانگ

سەرجەم کۆرۆنا ڤایرۆسەکان بە 

ترۆپکی پڕۆتین ڕووپۆش کراون، 

بە ڕواڵەت وا دیارە، کە خاوەنی تاج 

یاخود »کۆرۆنا«بن، هەر بۆیە ناوی 

کۆرۆنایان لێ نراوە

کۆرۆنا، ئەزموونی کاری پزیشکیی بردە قۆناغێکی نوێوە
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بــە بــڕوای زانایــان، ئــەو کۆرۆنــا ڤایرۆســانەی دەبنــە هــۆی مێــرس 

و ســارس لــە شــیردەرەکانەوە گواســرتاونەتەوە بــۆ مرۆڤــەکان، کــە 

لــە جەســتەی مرۆڤەکانــدا بــازدان و گۆڕانــی جیناتیــان بــە ســەردا 

ــان  ــای باڵوبوونەوەی ــە توان ــییەک، ک ــە نەخۆش ــوون ب ــوە، و ب هات

هەیــە. )مێــرس- کــۆڤ( بــۆ یەکــەم جــار لــە ســاڵی )2012(

ــە  ــە، ک ــان وای ــان پێی ــەوت. زانای ــعوودیە دەرک ــوردن و س ــە ئ دا ل

ــە  ــیادا ل ــووری ئاس ــت و باش ــی ناوەڕاس ــا و خۆرهەاڵت ــە ئەفریق ل

وشــرتەوە گواســرتاونەتەوە بــۆ مــرۆڤ. ویلیامــس دەڵێــت: »مێــرس 

ــەو کەســانەی تووشــی  نەخۆشــییەکی زۆر کوشــندەیە، )%30(ی ئ

مێــرس دەبــن، گیــان لــە دەســت دەدەن. کەواتــە ئــەم ڤایرۆســە بــە 

ســەر یەکێــک لــە بەربەســتەکانی خۆیــدا زاڵ بــوە. لــە توانایدایــە 

ــە هــۆی  ــکات و ببێت ــدا گەشــە ب ــەوە، تێی ــە جەســتەی مرۆڤ بچێت

نەخۆشــی، بــەاڵم بــە خۆشــحاڵییەوە زۆر بــە ئاســانی لە کەســێکەوە 

بــۆ کەســێکی دیکــە ناگوێزرێتــەوە، مەگــەر پێوەندییەکــی زۆرزۆر 

ــان هەبێــت.«  نزیکی

ــەر  ــوو، لەب ــرت ب ــی قورس ــارس کارێک ــەرچاوەی س ــەوەی س دۆزین

ــا  ــی کۆرۆن ــەرەکییەکانی ڤایرۆس ــرە س ــە هەڵگ ــک ل ــەوەی یەکێ ئ

شەمشــەمەکوێرەیە، بۆیــە زانایــان پێیــان وابــوو ڤایرۆســی ســارس 

ــە ســەردا  ــی ب ــر گۆڕان ــە دوات ــێ کردبێــت. گوای ــرەوە دەســتی پ لێ

هاتــوە و گواســرتاوەتەوە بــۆ ســیڤیت )شــیردەرێکی پشیلە-شــێوە، 

ــەاڵم تەنانــەت  ــدا دەخورێــت(، ب ــە هەندێــک ناوچــەی چین کــە ل

ــوو ئێســتا جێگــەی مشــتومڕە. ــەش تاک ــەم تیۆریی ئ

ویلیامــس دەڵێــت: »ســارس دەبــوە هــۆی گیانلەدەســتدانی )10%(

ی تووشــبوان و لــە کەســێکەوە بــۆ کەســێکی دیکــە دەگوێزرایــەوە، 

بــەاڵم زۆر بــە ئاســانی نەدەگوێزرایــەوە. ژمــارەی ئــەو کەســانە زۆر 

کــەم بــوو، کــە بــە بــێ نیشــانە یاخــود بــە نیشــانەی زۆر کەمــەوە 

ــەوەی  ــە هــۆی ئاســان باڵوبوون ــش دەبێت ــە ئەمەی بســوڕێنەوە، ک

نەخۆشــی«.

ویلیامــس لــە میانــی قســەکانیدا دەڵێــت: »ئــەم ڤایرۆســە نوێیــە، 

)ســارس- کــۆڤ- 2(، بــە ســەر چەنــد بەربەســتێکی دیکــەدا 

ــە  ــێکی دیک ــۆ کەس ــێکەوە ب ــە کەس ــانی ل ــە ئاس ــوە. زۆر ب زاڵ ب

ــییەکی  ــان نەخۆش ــبوان ی ــێکی زۆری تووش ــەوە، و بەش دەگوێزرێت

کەمیــان هەیــە، یاخــود تەنانــەت هیــچ نیشــانەیەکیان تیــادا 

دەرناکەوێــت، بــەاڵم هەڵگــری ڤایرۆســەکەن و بــاڵوی دەکەنــەوە.«

وا دیــارە ڤایرۆســی کۆرۆنــای نــوێ لــە شەمشــەمەکوێرەوە ســەری 

ــەوە  ــاڵو کرای ــوباتدا ب ــی ش ــە مانگ ــەک ل ــت. توێژینەوەی هەڵدابێ

و ئامــاژەی بــەوە کــرد، کــە ئــەو کۆرۆنــا ڤایرۆســەی لــە نــاو 

شەمشــەمەکوێرەدا هەیــە )%96(ی هەمــان جیناتــی ڤایرۆســی 

ــتەوخۆ  ــی ڕاس ــە پێوەندییەک ــەاڵم ئەم ــە، ب ــی هەی ــای نوێ کۆرۆن

نەبــوە، بۆیــە دەبێــت شەمشــەمەکوێرە ئاژەڵێکــی دیکــەی تــووش 

ــردوە. ــووش ک ــی ت ــر مرۆڤ ــش دوات ــەم ئاژەڵەی ــت، و ئ کردبێ

ــە  ــە ل ــەن، ک ــە دەک ــەو )مار(ان ــاژە ب ــەرەتایییەکان ئام ــە س ڕاپۆرت

»بــازاڕە تــەڕەکان«ی چینــدا دەفرۆرشێــن، لــەم بازاڕانــەدا خەڵکــی 

ــە  ــەم دوایییان ــی زینــدوو دەکــڕن. ڕاپۆرتێکــی ئ ــۆ خــواردن ئاژەڵ ب

دەربــارەی حاڵەتــە ســەرەتاکانی ڤایرۆســی کۆرۆنــا لــە چیــن تیــۆری 

»پەتــای مــار« بــە درۆ دەخاتــەوە، ڕای دەگەیەنێــت، کــە )13( 

حاڵــەت لــە )41( کەســی تووشــبووی ســەرەتا هیــچ پێوەندییەکیــان 

بــە بــازاڕی تــەڕەوە نەبــوە.

ــن( دەکات، وەک  ــە )پانگۆلی ــاژە ب ــە ئام ــەم دوایییان بیردۆزێکــی ئ

ــی  ــی مێرووخــۆرە و خەڵک ــە گیاندارێک ــر، ک ــی نێوەندگی خانەخوێ

ــی نەریتیــی  ــە دەرمان ــە گۆشــت و چەرمەکەیەتــی، و ل ــان ل حەزی

چینیــدا بــە کار دێــت، بــەاڵم ڕەخنەگــران بــە گومانــەوە لــەم 

ــۆ  ــەوە ب ــات دەگەڕێنن ــواری جین ــی ب ــن، و زانایان ــردۆزە دەڕوان بی

ــدەن.  ــان ب ــە لێکۆڵینەوەکانی ــژە ب ــوو درێ ــان، تاک تاقیگەکانی

لــە ئێســتادا، زانایــان نازانــن ڤایرۆســی کۆرۆنــای نــوێ لــە کوێــوە 

ــە  ــتانە زۆر ل ــەم ش ــت: »ئ ــس دەڵێ ــردوە. ویلیام ــێ ک ــتی پ دەس

ڤایــرۆس  چونکــە  قورســرتە،  داینەســۆرەکان  دەستنیشــانکردنی 

هیــچ شــوێنەوارێکی بەبەردبــوو جــێ ناهێڵێــت؛ بــۆ منوونــە ئــەو 

ــەم،  ــە ســەر دەک ــەوەی ل ــن توێژین ــە م ڤایرۆســە ســەرەکییەی، ک

مێتانیومــۆ ڤایرۆســی مــرۆڤ، ئاشــکرا دیــارە کــە ڤایرۆســێکە 

چەندیــن دەیەیــە لــە نــاو مرۆڤــدا هەیــە، گــەر چەنــد ســەدەیەک 

نەبێــت، بــەاڵم کاتێــک تەماشــای جیناتــی ئــەم ڤایرۆســە دەکەیــن، 

نزیکرتیــن زنجیــرەی جینــات لــە ڤایرۆســێکی باڵنــدەدا بــە دی 

ــی دووردا  ــە ڕابردوویەک ــە ل ــەو ڤایرۆس ــا ئ ــە ئای ــت. کەوات دەکرێ

ــە  ــدوە؟ ب ــۆی دامەزران ــدا خ ــەکان، و لەوێ ــەر مرۆڤ ــە س پەڕیوەت

ــەر  ــە، گ ــش نیی ــەاڵم مەحاڵی ــوە، ب ــنە ب ــەم چەش ــە ب ــاوەڕی ئێم ب

بڵێیــن ڤایرۆســێکی مــرۆڤ پەڕیوەتــە ســەر باڵنــدە و لەوێــدا خــۆی 

دامەزرانــدوە.«

سەرچاوە:
https://edition.cnn.com/202031/03//health/what-is-

coronavirus-covid-19-wellness/index.html



دۆزینەوەی چارەسەر و پێکوتە
»هەندێک لە چاودێرانی تەندروستی پێیان وایە
دواکەوتنی دۆزینەوەی ڤاکسین مەبەستدارە«

جولیا بێلوز - عومەر عیرفان - برایان ڕێسنیک



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
15دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ڤایرۆســی کۆرۆنــای نــوێ زۆر بــە ئاســانی بــاڵو دەبێتــەوە، و 

ئێمــە زۆر شــت دەربــارەی ئــەم ڤایرۆســە نازانیــن، چونکــە تەنهــا 

چەنــد مانگێــک لەمــەو پێــش دۆزراوەتــەوە. لەبــەر ئــەم هــۆکارە، 

ــد-  ــدا )کۆڤی ــی یەک ــە مانگ ــی، ل ــتیی جیهان ــراوی تەندروس ڕێکخ

19(ی بــە هەڕەشــەیەکی جیهانــی بــۆ ســەر تەندروســتیی گشــتی 

ڕاگەیانــد )و دوایــی ڕای گەیانــد، کــە بــوە بــە پەتایەکــی جیهانــی(.

هەواڵــی دڵخۆشــکەر لەمــڕۆدا ئەوەیــە، کــە جیهــان لــە دۆخێکــی 

بدۆزێتــەوە،  پزیشــکی  چارەســەرێکی  ئــەوەی  بــۆ  باشــرتدایە، 

بــە  بــەراورد   – کۆرۆنــا  ڤایرۆســی  پێکوتــەی  یاخــود  دەرمــان 

ســااڵنی ڕابــردوو. دوو هەفتــە دوای ســەرهەڵدانی ڤایرۆســەکە، 

زانــا چینییــەکان زنجیــرەی جیناتــی ڤایرۆســەکەیان دۆزییــەوە 

ــە  ــەر زوو دوای ئەم ــان. ه ــەواوی جیه ــتی ت ــتیانە بەردەس و خس

ــەم گەشەســەندنانە  ــرا. ئێســتا ئ ــەی ڤایرۆســەکە ئاشــکرا ک پێکهات

ــڕ  ــە بنب ــەم پەتای ــت ئ ــە بتوانێ ــتێکن، ک ــتکردنی ش ــی دروس کلک

بــکات؛ پێکوتــە و دەرمانــی چارەســەرکردن.

دروســتکردنی  بــۆ  دەدرێــن  هەواڵنــەی  ئــەو  زۆری  بەشــێکی 

ــن،  ــردوو دەبەس ــەی ڕاب ــەو هەواڵن ــت ب ــە پش ــان و پێکوت دەرم

وەک  دراون،  ئەنجــام  دیکــەدا  ڤایرۆســییەکانی  پەتــا  لــە  کــە 

ــەوە  ــای ئ ــش مان ــارس، ئەمەی ــرس و س ــەکانی مێ ــا ڤایرۆس کۆرۆن

ــۆ  ــتدایە ب ــە بەردەس ــان ل ــژەران بنەمایەکی ــە توێ ــت، ک دەگەیەنێ

یەکگرتوەکانــی  ویالیەتــە  لــە   .)19 )کۆڤیــد-  چارەســەرکردنی 

تاقیکردنــەوەی  یەکەمــی  قۆناغــی  ئێســتادا  لــە  ئەمریــکادا، 

دروســتکردنی پێکوتــە دەســتی پــێ کــراوە.

ڕووبــەڕووی  هەواڵنــە  ئــەم  کــە  ئەوەیــە،  ناخــۆش  هەواڵــی 

ــەوە. کاتێکــی  ــی پزیشــکی دەبن ــرە هەمیشــەییەکانی داهێنان ڕێگ

ــە  ــە، چونکــە ل ــۆ دروســتکردنی پێکوت ــە تایبەتــی ب ــژ )ب دوورودرێ

کەســانی تەندروســتدا بــە کار دێــت(، بووجەیەکــی سســت، و 

گۆڕانــی ئەوەلییەتــە سیاســییەکان. لــە )6(ی مارســدا، توێــژەرە 

نێودەوڵەتییــەکان »بانگەوازێکــی هەنووکە«یــان بــاڵو کــردەوە، 

بــۆ کۆکردنــەوەی دوو ملیــار دۆالر بــۆ گەشــەدان بــە پێکوتەیــەک 

ــەوە،  ــر دێنێت ــە بی ــان ب ــا ئەوەم ــە تەنه ــد- 19(. ئەم ــە )کۆڤی دژ ب

کــە پێویســتامن بــە ڕێگەیەکــی باشــرتە بــۆ درێــژەدان بــە فشــارە 

بەردەوامەکامنــان، دژ بــە هەڕەشــە کوتوپــڕ و کوشــندەکان. 

لــە ئێســتادا چەنــد ڕێگەچارەیەکــی پرشــنگاردامان لــە بەردەمدایە. 

لــەم بەشــەی خــوارەوەدا بــاس لــە گەشەســەندنە ســەرەکییەکانی 

بــەو  ئامــاژە  و  دەکەیــن،  دەرمــان  و  پێکوتــە  ئامادەکردنــی 

تەکنەلۆژیــا و هەماهەنگییــە نوێیانــە دەکەیــن، کــە لــە پشــت ئــەم 

گەشەســەندنانەوەن، و نیشــانی دەدەیــن هێشــتا چەندێــک دوورن 

لــە گەیشــن بــە دەســتی مــرۆڤ.

چی دەبێتە هۆی خاوکردنەوەی دۆزینەوەی

پێکوتەیەک دژ بە )کۆڤید- 19(؟

یەکێــک لــەو وانــە دژوارانــەی لــە پەتــای )ئیبــۆال(ی )-2014 

ــوە هــۆی  ــە ب ــەم پەتای ــەوەی ئ ــاش ئ ــن، پ ــری بووی 2016(ەوە فێ

گیانلەدەســتدانی )11.000( کــەس، ئــەوە بــوو کــە پێکوتــەی 

دەشــێت  کەمــە،  داهاتیــان  کەســانەی  ئــەو  بــۆ  ڕزگارکــەر 

خاوخلیچکــی بــە خۆیــەوە ببێنــت لــە گەشەســەندندا. ســەبارەت 

بــە ئیبــۆال، کار لــە ســەر چەنــد پێکوتەیەکــی تاقیگەیــی کــرا، 

ــە  ــرا، بۆی ــە دی نەدەک ــدا ب ــی تێ ــی بازرگان ــچ پاڵنەرێک ــەاڵم هی ب

کۆمپانیــاکان لــە ڕاســتیدا تاقیکردنەوەکانیــان تــەواو نەکــرد، و 

گەشەســەندنی  ســەرئەنجام  نەهێنــا.  بەرهــەم  پێکوتەیەکیــان 

پێکوتــەی ئیبــۆال، کــە لــە ســاڵی )2019(دا پەســەند کــرا، بــە هــۆی 

بەخشــینی دارایــی و پاڵنەرێکــی گــەورەی ڕێکخراوی تەندروســتیی 

جیهانییــەوە ڕوویــدا. ئێســتا ئــەم پێکوتەیــە بــە کار دێــت بــۆ 

ئیبــۆال.  بەرەنگاربوونــەوەی دووبــارە ســەرهەڵدانەوەی 

ئــەم وانانــە بوونە هــۆی دامەزراندنــی )C.E.p.I(. )هاوپەیامنییەک 

بــۆ داهێنانــەکان و ئامادەباشــیی ڕووبەڕووبوونــەوەی نەخۆشــییە 

ــەت  ــە تەنان ــانی دەدەن، ک ــەکان پیش ــەاڵم ئەزموون ــەکان(، ب درم

گــەر گەشەســەندنی پێکوتــە دژ بــەو هەڕەشــانەی دەکرێــت ســەر 

هەڵبــدەن بــە شــێوەیەکی بەرچــاو خێــرا بکرێــن، ئەوا هێشــتا وەک 

پێویســت خێــرا نیــن. بــە شــێوەیەکی منوونەیــی، دەبوایــە لــە کاتــی 

ــە،  پێویســتدا پێکوتەیەکــی ڤایرۆســی کۆرۆنامــان دەســت بکەوتای

بــۆ ئــەم پەتایــەی ئێســتا و پڕۆســەیەکی ئامادەکــراو هەبوایــە بــۆ 

پشــکنین لــەو ناوچانــەدا، کــە ڤایرۆســەکەی تێــدا بــاڵو بوەتــەوە.

هۆتێــز دەڵێــت: »ئێســتا لە کاتێکــدا هەمــوو ئــەم تەکنەلۆژیایەمان 

لــە بەردەســتدایە، لــە تیۆریــدا دەبێــت ئێمــە لــە توانامانــدا بێــت 

بەرانبــەر  کاردانەوەیــەک  بهێنیــن، وەک  بەرهــەم  پێکوتەیــەک 

ــتا  ــەاڵم هێش ــی، ب ــی جیهان ــەورەی پەتایەک ــەیەکی گ ــە هەڕەش ب

ئەزموونێکــی زۆرمــان نییــە، لــە بەرهەمهێنانــی پێکوتــەدا دژ 

بــە ســەرهەڵدانی پەتایەکــی جیهانــی«. کەواتــە بەشــێک لــەو 

دەرزەنــە پێکوتەیــەی هێشــتا لــە تاقیکردنــەوەدان، بــە هــۆی 

دواکەوتنــی هاوکارییــە داراییــەکان و دەســت نەکەوتنــی مۆڵەتــی 

دەکەوێــت،  دوا  بەرهەمهێنانیــان  پێکوتــەکان  تاقیکردنــەوەی 

بەرژەوەندییــە  داکشــانی  و  هەڵکشــان  ســەرباری  ئەمەیــش 
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سیاســییەکان.

تەنانــەت بــە بــێ بوونــی ئــەم بەربەســتانەیش، دۆزینــەوەی 

پێکوتــە زانســتێکی زۆر قورســە. ســەرجەم ڕێگەچــارە جیــاوازەکان 

ناســاندنی  دەدەن؛  پڕۆســە  هەمــان  ئەنجامدانــی  هەوڵــی 

بــە جەســتەی  ڤایرۆســی کۆرۆنــا  پڕۆتینــی  پارچەیەکــی وردی 

ــا  مــرۆڤ، بــۆ ئــەوەی سیســتمی بەرگریــی لــەش ڤایرۆســی کۆرۆن

»بناســێتەوە«. گــەر پێکوتەیــەک بتوانێــت بــە سیســتمی بەرگــری 

بڵێــت بــە شــوێن ئــەم پڕۆتینــەدا بگــەڕێ و لــە نــاوی بــەرە، ئــەوا 

جەســتە بەرگــری پەیــدا دەکات بەرانبــەر بــەم ڤایرۆســە، بــەاڵم لــە 

ڕاســتیدا دۆزینــەوەی هاندەرێکــی نایابــی بەرگریــی لــەش و پاشــان 

ســەملاندنی ســەالمەتیی بەکارهێنانــی ئــەم پێکوتەیــە لــە کەســێکی 

ــت. ــێ بچێ ــاڵی پ ــن س ــتدا، دەشــێت چەندی تەندروس

ــە بەربەســتێکی گــەورەی دیکــە، کــە  ئەمەیــش دەمانگەیەنێــت ب

ــی  ــە پێ ــک ک ــەوە. گرفتێ ــەڕووی دەبن ــەکان ڕووب ــەرجەم پێکوت س

ــود  ــەش، یاخ ــی ل ــەوەی بەرگری ــی کاردان ــت بەهێزکردن دەگوترێ

ــە دی  ــە ســااڵنی )1960(دا ب ــە ل ــەم گرفت ــە. ئ ــی پێکوت بەهێزکردن

کــرا، کاتێــک پێکوتەیەکــی پاڵێــوراو بــۆ ڤایرۆســێکی جیــاوازی 

کرایــەوە،  تاقــی   –)R.S.V( ڤایرۆســی   – کۆئەندامــی هەناســە 

ــە  ــتیدا پێکوتەک ــە ڕاس ــە ل ــرد، ک ــان ک ــی ئەوەی ــژەران تێبین و توێ

دەبێتــە هــۆی ســەختکردنی نەخۆشــییەکە، کاتێــک کەســێک پــاش 

وەرگرتنــی پێکوتەکــە تووشــی ڤایرۆســەکە دەبێــت، تەنانــەت 

ــان  ــانەی پێکوتەکەی ــەو کەس ــتدانی دوو ل ــۆی گیانلەدەس ــوە ه ب

ــۆی  ــوە ه ــە ب ــت: »ئەم ــز دەڵێ ــەوە. هۆتێ ــی کرای ــەر تاق ــە س ل

 .».)R.S.V( ــەی ــە ســەر پێکوت ــەوە ل ــەک توێژین شــێواندنی نەوەی

لێــرە بــە دواوە پرســیار لــەوە دەکرێــت، ئاخــۆ پێکوتــەی دیکــە بــۆ 

نەخۆشــییەکانی کۆئەندامــی هەناســە هەمــان مەترســییان دەبێــت 

ــن  ــۆ تێگەیش ــە ب ــک هەی ــتا پاڵنەرێ ــدا ئێس ــە کاتێک ــا، ل ــود ن یاخ

لــە دیــاردەی بەهێزبوونــی کاردانــەوەی بەرگــری لــەش، دەشــێت 

ئــەم دیاردەیــە ببێــت بــە گرفتێــک لــە بــەردەم پێکوتــە نوێیەکانــی 

)کۆڤیــد- 19(دا.

ــاڵێکی  ــگ یاخــود س ــن )18( مان ــوان دەڵێ ــت: »هەم ــز دەڵێ هۆتێ

ــە  ــت ئێمــە ب ــەاڵم دەبێ ــن، ب ــەک بەرهــەم دەهێنی دیکــە پێکوتەی

وریاییــەوە هەنــگاو بنێیــن و یاســادانەران قایــل بکەیــن، کــە ئەمــە 

نابێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی کێشــە و گرفتــی زیاتــر.«

ئەگــەر پــاش ســاڵێک یاخــود کەمێــک زیاتــر پێکوتەیــەک بەرهــەم 

ــام  ــت. گراه ــێ وەربگیرێ ــوودی ل ــت س ــتا دەکرێ ــت، هێش بهێرنێ

ــت.  ــەدا دێ ــەم ڤایرۆس ــەر ئ ــە س ــن چــی ب ــە نازانی ــت: »ئێم دەڵێ

نازانیــن گــەر هاوشــێوەی ســارس بــۆ خــۆی دەڕوات، یاخــود 

هەمــوو زســتانێک ســەر هەڵدەداتــەوە، بۆیــە کاری ئێمــە ئەوەیــە 

هــەوڵ بدەیــن چەنــد ڕێگرێــک بەرهــەم بهێنیــن، تاکــوو بتوانرێــت 

ــە  ــتامن ب ــوو ... پێویس ــرت ب ــە خراپ ــەر دۆخەک ــن، گ ــە کار بهێرنێ ب

ــان.«  ــۆ پاراســتنی خۆم ــە ب ــد ڕێگەیەک چەن

ــارد  ــن. ڕیچ ــە ب ــپێکی دیک ــەکان کۆس ــەرچاوە داراییی ــێت س دەش

هاچێــت، ســەرۆکی )C.E.p.I(دەڵێــت: چەندیــن هاوکاریــی دارایی 

نــوێ بــۆ هەوڵــی توێژینــەوەی پێکوتــە تەرخــان کــراوە، بــەاڵم وەک 

ــە کۆتایــی  ــە ل ــە دارایییان پێویســت نیــن. »تــەواوی ئــەم هاوکاریی

مارســدا تــەواو دەبــن، و گــەر دەســتبەجێ پاڵپشــتیی دارایــی زیاتــر 

دابیــن نەکرێــت، ئــەوا ئــەو پڕۆگرامــی پێکوتەیــەی دەســتامن پێــی 

ــەو  ــت ئ ــت و ســەرئەنجام ناتوانێ ــەردەوام بێ ــت ب ــردوە، ناتوانێ ک

پێکوتەیــە دابیــن بــکات، کــە جیهــان پێویســتی پێیەتــی«.

توێژینــەوە لــە ســەر چەنــد دەرمانێکــی نــوێ دەکرێــت بــۆ 

چارەســەرکردنی ئــەو کەســانەی تووشــی )کۆڤیــد- 19( بــوون.

دەشــێت ســاڵێک زیاترمــان پێویســت بێــت، تاکــوو پێکوتــەی 

ــای  ــە مان ــەاڵم ئەم ــت، ب ــە کار بهێرنێ ــت ب ــد- 19( بتوانرێ )کۆڤی

ئــەوە ناگەیەنێــت، کــە چارەســەرەکانی دیکــە لــە ماوەیەکــی 

زووتــردا ســەر هەڵنــادەن. 

ــەوە  ــان توێژین ــەکان، زانای ــەر پێکوت ــە س ــردن ل ــێوەی کارک هاوش

ئەنجــام دەدەن، لــە ســەر چەندیــن دەرمانــی جۆراوجــۆر بــۆ 

چارەســەرکردنی )کۆڤیــد- 19( بــە پشتبەســن بــە هەوڵەکانــی 

ــە؛  ــییەکانی دیک ــرۆس و نەخۆش ــۆ چارەســەرکردنی ڤای ــردوو، ب ڕاب

بــۆ منوونــە وەک ســارس و ئایــدز. ئــەم ڕێگەچارەیــەی لــە ئێســتادا 

گیراوەتــە بــەر، وەک ئــەوە وایــە کۆمەڵێــک کەلوپــەل بە ئاڕاســتەی 

دیوارێکــدا فــڕێ بدرێــت و بزانرێــت کامیــان بــە دیوارەکــەوە 

ئێســتادا  لــە  میلکێــن،  پەیامنگــەی  گوێــرەی  بــە  دەلکێــت. 

تاقیکردنــەوە لــە ســەر )75( پڕۆتۆکۆڵــی چارەســەرکردنی )کۆڤیــد- 

19( بەڕێــوە دەچێــت.

ــرۆڤ  ــە ســەر م ــان و چارەســەرانە پێشــرت ل ــەم دەرم ــک ل هەندێ

تاقــی کراونەتــەوە، هــەر بۆیــە دەشــێت زووتــر بەرهــەم بهێرنێــن، 

نــەوەک پێویســت بــکات توێــژەران لــە ســفرەوە دەرمانێــک 

ــەن. دوو نەخشــەڕێگەی ســەرەکیی چارەســەرکردنی  دروســت بک

 )1 دەرمانــەوە:  بەکارهێنانــی  ڕێــی  لــە  هەیــە،   )19 )کۆڤیــد- 

بەهێزکردنــی   )2 ڤایرۆســەکە؛  ســەر  هێرشــکردنە  ڕاســتەوخۆ 

بەرگریــی جەســتە. لێــرەدا کەمێــک بــە وردی بــاس لــەم دوو 

دەکەیــن. نەخشــەڕێگەیە 
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نەخۆشــییە  بــە  دژ  دەرمانانــە  ئــەم  دژەڤایرۆســەکان:   )1

ڤایرۆســییەکان بــە کار دێــن، زۆر جــار لــە ڕێــی هێرشــکردنە ســەر 

خــودی ڤایرۆســەکە خۆیــەوە. پیێ-یۆنــگ شــی، پڕۆفیســۆری 

بــواری بایۆکیمیــا و بایۆلۆژیــی گەردیلەیــی لــە بەشــی پزیشــکیی 

ــد  ــی هێرشــکردنە ســەر چەن ــە ڕێ ــت: ل ــۆی تەکســاس، دەڵێ زانک

بەشــێکی جیــاوازی ڤایرۆســەکانەوە، دەرمانــەکان دەتوانــن ڕێگــری 

لــە داخڵبوونــی ڤایــرۆس بکــەن بــۆ نــاو خانەکانــی لەشــی مــرۆڤ، 

ــە  ــان تووشــبوون ب یاخــود زاوزێکردنــی ڤایرۆســەکان بشــێوێنن، ی

ــرن. ــود ڕای بگ ــەوە یاخ ــاو بکەن ــییەکە خ نەخۆش

دەرمانێکــی نــوێ، کــە دەشــێت لــە توانایــدا بێــت ئــەم کارە 

 ،)remdesivir - ــت: )ڕێمدێســیڤیر ــی دەگوترێ ــدات پێ ئەنجــام ب

کــە لــە ئێســتادا لــە الیــەن »زانســتەکانی جیلیــد«ەوە گەشــەی پــێ 

دەدرێــت. ئــەم دەرمانــە کار دەکاتــە ســەر پڕۆســەی کۆپیکردنــی 

جیناتــی )ســارس- کــۆڤ- 2(، کــە ســەرئەنجام دەبێتــە هــۆی 

ڕاگرتنــی زاوزێکردنــی ڤایرۆســەکە. ئــەوەی جێــی دڵخۆشــییە لــەم 

ــک دەشــکێنێت،  ــە خــودی ڤایرۆســەکە تێ ــە، ک ــەدا ئەوەی دەرمان

ــە  ــە، کەوات ــتەی مرۆڤدای ــە جەس ــەی ل ــە هەڵگرەک ــەوەک خان ن

ــت دەکات. ــۆی دروس ــەی خ ــەر ئامانج ــە س ــەری ل کاریگ

ــرۆڤ  ــتەی م ــەش: جەس ــی ل ــتمی بەرگری ــی سیس 2( بەهێزکەران

ــەاڵم هێشــتا  ــە، ب ــی هەی ــزی ناوخۆی ــد جەنگاوەرێکــی بەهێ چەن

بــۆ  بــکات، و  ڤایرۆســێک دەتوانێــت زیانێکــی زۆر دروســت 

چەنــد کەســێکی دیکــە بگوێزرێتــەوە، پێــش ئــەوەی جەســتە 

بتوانێــت بەرگرییــە رسوشــتییەکانی خــۆی بخاتــە گــەڕ. هــەر بۆیــە 

ــت  ــە بتوانێ ــەوە، ک ــەک دەکۆڵن ــد ڕێگەچارەی ــە چەن ــژەران ل توێ

ــە  ــوو ب ــدات، تاک ــرۆڤ ب ــی م ــی لەش ــتمی بەرگری ــی سیس یارمەت

خێرایــی ڤایرۆســی )ســارس- کــۆڤ- 2( بدۆزێتــەوە و دژەهێرشــێک 

ــکات. ــا ب بەرپ

ــە  ــاو جەســتەی مرۆڤــەوە، جۆرێــک ل کاتێــک ڤایرۆســێک دێتــە ن

خڕۆکەســپییەکانی خوێــن، کــە پێیــان دەگوترێــت )B cell( دژەتەن 

ــد  ــە چەن ــە ب ــن، ک ــد پڕۆتینێک ــە چەن ــن. ئەمان ــەم دەهێن بەره

بەشــێکی دیاریکــراوی ڤایرۆســەکەوە یاخــود خانــەی تووشــبوەوە 

دەلکێــن و دەبنــە هێامیــەک، بــۆ تێکشــانی ئــەم تەنــە لــە الیــەن 

چەنــد خانەیەکــی دیکــەی سیســتمی بەرگریــی لەشــەوە. 

ســەر  لــە  کار  بایۆتەکنەلۆژیــا،  کۆمپانیایەکــی  ڕیجێنێــرۆن، 

دروســتکردنی کۆمەڵێــک دژەتەنــی دەســتکرد دەکات، تاکــوو 

بتوانرێــت بــە نەخــۆش بدرێــت و یارمەتیــی سیســتمی بەرگریــی 

بەرپەرچدانــەوەی  دەســتبەجێ  لــە  بــدات  تووشــبوو  کەســی 

ئەگەر پاش ساڵێک یاخود 

کەمێک زیاتر پێکوتەیەک 

بەرهەم بهێنرێت، هێشتا 

دەکرێت سوودی لێ 

وەربگیرێت

لێکۆڵینەوە پزیشکییەکانی 4 مانگ، هێندەی دەیان ساڵ بوون
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ــەم  ــکانەوە بەره ــەو مش ــە ل ــەم دژەتەن ــۆڤ- 2(دا. ئ ــارس- ک )س

سیســتمی  و  کــراوە،  دەســتکاری  جیناتیــان  کــە  دەهێرنێــت، 

بەرگریــی لەشــیان هاوشــێوەی سیســتمی بەرگریــی لەشــی مرۆڤــە، 

ئەمەیــش مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت، کــە دەتوانــن دژەتەنــی 

مــرۆڤ بەرهــەم بهێنــن.

کریســتۆس کیراتســۆس، جێگــری ســەرۆکی توێژینەوەی نەخۆشــییە 

درمــەکان و تەکنەلۆژیــای ئاڕاســتەی ڤایرۆســی لــە کۆمپانیــای 

ڕیجێنێــرۆن، دەڵێــت: »ئــەم ڕێگەچارەیــە ڕێگەچارەیەکــی بەهێــز 

و چاالکــە«. لــە هەمــان کاتیشــدا دەڵێــت: دەکرێــت ئــەم دژەتەنــە 

دەســتکردانە پێشــوەختە بــە کار بهێرنێــن بــۆ ڕێگریکــردن لــە 

تووشــبوون بــە نەخۆشــییەکە، و بــە هەمــان شــێوە دەکرێــت وەک 

چارەســەری نەخۆشــییەکە بــە کار بهێرنێــت. دەشــێت وەرگــری ئەم 

ــە ڤایرۆســەکە  ــەر ب ــری بەرانب ــک بەرگ ــد مانگێ ــۆ چەن ــە ب دژەتەن

دروســت بــکات، بــەاڵم ئــەم چارەســەرە نابێتــە هــۆی دروســتبوونی 

بەرگرییەکــی هەمیشــەیی.

لــە ئێســتادا کۆمپانیــای ڕیجێنێــرۆن لێکۆڵینــەوە لــە هــەزاران 

دژەتەنــی )ســارس- کــۆڤ- 2( دەکات، کــە لــە مشــکەکانی خۆیەوە 

پەیــدای کــردوون، و ئامانجــی کۆمپانیــا ئەوەیــە، کــە لــە کۆتاییــی 

هاوینــدا ئــەم دژەتەنــە لــە ســەر مــرۆڤ تاقــی بکاتــەوە.

ــە هەمــان شــێوە  ــە، کــە ب ــا کۆمپانیایەکــی دیکەی ــر بایۆتەکنەلۆژی ڤی

ــەاڵم  ــد- 19(، ب ــۆ چارەســەرکردنی )کۆڤی ــەوە ب ــەن دەکۆڵێت ــە دژەت ل

لــە بــری پشتبەســن بــە مشــکی تاقیگــە، ئــەم کۆمپانیایــە لــە 

دژەتەنــی رسوشــتیی ئــەو کەســانە دەکۆڵێتــەوە، کــە چاکبوانــی چەنــد 

نەخۆشــییەکی کۆرۆنــا ڤایرۆســی هاوشــێوەن، وەک چاکبوانــی ســارس.

دەشــێت هەندێــک لــە چارەســەرە کۆنــەکان ژیانێکــی نوێیــان پــێ 

ببەخرشێتــەوە لەگــەڵ )کۆڤیــد- 19( دا.

لــە هەمــان کاتــدا چەنــد تاقیکردنەوەیەکــی نوێ ئەنجــام دەدرێت، 

لــە ســەر ئــەو دەرمانانــەی لــە ئێســتادا لــە دەرمانخانەکانــدا 

بوونیــان هەیــە. ســوودی ســەرەکی بەکارهێنانــی دەرمانێکــی 

لــە ســەر  تاقیکردنــەوە  بــە  پێشــرت  کــە  ئەوەیــە،  بەردەســت 

ــی  ــا پێویســتە کاریگەری ــە ئێســتادا تەنه ــوە، و ل ــەڕ ب ــدا تێپ مرۆڤ

ــەوە.  ــی بکرێت ــە تاق ــە ڤایرۆســە نوێیەک ــەر ب ــە بەرانب ــەم دەرمان ئ

ئەمەیــش مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت، کــە دەکرێــت ئــەم دەرمانانــە 

زۆر خێراتــر دژ بــە )ســارس- کــۆڤ- 2(، بــە کار بهێرنێــن بــەراورد 

ــوێ. ــی ن ــەوەی دەرمانێک ــە دۆزین ب

ــی  ــی بەکارهێنان ــد- 19( هەوڵ ــەرکردنی )کۆڤی ــۆ چارەس ــۆن ب ژاپ

ــە کار دێــت.  ئــەو دەرمانانــە دەدات، کــە بــۆ ڤایرۆســی )HIV( ب

پزیشــکانی تایالنــد ڕایــان گەیانــدوە، کــە بەکارهێنانــی تێکەڵەیەکی 

ئــەم دەرمانانــە، لەگــەڵ جۆرێکــی دیکــەی دژەڤایرۆســدا بــە نــاوی 

)تامیفلــو( ســەرکەوتوو بــوە، لــە چارەســەرکردنی تووشــبوانی 

ڤایرۆســی  ڤایرۆســەکان،  کۆرۆنــا  هاوشــێوەی   .)19 )کۆڤیــد- 

)HIV( )R.N.A( وەک بناغــەی جیناتــی خــۆی بــە کار دەهێنێــت، 

ــد  ــە چەن ــە جیاوازان ــەم ڤایرۆس ــە ئ ــت، ک ــێ دەچێ ــی ت ــە ڕێ بۆی

ــدا.  ــە کارکــردن و زاوزێیان ــن ل ــە کار بهێن ئەنزیمێکــی هاوشــێوە ب

مومکینــە ئــەو دەرمانانــەی ڕێگــری لــە ڤایرۆســی )HIV( دەکــەن 

هەمــان کاریگەرییــان لــە ســەر )ســارس- کــۆڤ- 2( هەبێــت، 

تارمایی کۆرۆنا هەموو جیهانی گرتوەتەوە
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بــەاڵم هێشــتا دڵنیــا نیــن لەمــە، هــەر بۆیــە زانایــان تاقیکردنــەوەی 

خۆیــان ئەنجــام دەدەن، تاکــوو بزانــن ئــەم دەرمانانــە کاریگەرییان 

ــا. توێژینەوەیەکــی  ــە ســەر ڤایرۆســە نوێیەکــە دەبێــت یاخــود ن ل

ــام  ــبوو ئەنج ــەر )199( تووش ــە س ــە ل ــن ک ــەی چی ــەم دوایییان ئ

درابــوو، گومانــی خســتە ســەر کاریگەریــی ئــەم دەرمانانــە، تێبینــی 

ئەوەیــان کــرد، کــە »هیــچ ســوودێکی زیاتــر لــە چارەســەری 

ســتاندارد لەگــەڵ بەکارهێنانــی ئــەم دەرمانانــەدا بــە دی نەکراوە«. 

بــۆ  کاتــدا چەنــد چارەســەرێکی گشــتی هــەن،  لــە هەمــان 

ڤایرۆســەکان کــە تایبــەت نیــن بــە )کۆڤیــد- 19(، بــەاڵم ئەمانەیــش 

زیانــی خۆیــان هەیــە. بــۆ بەهێزکردنــی سیســتمی بەرگریــی لــەش، 

پزیشــکان دەتوانــن چەنــد دەرمانێکــی وەک »ئینتەرفیــرۆن« بە کار 

بهێنــن. ئــەم کۆمەڵەیــە چەنــد پڕۆتینێکــە، کــە زانیــاری دەنێرێــت 

کار  مرۆڤــدا  جەســتەی  لــە  ئاگادارکردنــەوە  زەنگــی  وەک  و 

ــەم ڕێگەیــەوە دەبێتــە هــۆی چاالککردنــی کاردانــەوەی  دەکات، ل

ــەرکردنی  ــە چارەس ــەکان ل ــەش. ئیتەرفیرۆن ــی ل ــتمی بەرگری سیس

ــتمی  ــییەکی سیس ــد نەخۆش ــەر و چەن ــی جگ ــی هەوکردن ڤایرۆس

بەرگریــی لەشــدا بــە کار دێــن. شــیی، لــە بەشــی پزیشــکیی 

زانکــۆی تەکســاس، دەڵێــت: »ئەمــە شمشــێرێکی دوو ســەرە. گــەر 

ــە پێویســت  ــاد ل ــەدا چــاالک بکرێــت یاخــود زی ــە کاتێکــی هەڵ ل

چــاالک بکرێــت، ئــەوا دەبێتــە هــۆی هەوکردنێکــی یەکجــار زۆر و 

ــە هــۆی نەخۆشــی«. ــت ببێت ــش دەکرێ ئەمەی

پزیشــکان  دەبێــت  ڤایرۆســێکدا،  لــە چارەســەرکردنی  کەواتــە 

هاوســەنگییەک ڕابگــرن لــە نێــوان هێرشــێکی ڕاســتەوخۆ بــۆ ســەر 

ڤایرۆســەکە، بــە بــێ ئەنجامدانــی زیانــی الوەکــی لــە جەســتەدا، 

لــە  و  بکــەن  بەهێزتــر  لــەش  بەرگرییەکانــی  دەبێــت  یاخــود 

ــە ڤایرۆســەکە بگــرن، تاکــوو زیانــی زیاتــر  هەمــان کاتــدا ڕێگــە ل

نەگەیەنێــت بــە کەســی تووشــبوو. لــە چیــن ئیتەرفیرۆنــەکان بــە 

کار هێــرناون، بــۆ چارەســەرکردنی )کۆڤیــد- 19(، بــەاڵم تاکــوو 

ــە. ــار نیی ــی دی ــە ڕوون ــان ب ــتا کاریگەریی ئێس

هەندێــک لــە زانایــان پێیــان وایــە، کــە دەکرێــت ئینتەرفیرۆنــەکان 

لەگــەڵ  کاتێــک   ،19 کۆڤیــد-  بــە  بەرانبــەر  بــن  کاریگەرتــر 

چەنــد دەرمانێکــی دیکــەدا بــە کار دێــن؛ بــۆ منوونــە، توێژەرانــی 

)بەریتانیــا( لــە کاریگەریــی ئیتەرفیــرۆن دەکۆڵنــەوە، کاتێــک 

لەگــەڵ دەرمانەکانــی دژەهەوکردنــدا بــە کار دێــت. لــە ســعوودییە 

ــە  ــان ئیتەرفیــرۆن لەگــەڵ چەنــد دەرمانێکــی دژەڤایرۆســدا ب زانای

کار دەهێنــن.

بایەخێکــی  دژەمەالریــا  دەرمانێکــی  چەنــد  دوایییانــەدا،  لــەم 

تووشــبوانی  بــۆ  چارەســەرێک  وەک  دەدرێــت،  پــێ  زۆریــان 

ــی  ــەر هان ــە تویت ــپ ل ــی، ســەرۆک ترام ــە تایبەت ــد- 19(. ب )کۆڤی

لــە  بەکارهێنانــی )hydroxychloroquine(ی دا، کــە جۆرێــک 

دەرمانــی دژەمەالریایــە. دەشــێت ئــەم دەرمانــە تایبەمتەنــدی 

ــەاڵم تاقیکردنەوەیەکــی  ــت، ب ــی هەبێ ــرۆس و دژەهەوکردن دژەڤای

کەمــی لــە ســەر ئەنجــام دراوە. توێژینەوەیەکــی فەڕەنســی دەری 

خســتوە، کــە ئــەم دەرمانــە بوەتــە هــۆی کەمکردنــەوەی مــاوەی 

چاکبوونــەوەی تووشــبوان، بــەاڵم لــەم توێژینەوەیــەدا ئــەم دەرمانە 

تەنهــا بــە )26( نەخــۆش دراوە، و هەڵبژاردنــی تووشــبوان بــۆ ئــەم 

ــی  ــوە. هەڵبژاردن ــە شــێوەیەکی هەڕەمەکــی نەب ــە ب تاقیکردنەوەی

تووشــبوان بــە شــێوەیەکی هەڕەمەکــی لــە تاقیکردنەوەیەکــی 

چینــدا کاتێــک )hydroxychloroquine( دەدرێــت بــە تووشــبوان، 

ــە ڕێــژەی چاکبوونــەوەدا. تێبینــی هیــچ جیاوازییەکــی نەکــردوە ل

بــۆ پەتــا کوشــندە  ئامــادە بکەیــن  پێویســتە ئێســتا خۆمــان 

ئاینــدە گەورەکانــی 

ــرژی و نەخۆشــییە  ــۆ ئالێ ــەوە ب ــگای نەتەوەیی ــە پەیامن گراهــام، ل

درمــەکان، دەڵێــت: »ئــەوەی پێویســتە بکرێــت تەنانــەت بــۆ 

ئــەو ڤایرۆســانەیش، کــە بــە باشــی لێیــان تــێ ناگەیــن، کــە 

ــی،  ــی جیهان ــە پەتایەک ــن ب ــە ب ــان هەی ــەری ئەوەی ــتا ئەگ هێش

ــەکردنی  ــە، دیراس ــا و زانیارییەکان ــی دات ــەوەی بانک ــا پڕکردن تەنه

پڕۆتینەکانیــان،  پێکهاتــەی  لــە  تێگەیشــتنە  ڤایرۆســەکانە، 

تێگەیشــتنە لــەوەی، کــە چــۆن دژەتەنــەکان بەرانبەریــان کار 

دەکــەن.« النــی کــەم، دەبێــت توێــژەران و کۆمپانیاکانــی دەرمــان 

ــە  ــەر کۆمەڵ ــۆ ه ــدەن، ب ــەرەتایی ب ــی س ــە پێکوتەیەک ــە ب »گەش

ڤایرۆســێک و تــەواوی تاقیکردنەوەکانــی ئــەم پێکوتــە ســەرەتایییە 

ئەنجــام بــدەن. دواتــر یــان ئەوەتــا ئــەم پێکوتەیــە دەخرێتــە 

ــار  ــازیدا تۆم ــی دەرمانس ــە ئەدەبیات ــود ل ــەوە، یاخ دەرمانخانەکان

دەکرێــت، بــۆ ئــەوەی زانیــاری بەردەســت هەبێــت، کاتێــک چەنــد 

قەیرانێکــی لــەم چەشــنە ڕوو دەدەن.«

دووبــارە، ســەبارەت بــە )کۆڤیــد- 19(، توێژینــەوە لــە چارەســەر و 

پێکوتــە پێشــین و بنەمایەکــی هەبــوو، بــە هــۆی پەتــای ســارس و 

مێرســەوە، زانایــان پێشــرت خۆیــان ســەرقاڵ کردبــوو، بــە دۆزینەوەی 

پێکوتەیەکــی کۆرۆنــا ڤایرۆســەکان و چارەســەری نەخۆشــییەکان.

سەرچاوە:
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تەندروستیی گشتی لە سەردەمی )کۆڤید- 19(دا 
»مەرج نییە واڵتە پێشکەوتوەکان باشترین سیستمی تەندروستییان هەبێت«

ئانگێلێ ماالترێ النساک



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
21دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ئــەم قەیرانــەی ئێســتا تێــی کەوتوویــن قەیرانێکــی گشــتگیرە؛ 

پاکوخاوێنــی، سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی، جیۆپۆلیتیکــی. 

کاتێــک ڕووبــەڕووی )کۆڤیــد- 19( دەبنــەوە، هەر واڵتە ســرتاتیژیی 

خــۆی هەڵدەبژێرێــت و کــەم تــا زۆر بــە خێرایــی و کــەم تــا زۆر بە 

ڕوونــی ڕووبــەڕووی مەترســییەکی تەندروســتیی بێهاوتــا دەبێتەوە. 

بــە دڵنیایییــەوە، گومانــی تێــدا نییــە، کــە چەنــد بڕیارێکــی سیاســی 

داخســتنی ســنوورەکان  و  دانیشــتوان  گەمارۆدانــی  دەربــارەی 

ئــەم  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە  دەگێڕێــت  گرینــگ  ڕۆڵێکــی 

پەتایــەدا، بــەاڵم لــەو دیــو ئــەم پێڕەوانــەوە، وا دەردەکەوێــت 

کــە ژمارەیــەک لــە سیســتمە تەندروســییەکان باشــرت ئامــادەن بــۆ 

ــە سیســتمەکانی  ــەراورد ب ــە ب ــە، ب ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەم پەتای

دیکــە.

ئــەو پێــڕەوە ســەرەکییانە چیــن کــە ســەرملێرناون، بــە دیاریکــراوی 

کاریگــەرن لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی )کۆڤیــد- 19(دا؟ ئایا سیســتمی 

تەندروســتیی فەڕەنســی، کــە بــە کارامەیــی نــارساوە، ئــەو ئامێــر و 

ڕێکخســتنەی هەیــە، کــە بتوانێت بە باشــرتین شــێواز پارێــزگاری لە 

دانیشــتوان بــکات، و ڕێگــە لــە کارەســاتێکی تەندروســتی بگرێــت؟ 

ســێ خاڵــی گرینــگ پێشــبینی کاردانەوەیەکــی شــیاو دەکــەن 

ــی  ــی بەکارهێنان ــە چۆنێت ــارەزایی ل ــە. 1: ش ــەم قەیران ــەر ب بەرانب

داتــا و ئامــاری تەندروســتی، و ئەنجامدانــی پشــکنینی گشــتگیر. 2: 

هەبوونــی ســێکتەرێکی تەندروســتی، کــە بــە شــێوەیەکی ســەرەکی 

پشــت بــە نەخۆشــخانەکان نابەســتێت. 3: توانــای کۆنتڕۆڵکردنــی 

کــۆگای کەرەســتە پارێزگارییــە کەســییەکان.

بەکارهێنانی داتا و ئاماری تەندروستی و
ئەنجامدانی پشکنینی گشتگیر

ــەوە،  ــۆرە دەبین ــەم ج ــی ل ــی جیهان ــەڕووی پەتایەک ــک ڕووب کاتێ

پێــڕەوی ئامانــج ڕوون و خێــرا بــە دیاریکــراوی کاریگــەرە. ئەمەیش 

ــە  ــە توانیویان ــەوە ســەملێرناوە، ک ــەو واڵتان ــک ل ــەن هەندێ ــە الی ل

ــاوازدا  ــی جی ــد توێژێک ــە چەن ــتوانیان ل ــەرکەوتوویی دانیش ــە س ب

ــە  ــن بکــەن، ل ــرەی ئاســتی مەترســیی تەندروســتییان پۆلێ ــە گوێ ب

ــان نەکــردوە،  ــچ جیاوازییەکی ــی دیکــە هی کاتێکــدا هەندێــک واڵت

بــۆ بەکارهێنانــی پێڕەوەکانیــان و ئامانجــی هەڕەمەکــی و ناڕوونیان 

ــە شــێوەیەکی زۆر کاریگــەر  ــی ب ــە، توان ــۆ منوون ــوان؛ ب ــە. تای هەی

کۆنتڕۆڵــی باڵوبوونــەوەی پەتاکــە بــکات، لــە ڕێــی بەراوردکردنــی 

ــی  ــارە گشــتییەکانی دوای کانوون ــە ئام ــارە تەندروســتییەکان ب ئام

ــی  ــانکردن و کەرەنتینەکردن ــرا دەستنیش ــی خێ ــە ڕێ ــەوە. ل دوەم

ئــەو کەســانەی گەشــتیان کردبــوو، بــۆ ناوچــە مەترســیدارەکان، و 

بــە هەمــان شــێوە بــۆ ئــەو کەســانەی، کــە لــە ژێــر مەترســییەکی 

ــان ڕێگــری  ــەکان توانیی ــری ڤایرۆســەکەدان، بەرپرســە تایوانیی زیات

لــە ژمارەیەکــی بەرچــاوی گیانلەدەســتدان بکــەن، و پارێــزگاری لەو 

هاواڵتییانــە بکــەن، کــە لــە ژێــر هەڕەشــەی تەندروســتیدان. تاکــوو 

ــد-  ــوان تووشــی )کۆڤی ــە تای ــا )100( کــەس ل ــارس، تەنه )16(ی م

19( ببــوون و تەنهــا یــەک کــەس بــە هــۆی ئــەم ڤایرۆســەوە گیانــی 

لــە دەســتدا.

خێــرا  لــە  ڕێگریکــردن  و  هەوڵــەکان  چڕکردنــەوەی  بــۆ 

ــردن  ــتواندا، و پارێزگاریک ــاو دانیش ــە ن ــەک ب ــەوەی پەتای باڵوبوون

ژێــر هەڕەشــەی مەرگــدان، بەســااڵچوان  لــە  لــەو کەســانەی 

و  داتــا  هەیــە،  الوازیــان  تەندروســتییەکی  کەســانەی  ئــەو  و 

ئامــاری تەندروســتی ســامانێکی زۆر بــە نرخــن. تۆمــاری دڵنیایــی 

تەندروســتیی فەڕەنســی یارمەتیــامن دەدات، لــە دەستنیشــانکردنی 

ــە ڤایرۆســەکە کاریگەرییەکــی  ــەو کەســانەی، کــە ئەگــەری هەی ئ

ــان  ــە داخڵبوونی ــەریان، و پێویســت ب ــە س ــت ل ــدی هەبێ زۆر تون

بــکات لــە نەخۆشــخانەدا. ئــەم کەســانە نــارساون؛ زۆربــەی زۆریــان 

پزیشــکی تایبەتــی خۆیــان هەیــە. پێوەندیکــردن بــەم کەســانەوە، 

ــی پشــکنین  ــە شــێوازێکی کەســی، ئەنجامدان ــان ب ــە ئامانجی کردن

بۆیــان بــە شــێوەیەکی ڕێکوپێــک و پــالن بــۆ داڕێــژراو، دابینکردنــی 

ــدا  ــی کات ــەڵ تێپەڕبوون ــان لەگ ــان، و چاودێریکردنی ــک بۆی دەمام

ئەوەلیەتــی ئێمەیــە، بــەاڵم هێشــتا فەڕەنســا ئــەم ئەگــەرەی 

چــاالک نەکــردوە و کاردانــەوەی فەڕەنســا بەرانبــەر بــەم قەیرانــە 

بــە چەشــنێکە، کــە لــە پانــزدە یاخــود بیســت ســاڵ لەمــەو پێشــدا 

ئــەم جــۆرە کاردانەوەیــە دەبیــرنا، کاتێــک داتــا و ئامــاری گــەورە و 

ــوون. ــتکرد نەب ــی دەس ــی ژیری ئامڕازەکان

ــەڵ  ــت لەگ ــک بکرێ ــا هاوڕێ ــی دات ــت دەکات بەکارهێنان پێویس

پەیڕەوێکــی پشــکنینی سیســتامتیکدا، تاکــوو بتوانرێت چارەســەری 

خێــرا و شــیاو ئەنجــام بدرێــت. گــەر نەزانیــن کــێ نەخۆشــە، 

ــن؟  ــێ بکەی ــەتی ک ــان ئاڕاس ــن هەوڵەکامن ــن بزانی ــۆن دەتوانی چ

چــۆن دەتوانیــن بزانیــن چەنــد کــەس تووشــی ئــەم ڤایرۆســە 

بــوە و چــۆن دەتوانیــن چاودێریــی پەرەســەندنی پەتاکــە بکەیــن؟ 

چــۆن دەتوانیــن دڵنیــا بیــن لــەوەی، کــە ئــەو کەســانەی زۆرتریــن 
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ــێ  ــان ل ــێواز پارێزگاریی ــرتین ش ــە باش ــەرە، ب ــە س ــەیان ل هەڕەش

دەکرێــت؟ هەبوونــی پشــکنینی پێویســت و ئەنجامدانــی پشــکنین 

ــەری  ــن ئەگ ــە زۆرتری ــتوان، ک ــەی دانیش ــەو بەش ــەواوی ئ ــۆ ت ب

تووشــبوونیان هەیــە یاخــود کێشــەیەکی تەندروســتیی گەورەیــان 

ڕێکخــراوی  پشــکنین؛  پشــکنین،  پشــکنین،  پێویســتە.  هەیــە 

ــێوەیەکی  ــە ش ــەوە دەکات، ب ــنیازی ئ ــی پێش ــتیی جیهان تەندروس

کۆمەڵــەی  بزانرێــت  تاکــوو  بپشــکرنێن،  دانیشــتوان  بەربــاڵو 

ــوێن  ــت ش ــوو بتوانرێ ــوە، تاک ــە کوێ ــبوو دەکەون ــانی تووش کەس

پەرەســەندنی ڤایرۆســەکە بکەویــن، و تاکــوو بتوانرێــت کەســانی 

ــە  ــت ل ــری بکرێ ــەوەی ڕێگ ــۆ ئ ــن، ب ــە بکرێ ــبوو کەرەنتین تووش

ــا و  ــارە فەڕەنســا، هاوشــێوەی ئیتاڵی باڵوبوونــەوەی پەتەکــە. دووب

ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا و شانشــینی یەکگرتــوو، هەوڵــی 

پشــکنینێکی سیســتامتیکی نــەداوە و پێداوســتیی پشــکنینەکان بــە 

ــن. ــت نی ــاو بەردەس ــێوەیەکی بەرچ ش

ــی  ــت کاردانەوەیەک ــە بتوانرێ ــە، ک ــرەدا ئەوەی ــگ لێ ــی گرین خاڵ

ســەرچاوە  چڕکردنــەوەی  ڕێــی  لــە  بدرێــت،  ئەنجــام  خێــرا 

پێویســتەکان بــۆ ئــەو بەشــەی دانیشــتوان، کــە لــە هەمــوان 

ــە  ــر پێویســتیان پێیەتــی، تاکــوو بتوانرێــت ڕێگــری بکرێــت ل زیات

ــڕەوە  ــەو پەی ــخانەکان و ئ ــی نەخۆش ــە ڕادە قەرەباڵغبوون ــاد ل زی

وزەیەکــی  لەدەســتدانی  هــۆی  دەبنــە  کــە  هەڕەمەکییانــەی، 

یەکجــار زۆر، بــە بــێ ئــەوەی هیــچ کاریگەرییەکــی ڕاســتەقینەیان 

و  پشــکنینەکان  ژمــارەی  ســنووردارکردنی  ڕێــی  لــە  هەبێــت. 

ئەنجــام نەدانــی پشــکنینی گشــتگیر، فەڕەنســا خــۆی بێبــەری 

ــا  ــەم پەت ــی ئ ــۆ کۆنتڕۆڵکردن ــەرەکی، ب ــی س ــە ئامڕازێک دەکات ل

جیهانییــە، بــەاڵم بــە هــەر حــاڵ پەیڕەوێکــی لــەو جــۆرە مومکینــە 

ــە  ــە ل ــک پیشــانی داوە، ک ــد واڵتێ و سیســتمی تەندروســتیی چەن

توانایدایــە ژمارەیەکــی گــەورەی پشــکنین ئەنجــام بــدات و چەنــد 

خولگەیەکــی داهێنەرانــە ڕێــک بخــات، بــۆ ئەنجامدانــی پشــکنینی 

ــڕائیل و  ــا و ئیس ــی وەک ئەڵامنی ــە واڵتان ــش ل ــتوان، ئەمەی دانیش

ــرا. ــە دی ک ــەنگاپورە ب ــا و س کۆری

ــخانەکان  ــی نەخۆش ــە ڕادە قەرەباڵغبوون ــاد ل ــە زی ــردن ل ڕێگریک

ــی  ــەرەتایی و دابینکردن ــەری س ــە چارەس ــن ب ــی پشتبەس ــە ڕێ ل

هاوکاریــی پزیشــکی لــە ڕێــی تەلەفــون و جۆرەکانــی دیکــەی 

پێوەندییــەوە

سیســتمی تەندروســتیی فەڕەنســی، کــە زیــاد لــە ڕادە پشــت 

بــە نەخۆشــخانەکان دەبەســتێت، وەک پێویســت چارەســەری 

هــۆی  دەبێتــە  ئەمەیــش  کــە  ناهێنێــت،  کار  بــە  ســەرەتایی 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە  دژوار  دۆخێکــی  خوڵقاندنــی 

ــای  ــت توان ــە دەبێ ــن، ک ــدا دەزانی ــە کاتێک ــدا. ل ــی جیهانی پەتایەک

نەخۆشــخانەکان تەرخــان بکرێــت، بــۆ دابینکردنــی چارەســەر 

بــۆ ئــەو نەخۆشــانەی، کــە زۆر بــە تونــدی تووشــی )کۆڤیــد- 

دەگرێتــەوە،  تووشــبوان  )%20(ی  ئەمەیــش  کــە  بــوون،   )19

بــەاڵم دەبێــت بزانیــن کــە چارەســەری ســەرەتایی پزیشــکی، 

ــەرەتایی  ــی س ــی هەڵبژاردن ــۆ جێبەجێکردن ــە ب ــامانێکی گرینگ س

ــە ڕادە  ــاد ل ــە زی ــی چارەســەر، و ڕێگریکــردن ل ــای بەردەوامی توان

قەرەباڵغبوونــی نەخۆشــخانەکان. پزیشــکانی فەڕەنســا بــە ڕوونــی 

و خێرایــی ڕۆڵــی خۆیــان بــۆ دەستنیشــان نەکــراوە، و نازانــن چــی 

بکــەن، و لــە هەمــان کاتــدا کەرەســتە پارێزگارییــە شەخســییەکانی 

ــەوەی  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــراوە، ب ــن نەک ــۆ دابی ــان ب وەک دەمامکی

پەتایەکــی جیهانــی. ئــەم بەربەســتانە الوازییەکــی ڕاســتەقینە لــە 

سیســتمی تەندروســتیی گشــتیی ئێمــەدا ئاشــکرا دەکــەن، چونکــە 

ــە ســەر  ــە شــێوەیەکی ســەرەکی جەخــت دەخات ــەم سیســتمە ب ئ

نەخۆشــخانەکان.

بەکارهێنانــی دابینکردنــی هاوکاریــی پزیشــکی لــە ڕێــی تەلەفــون 

و ئامڕازەکانــی دیکــەی پێوەندییــەوە، کــە بەشــێکە لــە چارەســەری 

گــەڕۆک، بــە هەمــان شــێوە ســامانێکی گرینگــە بــۆ ڕێگریکــردن لــە 

زیــاد لــە ڕادە قەرەباڵغبوونــی نەخۆشــخانەکان. چەنــد سیســتمێکی 

ئامڕازەکانــی  ڕێــی  لــە  پزیشــکی،  هاوکاریــی  دابینکردنــی 

پێوەندییــەوە لــە چیــن لەگــەڵ ســەرهەڵدانی ڤایرۆســی کۆرۆنــادا 

گەشــەی کــرد، کــە هــاوکار بــوو لــە چاودێریکردنــی کەســانی 

تووشــبوو و درێــژەدان بــە چارەســەرکردنی ئــەو نەخۆشــانەی 

بــە هەمــان شــێوە  بــە چارەســەرە.  لــە ماڵــەوە پێویســتییان 

ئەنجامدانــی ڕاوێــژکاری لــە ڕێــی ئامڕازەکانــی پێوەندییــەوە ڕێگــە 

لــە خۆیــان  پارێــزگاری  تەندروســتی دەدات،  بــە کارمەندانــی 

ــیار  ــی پرس ــە ڕێ ــدەن، ل ــام ب ــەرەتایی ئەنج ــکنینی س ــەن و پش بک

و وەاڵمــەوە، دەربــارەی نیشــانەکانی نەخۆشــییەکە. لــە فەڕەنســا، 

تاکــوو کۆتایــی ســاڵی )2019(ەش کەمــرت لــە )2000( پزیشــک 

پێوەندییــەوە  ئامڕازەکانــی  ڕێــی  لــە  دابینکردنــی هاوکارییــان 

ئەنجــام دەدا. کەمیــی پراکتیزەکردنــی هاوکاریــی پزیشــکی لــە 

ڕێــی ئامڕازەکانــی پێوەندییــەوە، ســەرباری هەبوونــی چەنــد 
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منوونەیەکــی ئــەم سیســتامنە و سیســتمی ڕاوێژکاریــی دووربەدوور 

ــە ســەرەتای مانگــی ســێدا،  ــەوە ل ــی پێوەندیی ــی ئامڕازەکان ــە ڕێ ل

ــردوە. ــت ک ــەورەی دروس ــتێکی گ بەربەس

لــە کۆتاییــدا، بــێ گومــان نەخۆشــخانە لــە ناوجەرگــەی ئــەم 

ئامێــری  و  پێویســت  قەرەوێڵــەی  هەبوونــی  قەیرانەدایــە. 

ــدان  ــی خراپ ــە دۆخێک ــە ل ــبوانەی، ک ــەو تووش ــۆ ئ ــەدان ب هەناس

خاڵــی ســەرەکییە لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەم پەتــا جیهانییــەدا، 

وەک لــە منوونــە تراژیدییەکــەی ئیتاڵیــادا بینیــامن، و ئەگــەری 

ــان  ــە هەم ــش ب ــی ئەمریکای ــوودا کەیس ــی داهات ــە ڕۆژان زۆرە ل

 )7.000( ئێســتادا  لــە  فەڕەنســا  دەبێــت  بــڕوات.  ڕێــڕەودا 

قەرەوێڵــەی هەبێــت بــۆ چارەســەری نەخــۆش و هەمــان ژمــارەی 

قەرەوێڵەیشــی هەبێــت، بــۆ دابینکردنــی چاودێــری ورد. ســەرەڕای 

ــان  ــای خۆی ــخانەکان توان ــت نەخۆش ــەکان، دەبێ ــارەی قەرەوێڵ ژم

پیشــان بــدەن، لــە خێــرا دروســتکردنی چەنــد ڕێڕەوێکــی تایبــەت 

ــە زنجیــرەی گواســتنەوەی  بــە تووشــبوان، تاکــوو ڕێگــری بکــەن ل

ڤایرۆســەکە، لــە هەمــان کاتیشــدا ڕاهێنــان بــە ســتافەکانیان 

ــتەی  ــەن، و خش ــان بک ــتافەکانی خۆی ــە س ــزگاری ل ــەن و پارێ بک

کــە  بخەنــەوە،  ڕێــک  بــە چەشــنێک ســەرلەنوێ  کارکردنیــان 

بتوانێــت هاوکاربێــت لــە چۆڵکردنــی قەرەوێڵــەکان، لــە کاتــی 

ــە. ــانی دیک ــەری نەخۆش ــە چارەس ــژەدان ب درێ

ــۆ  ــەکان ب ــراوە هایدرۆ-کهولیی ــی دەمامــک و گی ــای دابینکردن توان

ــەواوی دانیشــتوان ــی تەندروســتی و تووشــبوان و ت کارمەندان

ــەکان  ــە شەخســییە بنەڕەتیی ــەوە کەرەســتە پارێزگاریی ــە دڵنیاییی ب

پێگەیەکــی ناوەندییــان هەیــە، لــە ڕێگریکــردن لــە باڵوبوونــەوەی 

ڤایرۆســەکەدا بــە شــێوەیەکی کاریگــەر. پەتــای )کۆڤیــد- 19( 

بەشــێوەیەکی تراژیــدی پیشــانیدا، کــە ئەورووپاییــەکان چەنــد بــە 

ئەســتەم دەســتیان دەگات بــە کەرەســتە پارێزگارییــە پێویســتەکان، 

ــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکە.  ــۆ ڕێگریکــردن ل ب

بــە داخەوە کورتهێنانــی دەمامک، بە دەمامکی نەشتەرگەریشــەوە، 

هەیــە.  تەندروســتییەکاندا  دامــەزراوە  و  دەرمانخانــەکان  لــە 

ــن  ــەرەتایی دابی ــەری س ــکانەی چارەس ــەو پزیش ــێکی زۆری ئ بەش

دەکــەن، دەمامکیــان دەســت ناکەوێــت، ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــە 

ســوودیی دەمامــک لــە ڕێگریکــردن لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکە 

ــەو گفتوگــۆ و مشــتومڕە  ــەی هەندێــک ل ــە پێچەوان ســەملێرناوە، ب

گشــتییانەی، کــە بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان لــە گرینگیــی دەمامــک 

ــدا  ــراوە هایدرۆ-کهولییەکان ــە گی ــان دۆخ ل ــەوە. هەم ــەم دەکەن ک

هایــدرۆ- گیــراوە  و  دەمامــک  گەرچــی  دەکرێــت،  دی  بــە 

کهولییــەکان چەنــد کەرەســتەیەکی هــەرزان و زۆر کاریگــەرن 

پارێزگاریکــردن  و  پەتاکــە  پەرەســەندنی  خاوکردنــەوەی  لــە 

لــە دانیشــتواندا. دابینکردنــی ئــەم کەرەســتانە بــۆ ســەرجەم 

ــە بــەردەم ئەگــەری  کارمەندانــی تەندروســتی و ئــەو کەســانەی ل

ــە،  ــی و گرینگ ــە نەخۆشــییەکەن پەیڕەوێکــی بنەڕەت تووشــبوون ب

کــە بــە شــێوەیەکی بەرچــاو کەموکورتــی تێــدا بــە دی دەکرێــت.

ــیی  ــتانە، و قورس ــەم کەرەس ــارەی ئ ــەفافییەت دەرب ــی ش نەبوون

بەرهەمهێنانیــان لــە ماوەیەکــی زۆر کورتدا، و پشتبەســتنی ئێمە بە 

واڵتانــی دیکــە بــۆ دەســتکەوتنی ئــەم کەرەســتانە چەندیــن خاڵــی 

الوازی سیســتمی تەندروســتیی گشــتیی ئێمــە ئاشــکرا دەکات. ئــەم 

کورتهێنانــە، هاوشــانی هەڵســوکەوتی ڕاوچییانــەی کەســانێک کــە 

بــە هیــچ شــێوەیەک دوودڵ نیــن لــە تااڵنکردنــی ئــەو کۆگایانــەی 

نەخۆشــخانەکان،  و  تەندروســتی  کارمەندانــی  بــۆ  پێویســن 

شکســتێکی واقیعــی ئاشــکرا دەکات، لــە پەیڕەوێکــدا کــە پێویســت 

دەکات پەیڕەوێکــی ســەرەکیی تەندروســتیی گشــتی بێــت، بــۆ 

ــی  ــی پێشــەوە، و ســەرجەم کارمەندان ــی هێڵ پاراســتنی کارمەندان

تەندروســتی و ئــەو کەســانی خزمەتــی نەخۆشــەکان دەکــەن، 

و هەمــوو ئــەو کەســانەی مەترســییەکی زۆری تووشــبوون بــە 

ــە ســەرە. ڤایرۆســەکەیان ل

وانــە  ئــەو  بــۆ دەستنیشــانکردنی  زوە  کــە هێشــتا  ئاشــکرایە 

تەندروســتییانەی لــەم قەیرانــە بێهاوتایــەوە ئاشــکرا دەبــن، بــەاڵم 

ــتمە  ــارەی سیس ــن دەرب ــتادا بەردەس ــە ئێس ــەی ل ــەو زانیارییان ئ

تەندروســتییە جیــاوازەکان و کاردانــەوەی جیاوازی واڵتــان بەرانبەر 

بــە )کۆڤیــد- 19(، کەمێــک ڕووناکــی دەخاتــە ســەر هەندێــک لــە 

ــە  ــەم زانیاریی ــە. ئ ــی سیســتمی تەندروســتیی ئێم کەموکورتییەکان

ــە، کــە  ــاواز هەی ــەوەی جی ــن کاردان پیشــامنان دەدات، کــە چەندی

ــدەدا. ــە ئاین ــت ل ــان بێ دەشــێت یاریدەدەرم

سەرچاوە:
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/public-

health-time-covid-19-three-lessons-learned



ئەنفلۆنزای ئیسپانی 
»پەتای تاعوون کەوتنی سیستمی فیودالیزمی بە دوادا هات، 

ئایا کۆرۆنا هیچ وەرچەرخانێکی گەورە بە دوای خۆیدا دەهێنێت؟«

فرناندۆ دوارتە



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
25دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ڕەنگــە تــا بــەر لــە چەنــد مانگێــك هیــچ شــتێكت لەبــارەی 

ئەنفلۆنــزای ئیســپانییەوە نەبیســتبێت، بــەاڵم پێدەچێــت بــە هــۆی 

ــە  ــە ڤایرۆســێكی كوشــندە ل ــاوە تێگەیشــتبیت، ك ڤایرۆســی كۆرۆن

ــردوە. ــل ك ــی دی ــتەم دا جیهان ــەدەی بیس ــەرەتاكانی س س

ــاكان«  ــوو پەت ــی هەم ــە »دایك ــك ب ــە هەندێ ــییە، ك ــەم نەخۆش ئ

ــۆی  ــوە ه ــاڵەكانی )1918و 1920( ب ــوان س ــە نێ ــەن، ل ــاوی دەب ن

ــەس. ــۆن( ك ــۆ 50 ملی ــی )20 ب مردن

زانایــان  و مێژوونووســان باوەڕیــان وایــە یــەك لــە ســەر ســێی 

دانیشــتوانی جیهــان، كــە ئــەو ســەردەمە )ملیارێــك و 800 ملیــۆن( 

ــەم  ــی ئ ــوون، زیانەكان ــییە ب ــەم نەخۆش ــاری ئ ــوە، دووچ ــەس ب ك

ــوو،  ــی هاتب ــازە كۆتای ــە جەنگــی یەكەمــی جیهــان، كــە ت ــە ل پەتای

ــوو. ــر ب زیات

ئێســتا، كــە جیهــان دووچــاری قەیرانــی )کۆڤیــد- 19( بــوە، ڕێگــە 

ــە هــۆی  ــدا ب ــە تێی ــن جــار دا، ك ــە دوای ــك بخشــێنین ب ــدە چاوێ ب

ــوە - جیهــان دوای  ــە كەوت ــە جووڵ پەتایەكــەوە چەرخــی جیهــان ل

ئــەو كارەســاتە چــی بــە ســەر هــات ؟

)1921( جیهانێكی تەواو جیاواز

ــە  ــك ل ــردوودا زۆرێ ــاڵی ڕاب ــە )100( س ــە ل ــە، ك ــدا نیی ــی تێ گومان

ــوە. ــەر دا هات ــە س ــان ب ــتەكان گۆڕانكاریی ش

زانســتی پزیشــكی توانــای كەمــرتی هەبــوو بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ــزای ئیســپانی  ــی ئەنفلۆن ــە نەخۆشــییەكان، پزیشــكەكان دەیانزان ب

لــە  دەتوانێــت  نەخۆشــییەكە  و  دروســتبوە   میكرۆبــەوە  لــە 

كەســێكەوە بگوازرێتــەوە بــۆ كەســانی تــر، بــەاڵم گومانیــان لــەوە 

ــرۆس. ــەك ڤای ــە ن ــییەكە بەكرتیایەك ــۆكاری نەخۆش ــوو ه هەب

بارودۆخــی چارەســەریش ســنووردار بــوو، جیهــان هێشــتا حــەوت 

ســاڵی مابــوو تاوەكــوو یەكەمیــن ئەنتــی بایۆتیــك بدۆزێتــەوە. 

یەكەمیــن ڤاكســینی ئەنفلۆنــزا لــە چلــەکان گەیشــتە دەســتی 

ــك. خەڵ

خاڵێكــی تــر، كە زۆر گرینگە ئەوەیە، سیســتمی چارەســەری جیهانی 

دروســت نەبووبــوو. تەنانــەت لــە واڵتــە دەوڵەمەندەكانیشــدا 

تەندروســتی گشــتی وەكــوو بابەتێكــی كەمالیــات تەماشــا دەكــرا.

)الرا ئســپینی( نووســەری بــواری زانســتی  و نووســەری كتێبێــك 

لەبــارەی كاریگەرییەكانــی ئەنفلۆنــزای ئیســپانی لــە ســەر جیهــان 

دەڵێــت: »لــە واڵتــە پیشەســازییەكاندا پزیشــكان زیاتــر بــۆ خۆیــان 

ئاینییەكانــەوە  لــە ڕێگــەی ڕێكخــراوە  یاخــود  كاریــان دەكــرد 

لــە خەڵــك  بــۆ دابیــن دەكــرا، زۆرێــك  ســەرچاوەی داراییــان 

تەنانــەت دەســتییان بــە پزیشــك نەدەگەیشــت«.

گەنجتر و هەژارتر
ــزای  ــی ئەنفلۆن ــرد، جیاوازی ــرت ك ــەی خراپ ــە بارودۆخەك ــتێك، ك ش

ــەی  ــە منوون ــش خــۆی، ل ــی پێ ــەڵ ئەنفلۆنزاكان ــوو لەگ ئیســپانی ب

پەتــای )1889-1890(، كــە بــوو بــە هــۆی مردنــی ملیۆنێــك كــەس 

ــە سەرانســەری جیهــان. ل

ــوان  ــە نێ ــان ل ــتدا تەمەنی ــە دەس ــان ل ــەی گیانی ــەی ئەوان زۆرین

)20 بــۆ 40( ســاڵ دا بــوو، زیانــەكان لــە ســەر پیــاوان بەشــێوەیەك 

ــۆ  ــەی ب ــە هۆكارەك ــە ئەم ــت، ڕەنگ ــەراورد ناكرێ ــە ب ــوو، ك زیاترب

ئــەوە بگەڕێتــەوە پەتاكــە لــە كەمپــە قەرەباڵغەكانــی بــەرەی 

خۆرئــاوا دەركەوتبــوو  و لەگــەڵ كۆتایهاتنــی جەنــگ  و گەڕانــەوەی 

ســەربازەكان بــۆ ماڵەكانیــان، بــاڵو بــوەوە. لــە هەمــان كاتــدا 

ــد. ــەژارەكان گەیان ــە ه ــە واڵت ــری ب ــی زیات ــییەكە زیان نەخۆش

ئەنجامــی كۆتایــی لێكۆڵینــەوەی )فرانــك بــارو( توێــژەری زانكــۆی 

هارڤــارد دەری دەخــات )%0,5(ی دانیشــتوانی ئەمریــكا نزیكــەی 

)550( هــەزار كــەس بــە هــۆی ئەنفلۆنــزای ئیســپانییەوە گیانیــان 

ــە هیندســتان  ــەو نەخۆشــییە ل ــدا ئ ــە دۆخێك ــە دەســت داوە، ل ل

بــوو بــە هــۆی مردنــی )%5,2(ی دانیشــتوان، نزیكــەی )17( 

ــۆن كــەس. ملی

نووســەر )كاتریــن ئارنۆڵــد( دەڵێــت:« زیانەكانــی جەنگــی یەكەمی 

جیهــان  و ئەنفلۆنــزای ئیســپانی بــوە هــۆی ڕوودانــی كارەســاتێكی 

ئابــووری«. باپیــرە و داپیــرەی ئــەو نووســەرە لەوانەبــوون، كــە بــە 

هــۆی ئــەم نەخۆشــییەوە لــە بەریتانیــا گیانیــان لــە دەســت داوە.

ــج  ــی گەن ــر پیاوان ــی ت ــە واڵتان ــك ل ــە زۆرێ ــەو: »ل ــەی ئ ــە گوت ب

بەڕێوەببــەن،  خێــزان  بكــەن  و  كەســابەت  و  كار  نەمابــوون 

كشــتوكاڵ بكــەن، فێــری پیشــەی نــوێ بــن، هاوســەرگیری بكــەن  

ــردوە  ــان م ــەو ملیۆن ــوێنی ئ ــەوەی ش ــۆ ئ ــەوە ب ــداڵ بخەن و من

ــوە هــۆی دروســتبوونی كێشــەیەك  ــاو ب ــی پی ــەوە، نەمان ــڕ بكەن پ

بــە نــاوی »زیادبوونــی ژنــان«، ملیۆنــان ژن كــە هاوســەرێكی 

گونجاویــان دەســت نەدەكــەوت.

كارمەندانی ژن
ــی  ــۆی ڕوودان ــوە ه ــپانی نەب ــزای ئیس ــەوەی ئەنفلۆن ــەرباری ئ س

ــەراوردی  ــەر ب ــە ئەگ ــۆ منوون ــەورە، ب ــی گ ــی كۆمەاڵیەت گۆڕانكاری

ــە  ــەوە ل ــای تاعون ــۆی پەت ــە ه ــزم ب ــی فیوداڵی ــە كەوتن ــەی ب بك

ســەدەی چواردەیــەم دا، بــەاڵم لــە زۆرێــك لــە واڵتانــدا كێشــەی لــە 

ــتكرد. ــی دروس ــەنگی ڕەگەزی هاوس

)كریســتین بلكــرن( لێكۆڵــەری زانكــۆی كشــتوكاڵ  و بنیادنــان لــە 
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تەکســاس بــەو ئەنجامــە گەیشــتوە، كــە كــەم بوونــەوەی كرێــكار 

ــاو  ــە ن ــەوە بچن ــدا كردوەت ــەر دەم ژنان ــگای لەب ــكا ڕێ ــە ئەمری ل

ــزی كارەوە.  هێ

ئــەو دەڵێــت:« كــەم بوونــەوەی كرێــكار بــە هــۆی پەتــاو جەنگــی 

ــاڵی  ــازاڕەوە، س ــاو ب ــتە ن ــی خس ــی ژنان ــەوە پێ ــی جیهانیی یەكەم

)1920( ژنــان ڕێــژەی )%21(ی كــۆی دەســتی كارییــان لــە واڵتــدا 

پێــك دەهێنــا«.

هەمــان ســاڵ كۆنگرێــس دەنگیــدا لــە ســەر پاشــكۆی نۆزدەیەمــی 

دەســتوور  و بــەوەش مافــی دەنگــدان بــە ژنــان درا.

دەدات  نیشــانی  هەیــە  بەڵگــە  دەڵێــت:«  )بلكــرن(  خاتــوو 

ــە  ــەری ل ــان كاریگ ــە واڵت ــك ل ــە زۆرێ ــاڵی )1918( ل ــەی س پەتاك

ســەر مافەكانــی ژنــان هەبــوە«.

هــەروەك كــەم بوونــەوەی هێــزی كار بــوە هــۆی بەرزبوونــەوەی 

ــووەكان ئامارەكانــی دەوڵــەت  ــی كار، لــە ویالیەتــە یەكگرت كرێ

نیشــانی دەدەن ناوەنــدی كرێــی كار لــە كەرتــی پیشەســازیدا 

ــاڵی )1920(دا  ــە س ــری كار ل ــەك كاتژمێ ــۆ ی ــەنت ب ــە )21( س ل

ــاڵی )1925(دا. ــە س ــەنت ل ــۆ )56( س ــەوە ب بەرزبوەت

میراتییەكی ناخۆش بۆ تازە لە دایك بوان
ــە  ــردوە، ك ــەش ك ــەو مندااڵن ــەر ئ ــە س ــان ل ــان لێكۆڵینەوەی زانای

لــە پەتاكــەی ســاڵی )1918( لــە دایــك بــوون، بۆیــان دەركەوتــوە 

ئەگــەری بوونــی كێشــە لــە منوونــەی نەخۆشــی دڵ لــەو كەســانەدا 

زیاتــر بــوە لــەو مندااڵنــەی، كــە بــەر لــە پەتاكــە یــان دوای 

ــوون. ــك ب ــە دای ــییەكە ل ــەوەی نەخۆش باڵوبوون

بــۆ  كاردانــەوە  ڕێــژەی  دەخــەن  دەری  ئامــارەكان  شــیكاریی 

ــاڵەكانی )1918(  ــە س ــەی، ك ــەو مندااڵن ــو ئ ــە نێ ــدن و كار ل خوێن

بــۆ )1919( لــە بەریتانیــا  و بەرازیــل لــە دایــك بــوون، كەمــرت بــوە. 

هەندێــك پێیــان وایــە ئــەو فشــارەی، كــە بــە هــۆی پەتاكــەوە لــە 

ــەكان  ــكان دروســتبوە، كاریگــەری لەســەر گەشــەی جین ســەر دای

دروســتكردوە، زانیــاری ســەربازەكانی ئەمریــكا ســەرەداوی تــر 

ــە ســاڵەكانی )1915(  ــەدا، ك ــو ئەوان ــە نێ ــە دەســتەوە دەدات: ل ب

تاوەكــو )1922( لــە دایــك بــوون، ئەوانــەی لــە ســاڵی )1919(دا لــە 

دایــك بــوون )یــەك ســانتیمەتر( كورتــرت بــوون لــە منداڵەكانــی تــر.

هەستی دژ بە ئیمپریالیستی  و هاوكاری نێودەوڵەتی
هیندســتان لــە ســاڵی )1918(دا زیاتــر لــە )100( ســاڵ بــوو، 

كــە وەكــوو کۆلۆنیالێکــی بەریتانــی ئەژماردەكــرا. ئەنفلۆنــزای 

هەمیشە واڵتە داگیرکراوەکان، 

قوربانیی سەرەکیی پەتا 

گوێزراوەکان بوون

بە هۆی جەنگی جیهانیی یەکەمەوە، پەتای ئیسپانی فەرامۆشکرا
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ــەو  ــاو ئ ــوە ن ــاڵەدا چ ــەو س ــاری ئ ــی ئای ــە مانگ ــپانی ل ئیس

ــر  ــد زیات ــی گەیان ــە هیندییەكان ــە ب ــەی ك ــەو زیان ــەوە، ئ واڵت

بــوو لــەوەی بــە كۆچبــەرە بەریتانییەكانــی گەیانــد، ئامــارەكان 

نیشــانی دەدەن ڕێــژەی مــردن لــە نێــو خەڵكــی هــەژاری 

هیندســتاندا گەیشــتوەتە نزیكــەی )%6,2(، لــە دۆخێكــدا 

نەگەیشــتوەتە  تەنانــەت  ئەورووپییەكانــدا  لەنــاو  ڕێژەكــە 

 .)1%(

نەتەوەپەرەســتەكانی هیندســتان بــە باشــی ســوودیان لــەو هەســتە 

وەرگــرت، كــە بەریتانییــەكان بەشــێوەیەكی الواز مامەڵەیــان لەگەڵ 

ــك  ــاڵی )1919(دا یەكێ ــە س ــردوە، ل ــەدا ك ــی قەیرانەك بەڕێوەبردن

لــە ژمارەكانــی گۆڤــاری »هینــدی الو«، كــە لــە الیــەن گاندییــەوە 

باڵودەكرایــەوە، بــە توندتریــن شــێوە ڕەخنــەی لــە دەســەاڵتدارانی 

ــتانی  ــی شارس ــچ واڵتێك ــە هی ــێوەیە: »ل ــەم ش ــرت ب ــی گ بەریتان

تــردا بــە ئەنــدازەی حكومەتــی هیندســتان، دەوڵــەت نەیدەتوانــی 

لــە كارەســاتی پەتــادا بەوشــێوەیە پشــت لــە بەرپرســیارێتییەكانی 

خــۆی بــكات«.

بــەاڵم ئەنفلۆنــزای ئیســپانی لــە هەمــان كاتــدا بایەخــی هــاوكاری 

نێودەوڵەتــی ســەملاند، ئەمــە ســەرباری مۆتەكــەی جیۆپۆلەتیكــی، 

كــە جەنگــی یەكەمــی جیهانــی لــە دوای خــۆی بەجێیهێشــتبوو. 

كۆمەڵــەی نەتــەوەكان، كــە ڕێكخراوێكــی فرەالیــەن بــوو بــەر 

لــە ســاڵی )1923(دا  لــە ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان، 

ــی  ــراوی تەندروســتی دامەزرانــد، دامەزراوەیەكــی تەكنیك ڕێكخ

ــە  ــەوە، ب ــا دۆزیی ــی پەت ــۆ كۆنتڕۆڵکردن ــی ب ــتمێكی نوێ ــە سیس ك

پێچەوانــەی ڕێكخــراوی پێشــرت واتــە نووســینگەی نێودەڵەتــی بــۆ 

ــكارەوە  ــەك دیپلۆمات ــەن ژمارەی ــە الی ــە ل ــتی، ك ــتی گش تەندروس

ــكی. ــتی پزیش ــارەزایانی زانس ــت ش ــە دەس ــرا، درای بەڕێوەدەب

دامەزراندنــی  بــۆ  مابــوو  زۆری  ماوەیەكــی  هێشــتا  جیهــان 

)1948(دا. ســاڵی  لــە  جیهانــی  تەندروســتی  ڕێكخــراوی 

پێشكەوتن لە بواری تەندروستی گشتیدا

بــواری  لــە  پێشــكەوتن  هــۆی  بــوە  پەتایــە  ئــەو  زیانەكانــی 

ــتمەكانی  ــەوەی سیس ــش دۆزین ــە تایبەتی ــتیدا، ب ــتی گش تەندروس

سۆسیالیســتی. چارەســەری 

پەرەسەندنی ماسکی خۆپارێزی؛ لە تاعوونەوە بۆ کۆرۆنا
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یەكەمیــن سیســتمی چاودێــری تەندروســتی گشــتی لــە ســاڵی 

ــش  ــی تری ــد واڵتان ــتكرا، زۆری نەخایان ــیا دروس ــە ڕووس )1920( ل

ــرد. ــان ك ــان كاری هەم

بیســتەکان  لــە  واڵتــان  لــە  »زۆرێــك  دەڵێــت:  ئســپینی(  )الرا 

دەســتییان بــرد بــۆ دامەزرانــدن یاخــود چاكســازی كــردن لــە 

وەزارەتــی تەندروســتیدا. ئەمــە ئەنجامــی ڕاســتەوخۆی پەتاكــە 

لــە  یــان  گشــتی  تەندروســتی  بەرپرســانی  لەوكاتــەدا  بــوو. 

ــوون  ــان ناچارب ــوون ی ــدار نەدەب ــەت بەش ــتنەكانی حكووم دانیش

بچــن بــۆ بەڕێوەبەرایەتییەكانــی تــر بــۆ بــە دەســت هێنانــی 

دەســەاڵتەكان«. و  بوودجــە  

ــە  ــی( ل ــا )مرۆڤناس ــواری ئەنرتۆپۆلۆژی ــای ب ــۆڵ( زان ــەر ك )جێنیف

زانكــۆی )ڕۆیــاڵ هالــوی لەنــدەن( بــاوەڕی وایــە ڕیشــەی دەوڵەتــی 

خۆشــگوزەرانی لــە زۆرێــك لــە واڵتــەكان دەبێــت لــە تێكەڵەیەكــی 

جەنــگ  و پەتــا دروســت بكرێــت. بــە گوتــەی ئــەو: »پێشــرت 

ژمــارەی بێــوەژن و مندااڵنــی بــێ بــاوك  و پەككەوتــەكان زۆر بــوە، 

ــاو  ــی خۆشــگوزەرانی گشــتی لەن ــوو فەراهەمكارێك ــەت وەك دەوڵ

دڵــی ئــەم واقیعــەوە هاتوەتــە دەرەوە. وادێتــە پێــش چــاو پەتــاكان 

ــت دوای  ــە دەتوانێ ــە، كۆمەڵگ ــۆ كۆمەڵگ ــن ب ــە دەبین ــی ئاوێن ڕۆڵ

ــر بێــت«. ــەروەر  و یەكســان ت ــا دادپ پەت

كاریگەری ئەرێنی مانەوە لە ماڵ )کەرەنتینەبوون(  و 
دوورەپەرێزیی كۆمەاڵیەتی

ــی  ــارە جیاوازەكان ــی )1918(دا ش ــە ئەیلوول ــار: ل ــی دوو ش چیرۆك

ئەمریــكا ئامادەكارییــان دەكــرد بــۆ فێســتیڤاڵی بانگەشــەكردن بــۆ 

ــە  ــەم كاغەزان ــتنی ئ ــە فرۆش ــج ل ــی، ئامان ــەنەدی جەنگ ــی س كارت

دابینكردنــی بوودجــەی جەنــگ بــوو، كــە هێشــتا كۆتایــی نەهاتبوو.

كاتێــك ژمــارەی توشــبوان بــە ئەنفلۆنــزای ئیســپانی زیاتــر بــوو، ئــەو 

ڕێوشــوێنەی كــە ئــەو دوو شــارە گرتیانەبــەر بــە تەواوەتــی دژبەیــەك 

بــوو: فیالدلفیــا بڕیاریــدا فێستســڤاڵەكەی بــە پێــی ئــەو بەرنامەیــەی 

ــدا فێســتیڤاڵەكەی  ــس بڕیاری ــانت لوی ــت، س ــام بدرێ ــراوە ئەنج دان

هەڵوەشــێنێتەوە.

یــەك مانــگ دواتــر، زیاتــر لــە )10( هــەزار كــەس لــە فیالدلفیــا بــە 

هــۆی توشــبوون بــەو نەخۆشــییە گیانیــان لــە دەســتدا، بــەاڵم ژمارەی 

مــردوان لــە ســانت لویــس لــە )700( كــەس تــێ نەپــەڕی.

ئــەم جیاوازییــە بــوە هــۆی دوورەپەرێــزی كۆمەاڵیەتــی وەكــوو 

هەنگاوێكــی كاریگــەر بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــی پەتاكــە تەماشــا بكرێــت.

ــە ســاڵی  ــكا ل ــی ئەمری ــگاوی شــارە جیاوازەكان ــە هەن ــەوە ل لێكۆڵین

)1918(دا نیشــانی دەدات، ڕێــژەی مــەرگ لــەو شــارانەی، كــە زووتــر 

ســینەما، كڵێســا  و خوێندنگەكانیــان داخســت، زۆر كەمــرت بــوو.

هــەروەك گروپێــك لــە ئابــووری ناســانی ئەمریكی بە شــیكردنەوەی 

ڕێوشــوێنەكانی ســاڵی )1918( بــەو ئەنجامــە گەیشــتوون، كــە 

ــر  ــێوەیەكی توندت ــارانەی بەش ــەو ش ــە، ئ ــی پەتاك دوای كۆتاییهاتن

ــەوە. ــر ئاســایی بوەت ــان زوت ــان كــردوە، دۆخــی ئابووری مامەڵەی

پەتا فەرامۆش كراوە ؟

ســەرباری وانــە گرینگەكانــی، ئەنفلۆنــزای ئیســپانی لــە زۆر ڕوەوە 

ــر  ــتیدا كەوتەژێ ــواری گش ــە ب ــوو. ل ــراو ب ــۆش ك ــی فەرام پەتایەك

ســێبەری جەنگــی یەكەمــی جیهانــەوە، زۆرێــك لــە دەوڵەتــان 

باڵوكردنــەوەی هەواڵیــان لەبــارەی كاریگــەری ئــەو پەتایــە لــە 

ســەردەمی جەنگــدا قەدەغەكردبــوو.

نەبوونــی هەواڵــی ورد لەبــارەی ئــەو پەتایــە بــە واتــای ئەوەدێــت، 

ــەكان و  ــە مێژوویی ــاو كتێب ــی زۆری لەن ــە ئامادەگییەك ــەو قەیران ئ

ڕۆشــنبیری گشــتیدا نییــە.

)مــارك هۆنیگزبــام( مێژوونوســی پزیشــكی دەڵێــت: »تەنانــەت لــە 

ــی  ــتا پرۆگرامێك ــەدا )2018( هێش ــەو پەتای ــاڵەی ئ ــادی )100( س ی

تەنیــا چەنــد گۆڕســتانێك  بەڕێوەنەچــوو.  یــادە  بــەو  تایبــەت 

پرۆگرامیــان بــۆ یادكردنەوەی قوربانیدانی پزیشــك  و پەرەســتارەکان 

ــەت  ــدز. تەنان ــی ئای ــە نەخۆش ــە ب ــەراورد بك ــە ب ــت. ئەم ڕێكخس

ژمــارەی كاری هونــەری، ڕۆمــان  و شــیعرەكان، كــە لــەو ســەردەمەدا 

ــە پەتاكــە دەكــەن، زۆر كەمــن«. بــاس ل

ئەمــە جگەلــە »پۆرترێتــی خــۆم لەگــەڵ ئەنفلۆنــزای ئیســپانی«، كــە 

كاری )ئیــدوارد مۆنــك(ەو ئــەو هونەرمەنــدە نەرویجییــە لــە كاتــی 

دووچــار بوونــی بــە نەخۆشــییەكە كێشــاویەتی.

)هونیگزبــام( لــە هەمــان كاتــدا لــە باســی ئــەم بابەتــەدا ئامــاژە بــە 

بیبلۆگرافیــای بەریتانیــا دەكات لــە ســاڵی )1924(، كــە لــە ســەرەتادا 

»پــڕ ڕووداوتریــن ســاڵەكانی ســەدەی بیســتەم« تەنانــەت ئامــاژەی 

ــەكان كــە باســی  ــە مێژوویی ــن كتێب ــە نەكــردوە، یەكەمی ــەم پەتای ب

ــەری ســاڵی )1968(دا  ــە دەورەب ــوە ل ــە خــۆ گرت ــان ل ــەم پەتایەی ئ

باڵوبوونەتــەوە.

)کۆڤید- 19( بە تەواوەتی بیرەوەری خەڵكی زیندووكردوەتەوە.



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
29دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

باڵوبوونەوە و چارەسەری کۆرۆنا لە جیهان و کوردستان
»تا ئێستا هیچ چارەسەرێکی سەلمێنراوی کۆرۆنا بوونی نییە«

گفتوگۆ لەگەڵ د. ڕێبین زیخانی*



ساڵی چوارەم ژمارە )10(  حوزەیرانی  302020 FOCUS

لەســەر  کۆرۆنــا  مەترســی  تێپەڕبوونــی  دوای 
ــە چ  ــوو ب ــی داهات ــتان، ڕێکارەکان ــی کوردس هەرێم
بپارێزیــن  خۆمــان  بتوانیــن  چــۆن  شــێوەیەکن؟ 
ــۆ  ــەکە ب ــارەت ڤایرۆس ــەوەی دووب ــە هاتن ــەر ب و ب
هەرێمــی کوردســتان بگریــن؟، بۆچــی تــا ئێســتا 
ــەم  ــۆ ئ ــینێک ب ــوە ڤاکس ــا نەیانتوانی ــی دنی واڵتان
پەتایــە بدۆزنــەوە؟، لــە نەبوونــی ڤاکســین، لــە 
ئیســتادا چارەســەرە کاتییــەکان بــە چ شــێوەیەکە؟، 
ــتێکدایە و  ــە چ ئاس دۆخــی هەرێمــی کوردســتان ل
هاتوچــۆ  قەدەغــەی  هەڵگرتنــی  مەترســییەکانی 
ــی کوردســتان  ــۆ هەرێم ــەڕووی تەندروســتییەوە ب ل

ــە؟ چیی

*ئایــا جیهــان دەتوانێــت بەســەر ڤایرۆســی )کۆرۆنــا( 
ــە  ــا ئۆمێدێــک هەیــە بــەم نزیکان ســەرکەوێت؟، ئای

چارەســەر )ڤاکســین( بدۆزێتــەوە؟
ــەم ڤایرۆســەدا ســەردەکەوێت،  ــی بەســەر ئ - جیهــان و مرۆڤایەت
ــاڵی  ــی س ــا کۆتای ــە ت ــە. ڕەنگ ــەوە هەی ــە کات ــدی ب ــە پەیوەن ئەم

ــەم ڤایرۆســە نەدۆزرێتــەوە،  ــۆ ئ ــوو ڤاکســینێکی کاریگــەر ب داهات

دروســتکردنی ڤاکســین پێویســتی بــە کاتــە. بــە شــێوەیەکی خێــرا 

ئێســتا کاندیــدی ڤایــرۆس بەرهەمهێــرناوە و کەوتۆتــە قۆناغەکانــی 

تاقیکردنــەوە لەســەر مــرۆڤ )ســێ کاندیــدی ڤاکســین(، کــە ئەمــە 

لــە مێــژووی دروســتکردنی ڤاکســین لــە جیهانــدا بــێ وێنــە بــووە. 

ئەمــە هەنگاوێکــی دڵخۆشــکەرە، ئەگــەر قۆناغەکانــی تاقیکردنەوە 

لەســەر مــرۆڤ کــە ســێ قۆناغــە کۆتایــی پێبهێرنێــت، لــە بەهــاری 

ــە بازارەکانــی  ــە بەردەســتدا دەبێــت و دەکەوێت ــوو ل ســاڵی داهات

جیهانــەوە. لــەو کاتەدایــە کــە مرۆڤایەتــی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو 

بەســەر ڤایرۆســەکەدا ســەردەکەوێت، بــەاڵم بــەو واتایــا نییــە کــە 

مرۆڤایەتــی ئێســتا دەستەوەســتان وەســتاوە، بــە گوێــرەی زۆربــەی 

مەترســیدار  بەمشــێوەیە  ڤایرۆســێکی  بوونــی  لێکدانــەوەکان 

ــی  ــەر ڕێکارەکان ــکات، ئەگ ــار ب ــە کوشــن تۆم ــە ل ــەم ڕێژەی ــە ئ ک

واڵتــان و هەڵســوکەوتە زانســتییەی کــە بــەم کاتــە کەمــە لەســەر 

ــە  ــتەکان ب ــتنی دەس ــە شوش ــە ب ــۆ منوون ــراوە، ب ــەکە زان ڤایرۆس

ــەوەی  ــەم کردن ــە ک ــان ب ــت ی ــاو دەچێ ــەکە لەن ــابوون ڤایرۆس س

ــە گواســتنەوەی  ــۆ ڕێگریکــردن ل ــەکان کــە هۆکارێکــی ب بەرکەوتن

ــر  ــە ڤایرۆســەکانی ت ــراورد ب ــان ب ــە جیه ــا ئێســتا ل ڤایرۆســەکە. ت

ژمــارەی قوربانییەکانــی کــەم بــووە، ئەگــەر )100(ســاڵ پێــش 

ئێســتا ئــەم ڤایرۆســە ســەریهەڵبدایەت، ڕەنگــە بــە ملیۆنــان کــەس 

قوربانــی لێبکەوتایەتــەوە. تــا کاتــی دۆزینــەوەی ڤاکســین لــە 

ــە.  ــا( بەردەوام ــییەکانی )کۆرۆن ــەوە، مەترس ــەن مرۆڤایەتیی الی

*ڕێگاکانی گواســتنەوەی ڤایرۆســەکە لە کەســێکەوە 
بــۆ کەســێکی تــر بــە چ شــێوەیەکە؟، ئایــا ڤایرۆســی 
یــان  دەگوازرێتــەوە  هــەواوە  لەڕێــگای  )کۆرۆنــا( 
تەنهــا لــە ڕێــگای بەریەککەوتنــەوە دەگوازرێتــەوە؟ 
- دەبێــت ئــەوە بزانیــن کــە توێژینــەوە پێویســتی بــە کاتە، لەســەر 
ــەوە دەکرێــت، ئەنجامــە  ــەم ڤایرۆســە توێژین هەمــوو بوارێکــی ئ

ــەاڵم  ــووە، ب ــە دەرکەوت ــەم توێژینەوان ســەرەتاییەکانی هەندێــک ل

نابێــت پشــت بــەم ئەنجامــە ســەرەتاییانە ببەســتین، لــە داهاتــوو 

بەڵگــەی نوێــی زانســتی بــە دەســتامن دەگات ســەبارەت بــە 

هەڵســوکەوتی ئــەم ڤایرۆســە، بــۆ شــێوازی گواســتنەوەی ئــە 

ــان  ــی جیه ــەی زانایان ــە زۆرب ــەوەی ک ــم: ئ ــت بڵێ ــە دەبێ ڤارۆس

ئــەم  کــە شــێوازی گواســتنەوەی  ئەوەیــە  لەســەری هــاوڕان، 

ڤایرۆســە بــە شــێوەی ســەرەکی بەرکەوتــەی ڕاســتەوخۆیە لەگــەڵ 

ــە  ــن، کۆک ــگای پژمی ــە ڕێ ــا ل ــەم ڤایرۆســە، وات کەســی هەڵگــری ئ

ــە کەســی  ــر ل ــەک مەت ــە مــەودای ی ــە ب ــک ک و هەناســەدان کاتێ

توشــبوو نزیــک بێــت، شــێوازی ناڕاســتەوخۆش هەیــە کــە کەســی 

هەڵگــری ڤایرۆســەکە بــە شــێوەی پژمیــن یــان بــە شــێوەیەک کــە 

ــێکی  ــر کەس ــەل، دوات ــک کەلوپ ــەر کۆمەڵێ ــە س ــەکە بخات ڤایرۆس

ــە  ــت دەدات ل ــت و دەس ــتانە دەکەوێ ــەو ش ــەر ئ ــتی ب ــر دەس ت

دەم، لــوت و چــاوی خــۆی، ئەمــە ڕێــگای دووەمــی گواســتنەوەی 

ــەواوە  ــگای ه ــە ڕێ ــە ل ــە ک ــێیەم ئەوەی ــگای س ــەکەیە، ڕێ ڤایرۆس

ئەگــەری  دیاریکــراودا  بارودۆخێکــی  لــە  کــە  دەگوازرێتــەوە، 

گواســتنەوەی هەیــە، ئەمــە ڕێگایەکــی الوەکییــە، بــۆ منوونــە چەند 

کەســێک کــە بــە تونــدی توشــی ئــەم ڤایرۆســە بــوون، لــە شــوێنی 

چاودێــری چــڕ، ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە پزیشــک و کارمەندانــی 

شــوێنی چاودێــری چــڕ لــە ڕێــگای هــەواوە توشــی ڤایرۆســەکە بن، 

ــدا  ــە ئۆتۆمبێلێک ــەر ل ــدا، ئەگ ــراوی بچوک ــوێنێکی داخ ــە ش ــان ل ی

هەڵگــری ڤایــرۆس هەبێــت، ئەگەرێکــی کــەم هەیــە کــە لەڕێــگای 

ــەوە.  ــەواوە بگوازرێت ه

ــە بــۆ گواســتنەوەی  ــەش و هــەوای لەبــار چۆن *ک
ــک؟ ــان وش ــێداربێت ی ــە ش ــۆ نموون ــەکە، ب ڤایرۆس

- دەبێــت بەڵگــەی زانســتیامن لەبەردەســت بێــت بــۆ وەاڵمــی ئەم 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
31دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

پرســیارە، ئەگــەر باســی ئامــاژەی ســەرەتایی توێژینــەوەکان بکەین، 

درک بــەوە دەکرێــت کــە ئــەم ڤایرۆســە لــە شــوێنی گەرمــدا 

خێرایــی گواســتنەوەی کەمــرتە، هەندێــک لــە توێژینــەوەکان 

بــاس لــەوە دەکــەن لــە شــوێنی ســارد یــان لــە نێــوان پلــەی )3(

ــر دەگوازرێتــەوە، ئامــاژە  ــا )11( پلــەی ســیلزی زۆرت ی ســیلزی  ت

بــەوەش دەکــەن کــە باڵوبوونــەوە و گواســتنەوەی ئــەم ڤایرۆســە 

ــە  ــتیان ب ــە پێویس ــەم ئەنجامان ــرە، ئ ــارددا خێرات ــوێنی س ــە ش ل

بەڵگــەی زانســتی بەهێــزە بــۆ ئــەوەی بــە تەواوەتــی بســەملێرنێت. 

*کەســێکی توشــبوو دەتوانێــت لــە چ مەودایــەک 
ــکات؟  ــە ب ــەم ڤایرۆس ــی ئ ــر توش ــێکی ت کەس

 )1( مــەودای  جیهانــی  تەندروســتی  ڕێکخــراوی  ڕێنامیــی   -

ــە دەزگای  ــەاڵم ل ــاوە، ب ــەکان دان ــوان کەس ــۆ دوری نێ ــری ب مەت

کۆنتڕۆڵکردنــی نەخۆشــییەکان و پیشــگیری ئەمریکــی دەڵێــت: )2( 

مەتــر دەبێــت مــەودا هەبێــت لــە نێــوان کەســەکان. لــە هەندێــک 

ــراوە،  ــر ک ــان )8( مەت ــەودای )4( ی ــە م ــاژە ب ــر ئام ــەوی ت توێژین

بــۆ هەمــوو  جیهانــی  تەندروســتی  ڕێکخــراوی  ڕێنامییەکانــی 

جیهانــە واتــا نابێــت مــەودای )2( مەتــر دیاریبکات کــە نەتوانرێت 

ــە  ــکا ب ــە ئەمری ــت، ڕەنگــە ل ــان جێبەجــێ بکرێ ــە هەمــوو جیه ل

پێــی دۆخــی جوگرافــی و کلتورییانــەوە بتوانــن مــەودای )2( 

مەتــر یــان زیاتــر جێبەجــێ بکــەن. بــەرای مــن مــەودای )1( مەتــر 

ــەم ڤایرۆســە  ــە مەترســییەکانی گواســتنەوەی ئ ــەر ب ــت ب دەتوانێ

بگرێــت، ئەگــەر دواتــر ڕێنامیــەکان گۆرانکارییــان بەســەردا هــات 

ڕەنگــە مەوداکــەش زیاتــر بێــت بــەاڵم تــا ئــەم ئاســتە دەتوانرێــت 

ــت.  ــە هەمــوو شــوێنێک جێبەجــێ بکرێ ل

*کەســی توشــبوو دەتوانێــت چەنــد کەســی تــر 
توشــی ئــەم ڤایرۆســە بــکات؟

ــرۆس  ــن، مەترســی ڤای ــرۆس بکەی ــە گشــتی باســی ڤای ــەر ب - ئەگ

ــوش  ــەس ت ــد ک ــت چەن ــبوو دەتوانێ ــی توش ــە کەس ــە ک لەوەدای

بــکات، ئەگــەر بــە ڕێژەیەکــی زۆر کەســی تــر تــوش بــکات ئــەوە 

مەترســی ڤایرۆســەکە زیاتــرە، بــۆ منوونــە ئەگــەر ڤایرۆســێک 

کەســێکی تــر تــووش بــکات و ئەگــەری مردنی ئــەو کەســە )50%(

بێــت، واتــای ئەوەیــە ئــەم ڤایرۆســە مەترســییەکی زۆری بــۆ ســەر 

کۆمەڵــگا نییــە، چونکــە ڕێــژەی باڵوبوونــەوەی خێــرا نییــە. بــەاڵم 

ئەگــەر ڤایرۆســێک بــە ڕێــژەی )%1( توشــبووان بکوژێــت، بــەاڵم 

یــەک کــەس بتوانێــت )10( کەســی تر توشــی ئــەم ڤایرۆســە بکات، 

ئەگەر ڤایرۆسێک بە ڕێژەی )1 %( 

توشبووان بکوژێت، بەاڵم یەک 

کەس بتوانێت )10( کەسی تر 

توشی ئەم ڤایرۆسە بکات، کەواتە 

مەترسییەکەی لەسەر کۆمەڵگا 

زۆرە

د. ڕێبین زیخانی؛ پسپۆڕی حوکمڕانیی تەندروستی
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کەواتــە مەترســییەکەی لەســەر کۆمەڵــگا زۆرە، چونکــە خێــرا بــاڵو 

دەبێتــەوە. مەترســی )کۆرۆنــا( لەوەدایــە کــە بــە شــێوەیەکی خێــرا 

باڵودەبێتــەوە، ڕەنگــە ڕێــژەی کوشــتنی کەســەکان بــەم ڤایرۆســە 

)%1( بێــت، کــە تــا ئێســتا یــەکال نەکراوەتــەوە، بــەاڵم ترســی 

لەوەیــە کــە زۆرکــەس تــووش دەکات. لــە زانســتی پەتازانــی پێــی 

دەوترێــت )RO(، پێشــرت دەوتــرا کــە ئــەم ڤایرۆســە دەتوانێــت لــە 

کەســی توشــبووەوە بــۆ دو یــان ســێ کــەس بگوازرێتــەوە، بــەاڵم 

زانیــاری نــوێ بــاس لــەوە دەکات کــە کەســی توشــبوو بــە شــێوەی 

ڕێژەیــی دەتوانێــت )5( یــان )6( کــەس توشــی ڤایرۆســەکە بــکات. 

ــر  ــدە زیات ــەیە. چەن ــەم ڤایرۆس ــیداری ئ ــی مەترس ــە زەنگێک ئەم

کــەس تــوش بــکات، زیاتــر لــە جیهانــدا باڵودەبێتــەوە. 

ــرا،  ــەوەی ڤایرۆســەکە دەوت ــە ســەرەتای باڵوبوون *ل
چەنــدە کــەش و هــەوای واڵتێــک گەرمتــر بێــت، 
ئەگــەر لەناویــش نەچێــت، بــەاڵم زۆر الواز دەبێــت. 
ئاســتێک  چ  تــا  پزیشــکییەوە  زانســتی  لــەڕووی 

دەتوانیــن پشــت بــەم قســەیە ببەســتین؟
-  ئــەم ڤایرۆســە چــوار دەورەکــەی بــە چــەوری داپــۆرشاوە، 

ــەوە  ــاژە ب ــراوە، ئام ــە پێشــبینی زانســتی بۆک ــەو شــوێنەی ک ــا ئ ت

بێــت و  ئــەم چەورییــە الواز  پلــەی گەرمــی  لــە  دەدەن کــە 

بتوێتــەوە، لــە کەشــی ســارددا لەناوچوونــی قورســرت دەبێــت، 

ــەوای  ــەش و ه ــە ک ــە ل ــەدان ک ــەڵ ئەم ــاژەکان لەگ ــەی ئام زۆرب

ــە  ــە ل ــە ک ــە نیی ــەو مانای ــت. ب ــترت دەبێ ــەکە سس ــدا ڤایرۆس گەرم

پشکنینی پزیشکی بۆ منداڵێکی تووشبوو بە کۆرۆنا
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نــاو لەشــی مرۆڤــدا الواز دەبێــت، بەڵکــو مەبەســت ئەوەیــە کــە 

لــە دەرەوەی لەشــی مــرۆڤ کاریگــەری کەمــرت دەبێــت، بــەاڵم لــە 

نــاو لەشــدا هەمــان کاریگــەری خــۆی دادەنێــت و پەیوەنــدی بــە 

ــە )37(  ــەی گەرمــی لەشــی مــرۆڤ ل ــە.  پل ــەوە نیی ــەی گەرمیی پل

ــەرم  ــاوی گ ــە ئ ــەر ب ــە ئەگ ــووە، کەوات ــر ب ــیلزی جێگی ــەی س پل

یــان ســارد مــرۆڤ خــۆی بشــورێت هیــچ کاریگەرییــەک لــە ســەر 

ڤایرۆســەکە و لەناوچوونــی دانانێــت. چونکــە باشــرتین پلــەی 

گەرمــی بــۆ ئــەوەی ڤایرۆســەکە خــۆی کۆپــی بــکات و گەشــە بــە 

خــۆی بــدات پێویســتی بــە )37( پلــەی ســیلزییە کــە هەمــان پلــەی 

گەرمــی لەشــی مرۆڤــە. بــەاڵم ســەبارەت بــەوەی کــە لــە دەرەوەی 

ــە دەبێــت  ــەوەی هەی ــای مان ــدە توان ــەم ڤایرۆســە چەن مرۆڤــدا ئ

بڵێــم: ڤایــرۆس ناتوانێــت لــە دەرەوەی لەشــی مــرۆڤ گەشــە بــە 

خــۆی بــدات و زیــاد بــکات، بــەاڵم ئــەوەی کــە چ کاتێکی پێویســتە 

بــۆ ئــەوەی لــە نــاو بچێــت؟، وەاڵمەکــە ئەمەیــە: ڕەنگــە لــە پلــەی 

ــۆ  ــری پێویســت بێــت ب ــان ســارددا، کاتێکــی زۆرت گەرمــی کــەم ی

ــرتی  ــی کەم ــەرزدا کات ــی ب ــەی گەرم ــە پل ــەاڵم ل ــوون، ب ــاو چ لەن

ــۆ لەناوچــوون.  پێویســتە ب

*ســەبارەت بــەوەی کــە ئــەم ڤایرۆســە قورســە، بــۆ 
نموونــە لــە ڕێنماییەکانــدا بــاس لــەوە دەکرێــت کــە 
مــرۆڤ ئــاگاداری پێاڵوەکانــی بێــت، ئایــا بەڵگەیــەک 
هەیــە بــۆ ئەمــە کــە ڤایــرۆس لەســەر پێــاڵودا 

ــت؟ ــەوە و مەترســی دەبێ دەمێنێت
ــۆ  ــر ب ــە ڕێنامییەکــی گشــرتگیر، زیات ــە ڕای مــن ئەمــە نەبووەت - ب

پزیشــکان و کارمەندانــی تەندروســتی لــە نەخۆشــخانەکان وتــراوە، 

چونکــە بەرکەوتــەی چڕیــان هەیــە لەگــەڵ توشــبووانی کۆرۆنــای 

ــراوە و  ــاژەی پێنەک ــی ئام ــو ڕێنامی ــە وەک ــن ئەم ــە ڕای م ــوێ، ب ن

بابەتێکــی گرنــگ نییــە. پێــاڵو بەرکەوتــەی لەگــەڵ دەســت کەمــە، 

ــەداوە.  ــە ن ــەم بابەت ــی ئامــاژەی ب ڕێکخــراوی تەندروســتی جیهان

*بــە پێــێ ئــەوەی کە لــە جیهانــدا ڤاکســینێک بۆ ئەم 
ــەوە، بــەاڵم هەرێمــی کوردســتان  پەتایــە نەدۆزراوەت
کۆرۆنــا ســەرکەوێت، هەندێــک  بــە ســەر  توانــی 
ــگای  ــە ڕێ ــتان ل ــە کوردس ــە ل ــەوەدا ک ــان ب ئاماژەی
ــەر  ــییەکە چارەس ــبوو، نەخۆش ــی توش ــای کەس پالزم
کــراوە، ئەمــە بــە چ شــێوەیەک بــووە؟ ئایــا دەتوانیــن 

ــگای چارەســەرە ببەســتین؟ ــەم ڕێ ــا پشــت ب تەنه

- ســەبارەت بــە کۆنتڕۆڵــی کۆرۆنــا لــە کوردســتان دەبێــت بڵێــم: 

بــە خۆشــحاڵییەوە هاواڵتییــان لــە کوردســتان تــا رادەیەکــی 

زۆر پابەنــدی ڕێنامییــەکان وەزارەتــی تەندروســتی، پزیشــک، 

پۆلیــس و کارمەندانــی تەندروســتی خاڵێکــی گرنــگ بــوون لەپــاڵ 

هاواڵتییانــدا بــۆ ئــەم مەبەســتە، کارییگەرییەکــی بەهێزیــان 

بــووە لــە کەمــرت کردنــەوەی باڵوبوونــەوە و کۆنتڕۆڵکردنــی ئــەم 

ڤایرۆســە، بــەاڵم هەندێــک هــۆکاری تــر کــە ڕەنگــە لــە شــوێنی 

تــر بــە پێــێ ئــەوەی ڕێــکاری توندتــر گیــراوە بــەر لەگــەڵ 

ــک  ــە کۆمەڵێ ــردووە، ڕەنگ ــەنەی ک ــەکە تەش ــدا ڤایرۆس ئەوەش

ــی  ــەی گەرم ــا پل ــەوەی ئای ــن، وەک ئ ــەر بووبێ ــەر کاریگ فاکت

ــەم ڤایرۆســە  ــان هەڵســوکەوتی ئ ــاوە، ی ــی دان کاریگــەری ئەرێن

لــە نــاو کۆمەڵــگای کوردیــدا بــە چ شــێوەیەک بــووە؟، لــە 

کوردســتانیش توێژینــەوەی زۆر کــراوە کــە لــە قۆناغــی کۆتایــی 

و باڵوکردنــەوەدان، دواتــر دەردەکەوێــت چ هۆکارێــک پاڵپشــتی 

ــەم ڤایرۆســە؟،   ــی ئ ــۆ کۆنتڕۆڵکردن ــووە ب ــان ب ــدی هاواڵتیی پابەن

ــای  ــە مان ــەاڵم ب ــە ب ــر کۆنتڕۆڵدای ــە ئێســتادا لەژێ ــەکە ل ڤایرۆس

ئــەوە نییــە کــە مرتســی نەمــاوە و لــە شــەپۆلێکی تــردا لــە 

کوردســتان بــاڵو نابێتــەوە، ســەبارەت بــە شــێوازی چارەســەری لە 

کوردســتان دەبێــت بڵێــم: پرۆتۆکۆلێکــی گشــرتگیر لــە کوردســتان 

ــەی  ــووە، زۆرب ــی ب ــەری عێراق ــی چارەس ــێوەی پۆرۆتۆکۆل هاوش

ــتانیش  ــە کوردس ــە، ل ــر هەی ــی ت ــە واڵتان ــە ل ــە ک ــەو دەرمانان ئ

ــا  ــدە ت ــراون. هەرچەن ــەر ک ــێ چارەس ــەکانی پ ــە و نەخۆش هەی

ئێســتا پرۆتۆکۆلێکــی گشــتگیری جیهانــی نییــە کــە هەمــوو 

الیــەک لەســەری هــاوڕا بــن و چارەســەرێکی گونجــاو بێــت 

ــا  ــا ت ــەملێرناوی کۆرۆن ــەرێکی س ــچ چارەس ــا هی ــا. وات ــۆ کۆرۆن ب

ئێســتا بوونــی نییــە. بەکارهێنانــی پالزمــاش بــۆ چارەســەری 

ــە  ــەوە، بــەاڵم ئامــاژەی باشــی لەســەر هەی ــەکال نەبۆت ــا ی کۆرۆن

لەپــاش ئەنجامــی ســەدان توێژینــەوە کــە لەســەری کــراوە 

ــەرەتاییەکان  ــاژە س ــەر، ئام ــاش و کاریگ ــەرێکی ب ــە چارەس ببێت

دەڵێــن کــە پالزمــا ڕۆڵێکــی باشــی هەبــووە لــە کەمکردنــەوەی 

نیشــانەکان و ڕێــژەی مانــەوە لــە چاودێــری چــڕ، دەبێــت ئــاگادار 

بیــن کــە پالزمــا تەنهــا بــۆ ئــەو نەخۆشــانە بــەکار دەبرێــت کــە 

زۆر بــە چــڕی تووشــی ئــەم پەتایــە دەبێــت، لــە نێــوان ژیــان و 

مردنــدا بێــت، بــۆ یەکەمجــار لــە ســلێامنی پالزمــا بــۆ چارەســەری 

نەخــۆش بــەکار هێــرنا، وا دەردەکوێــت کــە کاریگــەری ئەرێنــی 

هەبووبێــت لــە چاکبوونــەوەی ئــەو نەخۆشــە کــە بەکاریهێنــاوە، 

ــتان  ــە کوردس ــوودا ل ــە داهات ــت ل ــحاڵییە، دەکرێ ــگای خۆش جێ



ساڵی چوارەم ژمارە )10(  حوزەیرانی  342020 FOCUS

ــانەی  ــەو نەخۆش ــۆ ئ ــت ب ــەر بەکاربهێرنێ ــو چارەس ــا وەک پالزم

ــە )80%(  ــر ل ــوون. زیات ــەکە ب ــی ڤایرۆس ــڕی تووش ــە چ ــە ب ک

ــە  ــچ چارەســەرێک و ب ــێ هی ــە ب ــوێ ب ــای ن تووشــبووانی کۆرۆن

ــەوە. ــان چاکبوونەت ــی خۆی ــری لەش بەرگ

*جــۆری خوێــن چ ڕۆڵێــک دەبینێــت بــۆ توشــبووانی 
ڤایرۆســی کۆرۆنــا؟ ئایــا کاریگــەری دەبێــت لەســەر 

بەرگــری لــەش و بەهێزبوونــی مرۆڤــەکان؟
ــەر  ــە ئەگ ــدا، چونک ــە پەتازانی ــە ل ــگ نیی ــی گرن ــە بوارێک - ئەم

ــت،  ــڤ بێ ــر پۆزەتی ــان زیات ــرت ی ــەکان کەم ــە خوێن ــک ل گروپێ

ــەم  ــەک ل ــەوە. توێژینەوەی ــەم ناکات ــە مەترســی ڤایرۆســەکە ک ل

بــارەوە لــە چیــن کــراوە بــەاڵم ئەنجامەکانــی یەکالکــەرەوە نیــن.

چ  تــا  چاکبوونەتــەوە  کــە  نەخۆشــانەی  *ئــەو 
رادەیــەک ئەگــەری هەیــە بــۆ جــاری دووەم تووشــی 
پەتاکــە ببــن؟ لــە هەرێمــی کوردســتان نموونــەی 

وا هەبــووە؟ 
- لــە کوردســتان هیــچ حالەتێکــی وا تۆمــار نەکــراوە، تیمەکانــی 

تەندروســتی بەدواداچــوون دەکــەن کــە ئایــا ئــەو کەســەی 

دەچێتــەوە ماڵــەوە و چاکدەبێتــەوە، بــۆ مــاوەی )2( هەفتــە 

خــۆی لــە ئەندامانــی خێزانەکــەی جیاکاتــەوە و خــۆی کەرەنتیــن 

بــۆ هەندێکیــان تاقیکردنــەوە و تێســتی دووبــارەی  بــکات. 

ڤایرۆســەکە کــراوە و هیــچ حاڵەتێکــی دووبــارە تووشــبوون 

ــە، )91(  ــە هەی ــەم حاڵەت ــدا ئ ــە جیهان ــەاڵم ل ــراوە. ب ــار نەک تۆم

حاڵــەت لــە کۆریــای باشــوور تۆمــار کــراوە کــە بــۆ جــاری دووەم 

ــتومڕێکی  ــە مش ــەم بابەت ــەوە، ئ ــە بوونەت ــەم ڤایرۆس ــی ئ تووش

زانســتی زۆری لەســەرە و ڕێکخــراوی تەندروســتی جیهانیــش 

لێکۆڵینــەوەی زۆری لەمبــارەوە کــردووە، لــە واڵتانــی ئەوروپــاش 

ئــەو کەســانەی کــە بــۆ جــاری دووەم تووشــی ڤایرۆســەکە 

ئــەو  ڕەنگــە  هەیــە،  فاکتــەر  زۆر  کــراوە.  تۆمــار  بــوون، 

ــڤ  ــبوو نێگەتی ــی تووش ــۆ کەس ــرت ب ــراوە پێش ــە ک ــتانەی ک تێس

دەرچــووە ڕاســت نەبووبێــت، یــان پۆزەتیــڤ بوونــی دووبــارەی 

ــد پاشــاموەی ڤایرۆســەکە  ــا چەن ــان ت ــت، ی ــە بێ تێســتەکە هەڵ

لــە تێســتەکە دەرنەچــووە؟، تێســتەکان ڤایرۆســی ئەکتیــڤ 

نادۆزێتــەوە تەنانــەت ئەگــەر ڤایرۆســەکە مــردووش بێــت، بــەاڵم 

ئەگــەر جیناتەکــەی مابێــت، لــە تاقیکردنــەوە و تێســتەکاندا 

ــەوەی  ــارە زیندووبوون ــە دووب ــا ئەم ــت. ئای ــڤ دەردەچێ پۆزەتی

ڤایرۆســەکەیە یــان ڤایرۆســەکە لــە لەشــدا مابێتــەوە و کەســەکە 

هەڵگــری ڤایرۆســەکە نەبێــت؟، هەمــووی توێژینــەوەی لەســەر 

دەکرێــت و یــەکال نەبووەتــەوە. ڕەنگــە هــەزاران کــەس هەبێــت 

لــە جیهانــدا کــە دووبــارە تێســتەکەی پۆزەتیــڤ بێــت کــە ئەمــە 

ــە ڕای مــن  ــە. ب ــە ڤایرۆســەکە نیی ــارە تووشــبوون ب ــای دووب مان

ــە  ــو ل ــن بەڵک ــەو کەســانە هەڵگــری نیشــانەی ڤایرۆســەکە نی ئ

لــەڕووی  دەرچــووە.  پۆزەتیــڤ  تێســتەکەیان  ڕووپێوییەکــە 

زانســتییەوە پێدەچێــت کــە حاڵەتــی لەمشــێوەیە ڕووبــدات، 

ڕەنگــە شــێوەیەکی بەرگــری لــە جەســتە بــە شــێوەی ســەرەتایی 

ئــەم ڤایرۆســەی تێپەڕانــدووە و بەرگرییەکــی گونجــاو دروســت 

نەبــووە و بــۆ جــاری دووەم تووشــی ڤایرۆســەکە دەبێــت. بــەاڵم 

بــە گوێــرەی لێکۆڵینــەوە زانســتییەکان بەرگــری لەش دروســتبووە 

ــەوە.  ــووش نەبێت ــاری دووەم ت ــۆ ج ــەکە ب و کەس

* پسپۆڕی حوکمڕانیی تەندروستی

کۆرۆنا؛ نەهامەتییەکی دیکە بۆ بەسااڵچوان





لە باڵوکراوە تازەکانی دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە


