فایلی 3

کۆرۆنا و سیاسەتی جیهان؛

لە نێوان جەنگی بایۆلۆژی و تیۆری پیالنگێڕیدا

كۆرۆنا ئەو جیهانگیرییە لەناودەبات كە پێی ئاشناین
«ماناوە بۆ ئەو پیشانەیە کە دەتوانرێت لە ماڵیشەوە ئەنجام بدرێن»
فلیپ لیگرەین

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

تاوەکــوو ئــەم دواییانــە ،زۆربــەی سیاســەت داڕێــژەران
و وەبەرهێنــەران لــە هەمبــەر كاریگەرییــە ئابوورییــە
چاوەڕوانكراوەكــەی قەیرانــی كۆرۆنــا بــێ بــاك بــوون .تاوەکــوو
كۆتایــی مانگــی دووی ئەمســاڵ( ،)2020زۆرێــك بــە ھەڵــە
پێیــان وابــوو ئــەم قەیرانــە تەنهــا كاریگەرییەكــی كورتخایــەن
و ســنورداری دەبێــت و بــە دیــاری كــراوی تایبەتــە بــە چیــن.
ئێســتا دەركییــان بــەوە كــردوە ،كــە ئــەم قەیرانــە جیهانــی
توشــی ڕاچڵــەكان كــردوە و ڕەنگــە زۆر بەهێــز بێــت ،بــەاڵم
هیشــتا زۆرێــك الیــان وایــە كورتخایەنــە ،بــەاڵم ئــەی چــی
ئەگــەر گۆڕانكارییــە ئابوورییەكــە كاریگەرییەكــی درێژخایەنــی
هەبێــت؟ ئایــا پەتــای كۆرۆنــا دەبێتــە دوا بزمــاری تابووتــی
قۆناغــی جیهانگیــری ئێســتا؟
قەیرانــی كۆرۆنــا پــەردەی لــە ســەر الیەنــە نەرێنییەكانــی
پێكەوەگرێدرانــی فراوانــی نێودەوڵەتــی هەڵداوەتــەوە و
ترســی الی بیانییــەكان دروســتكردوە و ڕەوایەتــی داوەتــە
كۆتوبەندەكانــی واڵتــان ،كــە خراونەتــە ســەر بازرگانــی جیهانــی
و جووڵــە و هاتوچــۆی خەڵــك.
لــە نــاكاو هەمــوو جــۆرە پیشــەكان دەركییــان بــە مەترســی
پشتبەســن بــە زنجیــرەی ئاڵــۆزی دابینــكاری جیهانــی كــرد،
كــە مەترســییەكە تەنهــا تایبــەت نییــە بــە چینــەوە ،بەڵكــوو
پێوەندیشــی بــە شــوێنە تایبەتەكانــی وەكــوو وهــان هەیــە ،كــە
بــوە ناوەنــدی باڵوبوونــەوەی نەخۆشــییەكە .خەڵكــی چیــن –
پاشــان ئیتالییــەكان و ئێرانییــەكان و كۆریــەكان و ئەوانــی تــر–
بەشــێوەیەكی بەرفــراوان بوونــە گوێــزەرەوەی نەخۆشــییەكە؛
بەرپرســانی بــااڵی پارتــی كۆمــاری لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
نەخۆشــییەكەیان ناونــاوە «ڤایرۆســی كۆرۆنــای چینــی».
گوێزەرەوە.
لــە هەمــان كاتــدا ،حکوومەتــی واڵتان بــە هەمــوو جۆرەكانییەوە
كەوتوونەتــە ســەپاندنی قەدەغــەی گەشــتەكان و مامەڵەكانــی
وەرگرتنــی ڤیــزا و كۆتوبەندەكانــی ســەر هاوردەكــردن.
ئــەوەی ،كــە زۆر فراوانــە قەدەغەكردنــی زۆربــەی گەشــتەكانی
ئەورووپایــە بــۆ ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ،كــە دۆناڵــد ترەمــپ
لــە ()11ی مــارس ڕایگەیانــد ،بــەاڵم هەنگاوێكــی نــاوازە نییــە.
هەمــوو ئەمــە وای كــردوە ئابــووری و سیاســەتی واڵتــان زیاتــر
ببنــە نیشــتیامنی.
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ڕەنگــە بەشــێكی زۆری ئــەم وەرچەرخانــە كتوپــڕە كاتــی بێــت،
بــەاڵم قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لەوانەیــە كاریگەرییەكــی
درێژخایەنــی هەبێــت ،بــە تایبەتــی كاتێــك دەبێتــە هــۆی بەهێــز
بوونــی ئــەو ڕەوت و ئاڕاســتانەی ،كــە پێشــوەخت جیهانگیرییــان
الواز كــردوە .ڕەنگــە زەبرێــك لــە زنجیــرە دابینكارییــە
نێودەوڵەتییــە دابەشــبوەكان بــدات و جووڵــەی بــێ ئەنــدازەی
گەشــتیارانی كاری سەرانســەری جیهــان كــەم بكاتــەوە و كارتێكی
سیاســی بێــت بــۆ ئــەو نەتەوەپەرســتانەی ،كــە الیەنگــری
سیاســەتی پارێــزگاری گــەورەی ناوخۆیــی و ســنورداركردنی كــۆچ
دەكــەن.
زنجیــرە دابینكارییــە ئاڵۆزەكانــی چیــن ،كــە زۆربــەی
كۆمپانیاكانــی خۆرئــاوا پشــتیان پێبەســتبوون بــە تایبــەت لــە
مەترســیدان .بــە هــۆی بــەرز بوونــەوەی كرێــی كار و زیاتــر
دەوڵەمەندبوونــی چیــن ،ســوود و قازانجــی بەرهەمهێنــان لــە
واڵتەكــە كــەم بوەتــەوە لــەم ســااڵنەی دواییــدا .ئــەوەی زیاتــر
مەترســی ئەمــەی دەرخســت بڕیارەكــەی دۆناڵــد ترەمــپ بــوو
بــۆ ســەپاندنی بــاج وەك سـزا بــە ســەر هاوردەكراوەكانــی چیــن
لــە ســاڵی ( 2018و  ،)2019كــە وای لــە كار و پیشــە جیــاوازەكان
كــرد بــە دوای جێگــرەوەدا بگەڕێــن.
لــە گەڵ ئــەوەی ڕێكەوتنەكــەی كانونی دوەم وەك ئاگربەســتێكی
الواز بــوو بــۆ جەنگــی بازرگانــی نێــوان چیــن و ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان ،بــەاڵم مەترســییەكانی بەرهەمهێنــان لــە چیــن
هێشــتا ماونەتــەوە ،هەریــەك لــە دیموكراتــەكان و كۆمارییــەكان
تــا دێــت زیاتــر چیــن وەك نەیارێكــی درێژخایەنــی ســراتیژی
دەبینــن ،كــە پێویســتە كۆتوبەنــد بكرێــت .هــەر كــە جەنگــە
بازرگانییەكــە كــەم بــوەوە كۆرۆنــا هاتــە نــاوەوە .داخســتنی
كارگەكانــی چیــن ئاســتی هەناردەكردنــی بــۆ لــە ســەدا ()17
كــەم كــردەوە لــە دوو مانگــی ســەرەتای ئەمســاڵ بــەراورد بــە
ســاڵی پێشــوو ،بــوە هــۆی پچڕاندنــی پرۆســەی بەرهەمھێنانــی
ئۆتۆمبێــل و مۆبایــل و كااڵكانــی دیكــەی ئەورووپــا.
بەردەوامــی شــتێكی كاریگــەرە .بەرهەمهێنــان لــە چین هێشــتاش
خاســییەتی زۆری هەیــە ،بــەاڵم قەیرانــی كۆرۆنــا گەیشــتوەتە
خاڵێــك دەكرێــت پــاڵ بــە زۆرێــك لــە كار و پیشــەكانەوە بنێــت
زنجیــرەی دابینــكاری خۆیــان نــوێ بكەنــەوە و بەشــێوەیەكی زۆر
تۆكمەتــر و زۆر ناوخۆیــی تــر بەرهەمهێنــان بكــەن.
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یەكێــك لــە بــژاردەكان گۆڕیــن و هەمەجۆركردنــی پرۆســەی
بەرهەمهێنانــە لــە نێــو واڵتانــی دیكــەی ئاســیا ،لەوانــە ڤێتنــام
و ئیندۆنیســیا .بژاردەیەكــی تــر كــورت كردنــەوەی زنجیــرەی
دابینكارییــە ،بــەوەی كۆمپانیاكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ
بەرهەمهێنــان جووڵــە بكــەن بــەرەو مەكســیك و لــە ئەورووپــای
خۆرئــاواوە بچــن بــۆ ئەورووپــای خۆرهــەاڵت یاخــود توركیــا.
بــژاردەی ســێیەم وەبەرهێنانــە لــە بــواری ڕۆبۆتــەكان و چاپــی
ســێ ڕەهەنــدی لــە چوارچێــوەی واڵتــە خــاوەن ئابوورییــە
پێشــكەوتوەكان و لــە نزیــك بەكاربەرانــەوە.
دوەم لێكەوتــەی درێژخایەنــی قەیرانــی كۆرۆنــا ڕەنگــە
كەمبوونــەوەی ئاســتی گەشــتی بازرگانــی بێــت .شــارەزایانی
تەكنەلۆژیــا دەمێكــە پێیــان وایــە كۆنفرانســی ڤیدیۆیــی و
بەرنامەكانــی چاتكــردن وادەكــەن هیــچ پێویســتییەك نەمێنێــت
بــە گەشــتی بازرگانیــی و یارمەتــی خەڵكانێكــی زۆر دەدەن
زیاتــر لــە ماڵــەوە كاربكــەن .لــە گــەڵ ئــەوەدا ،تاوەکــوو قەیرانــی
كۆرۆنــاش گەشــتی بازرگانــی بەشــێوەیەكی نەگــۆڕ هەر بــەردەوام
لــە زۆربوونــدا بــوە.
ئێســتا ئەگــەر بــە هــۆی قەدەغــەی حکوومەتــەوە بێــت یاخــود
بڕیــاری كۆمپانیــاكان یاخــود ترســی تــاك خۆیــەوە ،زۆربــەی
گەشــتە نێودەوڵەتییــە گرینگــەكان هەڵوەشــێرناونەتەوە و ئەوانەی
دەتوانــن لــە ماڵــەوە كاربكــەن زیاتــر دەمێننــەوە .لــە ســایەی
ئــەم قەدەغەكردنــەوە ،ڕەنگــە كار و بازرگانییــەكان ئەوەیــان بــۆ
دەربكەوێــت ،كــە لــە گــەڵ ئــەوەی هەندێــک جــار چاوپێكەوتنــی
ڕووبــەڕوو گرینگــن ،بــەاڵم جێگــرەوە تەكنەلۆژییــەكان زۆرجــار
باشــن _ خەرجییــان كەمــرە و كات دەگێڕنــەوە و كەمــر زیانییــان
بــۆ ژیانــی خێزانــی هەیــە .لــە ســەروەختێكدا نیگەرانییــەكان لــە
زیادبــوون دان لەبــارەی كاریگەریــی دەردراوەكانــی فڕۆكــەكان
لــە ســەر ژینگــە و لــە گــەڵ ئــەوەی زۆربــەی كار و پیشــەكان
بــە پەرۆشــن بــۆ پەیوەســت بــوون بــە هۆشــیاریی و پاڵپشــتی
ژینگەیــی ،هــەم هــۆكاری ژینگەیــی و هــەم ئابــووری هەیــە بــۆ
كــەم بوونــەوەی گەشــتی بازرگانــی.
ڕەنگــە لــە هەمــووی كاریگەرتــر ئەوەبێــت گەمــەی قەیرانــی
كۆرۆنــا كەوتوەتــە دەســتی ئــەو نەتەوەپەرســتانەوە ،كــە
الیەنگــری سیاســەتی ســنوورداركردنی كــۆچ و پارێزبەنــدی
ناوخۆیــی دەكــەن.

نەیارانی جیهانگیری ،کۆرۆنا لە بەرژەوەندیی خۆیان بەکار دەهێنن

ئەم قەیرانە ئەو تێڕوانینانەی
خەست كردوەتەوە ،كە دەڵێن
بیانییەكان هەڕەشەن .بوەتە
چەكی دەستی ئەوانەی باوەڕیان بە
حکوومەتی بەهێز هەیە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

مــەودا و خێرایــی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكە لــە سەرانســەری
جیهــان ئــەوەی دەرخســتوە ،كــە خەڵــك چەنــدە لــە مەترســیدان
لەبــەر دەم هەڕەشــە دەرەكییــە بەردەوامــەكان .ڤایرۆســی كۆرۆنا
نــەك تەنهــا لــە شــارە گەورەكانــی وەك لەنــدەن و نیویــۆرك
باڵوبوەتــەوە ،بەڵكــوو ڕاســتەوخۆ دزەی كردوەتــە نێــو شــارە
هەرێمییەكانــی وەكــوو دایگــو ،كــە چــوارەم گەورەتریــن شــاری
كۆریــای باشــوورە ،چوەتــە نێــو مــاڵ و شــوێنەكانی قــەراغ ســیتڵ
و تەنانــەت شــارۆچكە بچوكەكانــی وەك كاســتیگلیۆن ئــاددا ،كــە
یەكێكــە لــەو ( )10شــارۆچكەی المبــۆردی ،كــە یەكــەم جــار لــە
مانگــی دوو لــە الیــەن حکوومەتــی ئیتالیــاوە كەرەنتیــن ك ـران.
لــە گــەڵ ئــەوەی ســەركردە نێودەوڵەتییــەكان قســەی جــوان
دەكــەن لەبــارەی پیویســتی كاری هاوئاهەنگــی لــە دەرەوەی
ســنوورەكان بــۆ بــەرەو ڕووبوونــەوەی ئــەو هەڕەشــە هاوبەشــە
چــاوەڕوان نەكــراوە ،بــەاڵم كردارەكانیــان زۆرجــار پێچەوانــەی
قســەكانیان بــوە .زۆربــەی حکوومەتــە لیرباڵــەكان ،بەشــێوەیەكی
زۆر گەورەتــر لــەوەی ،كــە ترەمــپ لــە لوتكــەی قەیرانەكەیــدا لــە
گــەڵ چیــن لــە ســاڵی ڕابــردوو( )2019ســەپاندی ،كۆتوبەندییــان
خســتوەتە ســەر گەشــت و بازرگانــی.
(جاســیندا ئەردیــرن) ،ســەرۆك وەزیرانــی چەپــڕەوی نیوزلەنــدا،
بــە خێرایــی ڕێگــری كــرد لــەوەی ئــەو كەســانەی هاواڵتــی
نیوزلەنــدی نیــن لــە چینــەوە بێنــە نێــو واڵتەكــەوە .لــە گــەڵ
ئــەوەی ئــەو جــۆرە قەدەغــە سەرانســەرییانە ڕەنگــە بــە پاســاوی
تەندروســتی گشــتی یاخــود بــێ پاســاو بســەپێرنێن ،ڕەوایەتییەكی
گــەورە دەدەنــە ئەوانەی ،كە داخســتنی ســنوور وەك چارەســەری
هەمــوو نەخۆشــییەك دەبینــن.
تەنانــەت لــە نێــو تاكــە بــازاڕی ئــازاد و بــێ بەربەســتی یەكێتــی
ئەورووپــادا ،فەرەنســا و ئەڵامنیــا هەناردەكردنــی دەمامكییــان
قەدەغــە كــردوە ،ئەمــە بــۆ سیاســەتی ئینتەرناســیۆنالیزمی
لیرباڵــی و بەرپرســیارێتی ســەرۆك ماكــرۆن و مێركلــی ڕاوێــژكار لــە
بەرامبــەر یەكێتــی ئەورووپــا هەمــوو شــتەكەیە .ئــەوەی زیاتــر
مایــەی سەرســوڕمانە ئەوەیــە هیــچ كام لــە ( )26حکوومەتەكــەی
یەكێتــی ئەورووپــا وەاڵمدانەوەیــان نەبــوە بــۆ بانگــەوازە
پێویســت و بــە پەلەكــەی ئیتالیــا بــۆ هــاوكاری تەندروســتی لــە
گــەڵ ئــەوەدا چیــن وەاڵمدانــەوەی هەبــوە.
دەبێــت دان بەوەشــدا برنێــت ،كــە قەیرانــی كۆرۆنــا بــێ
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ناوەڕۆکیــی و بێامنایــی پێداگرییەكانــی نەتەوەپەرســتەكانی لــە
ســەر ئــەوەی سیاســەتی دژە پەنابــەری و سیاســەتی پارێــزگاری
نیشــتیامنی خەڵــك ســەالمەت دەكات دەرخســتوە .تەنانــەت
ئــەو هاوپەیامنێتییــە نەتەوەییــەی ،كــە حکوومەتــی هەرێمــی
المبــۆردی بەڕێوەدەبــات بــە ســەركردایەتی حیزبــی ڕاســتڕەوی
()League partyی (ماتیــۆ ســالڤین)ی ،نەیتوانیــوە ســەركەوتوو
بێــت لــە پاراســتنی هەرێمەكــە لــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا .ترەمپیــش
بــەو هەمــوو ئارەزوویــەی هەیبــوو بــۆ خۆدابڕیــن لــە چیــن
نەیتوانــی ڕێگــری لــە هاتنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــۆ نێــو ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان بــكات.
ڕەنگــە ترەمــپ بــۆ خــۆی لــە هەڵبژاردنــە ســەرۆكایەتییەكەی
داهاتــوو باجــی كەمتەرخەمــی و ئیدارەدانــی خراپــی قەیرانــی
تەندروســتی گشــتی بــدات ،بــەاڵم بەگشــتی قەیرانــی
ڤایرۆســی كۆرۆنــا خەاڵتێكــە بــۆ نەتەوەپەرســتە ڕەســەنەكان و
پارێزخــوازەكان.
ئــەم قەیرانــە ئــەو تێڕوانینانــەی خەســت كردوەتــەوە ،كــە
دەڵێــن بیانییــەكان هەڕەشــەن .ئــەوەی دووپــات كردوەتــەوە ،كــە
ئــەو واڵتانــەی لــە قەیرانەكــەدان ناتوانــن هەمیشــە پشــت بــە
دراوســێكانیان و هاوپەیامنەكانیــان ببەســن بــۆ هــاوكاری .بوەتــە
چەكــی دەســتی ئەوانــەی باوەڕیــان بــە حکوومەتــی بەهێــز
هەیــە و پێویســتییە كۆمەاڵیەتییــەكان دەخەنــە پێــش ئــازادی
تاكەكەســی و كاری نەتەوەیــی دەخەنــە پێــش هەماهەنگــی
نێودەوڵەتــی ،وەك چــۆن هیندســتان هاوردەكردنــی دەرمانــی
ژیــان ڕزگاركــەری لــە كەرتــی فراوانــی دەرمانســازی ســنوردار
كــرد.
دەرەنجام

قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا مەترســی ئــەوەی هەیــە ،دونیایەكــی
كەمــر بەجیهانیبــوو بهێنێتــە ئــاراوە .لــە گــەڵ كەمبوونــەوەی
پەتاكــە و ترســی خەڵــك ،ئەوانــەی باوەڕیــان وایــە كراوەیــی لــە
بەرامبــەر خەڵــك و بەرهەمەكانــی سەرانســەری جیهــان بەگشــتی
شــتێكی باشــە ،دەبێــت بەشــێوەیەكی نــوێ و قایلكــەر پاســاو بــۆ
ئــەوە بهێننــەوە.

(کۆڤید )19 -و سیاسەتی نێودەوڵەتی
بۆچی هەموو ئەوەی لە فیلمەکان دەیبینین دواتر ڕوو دەدەن؟

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ڤایرۆســی كۆرۆنــا :جەنگــی بایۆلۆژییــە يــان تیــۆری
پیالنگێــڕی و كارەســاتی سروشــتی؟

هەرگیــز جیهــان پێشــبینی شــەپۆلێكی ڤایرۆســی پەتــای بەهێــزی
بــەم شــێوەیەی كۆرۆنــای نەدەكــرد ،بەڵكــوو كاتێــك مەترســی و
هەڕەشــەی (کۆڤیــد )19 -بــەو گەورەییــە دەركــەوت ،تیــدۆرس
ئەدهانــۆم بەڕێوەبــەری گشــتیی ڕێكخــراوی تەندروســتیی
جیهانــی ( )WHOلــە ڕۆژی (11ی ئــاداری  )2019ڕای گەیانــد،
كــە ڕێكخراوەكــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە سەرتاســەری
جیهانــدا بــەو شــێوە بــەر بــاوە ،بــە پەتایەكــی جیهانــی مەترســیدار
دەداتــە قەڵــەم ،بــەاڵم ئێســتا بــە هۆی ئــەو كاردانــەوە سیاســییانەی
دەســتیان پــێ كــردوە ،دەرهاویشــتەی قەیرانــەكان و ئاڵــۆزی و
ملمالنــێ سیاســییەكان دەخرێتــە پــاڵ قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا
«كۆڤیــد .»19
پێوەندیی كۆرۆنا بە تیۆری موئامەرە

ئێســتا لــە هــەر كاتێكی ڕابــردوو زیاتر (تیــۆری موئامــەرە) و یەكرتی
تۆمەتباركردنــی ســەرۆك دەوڵەتــەكان و لێپــررساوە نەیــارەكان لێــرە
و لــەوێ بــە دی دەكرێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی ،كــە ئێســتا هەمــوو
جیهــان بــە یەكگرتوویــی وەســتاوە و بەرەنــگاری ڤایرۆســی كۆرۆنــا
دەبێتــەوە .میدیــای ڕووســی لــە ســەرەتای قەیرانــی ڤایرۆســی
(کۆڤیــد)19 -وە فۆكســی خســتە ســەر یــەك خاڵــی بنەڕەتــی؛
ئەویــش ئەوەیــە ،كــە دەســتەبژێرە سیاســییەكان لــە خۆرئــاوا ،بــە
تایبەتــی دەســتەبژێری ئەمریكــی ،لــە پشــت باڵوكردنــەوەی ئــەو
ڤایرۆســەوەن :تیــۆری چەكــی بایۆلــۆژی ئیتنیكــی ،كــە ســەرەتا
لــە ڕاپۆرتــە هەواڵێكــی میدیــای ڕوســیاوە بــاو بــوەوە و ئــەوەی
ئاشــكرا كــردوە ،كــە تاقیگەكانــی ئەمریــكا كار دەكــەن ،لــە ســەر
پەرەپێدانــی چەكــە بایۆلــۆژی و میكرۆبییــەكان ،تاكــوو لــە كۆتاییــدا
نــەوەی نوێــی ڤایرۆســی كۆرۆنــای نــوێ (کۆڤیــد )19 -پەیــدا بــوو،
كــە دەكرێــت وەك «چەكێكــی بایۆلۆژیــی ئیتنیكــی» دابرنێــت.
ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە نێــوان جەنگــی بایۆلــۆژی و
قۆرخكردنــی بــازاڕی چارەســەركردن

فرانســیس بویــل ،شــارەزای ئەمریكــی لــە بــواری چەكــە
بایۆلۆژییەكانــدا ،چەنــد دەرهاویشــتەیەكی گرینگــی ئاشــكرا
كــردوە ،كــە دەڵێــت :ڤایرۆســی كۆرۆنــا بەشــێكە لــە گروپێكــی
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ڤایرۆســی پێــی دەگوترێــت« :گروپــی بەكرێگیـراوە بایۆلۆژییەكان»،
كــە لــە چوارچێــوەی چاالكییەكانــی جەنگــی بایۆلــۆژی(Biological
)Warfareدا پەرەیــان پــێ دەدرێــت ،هەروەهــا ئاشــكرای كــردوە،
كــە پەرەپێدانــی ئــەو ڤایرۆســانە هاوشــێوەی «ئەنرتاكــس ،مێــرس،
شــیاوی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،ســارس» لــە نێــو تاقیگەكانــی
زانكــۆی كارۆلینــای باكــوور كاری لــە ســەر دەكرێــت؛ واتــا لــەوێ
تاقیكردنــەوەی پەرەپێــدان و پێشخســتنی ئــەو ڤایرۆســانە لــەو
تاقیگانــەدا دەكرێــت ،كــە پێیــان دەگوترێــت (لیڤڵــی ســەالمەتی
بایۆلۆژیــی) ،ئەوەیــش لــە چوارچێــوەی ئــەوەی پێــی دەگوترێــت
«جەنگــی بایۆلــۆژی» ،بــە تایبەتــی لیڤڵی چــوارەم  )BSL4(.شــیاوی
باســكردنە ئەمریــكا خاوەنــی ( )12تاقیگــەی لیڤڵــی چوارەمــی
ســەالمەتیی بایۆلۆژییــە.
(چیــاو لــی جــان) گوتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی چیــن ئاشــكرای
كــردوە ،ڤایرۆســەكە لــە ڕێگــەی ســوپای ئەمریــكاوە گواسـراوەتەوە
بــۆ شــاری ووهــان ،بــەر لــەوەی بگۆڕێــت بــۆ پەتایەكی مەترســیدار.
تاوانباركردنى شەمشەمەكوێرە لە جەنگی بایۆلۆژیدا

جگــە لەوەیــش كۆرۆنــا چەنــد تایبەمتەندییەكــی پیشــەیی
زیادكــراوی هەیــە ،لەبــەر ئــەوەی كــە لــە خێزانــی ڤایرۆســی
(ســارس)ە ،كــە زۆرێــك لــە شــارەزایان و زانــاكان كۆكــن لــە ســەر
ئــەوەی ،كــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە شــێوەیەكی بایۆلــۆژی دروســت
كـراوە ،و دەكرێــت بــە چەكێكــی بایۆلــۆژی هێرشــبەر نــاو بربێــت.
گــەر ســەرچاوەی ســەرەكی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا
شەمشــەمەكوێرە بێــت ،كەواتــا بۆچــی لــە هەندێــك دەوڵەتــدا
بــاو نەبوەتــەوە ،كــە تێیانــدا شــۆربای شەمشــەمەكوێرە ژەمێكــی
ســەرەكییە؟
بۆچــی دەمێــك ســاڵە ئەمریــكا جەنگــی بایۆلــۆژی پــەرە
پــێ دەدات؟

بــە هــۆی ئــەوەی ڤایرۆســەكان لــە دەیــەی شەســتەكانی
ســەدەی ڕابــردوەوە لــە ئەمریــكا كراوەتــە ،یەكێــك لــە پێكهاتــە
ســەرەكییەكانی جەنگــی بایۆلــۆژی ،بۆیــە ئامانجەكانــی ئــەو
جەنگــە ســەرجەم بــوارە سیاســی و ئابــووری و كۆمەاڵیەتییــەكان
دەگرێتــەوە .ڕەهەنــدی ئابــووری بــە ڕوونــی لــە تیــۆری جەنگــی
بایۆلــۆژی پێوەندیــدار بــە كۆرۆنــا دەردەكەوێــت .ئاشــكرا بــوە،
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كــە ئەمریــكا هەوڵەكانــی خســتوەتە گــەڕ بــۆ پەكخســتنی هــەوڵ
و تەقەالكانــی چەنــد كۆمپانیایەكــی پزیشــكی ئەڵامنــی بــۆ
بەرهەمهێنانــی ڤاكســینی دژەڤایرۆســی كۆرۆنــا .دۆناڵــد ترەمــپ
فشــارەكانی خســتوەتە ســەر كۆمپانیــای (كیورڤــاك)ی ئەڵامنــی ،بــە
مەبەســتی لەباربردنــی لێكۆڵینــەوە زانســتییەكانی و هەوڵەكانــی
بــۆ دروســتكردنی ڤاكســینی دژی كۆرۆنــا .لــە الیەكــی تــرەوە
ڕاپۆرتــەكان ئاشــكرایان كــردوە ،كــە فشــارەكانی ئەمریــكا لــە ســەر
كۆمپانیــا ئەڵامنییەكــە و كۆمپانیاكانــی تــر ،تەنهــا بــۆ قۆرخكردنــی
ڤاكســینەكە نییــە ،بەڵكــوو بــۆ ئەوەیشــە كــە ئــەو كۆمپانیایانــە
نەگەنــە دۆزینــەوەی هیــچ ڤاكســینێكی چارەســەر .پێشــبینی
دەكرێــت واشــنتۆن چارەنووســی ســەدان ملیــۆن كــەس لــە جیهانــدا
كۆنــرۆڵ بــكات ،و ئــەو دەوڵــەت و حكوومەتانــە ناچــار بــكات ،كــە
ئەوپــەڕی پێویســتیان بــەم ڤاكســینە هەیــە.
كۆرۆنا و تیرۆری بایۆلۆژيی

كەواتــا ئەمــە جەنگێكــی بایۆلۆژییــە بــە ڕەهەنــدی ئابــووری و
سیاســی ،لــە چوارچێــوەی تیــۆری (تیــرۆری بایۆلۆژيــی)دا ،كــە
فرانســیس بوێــل ڕوونــی دەكاتــەوە ،كــە چەكەكانــی لــە تاقیگەكانی
ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا لــە ژێــر سەرپەرشــتیی
ســەركردایەتی پزیشــكی ســوپای ئەمریــكا و بەڕێوەبەرایەتــی
دەرمــان و خۆراكــی ئەمریكــی و ســەنتەری كۆنرتۆڵــی
نەخۆشــییەكان و خۆپاراســن ( )CDCدروســت دەكرێــت ،كــە
هەموویــان لــە چوارچێــوەی دەزگایەكــدا كار دەكــەن ،كــە ڕێــڕەوی
سیاســەتی ئەمریــكا بەڕێــوە دەبــات ،لــە ڕێگــەی كۆمپانیاكانــی
پیشەســازی چــەك «گــەر چەكــی ســەربازی بێــت یــان بایۆلــۆژی»،
لەگــەڵ كۆمپانیاكانــی دروســتكردنی دەرمــان ،كــە لــە پــاش هەمــوو
جەنگێــك « گــەر چەكــی ســەربازی بێــت یــان بایۆلــۆژی» بــە
ملیارەهــا دۆالریــان دەســت دەكەوێــت.
بــە شــێوەیەكی هەرگیــز پێشــبینینەكراو ،ڤایرۆســی كۆرۆنــا نــارساو
بــە (کۆڤیــد )19 -جیهانــی خســتە نــاو قەیرانێكــی جیهانــی و
گێژاوێكــی مەترســیدار و بێوێنــە ،لــە چوارچێــوەی پێوەندییــە
نێودەوڵەتییــەكان ،لــە ڕووی سیاســی و ئابــووری و جیۆسیاســییەوە.
ئــەم پەتــا جیهانییــە بــە هەژموونــە بــە جۆرێكــی زۆر خێــرا
كاری كــردە ســەر پــان و ســراتیژە تەندروســتی و سیاســییەكانی
دەوڵەتانــی جیهــان و هــاڕەی بــە نرخــی نــەوت كــرد لــە بازاڕەكانــی

جیهانــدا ،و كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی خســتە دڵەڕاوكێــوە لــە
چاوەڕوانــی دۆزینــەوەی چارەســەرێكی كاریگــەر بــۆ ڕاگرتنــی
تەشــەنەكردنی كۆرۆنــا ،كــە بــە خێرایــی دیــواری متامنــەی خەڵكــی
بــە داهاتوویەكــی گــەش و لۆژیكــی ئاســوودەیی مرۆڤایەتــی تــا
ڕادەیەكــی بەرچــاو الواز كــرد.
كۆرۆنــا ...ئــەو میوانــە ناوەختــەی هەمــوو جیهانــی
كەرەنتیــن كــرد

كۆمــاری ئیســامی ئێـران ،كــە هــەر زوو بــە دەســت ئــەو دوژمنــە
چاوەڕواننەكــراوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا شــەكەت و گیــرۆدە بــوو،
بــە هــۆی تووشــبوونی دەیــان هــەزار كــەس بــە ڤایرۆســەكە و
گیانلەدەســتدانی ســەدانی تریــش .دەســەاڵتدارانی ئێـران ســەرباری
بەردەوامبوونــی ئابڵۆقــەی ئەمریــكا و كۆمەڵــی نێودەوڵەتــی،
ســەرەڕای ئەوەیــش هاتنــی میوانێكــی ناوەختــی بكــوژ ،بــە بــێ
ئــەوەی لــە دەرگاوە بێــت ،ناچــار بــوون ڕێكارەكانــی هەناردەكردنی
شۆڕشــی ئێــران بــۆ دەرەوە ،بــە بــێ ئــەوەی بــە تەواوەتــی لــە
گۆڕەپانــی بەرەنگاربوونــەوە دوور بكەونــەوە .چیــن ،كــە چەقــی
ســەرەكی ســەرهەڵدان و باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنایــە زوو
كەوتــە خــۆی.
شــڵەژانی هاوبــەش و گــەڕان بــە دوای چارەســەری
هاوبەشــدا

لــە ڕاســتیدا ،ئێســتا كاتــی موزایــەدات و زەقكردنــەوەی هەســتی
ناسیۆنالیســتی و كێبڕكێــكاری پێشــكەوتن و بــە ســەر یەكــدا
ســەركەوتن نییــە ،گــەر لــە الیــەن هــەر هێــز و دەوڵەتێكــەوە بێــت.
بــە دڵنیایییــەوە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی دەوڵەتێكــی پێشــەنگە لــە
بــواری پزیشــكی و زانســت و گەشەســەندنی تەكنۆلۆژیــا ،بەڵكــوو
تاكــە دەوڵەتــی زلهێــزی (ســۆپەر پــاوەر)ی جیهانــە ،بــەاڵم ئێســتا
ڕیزبەنــدی یەكەمــی لــە ســەر ئاســتی جیهــان گرتــوە ،لــە ڕووی
زۆری ژمــارەی تووشــبوان بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا.
لــە ئیتاڵیایــش ،كــە گیــرۆدەی كۆرۆنــا بــوە دەگوترێــت یەكێــك
لــە هۆكارەكانــی تەشــەنەكردنی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بریتییــە لــە:
خۆپەرســتی و گەمژەیــی هەندێــك پیشەســازیكارانی فاشــن،
كــە فێڵیــان لــە حكوومــەت كــرد بــە هــۆی هێنانــی دەســتی
كار لــە چینــەوە بــە بــێ وەرگرتنــی ڤیــزای گەشــتیاری ،بەڵكــوو
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بــە شــێوەیەكی نایاســایی بەگەڕیــان خســن ،بــۆ پەرەپێدانــی
پیشەســازییەكەیان و دروســتكردنی فاشــن و كەلوپەلــی چینــی،
بــەاڵم لــە ســەریان نــوورسا «لــە ئیتاڵیــا دروســت ك ـراوە» .لەبــەر
ئــەوەی ئــەم جــۆرە كارە لــە بــازاڕی ڕەش ئەنجــام دراوە ،ئــەو
تاوانبارانــە حكوومەتیــان ئــاگادار نەكــردەوە لــە توشــبوونی یەكــەم
گروپــی كرێــكارە چینییەكانیــان بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا (گۆڤیــد،)-19
لــە ئەنجامــدا حكوومەتــی ئیتاڵیــا لە ئاســت قەبارەی كارەســاتەكەدا
درەنــگ بــە ئــاگا هــات ،بــەم جــۆرە لــە ئەنجامــدا ئیتاڵیــا گــۆڕا
بــۆ یەكێــك لــە دەوڵەتــە هەناردەكارەكانــی ڤایرۆســەكە ،نــەك بــە
تەنهــا بــۆ دەوڵەتانــی ئەورووپــا ،بەڵكــوو بــۆ ڕوســیا و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت و ئاســیایش .بــە هــۆی كرانــەوەی ســنوورەكان لــە
نێــوان دەوڵەتانــدا ،ئەورووپــا ناتوانێــت وەك پێویســت ڕێگــری
لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی (کۆڤیــد )19 -بــكات .بەرزبوونــەوەی
ژمــارەی توشــبوان بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە ســەر ئاســتی هەندێــك
دەوڵەتانــی ئەورووپــا وەك :ئیتاڵیــا ،ئەڵامنیــا ،ئیســپانیا ،فەڕەنســا
و ســویرسا زۆر مەترســیدارە و خەریكــە لــە كۆنــرۆڵ دەردەچێــت.
داخســتنی ســنوورەكانی نێــوان دەوڵەتانــی ئەورووپــا لــە ڕووی
پراكتیكــی و هاریكاریــی كیشــوەرییەوە ،لۆژیكــی یەكێتــی ئەورووپا
(یــۆرۆ) لــە بــار دەبــات.
قورسايى جیۆپۆلیتیكى و بازنەی مەترسییە گەورەكە

بــە پێــی شــارەزایانی سیاســی و بــواری جیۆپۆلیتیــك ،ئەورووپــا و
ئەمریــكای باكــوور «ویالیەتــە یەكگرتــوەكان و كەنــەدا» پێكــەوە لــە
نــاو بازنــەی مەترســییە گەورەكــەدان ئەگــەر بــە زوویــی ڤاكســینێك
بــۆ چارەســەركردنی ئــەم پەتایــە نەدۆزرێتــەوە ،لــە كاتێكــدا چیــن
كــە ســەرچاوەی دەركەوتنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــوو لــە كۆتایــی
ســاڵی ()2019دا ،ڕای گەیانــدوە كــە ڕێگــە دەدات بــە گەڕانــەوەی
( )280ملیــۆن كــەس بــۆ ســەر كارەكانیــان دوای ئــەوەی بــۆ مــاوەی
دوو مانــگ لــە ماڵەكانیــان لــە دۆخــی خۆكەرەنتینكردنــدا بــوون ،كــە
تاقیكردنەوەیەكــی قــورس بــوو كۆمــاری گەلــی چیــن پیایــدا تــێ پەڕی.
ئــەوەی ئێســتا ســەركردەكان و بەرپرســان بــە تــرس و دڵەڕاوكێــوە
چاودێــری دەكــەن ئەوەیــە ،كــە ئایــا گەڕانــەوەی ئــەو ژمــارە زۆرە بــۆ
ســەر كارەكانیــان و بــازاڕ بــە گشــتی دەبێتــە هــۆی شــەپۆلێكی نوێــی
باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا یــان نــا؟ ،ئەمــە تاقیكردنەوەیەكــە
بــۆ سیاســییەكانی چیــن و ژیانــی كۆمەڵگەكانــی جیهانــی پێــوە بەنــدە.

شەمشەمەکوێرە تاوانبارە ،یان نیازە سیاسییەکانی پێ دادەپۆشرێ

وەزارەتی بەرگریی ڕوسیا لە
لێدوانێکی مەترسیداردا دەڵێت:
«ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا
لە ناو دەوڵەتانی دراوسێی ڕوسیا
تاقیگەی بایۆلۆژیی هەیە»
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لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،دەكرێــت عێــراق بــە
منوونــە بهێنینــەوە لــە ســایەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــای
نــوێ ،لــە كاتێكــدا ســنوورەكانی عێــراق لەگــەڵ ئێــران هێنــدە
توندوتــۆڵ نیــن ،ئەمەیــش وای كــردوە ئێــران ببێتــە ســەرچاوەی
ســەرەكی گواســتنەوەی كۆرۆنــا بــۆ عێ ـراق .لــە ســایەی ملمالنــێ
نێودەوڵەتییــەكان و ســەرهەڵدانی قەیرانەكانــدا ،پێشــبینی یــان
گریامنــەی دروســتكردنی ڤایرۆســی كۆرۆنــا و گەڕانــەوەی جەنگــی
ســارد لــە نێــوان دەوڵەتــە زلهێزەكانــدا یەكێكــە لــەو ئەگــەرە
بەهێزانــەی ،سیســتمی لیرباڵیزمــی كــە كاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە
ســەر سیاســەت و ئابــووری و بۆرســە و نرخــی نــەوت هەیــە ،لــە
الیەكــی تریشــەوە كار دەكاتــە ســەر ژیانــی دانیشــتوان لــە ســەر
گــۆی زەوی.

كاتــی منایشــكردنیدا بینەرێكــی زۆری نەبــوو ،وەك ئــەو ناوبانــگ و
ژمــارە زۆرەی بینــەران ،كــە لــە ئێســتادا پەیــدای كــردوە.
هەندێــك لــە توێــژەران لــەو بڕوایــەدان چیرۆكــی ڕۆمانــەكان
و ســیناریۆی چەنــد فیلمێــك هــەروا بــێ هــۆ نییــە ،بەڵكــوو
پێیــان وایــە خاڵــی هاوبــەش هەیــە لــە نێــوان ئــەو چیرۆكانــە و
باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی (کۆڤیــد )19 -لــە سەرتاســەری جیهانــدا،
بەڵكــوو دەیگەڕێننــەوە بــۆ هەبوونــی پیالنگێــڕی (موئامــەرە) ،بــە
تایبەتــی ئــەوەی ســەرەتا لــە شــاری (ووهــان)ی چیــن ڕوویــدا،
دەچێتــەوە ســەر هەمــان ڕێچكــەی دەســتپێكردنی جەنگــی
بایۆلــۆژی ،كــە چەندیــن جــار لــە كاتــی دروســتبوونی قەیــران
لــە نێــوان دەوڵەتــە زلهێزەكانــدا ئامــاژەی بــۆ كــراوە .ســەیر
لەوەدایــە لــە ڕۆمانــی «چاوەكانــی تاریكــی»دا ،كــە چەندیــن ســاڵە

فیلمی «كۆنتیگیۆن» و پێشبینی قەیرانی كۆرۆنا

چیــن و ڕوســیا و ئێران بە ئاشــكرا باســی هەبوونــی موئامەرە
یــان پیالنگێــڕی لــە دژیــان دەكــەن ،كــە پێیــان وایــە ئەمریــکا
بەڕێــوەی دەبــات .یەكێــك لــە لێدوانــە مەترســیدارەكان ئەوە
بــوو ،كــە لــە الیــەن وەزارەتــی بەرگــری ڕوســیاوە دەرچــوو،
كــە دەڵێــت :ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا لــە نــاو
دەوڵەتانــی دراوســێی ڕوســیا تاقیگــەی بایۆلۆژیــی هەیــە،
چینیــش بەڵگــەی لــەم بارەیــەوە خســتە ڕوو ،جۆرجیــای وەك
منوونــە هێنایــەوە .ئێســتا تیــۆری موئامــەرە و ئەگەرەكانــی
پیالنگێــڕی لــە تایبەمتەنــدی دەزگاكانــی ڕاگەیاندنــی
دەوڵەتــان و هەڵســەنگاندن و پێشــبینییەكانی ئەوانــدا نییــە،
بەڵكــوو درێــژ بوەتــەوە بــۆ نــاو گۆڕەپانەكانــی فــەزای شــین
(تویتــەر) ،كــە تێیــدا تویتــی زۆر دەربــارەی هەندێــك فیلــم
و چیرۆكــی ئەمریكــی پێوەســت بــە باڵوكردنــەوەی درم و
پەتــای درووســتكراو لــە ڕێگــەی تاقیگــەوە بــاو كراوەتــەوە،
ئەوەیــش وەك ئاماژەپێكــردن بــە هەبوونــی پالنــی
موئامــەرە ،كــە بەناوبانگرتینیــان فیلمــی «كۆنتیگیــۆن»ە ،كــە
لــە ســاڵی 2011دا پێشــبینی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكەی
كــردوە ،هــەر وەك گرینگیپێــدان بــەو فیلمــە ڕەنگدانــەوەی
بــڕوا هێنانــی ژمارەیەكــی زۆری خەڵكــی جیهــان بــە تیــۆری
پیالنگێــڕی (موئامــەرە) دەردەخــات .داتــا و ئامارەكانیــش
ئاماژەیــان بــۆ ئــەوە كــردوە ،كــە فیلمــی «كۆنتیگیۆن»لــە

باڵوبوونەوەی کۆرۆنا وجودی سەربازیی لە جیهاندا تۆختر کردەوە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

نــوورساوە ،نــاوی ئــەم ڤایرۆســە بكــوژە مەترســیدارە بــە (ووهــان
 )400هاتــوە ،كــە لــە نــاو تاقیگــەدا وەكــوو چەكێكــی بایۆلــۆژی
دروســت دەكرێــت ،ڕێكەوتــە ســەیرەكەیش ئەوەیــە شــاری ووهــان
ســەرچاوەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا و هەناردەكردنییەتــی
بــۆ هەمــوو جیهــان .هــەر لــە ســەرووبەندی باڵوبوونــەوەی كۆرۆنا،
ڤیدیۆیەكــی تۆماركــراو بــە دەنگــی ســەدام حســێن ،دیكتاتــۆری
پێشــووی عێــراق لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــدا بــاو كراوەتــەوە
تێیــدا دەڵێــت :ئەمریــكا بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا هەڕەشــەی لــێ
كــردوە ،كــە ئەوەیــش ئاماژەیــە بــۆ بەكارهێنانــی ڤایــرۆس و
میكرۆبــەكان وەك چەكێكــی بایۆلــۆژی بــۆ هەڕەشــەكردن لــە
ڕژێمــی پێشــووی عێ ـراق ،كــە لــە ســەردەمێكدا دژایەتــی پێگــە و
دەســەاڵتی ئەمریــكای دەكــرد لــە ناوچــەی كەنــداو و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت ،زۆر جاریــش خــودی ســەدام حســێن باســی هەبوونــی
تیــۆری موئامــەرە و جەنگــی بایۆلــۆژی و كیمیــاوی كــردوە.
موسوڵمانەكان تووشی كۆرۆنا نابن ،بەاڵم توشبوون!

كۆمەڵــە و گروپــە ئیســامییەكانیش لــە ســەرەتای باڵوبوونــەوەی
ڤایرۆســەكە لــە چیــن ،ئــەوە دەدە بــە گوێــی خەڵكــدا ،ئــەم
ڤایرۆســە تووشــی موســوڵامنەكان نابێــت ،بەڵكــوو ئــەوە تۆڵەیەكــی
خودایــە لــە چینــی داكاتــەوە بــۆ هــۆی خراپەكارییــەوە ،بــە
تایبەتــی ســتەمكاری و توندوتیژییەكانیــان لــە بەرانبــەر كەمینــەی
(ئیگــۆری) لــە هەرێمــی توركســتانی چیــن ،بــەاڵم ئــەوەی مایــەی
پێكەنینــە زۆربــەی دەوڵەتــە عەرەبــی و ئیســامییەكانیش لــە دوای
باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكە بــەو خێراییــە بــە هەمــوو جیهانــدا
ســنوورەكانیان داخســت ،و دەســتیان كــرد بــە ڕێكارەكانــی
خۆپارێــزی تەندروســتی؛ بــۆ منوونــە شانشــینی ســعوودیە
ڕێوڕەســمەكانی عومــرە و نوێــژی هەینــی و جەماعەتــی قەدەغــە
كــرد ،لــە كاتێكــدا دەوڵەتــە ئیســامییەكان ئــەوە بــە موئامــەرە و
پیالنگێــڕی لــە دژی ئیســام و موســوڵامنان دەدەنــە قەڵــەم.
لــە دوای باڵوبوونــەوەی پڕۆتۆكۆڵەكانــی زانــا ئیرسائیلییەكان ،ئێســتا
زۆرێــك چینــی دەســتەبژێر و خەڵكــی ڕەشــۆكیش لــەو بڕوایــەدان
حكوومەتێكــی پشــت پــەردە هەمــوو جیهــان بەڕێــوە دەبــات ،و
بــەرەو ئــەو ئامانجانــە ئاڕاســتەی دەكات ،كــە هەموویــان خزمــەت
بــە بەرژەوەندییەكانــی زایۆنیــزم و ماســۆنییەت دەكــەن.
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ئــەو ڕاســتیەی هەمــوو ئــەم تیــۆر و گریامنــە و پێشــبینییانەی
خەڵكــی ئــاوەژوو دەكاتــەوە ئەوەیــە ،كــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە
خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوای جیهانــدا بــاو بوەتــەوە ،و هیــچ نەتــەوە و
ڕەگــەز و دەوڵەتێكــی ئاوارتــە نەكــردوە ،بەڵكــوو بــە تەنهــا تووشــی
«ئیتنــی زەرد» نابێــت وەك لــە پێشــدا بــاو بــوەوە ،جیــاوازی لــە
نێــوان سپیپێســت و ڕەشپێســت نــاكات ،بەڵكــوو ڕوو لــە هەمــوو
شــوێنێك دەكات .ڤایرۆســی كۆرۆنــا «كۆڤیــد  »19پیتێرناوێكــی
ڕەگەزیــی نییــە ،بەڵكــوو لــە كــوێ ژینگەیەكــی گونجــاو بــۆ
گەشــەكردن و زۆربوونــی بدۆزێتــەوە ڕووی تــێ دەكات .ئــەو بــە
خێراییەكــی هێنــدە بێهاوتــا بــاو بــوەوە ،كــە ســنووری هەمــوو
پێشــبینییەكانی تــێ پەڕانــد.
لــەم جیهانــەدا هیــچ نییــە لــە سیاســەت و لێكدانــەوەی سیاســی
دوور بێــت ،هەمــوو شــتێك هۆكارێــك یــان چەنــد هۆكارێكــی
لــە پشــتەوەیە .رسوشــتی عەقڵــی مــرۆڤ لــە گومــان بــەدەر نییــە،
یــان گوماناوییــە ،ڕووبــەڕووی بێهیوایــی و كــەم ورەیــی دەبێتــەوە،
ئێســتایش لــە ســەردەمی باڵوبوونــەوەی كۆرۆنــادا مــرۆڤ ئــەو
تــرس و دڵەڕاوكێیــەی ناشــارێتەوە ،چونكــە هەڕەشــەكە جدییــە و
كۆرۆنــا دوژمنــی هەموانــە ،بــە بــێ جیــاوازی .مرۆڤایەتیــش بــە
گشــتی لــە نــاو یــەك كەشــتی گەورەدایــە بــە هەمــوو ڕەگــەز و
ئیــن و نەتــەوە و ئاییــن و بیــروڕا جیاوازەكانییــەوە ،بــە هــەژار
و دەوڵەمەندیــەوە ،بــە بەرپــرس و نابەرپرســییەوە .كەواتــە
ئایــا هاتنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا جۆرێكــە لــە جەنگــی بـــایۆلۆژی
نێودەوڵەتــی ،یــان سـزایەكی خوداییــە و بــۆ مرۆڤایەتــی دابەزیــوە
وەك دەڵێــن ،یاخــود هاوشــێوەی نەخۆشــی تاعــوون ســەری
هەڵــداوە ،بــۆ ئــەوەی جارێكــی تریــش ژمــارەی دانیشــتوانی گــۆی
زەوی بــە ڕێژەیەكــی بەرچــاو كــەم بێتــەوە؟

سەرچاوەكان:

ســایتی (الغــد)ی ئوردنــی ،پێگــەی (رشوق نیــوز) ،پێگــەی
(املیادیــن) ،ســایتی (ســكای نیــوز عربیــە)
https://www.alghad.tv
https://www.shorouknews.com
https://www.almayadin.com

جەنگەكانی (نەوەی شەشەم -زیرەك)
كۆرۆنا لە نێوان تەوزیفی سیاسی و چەكی بایۆلۆژی و
مافیاكانی بازرگانیی دەرماندا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

کــە ڤایرۆســی «كۆڤیــد  »19بــە هەمــوو جیهانــدا بــاو بــوەوە
وەك مەترســییەكی جــدی گــەورە لــە ســەر مرۆڤایەتــی خــۆی
بەرجەســتە كــرد ،ئیــر شــێوازەكان و ئاســتی لێدوانــەكان و دركانــی
زانیارییــەكان لــە الیــەن دەســەاڵتە سیاســی و پزیشــكییەكانەوە،
زیاتــر قەبــارەی مەترســییەكانی پەتــای ڤایرۆســی كۆرۆنایــان
پیشــاندا .هەندێــك لــەو لێــدوان و زانیارییانــە بــە ڕوونــی
باســی جەنگــی بایۆلــۆژی و گەورەتربوونــی ملمالنێكانــی نێــوان
دەوڵەتــە زلهێــزەكان و بێدەســەاڵتی ئــەو دەوڵەتانــە دەكــەن ،كــە
شــەپۆلی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە تونــدی ڕوویــان تــێ دەكات ،بگــرە
دەگوترێــت ملیۆنــان كەســی توشــبوو بــە ڤایرۆســەكە گیانیــان لــە
دەســت دەدەن ،بــەم شــێوەیە:
 شــارەزایان ڕاســتی هەبوونــی جەنگــی بایۆلــۆژی وگیانلەدەســتدانی ملیۆنــان كەســیان ڕاگەیانــدوە.
 دەوڵەتــە زلهێــزەكان خاوەنــی چەكــی بایۆلــۆژی تاقیگەییــن،ئەمەیــش ڕاســتییەكە پســپۆڕانی بوارەكــە بــاش دەیزانــن.
 چیــن ئــەو دەنگۆیانــە ڕەت دەكاتــەوە ،كــە ڤایرۆســی كۆرۆنــالــە تاقیگــە و كارگەكانییــەوە دزەی كردبێــت ،بەڵكــوو ئامــاژە بــۆ
هەبوونــی تیــۆری موئامــەرە لــە دژی دەكات.
 بیــل گەیتــس ،پێشــبینی خێــرا باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســێكیپێشــكەوتووی كــردوە و دەڵێــت )33( :ملیــۆن كــەس لــە
سەرتاســەری جیهانــدا دەكوژێــت.
 پزیشــكێكی پســپۆڕی خۆپارێــزی :چەكــی بایۆلــۆژی،مەترســیدارترین ئامڕازەكانــی وێرانكاریــی نوێیــە.
 باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكە لــە نــاو دەوڵەتــە تــازەگەشەســەندوەكان هەڕەشــە و مەترســییەكی گەورەیــە ،لــە ســەر
گەالنــی ئــەو واڵتانــە ،ئەوەیــش بــە هــۆی الوازی توانــا پزیشــكی و
خۆپارێزییەكانییانــەوە.
 چەندیــن گۆڕانكاریــی جیناتــی و ئۆرگانیكــی و پێبــازی بۆماوەیی،ئــەم ڤایرۆســە وای كــردوە كۆرۆنــا زیاتــر پەالمــاردەر و دڕندانەتــر
بێت .
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هەمــوو دەرگاكانــی جەنگــی گەرمــی لــێ گرتبــوون ،هــەر بۆیــە
نەیانتوانیــوە بــە دەســتپێكردنی جەنگــی گــەرم ڕووبــەڕووی
چیــن ببنــەوە ،بەڵكــوو بــە درێژەپێدانــی ملمالنێــش هــەر
نەیاندەتوانــی ڕێگــە بــەم گەشەســەندن و بەهێزبوونــەی چیــن
بگــرن ،بۆیــە باشــرین ڕێگەیــەك كــە لەگەڵیــدا بیگرنــە بــەر،
جەنگــی بایۆلۆژییــە .لــەم ڕوانگەیــەوە ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە
پێــی لێكۆڵینــەوە بایۆلۆژییــەكان خــۆی دەگۆڕێــت ،بــە جۆرێــك
بڵێــن :ڤایرۆســێكە لــە ئاژەڵــەوە دەگوازرێتــەوە و لــە شــێوەی
پەتــای ڤایرۆســی كۆرۆنــا دەردەكەوێــت و ئــەم پالنــە بــە ووردی
لێكۆڵینــەوەی لــە ســەر ك ـراوە ،و كۆمەڵێــك شــێواز و ســیناریۆی
گــەورەی بــۆ داڕێــژراوە ،تــا وەك پەتایەكــی ئاســایی و تەندروســتی
وەربگیرێــت و دوور بخرێتــەوە لــەو پالنــە ســەرەكییەی ،كــە لــە
نــاو مەتبەخــی سیاســی دەوڵەتــە زلهێزەكانــدا بــۆی داڕێــژراوە.
لــە ڕاســتیدا بــە پێــی پێشــبینییەكان ئــەم جەنگــە بایۆلۆژییــە چینی
وەك ســەنتەر و ئێــران وەك دڵــی ڕێگــەی ئاورشــمی و ئیتاڵیــای
وەك دواییــن واڵت دانــاوە ،كــە لەگــەڵ چیــن ڕێــك دەكەوێــت بــۆ
پەرەپێــدان بــە ڕێگــەی ئاوریشــمی ،دوا جــار ووهــان گرینگرتیــن
شــاری كارگــە و تەكنەلۆژیاییەكــەی چینــە ،كــە دەكرێــت بــە
شــادەماری دڵــی ئابووریــی چیــن نــاو بربێــت .لــە دوای چیــن،
ئێ ـران بــە پلــەی دوەم دێــت لــە دژایەتیكردنــی ئەمریــكا و لــەو
حــەوت ڕێگەیــەی ڕێگــەی ئاورشــمی ســێ ڕێگــەی ســەرەكی بــە
ئێرانــدا تــێ دەپەڕێــت .شــاری قــوم لــە ئێ ـران ســەنتەری هەمــوو
دەســتەاڵتە بااڵكانــی كۆمــاری ئیســامی ئێرانــە ،ئەوەیشــی لــە
ســەر پاكســتان ماوەتــەوە ئەوەیــە ،كــە ئــەم واڵتــە تــا ئێســتایش بە
تەواوەتــی نەچوەتــە ژێــر بــاری هاوپەیامنییەتــی چینــەوە .جەنگی
بایۆلــۆژی بــە ڕادەیــەك چینــی وەســتاند ،كــە هیــچ جۆرێــك
جەنگــی تــر نەیدەتوانــی بیوەســتێنێت و ئــەو كاریگەرییــەی لــە
ســەری هەبێــت ،كــە زیانەكانــی بــە ســێ تریلیــۆن دۆالر مەزەنــدە
دەكرێــت.
خۆپەرستیی سیاسی و بەهیالكبردنی جیهان

جەنگی ئابووری – بایۆلۆژی،
نەك جەنگی گەرم لەگەڵ چین

چیــن ،دەمێــك ســاڵە ملمالنــێ و جەنگــی سیاســی و ئابــووری
لەگــەڵ ئەمریــكا و هاوپەیامنــە خۆرئاوایییەكانیــدا دەكات ،و

زۆرتریــن شــتێك كــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا ئاشــكرای كــردوە ئــەو
«خۆپەرســتییە سیاســییە»یە ،كــە جیهانــی گرتوەتــەوە ،نــەك تەنهــا
لــە ســەر ئاســتی پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان ،بەڵكــوو لــە نــاو
ســنووری یــەك دەوڵەتیشــدا بــە دی دەكرێــت .ئــەو دڕدۆنگــی
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و ملمالنێیانــەی لــە نێــوان هــەر دوو حیزبــی دیموكراتــی و
كۆمــاری لــە ئەمریــكا لــە ســەر پالنەكانــی هاندانــی ئابــووری بــە
دی دەكرێــت ،باشــرین منوونەیــە لــە ســەر بابەتــی «تەوزیفــی
سیاســی» پەتــای كۆرۆنــا لــە جیهانــدا ،لەبــەر ئەوەیــە ئێســتا
هەمــوان خاڵەكانیــان كــۆ دەكەنــەوە ،و خۆیــان بــۆ قۆناغــی پــاش
كۆرۆنــا ئامــادە دەكــەن ،ئەمــە ســەرەڕای نەبوونــی بڕوایەكــی
تەندروســتی یــان پزیشــكی تــەواو بــەو ماوەیــەی ،كــە جیهــان
پێویســتییەتی بــۆ زاڵبــوون بــە ســەر ئــەم ڤایرۆســە مەترســیدارەدا.
كەواتــە ئایــا بــە سیاســیكردنی پەتاكــە تــا چ ئاســتێك هەڕەشــەیە
بــۆ الوازكردنــی «بەرگریــی سیاســیی» سیســتمی جیهانــی؟ ئایــا
قســەكردن لــە ســەر گۆڕینــی ترۆپكــی ســەركردایەتی جیهــان و
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لــە بەرژەوەندیــی ڕاگرتنــی ســەقامگیری
نێودەوڵەتیدایــە؟ ،ئایــا تاكــوو چ ئەندازەیــەك ڕێكخســتنەوەی هێزە
جیهانییــەكان لــە دوای قۆناغــی كۆرۆنــا جیــاواز دەبێــت لــە قۆناغی
پێــش كۆرۆنــا؛ واتــا «خۆپەرســتیی سیاســی»؟.
كۆرۆنا و تیرۆر و بایۆتیرۆریزم

هەندێــك لــە دەوڵەتــە زلهێــزەكان پــەرە بــە تاقیكردنــەوە
بایۆلۆژییــەكان و دروســتكردنی چەكــی بایۆلــۆژی دەدەن ،و
لەوەیشــدا ئامانجــی ســراتیژییان هەیــە و دەیانەوێــت بــۆ
الوازكــردن و زاڵبــوون بــە ســەر دوژمنەكانیانــدا بــە كاری بهێنــن.
هەندێــك جــار چەكــە بایۆلۆژییــەكان لــە چوارچێــوەی شــەڕی بــە
لەجیاتــی لــە ڕێگــەی دەوڵەتــە بەرهەمهێنەرەكانــەوە دەكەوێتــە
دەســتی هێــز و گروپــە تیرۆریســتی و توندڕەوەكانــەوە ،بــۆ
هێنانــەدی مــەرام و بەرژەوەندییەكانیــان .ســەبارەت بــەوەی،
كــە ئایــا ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە دوای باڵوبوونــەوەی بــەو خێراییــە
ئامڕازێكــی جەنگــی بایۆلۆژییــە ،ئایــا گروپــە تونــدڕەوەكان هیــچ
پێوەندییەكانیــان بــە باڵوكردنــەوەی هەیــە ،یــان كەوتوەتــە
دەســتیان و لــە بەرانبــەر هەندێــك دەوڵــەت و الیــەن بــە كاریــان
دەهێنــن؟
هێشــتا زوە وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدرێتــەوە ،چونكــە هیــچ
بەڵگەیەكــی هەواڵگــری یــان لێــدوان و ڕاپۆرتێكــی ڕەســمی
دەوڵەتــان یــان ڕێكخـراوە نێودەوڵەتییــەكان نییــە ،كە بیســەملێنێت
ڤایرۆســی كۆرۆنــا «كۆڤیــد  »19كەوتبێتــە دەســت هێــز و
گروپــە تونــدڕەوەكان تاكــوو بــۆ خزمەتكــردن بــە بەرژەوەنــدی

و ئامانجەكانــی ئــەو دەوڵەتــە گەورانــە ،يــان لــە دژی هەندێــك
دەوڵــەت یــان هێــز و تاقمــی تــر بــە كاری بهێنــن ،بــە مەبەســتی
دروســتكردنی شــڵەژان و ناســەقامگیری ،یاخــود لــە پێنــاو ڕووخانی
سیســتمەكانی دەســەاڵىت ســياىس.
هــەر چــی دەســتەواژەی (بایۆتیرۆریــزم)ە ،بریتییە لــە :ئەنجامدانی
پەالمــاردان و هێرشــی بایۆلــۆژی ،لــە ڕێگــەی ناردنــی ڤایرۆســی
ئامادەكــراو بــە شــێوەی تاقیگەیــی ،یــان پەتــای کوشــندە ،یــان
باڵوكردنــەوەی ژەهــر و بەکرتیــاکان ،بــە مەبەســتی نەخۆشــکردن و
کوشــتنى خەڵكــی واڵتێــك یــان پێكهاتەیەكــی ئیتنــی یــان مەزهەبی
و هتــد ...لــە الیــەن دەوڵەتێــک یــان لــە الیــەن تیرۆریســتان و
دوژمنــان و نەیارانــی هــەر دەوڵەتێکــەوە ،بەرانبــەر دەوڵەتیکــی
تــر .هێرشــی بایۆتیرۆریزمــی (ڤایرۆســی) ،بــە بــەراورد لەگــەڵ
هێرشــی تیرۆرســتيی چەکــداری ،مینڕێــژی و تەقاندنــەوەی بۆمــب،
بــە یەکێــک لــە ترســناکرتین هەڕەشــەكان دادەنرێــت لــە ســەر
ژیانــی هاواڵتییــان و تێکدانــی ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی و ئاسایشــی
تەندروســتییان .هێرشــە بایۆتیرۆریزمیيــەکان ڕاســتەوخۆ ،لــە
ڕێگــەی ناردنــی ڤایرۆســەکان ،یــان لــە ڕێگــەی مرۆڤــەوە دەبێــت،
مرۆڤيــش دەبێتــە هەڵگريــان و گوێزەرەوەیــان ،یــان ناڕاســتەوخۆ
لــە ڕێگــەی ئــاوی خواردنــەوە ،هــەوا ،خواردەمەنــی ،کەلوپــەل و
دەرمانــەوە بــاو دەکرێتــەوە.
ڤایرۆسی چینی یان ڤایرۆسی وهان؟

هێشــتا ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا و چیــن یەكــری تۆمەتبار
دەكــەن ،بــە بەرپرســیارێتی بەرانبــەر باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی
كۆرۆنــا «كۆڤیــد  .»19هێشــتا ســەرۆكی ئەمریــكا دۆناڵــد ترامــپ
ســوورە لــە ســەر ناوهێنانــی كۆرۆنــا بــە «ڤایرۆســی چینــی» ،بــەاڵم
مایــك پۆمپیــۆ وەزیــری دەرەوە بــە «ڤایرۆســی ووهــان» نــاوی
دەبــات .حكوومەتــی واشــنتۆن بــە ڕەســمی حكوومەتــی بەیجیــن
تۆمەتبــار دەكات ،كــە بەرپرســیارە لــە بەرانبــەر باڵوكردنــەوەی
ڤایرۆســەكە بــە هەمــوو جیهانــدا ،ئەوەیــش بــە هــۆی پیــادە
نەكردنــی شــەفافییەت و ڕاســتگۆیی و ئاشــكرا نەكردنــی هەمــوو
ئــەو زانیارییانــەی ،پێوەنــدارە بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا .زانــاکان دەڵێن:
ڕێــی تــێ ناچێــت کــە جینەکانــی ئــەو ڤایرۆســە لــە دروســتکراوی
مــرۆڤ بێــت ،نــەک هــەر ئــەوە بەڵکــوو ئەســتەمە هیــچ واڵتێــک
بتوانێــت ڤایرۆســێکی بــەو جــۆرە جیناتــە دروســت بــکات،
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بــەاڵم ئــەوە بــەو مانایــە نایــەت ،کــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکە
نەقۆســرێتەوە بــۆ مــەرام و ئامانجــی سیاســی ،بــە تایبەتیــش الی
زلهێزەکانــی وەک ئەمریــکا ،ڕوســیا و چیــن ،بــۆ تۆمەتبارکردنــی
یەکــری .چیــن لەگــەڵ ڕوســیا ڕایــان گەیانــدوە ،كــە «جیهانــی
تــاك جەمســەری» كــە لــە دوای هەرەســهێنانی یەكێتــی ســۆڤێتی
پێشــوو بــە ســەركردایەتی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان هاتوەتــە ئــاراوە،
لــە ئێســتادا كۆتایــی پــێ هاتــوە گەڕانــەوەی بــۆ نییــە ،ویالیەتــە
یەكگرتوەكانیــش ،كــە بــە خێرایــی ڤایرۆســی (کۆڤیــد)19 -ی تێــدا
بــاو دەبێتــەوە بێوێنەیــە و لــە پێشــدا ڕووی نــەداوە ،بــە تایبەتــی
لــە ویالیەتەكانــی نیویــۆرك و كالیفۆرنیــا و ئەریزۆنــا ،بۆیــە ئەمریكا
لــە قۆناغــی پــارا كۆرۆنــا ناتوانێــت ســەركردایەتی جیهــان بــكات.
بــە هــۆی ڤایرۆســی كۆرۆنــا كڕینــی چــهك لــە
ئەمریــكا زيــادى كــردوه

دوای باڵوبوونـهوهی پهتــای ڤایرۆســی كۆرۆنای نــوێ ()Covid-19
ئاســتى كڕینــی چــەك لــە ئەمریــكا بــهشــێوهیهكی بهرچــاو
زیــادی كــردوه .وایــن ڤیــد بهڕێوهبــهری كۆگایهكــی فرۆشــتنی
چ ـهك ل ـه ویالیەتــی نیوجێرســی ،كــە یهكێك ـه ل ـهو ویالیهتان ـهی
ڤایرۆســی كۆرۆنــا بـه چــڕی تێیــدا بــاو بوهتـهوه ،ئامــاژهی بـهوه
كــرد ،ك ـه ماوهیەكــە لــه ب ـهردهم كۆگاكهیانــدا ڕیــز دهبهســرێت
بــۆ كڕینــی چــهك .وایــن ڤیــد باســی لــهوه كــرد ،ئــهو دۆخــه
ئاســایی نییــه و گوتيشــی›‹ :وابزانــم خهڵــك نیگهرانــی ئــهوهن
لــهم نێوهنــدهدا خزمهتگوزاريیــه دیــارهكان نهمێنــن ،دهشرتســن
لــهوهی ،چــۆن مــاڵ و خێزانهكانیــان بپارێــزن ،لهبــهر ئــهوه ڕوو
دهكهن ـه چهككڕیــن .ئ ـهو چهكان ـهی ك ـه پڕفرۆشــرینن ئهوان ـهن
بــۆ پارێزگاریكــردن ل ـه مــاڵ و خێزان ـهكان بەكاردههێرنێــن».
ب ـه پێــی بهیاننامهی ـهك ،ك ـه ل ـه ماڵپــەڕی()Consumer Affairs
دا بــاو كراوهتـهوه ،ئاســتى فرۆشــتنی چـهك لـهڕێگـهی ماڵپـهڕی
()Ammo.comهوه بــە ڕێــژەی ( )68%زیــادی كــردوه.

«خۆپەرستییە سیاسییە»یە ،كە

ڕێگــەی ئاوریشــمی چیــن لــە ئیتاڵیــاوە بــۆ هەمــوو

زۆرێک لە دەوڵەتانی جیهانی

یەكێتــی ئەورووپــا

ڕوســیا بــە هەمــوو وزە و توانایــەوە كار دەكات بــۆ دروســتكردنی
گومــان لــە توانــای یەكێتــی ئەورووپــا ،بــۆ مانــەوەی لــە ســەر
پێیەكانــی لەمــەو دوا ،بەڵكــوو حكوومەتــی مۆســكۆ پڕوپاگەنــدەی

کەرتی تەندروستیی زۆرێک لە واڵتان شکستی هێنا

زۆرترین شتێك كە ڤایرۆسی
كۆرۆنا ئاشكرای كردوە ئەو

گرتوەتەوە
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شكســتهێنانی یەكێتیــی ئەورووپــا دەكات ،كــە ( )27دەوڵەتــی
ئەورووپایــی لــە خــۆ دەگرێــت ،بــەاڵم توانــای دابینكردنــی
ئامێرەكانــی هەناســەدانی دەســتكرد و ئامێرەكانــی خۆپارێــزی و
كەرەنتینكردنــی نییــە ،بەڵكــوو ڕوســیا و چیــن دابینیــان كــردوە،
بــۆ ئیتاڵیــا و ئیســپانیا و رسبیــا .لێــرەدا پرســیارە گەورەكــە ئەمەیــە:
ئایــا ئــەو باجــە سیاســییە چییــە ،كــە مۆســكۆ و بەیجیــن داوا
لــە دەوڵەتــە ئەورووپاییــەكان دەكــەن ،بیــدەن لــە بەرانبــەر
پێشكەشــكردنی هــاوكاری و یارمەتییــە پزیشــكییەكان لــەم قەیرانــە
مەترســیدارە ،كــە بەرۆكیانــی گرتــوە؟
وەاڵمــی ئــەم پرســیارە ئەوەیــە ،كــە ئیتاڵیــا تاكــە دەوڵەتــی
كیشــوەری ئەورووپایــە ،چوەتــە نــاو دەستپێشــخەریی «ڕێگــەی
ئاوریشــم»ی چیــن ،لــە كاتێكــدا چیــن هــەوڵ دەدات ،تاكــوو
ئیتاڵیــا لــە قۆناغــی دوای كۆتاییهاتنــی كۆرۆنایــش لــە چوارچێــوەی
ئــەو دەستپێشــخەرییەدا بنمێنێتــەوە .لــە الیەكــی تــرەوە هــاوكاری
و یارمەتییەكانــی ڕوســیا بــۆ دەوڵەتانــی ئەورووپــا ڕێگــەی كــردەوە
بــۆ وەســتانی سـزا ئابــووری و سیاســییە ســەپێرناوەكانی ئەورووپــا
بــە ســەر مۆســكۆدا ،كــە یەكێتیــی ئەورووپــا لــە پــاش چوونــە
نــاوەوەی هێزەكانــی ڕوســیا بــۆ نیــوە دوورگــەی (كریــا) لــە ســاڵی
2014دا ســەپاندی بــە ســەر ڕوســیادا.

مەترسیدارتر لە ڤایرۆسی كۆرۆنا

ئاشــكرایە كــە جیهانــی دوای كۆرۆنــا جیــاواز دەبێــت لەمــەی
ئێســتا ،بــە تایبەتــی لــە بــواری گواســتنەوە بــۆ ئابــووری ژمــارەكان
و گرنگیدانــی زیاتــر بــە تەندروســتی گشــتی ،بــەاڵم ئایــا دەوڵەتانی
وەك چیــن و ڕوســیا ئامــادە دەبــن ،بۆ پڕكردنــەوەی ئەو بۆشــاییەی
لــە ســەركردایەتیكردنی جیهانــدا دروســت دەبێــت ،گــەر ویالیەتــە
یەكگرتــوەكان بڕیــار بــدات بــە خۆشــی یان بــە زۆر دەســتبەرداریی
ســەركردایەتیكردنی جیهــان ببێــت؟.
ئێســتا هەمــوو ئامــاژەكان هێــا بــۆ ئــەوە دەكــەن ،كــە چیــن
تەنانــەت گــەر لــە قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا دەســتكەوتی
ئابووریــی گەورەیــش بــە دەســت بهێنێــت ،كــە پێشــبینی
دەكرێــت بگاتــە ( )6تریلیــۆن دۆالر و دەچێتــە ســەر ئــەو ()13
تریلیۆنــەی تــر ،كــە قەبــارەی ئابووریــی نەتەوەیــی چینــی پێــك
هێنــاوە .لــە ڕاســتیدا هەڵگرتنــی بارگرانــی ســەركردایەتیكردنی
جیهــان پێویســتی بــە وزە و توانــای زۆر گەورەتــر لــە بودجــە و
دارایــی هەیــە ،بــەاڵم هاوكێشــەی تەواوكاریــی لــە نێــوان هێــزە
ســەربازییەكانی ڕوســیا و توانــا ئابوورییەكانــی چیــن بۆ لێســەندنی
دەســەاڵتی ســەركردایەتی جیهــان لــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمریــكا هەندێــك داتــا و زانیــاری كەمــە ،بــە تایبەتــی ئــەو داتــاو

هەڵەمتە تەندروستییەکانی سەردەمی کۆرۆنا ،ئاستی هۆشیاریی تەندروستیی هاواڵتیان بەرز دەکەنەوە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

زانیارییانــەی پێوەندییــان بــە هێــزی نــەرم هەیــە؛ واتــا گاپ و
جیاوازییەكــە لــە نێــوان «نەتــەوە داهێنــەرەكان» و «نەتــەوە
الســاییكەرەوەكان»دا زۆر گەورەیــە .یەكێــك لــەو گومانانــەی بــەم
دوایییــە بوەتــە جێــی مشــتومڕێكی زۆر بەرپرســیارێتی ویالیەتــە
یەكگرتوەكانــی ئەمریكایــە ،لــە باڵوكردنــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا
«كۆڤیــد  »19لــە چوارچێــوەی جەنگــی بازرگانــی و سیاســی لەگــەڵ
چیــن ،كــە ئێســتا بوەتــە زلهێزێكــی ئابــووری و بازرگانــی جیهانــی.
ئــەوەی قەبــارەی خەڵكــی بــەم گومانربدنــە زیاتــر كــردوە،
خواســتی دەوڵەتــە زلهێزەكانــە بــۆ دەســتپێكردن بــە جەنگــی
بایۆلــۆژی ،ئەمەیــش ئــەو گریامنەیــەی بەهێزتــر كــردوە ،كــە
بێباكــی دەوڵەتانــی زلهێــزی جیهــان ئــەم گریامنەیــەی كردوەتــە
بابەتێكــی جــێ مشــتومڕ و قابیلــی لێكۆڵینــەوە و بەدواداچــوون،
ئەوەیــش لــە ســایەی ئــەو زانیارییانــەی ئاشــكرا بــوە ،كــە دەوڵەتــە
پێشــكەوتوەكان خاوەنــی قەبارەیەكــی بێشــوومارن لــەو ڤایرۆســە
تاقیگەییــە مەترســیدارانەی ،كــە ئەگــەر بێــت و بــە شــێوەیەك لــە
شــێوەكان بــاو بكرێتــەوە و بــە كار بهێرنێــت ،توانــای لەناوبردنــی
ملیۆنــان مــرۆڤ و گیانــداری جۆراوجــۆری لــە سەرتاســەری جیهاندا
هەیــە ،وەك قۆناغــی ســەرەتایش گریامنــەی بــە ئامانجكردنــی
چیــن بــە ڤایرۆســی «كۆڤیــد  »19گریامنەیەكــی بەهێــزە.
كۆرۆنا و جەنگەكانی (نەوەی زیرەكی شەشەم)

گریامنــەی دوەم ،كــە ســەرلەنوێ كەوتــەوە بــەر بــاس ،بابەتــی
«جەنگــی بایۆلۆژی»یــە ،بــە تایبەتــی دوای ئــەوەی چەنــد
ڕاپۆرتێكــی زانســتی ئاشــكرایان كــردوە ،كــە ئەگــەری زۆر
هەیــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا «كۆڤیــد  »19لــە ڕێگــەی ســەنتەرێكی
توێژینەوەكانــی تایبــەت بــە بەرهەمهێنانــی چەكــی بایۆلۆژیــی لــە
چیــن بــاو كرابێتــەوە ،بۆیــە ئەگــەر ڕاســتییەكەی بــەو شــێوەیە
بێــت ،ئــەوا هەڵگیرســانی جەنگــی بایۆلۆژیــی لــە نێــوان دەوڵەتــە
زلهێزەكانــدا لــە ئەگــەرەوە دەبێتــە ڕاســتی ،ئەمــە لــە كاتێكدایــە،
كــە لــە سەرتاســەری جیهانــدا بــە دەیــان تاقیگــە و ســەنتەری
توێژینــەوەی بایۆلــۆژی و ڤایرۆســی هــەن ،ئەمەیــش بــێ گومــان
پاڵپشــتی قســەكانی شــارەزایانی بوارەكــە دەكات ،كــە ڤایرۆســی
كۆرۆنــا بــە شــێوەیەكی تاقیگەیــی پراكتیكــی بەرهــەم هاتــوە،
لــە هەلومەرجــی جەنگــی بازرگانیــی گەرمــی نێــوان ئەمریــكا
و چیــن ،كــە بــە جەنگەكانــی (نــەوەی زیرەكــی شەشــەم)
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دەنارسێــت .ئــەوەی زیاتــر پاڵپشــتی دروســتی ئــەم گریامنەیــە
دەكات ،قازانجكردنــی ملیارەهــا دۆالرە لــە الیــەن پێگــەی
(ئەمــازۆن)ی ئەمریكییــەوە ،لــە دوای ئــەوەی كڕیــاران لــە ڕێگــەی
تــۆڕی ئینتەرنێتــەوە دەســتبەرداری كڕیــن بــوون ،لــە پێگــەی
(ئێكســپرێس)ی چینــی ،ئەوەیــش لــە پــاش باڵوبوونــەوەی تــرس و
دڵەڕاوكــێ بــە هــۆی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە جیهانــدا.
قازانجــی كۆمپانیاكانــی دروســتكردنی دەرمــان ،كەرەســتە
پزیشــكییەكان ،ملیارەهــا دۆالرە .كۆمپانیاكانــی دروســتكردنی
دەرمــان و كەرەســتە و ئامێــرە پزیشــكییەكان و ڤاكســینە دژە
ڤایرۆســەكان لــە جیهانــدا ،بــە تایبەتــی كۆمپانیــا ئەمریكــی
و چینییــەكان ســااڵنە دەیــان ملیــار دۆالر قازانــج دەكــەن.
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا كۆمپانیــاكان دەرمــان و ڤاكســینی
دژەڤایرۆســەكانی (ئیبــۆال ،ســارس ،ئەنفلۆنـزای بــەراز) و چەندیــن
ڤاكســینی دژەڤایــرۆس و نەخۆشــی نوێیــان بەرهــەم هێنــاوە ،كــە
بــە شــێوەیەكی كتوپــڕ و بــە بــێ ئاگاداركردنــەوە پەیــدا بــوون،
ئەمــە ســەرەڕای ئــەو قازانجــە بێئەندازەیــەی ئــەو كۆمپانیایانــە،
بــە هــۆی باڵوبوونــەوەی پەتــا و نەخۆشــییەكانی تــرەوە دەســتیان
دەكەوێــت .پێشــبینیكردنی ســەرهەڵدانی نەخۆشــی و پەتــای
دروســتكراو وەك ڤایرۆســی كۆرۆنــا ماوەیــە جێــی مشــتومڕی
زۆرە ،بــە تایبەتــی دوای ئــەوەی (بیــل گەیتــس) ،دامەزرێنــەری
كۆمپانیــای مایكرۆســۆفتی ئەمریكــی لــە كۆنگــرەی كۆمەڵــەی
پزیشــكیی (ماساچوســتس) لــە ویالیەتــە یەكگرتــوەكان ،پێشــبینی
دروســتبوونی ڤایرۆســێكی پێشــكەوتووی كــرد ،كــە لــە مانگەكانــی
ســەرەتای باڵوبوونەوەیــدا ،دەبێتــە هــۆی گیانلەدەســتدانی ()33
ملیــۆن كــەس لــە سەرتاســەری جیهانــدا ،پاشــان گەیتــس هەســتا
بــە خســتنەڕووی توێژینەوەیــەك دەربــارەی چۆنێتی دروســتكردنی
نەخۆشــییەكان و ڕوونكردنەوەی ئاســتی باڵوبوونەوەی ڤایرۆســەكە
لــە ڕێگــەی چینــەوە بــۆ هەمــوو جیهــان.
كۆرۆنا چەكێكی بایۆلۆژییە

یەكــر تۆمەتباركردنــی هاوبەرانبــەر لــە نێــوان ئەمریــكا و چیــن
بــەم دواییــە پێــی ناوەتــە نــاو بازنــەی ســەوز ،دوای ئــەوەی كــە
ســیناتۆری ئەمریكــی (تــۆم كۆتــۆن) ڕای گەیانــد :كۆرۆنــا لــە
كارەســاتی ئەتۆمــی چێڕنۆبــڵ خراپــرە .كۆتــۆن بەرپرســانی چینــی
بــە فێڵكــردن لــە ڕایگشــتی تۆمەتبــار كــرد و ئاماژەیشــی كــرد
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بــۆ پەرەپێدانــی ڤایرۆســێك لــە نــاو تاقیگەكانــی چیــن وەكــوو
چەكێكــی بایۆلــۆژی .هەروەهــا ئاشــكرای كــرد ،كــە بەیجیــن
ژمــارەی ڕاســتەقینەی توشــبوەكان و مردوەكانــی بــە ڤایرۆســی
كۆرۆنــا ئاشــكرا نەكــردوە ،بــەاڵم لــە بەرانبــەردا وەاڵمــی چیــن
ئــەوە بــوو ،كــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی بــە باڵوكردنــەوەی ترس و
تۆقانــدن لــە جیهانــدا تۆمەتبــار كــرد و گلەیــی لــێ كــرد ،كــە هیــچ
هــاوكاری و یارمەتیەكــی ڕاســتەقینەی پێشكەشــی چیــن نەكــردوە،
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا (کۆڤیــد ،)19 -بــەاڵم بــە
پێچەوانــەی ئەمــەوە ئەمریــكا یەكــەم دەوڵــەت بــوو ،كــە لــە دوای
تەشــەنەكردنی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكە دەســتە دیپلۆماســی و
کونســوڵییەكانی لــە شــاری (ووهــان)ی مەرگەســاتبار كشــاندەوە
و هاتنــی هاواڵتیانــی چینــی بــۆ نــاو ئەمریــكا قەدەغــە كــرد ،و
كۆمپانیــا ئەمریكییەكانــی ڕاســپارد ،تاكــوو چیــن جــێ بهێڵــن.
حكوومەتــی چیــن لــە وەاڵمــدا ئــەو ســەربازە ئەمریكییانــەی بــە
باڵوكردنــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا تۆمەتبــار كــرد ،كــە ژمارەیــان
( )700ســەرباز بــوو ،لــە مانگــی ئەیلوولــی ســاڵی  2019بەشــداری
پاڵەوانێتــی یارییــە ســەربازییەكانیان كــرد ،كــە شــاری ووهانــی
چیــن میوانــداری كــرد .ئــەو ســەربازە بەشــداربوانەی ئەمریــكا لــە
پاڵەوانێتییەكــەدا وەك پیشــەی هەمیشــەیی تیمــە ئەمریكییــەكان
ســەركەوتنی گەورەیــان بــە دەســت نەهێنــا ،بەڵكــوو ئەجێندایەكی
تریــان هەبــوو ،كــە بریتــی بــوو لــە :باڵوكردنــەوەی ڤایرۆســەكە،
لــە كاتــی هاتــن و چوونیــان بــە نــاو بازاڕەكانــی شــاری ووهــان ،بــە
تایبەتــی بــازاڕی خواردەمەنیــە دەریایییــەكان.
شوێنەوارە مەترسیدارەكانی تاقیكردنەوە بایۆلۆژییەكان

ڕەتدانــەوەی ئــەوەی ورووژێــراوە ســەبارەت بــە دزەكردنــی
ڤایرۆســی كۆرۆنــا ،لــە ڕێگــەی یەكێــك لــە تاقیگەكانــی ووهــان
یــان پێوەندیداربوونــی بــە جەنگــی بایۆلــۆژی بەنــدە بــە چەنــد
ڕاپۆرتێكــی چینــی ،كــە باســی هەبوونــی تیــۆری موئامەرەیەكــی
خۆرئاوایــی دەكــەن ،ئەمەیــش بــە ڕوونــی لــە الیــەن گوتەبێــژی
وەزارەتــی دەرەوەی حكوومەتــی چیــن (جینــگ شــوانگ)وە
ڕاگەیەنــرا .الیەنــی ڕەســمی چیــن ئەوەشــیان ڕاگەیانــد ،كــە
چیــن بــە تەنهــا شــەڕ بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی نــاكات ،بەڵكــوو
بــۆ بەرژەوەندیــی تەندروســتیی گشــتی جیهانیــش شــەڕ دەكات،
ئــەو تۆمــەت و دەنگۆیانەیشــیان ڕەت كــردەوە ،كــە چیــن نیــاز

و مەرامــی خراپــی هەبێــت و ڕێگەیدابێــت ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە
كارگــە و تاقیگەكانــی چینــەوە دزەی كردبێــت ،و ئــەو تۆمەتــە
هیــچ بنەمایەكــی زانســتی و دروســتی نییــە .لــە بەرانبــەردا (ئیگــۆر
نیكۆلیــن) ،ئەندامــی پێشــووی كۆمســیۆنی چەكــە بایۆلۆژییەكانــی
ســەر بــە نەتــەوە یەكگرتــوەكان ئــەو گریامنەیــەی ڕەت نەكــردەوە
و ئامــاژەی بــۆ ئــەوە كــرد ،كــە دەركەوتنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــای
نــوێ ،دەكرێــت دەرئەنجامــی بەكارهێنانــی چەكــی بایۆلۆژیــی
ئەمریكــی بێــت .نیكۆلیــن داخســتنی یەكێــك لــە تاقیگــە
ســەربازییەكانی ئەمریــكای لــە ئەندەنوســیا بــە بیــری جیهــان
هێنایــەوە ،لــە چوارچێــوەی هەمــوو تاقیگەكانــی ئەمریــكا لــە
سەرتاســەری جیهانــدا ،كــە كــۆی گشــتییان دەگاتــە ( )400تاقیگەی
ســەربازی ،كــە تاقیكردنەوەكانیــان بــە نهێنــی لــە ســەر ئەنفلۆنـزای
باڵنــدە ئەنجــام داوە ،و وەكــوو پەتایەكــی مەترســیدار پۆلێنیــان
كــردوە ،ئەمــە ســەرەڕای هۆشــداریی شــارەزایانی ســەربازی لــە
دروســتكردنی چەكــە بایۆلۆژییــەكان ،كــە لــە توانایاندایــە ()400
ملیــۆن كــەس لــە هەمــوو جیهانــدا بكــوژن.
لە ڕاســتیدا شــوێنەوارە مەترســیدارەكانی نەخۆشــییە بایۆلۆژییەكان
لــە خێرایــی باڵوبوونەوەیانــدا لــە نــاو مرۆڤــەكان و گیانــدارەكان
و قورســی جیاكردنەوەیــان لەگــەڵ حاڵەتــی نەخۆشــییە
رسوشــتییەكان و دەستنیشــانكردنی ســەرچاوەكەی بەرجەســتە
دەبێــت .پیســبوونی ئــاوی خواردنــەوە بــە بەكارهێنانــی تەرمــی
ســەربازە كــوژراوەكان ،و بــە ئەنقەســت باڵوكردنــەوەی پەتــا
و نەخۆشــییەكان لــە نــاو بــەرەی دوژمنــان مێژوویەكــی كۆنــی
هەیــە ،بەڵكــوو پەتــا قورســەكانی وەكــوو كۆلێ ـرا و تاعــوون لــە
ڕابردوویەكــی كــۆن و نزیكــدا ملیۆنــان خەڵكیــان لــە نــاو بــردوە.
جیهــان بــەرەو گۆشــەگیری سیاســی و گەڕانــەوەی هەیبــەت بــۆ
دەوڵەتــی نیشــتامنیی (ناسیۆنالیســتی) ڕاســتڕەوی پــاش قۆناغــی
كۆرۆنــا و هەڵوەشــانەوەی سیســتمەكانی هاریكارییــە ئابــووری
و سیاســییەكان هەنــگاو دەنێــت ،وەك یەكێتیــی ئەورووپــا یــان
یەكێتیــی واڵتانــی ئەمریــكای التینــی .خۆرئــاوا لــە بەرژەوەندیــی
خۆرهەاڵتــدا دەپووكێتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی ،كــە پێشــەنگایەتی
ئەمریــكا لــە تاقیكردنــەوەی كۆرۆنــا شكســت دەهێنێــت .شــتە
سەیروســەمەرەكانی قۆناغــی كۆرۆنــا زۆرن ،لەوانــە :ترامــپ داوا
لــە ناتانیاهــۆ دەكات بــە كەلوپــەل و ئامێــری پزیشــكی یارمەتــی
ئەمریــكا بــدات ،ناتانیاهــۆ لــە ڕێگــەی دەزگای (مۆســاد)وە
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كەلوپــەل و ئامێــرە پزیشــكییەكان لــە بــازاڕی ڕەشــی ئەمریــكا
و هندســتان و بازاڕەكانــی تريــش كڕیــوە و بــەرەو تەلئەبیــب
بــە ڕێ ك ـراوە .ســۆماڵ پزیشــكەكانی بــە مەبەســتی هــاوكاری و
فریاكەوتــن نــاردوە بــۆ ئیتاڵیــا ،چەنــد دەوڵەتێــك ئــەو ئامێــر و
كەلوپەلــە پزیشــكییانەیان بــۆ خۆیــان گل دایــەوە ،كــە بــە نــاو
خاكەكەیانــدا بــۆ دەوڵەتانــی تــر بــە ڕێ دەكــران ،ســەردەمی
مافیاكانــی دەرمــان و چەتەگەریــی نێودەوڵەتــی لــە بــواری
كەرەســتە و كەلوپەلــە پزیشــكییەكاندا دەســتی پــێ كــردەوە.
جیهانــی ئەمــڕۆ ،جیهانێكــە هــەرزە سیاســییەكان بەڕێــوەی
دەبــەن ،بــە بــێ بوونــی ئــەو ســەركردە مێژووییانــەی توانــای
یەكالییكردنــەوەی كێشــە و قەیرانەكانیــان هەیــە ،بۆیــە بــە دوور
نازانرێــت مرۆڤایەتــی ڕووبــەڕووی قەیـران و كارەســاتی لەمەیــش
مەترســیدارتر ببێتــەوە.
بژاردەیــەك لــە گوتەكانــی ســەرۆک وەزیرانــی ئیتاڵیا
لــە دوای گیرۆدەبوونــی واڵتەكــەی بــە ڤایرۆســی
كۆرۆنــا و مردنــی هــەزاران هاواڵتــی ئــەو واڵتــە

«دوای کارەســاتی مەرگــی هــەزاران هاواڵتیــان بــە کۆڕۆنــا،
زۆر لووتبــەرز و لەخۆبایــی بوویــن ،زۆر ســەرقاڵ بوویــن ،لــە
لەناوبــردن و داگیرکردنــی رسوشــت ســڵامن نەکــردەوە .جگــە لــە
بەرژەوەندیــی خۆمــان ،بیرمــان لــە هیــچ شــتێک نەدەکــردەوە.
وەک هەلپەرســت و بەرژەوەنديخــواز.
الوازەكامنــان دەچەوســاندەوە و کڕنوشــان بــۆ خاوەن دەســەاڵت
و دەوڵەمەنــدەكان دەبرد.
باوەڕمــان بــوو وامــان دەزانــی ،کــە دەســتووری ژیــان لــە ســەر
ئــەو بنەمایــە هاتــوە و ئاوایــش دەمێنێتــەوە.
ئاســامنان بــە دووکەڵــی قوڕقووشــم و گازەكان ژەهــراوی ڕەش
کردبــوو.
دەریامــان خاڵــی لــە ماســی و پــڕ لــە پاشــکۆكاىن نــەوت و
ئــاوەڕۆی زێــراب و پیســی کردبــوو.
بــە نــاوی دیــن ،بــە نــاوی دیموکراســی ،بــە نــاوی مافــی مــرۆڤ
گەشــتامن دەکــرد.
شــەڕوکاولکاری و دزیــان دەکــرد و هەتــا لــە کوشــتنی ژنــان و
مندااڵنیــش ســڵامن نەدەکــردەوە دەســتامن بــە خوێنیــان ئــاڵ
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ببــوو ،شــەرمامن لــە خۆمــان نەدەکــرد.
ســەبری خــواش ســنوورێکی خــۆی هەیــە ،بەرگەگرتنــی
بوونەوەرەكانیــش ســنووری هەیــە.
زەوی و ئاســان بــە ڕادەیــەک توانــای لــە خۆهەڵگرتنــی بارگرانــی
هەیە.
لــە کۆتاييــدا دەبــوو کەســێک پەیــدا بێــت و فەرمــان بــە مرۆڤــی
مەســت و ســەرکێش و
لەخۆبایی بدات وپێی بڵێت››:بوەستە››!!.
ئــەو بەرپرســیارێتییەش بەخــرا بــە یــەک ڤایرۆســی وردیلــەی
ژیــر و بەهێــز ،تاکــوو مرۆڤــی داگیــرکار لــە جێــگای خــۆی
بوەســتێنێت ،و بیخاتــە ســەر ئەژنــۆ و بــە ڕاشــکاوانە تێــی
بگەیەنێــت کــە ئــەی مــرۆڤ:
تۆ زۆر الوازيت ،تۆ زۆر تەنهايت ،تۆ زۆر ترسنۆکيت.
هەموو فڕۆکەکان و شەمەندۆفێرەكانی لە سەر زەوی ڕاگرت.
هەموو ژوورەکانی بازرگانان و بازاڕەکانی بۆرسە سڕ کران.
دەرگاکانــی ســتادیۆمەکانی یاريكردنــی و جێگاوبانــی
گەشــتوگوزارى ،چێشــتخانەکان ،گازینــۆکان ،ســینەماکان ،پارکەکان
بــە دەســتی خــودی خــۆی مــرۆڤ داخــران.
بــە هەســارەی زەوی گــوت :ئێســتا هەناســەت هەڵکێشــە ،بــە
ئاســانی گــوت ئێســتا شــین و ســاف بــە ،بــە ڕۆژ و مانــگ و
ئەســتێرەکانی گــوت ئێســتا بســووڕێنەوە و شــایی بکــەن.
بــە ئاژەاڵنــی گــوت :ئێســتا بــە بــێ ترســان لــە مرۆڤــی ڕاوچــی و
دڕنــدە ،کــە یەکێــک لــە دڕنــدەکان لــە ناخیاندایــە بــە بــێ تــرس و
بــە خواســتى خۆتــان بژیــن.
فەرمانــی بــە مــرۆڤ كــرد «لــە ماڵــى خــۆت مبێنــەوە و هــەر
چيــت هەبــوە و بــۆی ناسوپاســگوزار بــووی بیــری لــێ بکــەوە
لەوانەیــە هێشــتا دەرفەتــت مابێــت ،بــۆ ئــەوەی بــە عەشــقەوە
بژیــت».
سەرچاوەكان:

پێگەی گۆڤاری (املجلة) ،ماڵپەری ئاژانسی (ئانادۆڵۆ)
ماڵپەڕی (االتحاد)ى ئيامراىت،سایتی (ستاندەرد) ،سایتی (الغد)ی ئەردەنی
https://www.alghad.tv
http://skurd.net/2020
https://arb.majalla.com/node/82911
https://www.aa.com.tr/ks/072
https://ca.axar.az/news/farsi/456622.html
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/105732
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Zapatista Army of National Liberation
Lord›s Resistance Army insurgency
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