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

داڕێــژەران  سیاســەت  زۆربــەی  دواییانــە،  ئــەم  تاوەکــوو 

ئابوورییــە  كاریگەرییــە  هەمبــەر  لــە  وەبەرهێنــەران  و 

چاوەڕوانكراوەكــەی قەیرانــی كۆرۆنــا بــێ بــاك بــوون. تاوەکــوو 

كۆتایــی مانگــی دووی ئەمســاڵ)2020(، زۆرێــك بــە ھەڵــە 

ــەن  ــی كورتخای ــا كاریگەرییەك ــە تەنه ــەم قەیران ــوو ئ ــان واب پێی

ــن.  ــە چی ــە ب ــراوی تایبەت ــاری ك ــە دی ــت و ب ــنورداری دەبێ و س

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 

ــی  ــە كاریگەرییەكــی درێژخایەن ــە ئابوورییەك ــەر گۆڕانكاریی ئەگ

هەبێــت؟ ئایــا پەتــای كۆرۆنــا دەبێتــە دوا بزمــاری تابووتــی 

قۆناغــی جیهانگیــری ئێســتا؟

نەرێنییەكانــی  لــە ســەر الیەنــە  پــەردەی  قەیرانــی كۆرۆنــا 

و  هەڵداوەتــەوە  نێودەوڵەتــی  فراوانــی  پێكەوەگرێدرانــی 

داوەتــە  ڕەوایەتــی  و  دروســتكردوە  بیانییــەكان  الی  ترســی 

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، 

ــوو  ــەوە، بەڵك ــە چین ــە ب ــەت نیی ــا تایب ــییەكە تەنه ــە مەترس ك

پێوەندیشــی بــە شــوێنە تایبەتەكانــی وەكــوو وهــان هەیــە، كــە 

ــن –  ــی چی ــییەكە. خەڵك ــەوەی نەخۆش ــدی باڵوبوون ــوە ناوەن ب

ــر–  ــی ت ــەكان و ئەوان ــەكان و كۆری ــەكان و ئێرانیی پاشــان ئیتالیی

بەشــێوەیەكی بەرفــراوان بوونــە گوێــزەرەوەی نەخۆشــییەكە؛ 

بەرپرســانی بــااڵی پارتــی كۆمــاری لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

ــی«.  ــای چین ــی كۆرۆن ــاوە »ڤایرۆس ــییەكەیان ناون نەخۆش

گوێزەرەوە.

لــە هەمــان كاتــدا، حکوومەتــی واڵتان بــە هەمــوو جۆرەكانییەوە 

ــی  ــتەكان و مامەڵەكان ــەی گەش ــەپاندنی قەدەغ ــە س كەوتوونەت

هاوردەكــردن.  ســەر  كۆتوبەندەكانــی  و  ڤیــزا  وەرگرتنــی 

ــە قەدەغەكردنــی زۆربــەی گەشــتەكانی  ئــەوەی، كــە زۆر فراوان

ــد ترەمــپ  ــووەكان، كــە دۆناڵ ــە یەكگرت ــۆ ویالیەت ــە ب ئەورووپای

ــە.  ــاوازە نیی ــەاڵم هەنگاوێكــی ن ــد، ب ــارس ڕایگەیان ــە )11(ی م ل

هەمــوو ئەمــە وای كــردوە ئابــووری و سیاســەتی واڵتــان زیاتــر 

ــە نیشــتیامنی. ببن

ــە كتوپــڕە كاتــی بێــت،  ڕەنگــە بەشــێكی زۆری ئــەم وەرچەرخان

بــەاڵم قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لەوانەیــە كاریگەرییەكــی 

درێژخایەنــی هەبێــت، بــە تایبەتــی كاتێــك دەبێتــە هــۆی بەهێــز 

بوونــی ئــەو ڕەوت و ئاڕاســتانەی، كــە پێشــوەخت جیهانگیرییــان 

دابینكارییــە  زنجیــرە  لــە  زەبرێــك  ڕەنگــە  كــردوە.  الواز 

ــدازەی  ــێ ئەن ــەی ب ــدات و جووڵ ــە دابەشــبوەكان ب نێودەوڵەتیی

گەشــتیارانی كاری سەرانســەری جیهــان كــەم بكاتــەوە و كارتێكی 

كــە الیەنگــری  نەتەوەپەرســتانەی،  ئــەو  بــۆ  بێــت  سیاســی 

سیاســەتی پارێــزگاری گــەورەی ناوخۆیــی و ســنورداركردنی كــۆچ 

ــەن. دەك

زۆربــەی  كــە   چیــن،  ئاڵۆزەكانــی  دابینكارییــە  زنجیــرە 

ــە  ــەت ل ــە تایب ــتبوون ب ــتیان پێبەس ــاوا پش ــی خۆرئ كۆمپانیاكان

مەترســیدان. بــە هــۆی بــەرز بوونــەوەی كرێــی كار و زیاتــر 

ــە  ــان ل ــی بەرهەمهێن ــوود و قازانج ــن، س ــی چی دەوڵەمەندبوون

ــر  ــەوەی زیات ــدا. ئ ــەم ســااڵنەی دوایی ــەوە ل واڵتەكــە كــەم بوەت

ــوو  ــد ترەمــپ ب مەترســی ئەمــەی دەرخســت بڕیارەكــەی دۆناڵ

بــۆ ســەپاندنی بــاج وەك ســزا بــە ســەر هاوردەكراوەكانــی چیــن 

لــە ســاڵی )2018 و 2019(، كــە وای لــە كار و پیشــە جیــاوازەكان 

ــن. ــرەوەدا بگەڕێ ــە دوای جێگ ــرد ب ك

لــە گەڵ ئــەوەی ڕێكەوتنەكــەی كانونی دوەم وەك ئاگربەســتێكی 

الواز بــوو بــۆ جەنگــی بازرگانــی نێــوان چیــن و ویالیەتــە 

ــن  ــە چی ــان ل ــییەكانی بەرهەمهێن ــەاڵم مەترس ــووەكان، ب یەكگرت

هێشــتا ماونەتــەوە، هەریــەك لــە دیموكراتــەكان و كۆمارییــەكان 

ــرتاتیژی  ــی س ــی درێژخایەن ــن وەك نەیارێك ــر چی ــت زیات ــا دێ ت

ــە  ــە جەنگ ــەر ك ــت. ه ــد بكرێ ــتە كۆتوبەن ــە پێویس ــن، ك دەبین

بازرگانییەكــە كــەم بــوەوە كۆرۆنــا هاتــە نــاوەوە. داخســتنی 

ــەدا )17(  ــە س ــۆ ل ــی ب ــتی هەناردەكردن ــن ئاس ــی چی كارگەكان

ــە  ــەراورد ب ــە دوو مانگــی ســەرەتای ئەمســاڵ ب كــەم كــردەوە ل

ــی  ــی پرۆســەی بەرهەمھێنان ــوە هــۆی پچڕاندن ســاڵی پێشــوو، ب

ــا. ــەی ئەورووپ ــی دیك ــل و كااڵكان ــل و مۆبای ئۆتۆمبێ

بەردەوامــی شــتێكی كاریگــەرە. بەرهەمهێنــان لــە چین هێشــتاش 

ــتوەتە  ــا گەیش ــی كۆرۆن ــەاڵم قەیران ــە، ب ــییەتی زۆری هەی خاس

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 

ــام  ــە ڤێتن ــیا، لەوان ــەی ئاس ــی دیك ــو واڵتان ــە نێ ــە ل بەرهەمهێنان

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. 

ــی  ــەكان و چاپ ــواری ڕۆبۆت ــە ب ــە ل ــێیەم وەبەرهێنان ــژاردەی س ب

ئابوورییــە  واڵتــە خــاوەن  لــە چوارچێــوەی  ڕەهەنــدی  ســێ 

پێشــكەوتوەكان و لــە نزیــك بەكاربەرانــەوە.

ڕەنگــە  كۆرۆنــا  قەیرانــی  درێژخایەنــی  لێكەوتــەی  دوەم 

كەمبوونــەوەی ئاســتی گەشــتی بازرگانــی بێــت. شــارەزایانی 

و  ڤیدیۆیــی  كۆنفرانســی  وایــە  پێیــان  دەمێكــە  تەكنەلۆژیــا 

ــت  ــچ پێویســتییەك نەمێنێ ــەن هی ــردن وادەك ــی چاتك بەرنامەكان

دەدەن  زۆر  خەڵكانێكــی  یارمەتــی  و  بازرگانیــی  گەشــتی  بــە 

زیاتــر لــە ماڵــەوە كاربكــەن. لــە گــەڵ ئــەوەدا، تاوەکــوو قەیرانــی 

كۆرۆنــاش گەشــتی بازرگانــی بەشــێوەیەكی نەگــۆڕ هەر بــەردەوام 

ــوە. ــدا ب ــە زۆربوون ل

ــە هــۆی قەدەغــەی حکوومەتــەوە بێــت یاخــود  ئێســتا ئەگــەر ب

بڕیــاری كۆمپانیــاكان یاخــود ترســی تــاك خۆیــەوە، زۆربــەی 

گەشــتە نێودەوڵەتییــە گرینگــەكان هەڵوەشــێرناونەتەوە و ئەوانەی 

ــایەی  ــە س ــەوە. ل ــر دەمێنن ــەن زیات ــەوە كاربك ــە ماڵ ــن ل دەتوان

ئــەم قەدەغەكردنــەوە، ڕەنگــە كار و بازرگانییــەكان  ئەوەیــان بــۆ 

دەربكەوێــت، كــە لــە گــەڵ ئــەوەی هەندێــک جــار چاوپێكەوتنــی 

ــار  ــەكان زۆرج ــرەوە تەكنەلۆژیی ــەاڵم جێگ ــن، ب ــەڕوو گرینگ ڕووب

باشــن _ خەرجییــان كەمــرتە و كات دەگێڕنــەوە و كەمــرت زیانییــان 

بــۆ ژیانــی خێزانــی هەیــە. لــە ســەروەختێكدا نیگەرانییــەكان لــە 

ــەكان  ــی فڕۆك ــی دەردراوەكان ــارەی كاریگەری ــوون دان لەب زیادب

ــەكان  ــەی كار و پیش ــەوەی زۆرب ــەڵ ئ ــە گ ــە و ل ــەر ژینگ ــە س ل

ــتی  ــیاریی و پاڵپش ــە هۆش ــوون ب ــت ب ــۆ پەیوەس ــن ب ــە پەرۆش ب

ژینگەیــی، هــەم هــۆكاری ژینگەیــی و هــەم ئابــووری هەیــە بــۆ 

ــی. ــەوەی گەشــتی بازرگان كــەم بوون

ــی  ــەی قەیران ــت گەم ــر ئەوەبێ ــووی كاریگەرت ــە هەم ــە ل ڕەنگ

كــە  نەتەوەپەرســتانەوە،  ئــەو  دەســتی  كەوتوەتــە  كۆرۆنــا 

پارێزبەنــدی  و  كــۆچ  ســنوورداركردنی  سیاســەتی  الیەنگــری 

دەكــەن. ناوخۆیــی 

ئەم قەیرانە ئەو تێڕوانینانەی 

خەست كردوەتەوە، كە دەڵێن 

بیانییەكان هەڕەشەن. بوەتە 

چەكی دەستی ئەوانەی باوەڕیان بە 

حکوومەتی بەهێز هەیە

نەیارانی جیهانگیری، کۆرۆنا لە بەرژەوەندیی خۆیان بەکار دەهێنن
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ــەری  ــە سەرانس ــەكە ل ــەوەی ڤایرۆس ــی باڵوبوون ــەودا و خێرای م

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 )10( شــارۆچكەی المبــۆردی، كــە یەكــەم جــار لــە 

ــران. ــن ك ــاوە كەرەنتی ــی ئیتالی ــەن حکوومەت ــە الی مانگــی دوو ل

لــە گــەڵ ئــەوەی ســەركردە نێودەوڵەتییــەكان قســەی جــوان 

دەكــەن لەبــارەی پیویســتی كاری هاوئاهەنگــی لــە دەرەوەی 

ســنوورەكان بــۆ بــەرەو ڕووبوونــەوەی ئــەو هەڕەشــە هاوبەشــە 

ــەی  ــار پێچەوان ــان زۆرج ــەاڵم كردارەكانی ــراوە، ب ــاوەڕوان نەك چ

قســەكانیان بــوە. زۆربــەی حکوومەتــە لیراڵــەكان، بەشــێوەیەكی 

زۆر گەورەتــر لــەوەی، كــە ترەمــپ لــە لوتكــەی قەیرانەكەیــدا لــە 

گــەڵ چیــن لــە ســاڵی ڕابــردوو)2019( ســەپاندی، كۆتوبەندییــان 

ــی. خســتوەتە ســەر گەشــت و بازرگان

ــدا،  ــڕەوی نیوزلەن ــی چەپ ــرن(، ســەرۆك وەزیران )جاســیندا ئەردی

بــە خێرایــی ڕێگــری كــرد لــەوەی ئــەو كەســانەی هاواڵتــی 

ــەڵ  ــە گ ــەوە. ل ــو واڵتەك ــە نێ ــەوە بێن ــە چین ــن ل ــدی نی نیوزلەن

ئــەوەی ئــەو جــۆرە قەدەغــە سەرانســەرییانە ڕەنگــە بــە پاســاوی 

تەندروســتی گشــتی یاخــود بــێ پاســاو بســەپێرنێن، ڕەوایەتییەكی 

گــەورە دەدەنــە ئەوانەی، كە داخســتنی ســنوور وەك چارەســەری 

ــن. ــوو نەخۆشــییەك دەبین هەم

تەنانــەت لــە نێــو تاكــە بــازاڕی ئــازاد و بــێ بەربەســتی یەكێتــی 

ــان  ــی دەمامكیی ــا هەناردەكردن ــا و ئەڵامنی ــادا، فەرەنس ئەورووپ

ئینتەرناســیۆنالیزمی  سیاســەتی  بــۆ  ئەمــە  كــردوە،  قەدەغــە 

لیراڵــی و بەرپرســیارێتی ســەرۆك ماكــرۆن و مێركلــی ڕاوێــژكار لــە 

ــر  ــەوەی زیات ــوو شــتەكەیە. ئ ــا هەم ــی ئەورووپ ــەر یەكێت بەرامب

مایــەی سەرســوڕمانە ئەوەیــە هیــچ كام لــە )26( حکوومەتەكــەی 

بانگــەوازە  بــۆ  نەبــوە  وەاڵمدانەوەیــان  ئەورووپــا  یەكێتــی 

ــا بــۆ هــاوكاری تەندروســتی لــە  پێویســت و بــە پەلەكــەی ئیتالی

ــوە. ــەوەی هەب ــن وەاڵمدان ــەوەدا چی ــەڵ ئ گ

بــێ  كۆرۆنــا  قەیرانــی  كــە  برنێــت،  بەوەشــدا  دان  دەبێــت 

ــە  ــتەكانی ل ــی نەتەوەپەرس ــی پێداگرییەكان ــی و بێامنای ناوەڕۆکی

ــزگاری  ــەری و سیاســەتی پارێ ــەوەی سیاســەتی دژە پەناب ســەر ئ

نیشــتیامنی خەڵــك ســەالمەت دەكات دەرخســتوە. تەنانــەت 

ــی  ــی هەرێم ــە حکوومەت ــەی، ك ــە نەتەوەیی ــەو هاوپەیامنێتیی ئ

ــتڕەوی  ــی ڕاس ــەركردایەتی حیزب ــە س ــات ب ــۆردی بەڕێوەدەب المب

ــوە ســەركەوتوو  ــۆ ســالڤین(ی، نەیتوانی )League party(ی )ماتی

بێــت لــە پاراســتنی هەرێمەكــە لــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا. ترەمپیــش 

ــن  ــە چی ــن ل ــۆ خۆدابڕی ــوو ب ــەی هەیب ــوو ئارەزووی ــەو هەم ب

نەیتوانــی ڕێگــری لــە هاتنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــۆ نێــو ویالیەتــە 

ــكات. ــووەكان ب یەكگرت

ــەرۆكایەتییەكەی  ــە س ــە هەڵبژاردن ــۆی ل ــۆ خ ــپ ب ــە ترەم ڕەنگ

ــی  ــی قەیران ــی خراپ ــی و ئیدارەدان ــی كەمتەرخەم ــوو باج داهات

قەیرانــی  بەگشــتی  بــەاڵم  بــدات،  گشــتی  تەندروســتی 

ــەنەكان و  ــتە ڕەس ــۆ نەتەوەپەرس ــە ب ــا خەاڵتێك ــی كۆرۆن ڤایرۆس

پارێزخــوازەكان.

ئــەو تێڕوانینانــەی خەســت كردوەتــەوە، كــە  ئــەم قەیرانــە 

دەڵێــن بیانییــەكان هەڕەشــەن. ئــەوەی دووپــات كردوەتــەوە، كــە 

ــە  ــن هەمیشــە پشــت ب ــەدان ناتوان ــە قەیرانەك ــەی ل ــەو واڵتان ئ

دراوســێكانیان و هاوپەیامنەكانیــان ببەســن بــۆ هــاوكاری. بوەتــە 

چەكــی دەســتی ئەوانــەی باوەڕیــان بــە حکوومەتــی بەهێــز 

ــازادی  ــش ئ ــە پێ ــەكان دەخەن ــتییە كۆمەاڵیەتیی ــە و پێویس هەی

تاكەكەســی و كاری نەتەوەیــی دەخەنــە پێــش هەماهەنگــی 

نێودەوڵەتــی، وەك چــۆن هیندســتان هاوردەكردنــی دەرمانــی 

ــنوردار  ــازی س ــی دەرمانس ــی فراوان ــە كەرت ــەری ل ــان ڕزگارك ژی

كــرد. 

دەرەنجام
قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا مەترســی ئــەوەی هەیــە، دونیایەكــی 

ــەوەی  ــەڵ كەمبوون ــە گ ــاراوە. ل ــە ئ ــوو بهێنێت ــرت بەجیهانیب كەم

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

ــزی  ــای بەهێ ــان پێشــبینی شــەپۆلێكی ڤایرۆســی پەت ــز جیه هەرگی

ــی و  ــك مەترس ــوو كاتێ ــرد، بەڵك ــای نەدەك ــێوەیەی كۆرۆن ــەم ش ب

هەڕەشــەی )کۆڤیــد- 19( بــەو گەورەییــە دەركــەوت، تیــدۆرس 

تەندروســتیی  ڕێكخــراوی  گشــتیی  بەڕێوەبــەری  ئەدهانــۆم 

جیهانــی )WHO( لــە ڕۆژی )11ی ئــاداری 2019( ڕای گەیانــد، 

كــە ڕێكخراوەكــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە سەرتاســەری 

جیهانــدا بــەو شــێوە بــەر بــاڵوە، بــە پەتایەكــی جیهانــی مەترســیدار 

دەداتــە قەڵــەم، بــەاڵم ئێســتا بــە هۆی ئــەو كاردانــەوە سیاســییانەی 

دەســتیان پــێ كــردوە، دەرهاویشــتەی قەیرانــەكان و ئاڵــۆزی و 

ــا  ــی ڤایرۆســی كۆرۆن ــاڵ قەیران ــە پ ــێ سیاســییەكان دەخرێت ملمالن

ــد 19«.  »كۆڤی

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؛ 

ــە  ــاوا، ب ــە خۆرئ ــە، كــە دەســتەبژێرە سیاســییەكان ل ئەویــش ئەوەی

ــەو  ــەوەی ئ ــە پشــت باڵوكردن ــی دەســتەبژێری ئەمریكــی، ل تایبەت

ڤایرۆســەوەن: تیــۆری چەكــی بایۆلــۆژی ئیتنیكــی، كــە ســەرەتا 

ــەوەی  ــوەوە و ئ ــاڵو ب ــای ڕوســیاوە ب ــە هەواڵێكــی میدی ــە ڕاپۆرت ل

ــە ســەر  ــەن، ل ــكا كار دەك ــی ئەمری ــە تاقیگەكان ــردوە، ك ئاشــكرا ك

پەرەپێدانــی چەكــە بایۆلــۆژی و میكرۆبییــەكان، تاكــوو لــە كۆتاییــدا 

نــەوەی نوێــی ڤایرۆســی كۆرۆنــای نــوێ )کۆڤیــد- 19( پەیــدا بــوو، 

ــت.  ــی ئیتنیكــی« دابرنێ ــت وەك »چەكێكــی بایۆلۆژی ــە دەكرێ ك

و  بایۆلــۆژی  جەنگــی  نێــوان  لــە  كۆرۆنــا  ڤایرۆســی 
چارەســەركردن بــازاڕی  قۆرخكردنــی 

چەكــە  بــواری  لــە  ئەمریكــی  شــارەزای  بویــل،  فرانســیس 

ئاشــكرا  گرینگــی  دەرهاویشــتەیەكی  چەنــد  بایۆلۆژییەكانــدا، 

ــی  ــە گروپێك ــێكە ل ــا بەش ــی كۆرۆن ــت: ڤایرۆس ــە دەڵێ ــردوە، ك ك

ڤایرۆســی پێــی دەگوترێــت: »گروپــی بەكرێگیــراوە بایۆلۆژییەكان«، 

 Biological(كــە لــە چوارچێــوەی چاالكییەكانــی جەنگــی بایۆلــۆژی

Warfare(دا پەرەیــان پــێ دەدرێــت، هەروەهــا ئاشــكرای كــردوە، 

كــە پەرەپێدانــی ئــەو ڤایرۆســانە هاوشــێوەی »ئەنرتاكــس، مێــرس، 

شــیاوی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، ســارس« لــە نێــو تاقیگەكانــی 

ــەوێ  ــا ل ــە ســەر دەكرێــت؛ وات ــای باكــوور كاری ل زانكــۆی كارۆلین

تاقیكردنــەوەی پەرەپێــدان و پێشخســتنی ئــەو ڤایرۆســانە لــەو 

ــی ســەالمەتی  ــت )لیڤڵ ــان دەگوترێ ــە پێی ــت، ك ــەدا دەكرێ تاقیگان

ــت  ــی دەگوترێ ــەوەی پێ ــوەی ئ ــە چوارچێ ــش ل ــی(، ئەوەی بایۆلۆژی

»جەنگــی بایۆلــۆژی«، بــە تایبەتــی لیڤڵی چــوارەم .)BSL4( شــیاوی 

باســكردنە ئەمریــكا خاوەنــی )12( تاقیگــەی لیڤڵــی چوارەمــی 

ــە.  ــەالمەتیی بایۆلۆژیی س

)چیــاو لــی جــان( گوتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی چیــن ئاشــكرای 

كــردوە، ڤایرۆســەكە لــە ڕێگــەی ســوپای ئەمریــكاوە گواســرتاوەتەوە 

بــۆ شــاری ووهــان، بــەر لــەوەی بگۆڕێــت بــۆ پەتایەكی مەترســیدار. 

تاوانباركردنى شەمشەمەكوێرە لە جەنگی بایۆلۆژیدا
پیشــەیی  تایبەمتەندییەكــی  چەنــد  كۆرۆنــا  لەوەیــش  جگــە 

زیادكــراوی هەیــە، لەبــەر ئــەوەی كــە لــە خێزانــی ڤایرۆســی 

ــە ســەر  ــاكان كۆكــن ل ــە شــارەزایان و زان )ســارس(ە، كــە زۆرێــك ل

ئــەوەی، كــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە شــێوەیەكی بایۆلــۆژی دروســت 

كــراوە، و دەكرێــت بــە چەكێكــی بایۆلــۆژی هێرشــبەر نــاو برێــت. 

كۆرۆنــا  ڤایرۆســی  باڵوبوونــەوەی  ســەرەكی  ســەرچاوەی  گــەر 

شەمشــەمەكوێرە بێــت، كەواتــا بۆچــی لــە هەندێــك دەوڵەتــدا 

ــدا شــۆربای شەمشــەمەكوێرە ژەمێكــی  ــەوە، كــە تێیان بــاڵو نەبوەت

ســەرەكییە؟

ــەرە  ــۆژی پ ــكا جەنگــی بایۆل بۆچــی دەمێــك ســاڵە ئەمری
ــێ دەدات؟ پ

شەســتەكانی  دەیــەی  لــە  ڤایرۆســەكان  ئــەوەی  هــۆی  بــە 

ــە  ــە پێكهات ــك ل ــە، یەكێ ــكا كراوەت ــە ئەمری ــردوەوە ل ــەدەی ڕاب س

ئــەو  ئامانجەكانــی  بۆیــە  بایۆلــۆژی،  جەنگــی  ســەرەكییەكانی 

ــەكان  ــووری و كۆمەاڵیەتیی ــوارە سیاســی و ئاب ــە ســەرجەم ب جەنگ

ــۆری جەنگــی  ــە تی ــی ل ــە ڕوون ــووری ب ــدی ئاب ــەوە. ڕەهەن دەگرێت

ــوە،  ــكرا ب ــت. ئاش ــا دەردەكەوێ ــە كۆرۆن ــدار ب ــۆژی پێوەندی بایۆل
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كــە ئەمریــكا هەوڵەكانــی خســتوەتە گــەڕ بــۆ پەكخســتنی هــەوڵ 

بــۆ  ئەڵامنــی  پزیشــكی  كۆمپانیایەكــی  چەنــد  تەقەالكانــی  و 

ــپ  ــد ترەم ــا. دۆناڵ ــی كۆرۆن ــینی دژەڤایرۆس ــی ڤاكس بەرهەمهێنان

فشــارەكانی خســتوەتە ســەر كۆمپانیــای )كیورڤــاك(ی ئەڵامنــی، بــە 

ــی  ــتییەكانی و هەوڵەكان ــەوە زانس ــی لێكۆڵین ــتی لەباربردن مەبەس

بــۆ دروســتكردنی ڤاكســینی دژی كۆرۆنــا. لــە الیەكــی تــرەوە 

ڕاپۆرتــەكان ئاشــكرایان كــردوە، كــە فشــارەكانی ئەمریــكا لــە ســەر 

كۆمپانیــا ئەڵامنییەكــە و كۆمپانیاكانــی تــر، تەنهــا بــۆ قۆرخكردنــی 

ــە  ــەو كۆمپانیایان ــە ئ ــە ك ــۆ ئەوەیش ــوو ب ــە، بەڵك ــینەكە نیی ڤاكس

پێشــبینی  چارەســەر.  ڤاكســینێكی  هیــچ  دۆزینــەوەی  نەگەنــە 

دەكرێــت واشــنتۆن چارەنووســی ســەدان ملیــۆن كــەس لــە جیهانــدا 

كۆنــرتۆڵ بــكات، و ئــەو دەوڵــەت و حكوومەتانــە ناچــار بــكات، كــە 

ــە. ــینە هەی ــەم ڤاكس ــتیان ب ــەڕی پێویس ئەوپ

كۆرۆنا و تیرۆری بایۆلۆژيی
ــووری و  ــدی ئاب ــە ڕەهەن ــە ب ــی بایۆلۆژیی ــە جەنگێك ــا ئەم كەوات

سیاســی، لــە چوارچێــوەی تیــۆری )تیــرۆری بایۆلۆژيــی(دا، كــە 

فرانســیس بوێــل ڕوونــی دەكاتــەوە، كــە چەكەكانــی لــە تاقیگەكانی 

سەرپەرشــتیی  ژێــر  لــە  ئەمریــكا  یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە 

بەڕێوەبەرایەتــی  و  ئەمریــكا  ســوپای  پزیشــكی  ســەركردایەتی 

كۆنرتۆڵــی  ســەنتەری  و  ئەمریكــی  خۆراكــی  و  دەرمــان 

نەخۆشــییەكان و خۆپاراســن )CDC( دروســت دەكرێــت، كــە 

هەموویــان لــە چوارچێــوەی دەزگایەكــدا كار دەكــەن، كــە ڕێــڕەوی 

ــی  ــەی كۆمپانیاكان ــە ڕێگ ــات، ل ــوە دەب ــكا بەڕێ ــەتی ئەمری سیاس

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 

لــە چوارچێــوەی پێوەندییــە  گێژاوێكــی مەترســیدار و بێوێنــە، 

نێودەوڵەتییــەكان، لــە ڕووی سیاســی و ئابــووری و جیۆسیاســییەوە. 

ئــەم پەتــا جیهانییــە بــە هەژموونــە بــە جۆرێكــی زۆر خێــرا 

ــییەكانی  ــتی و سیاس ــرتاتیژە تەندروس ــالن و س ــەر پ ــردە س كاری ك

دەوڵەتانــی جیهــان و هــاڕەی بــە نرخــی نــەوت كــرد لــە بازاڕەكانــی 

لــە  دڵەڕاوكێــوە  خســتە  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی  و  جیهانــدا، 

چاوەڕوانــی دۆزینــەوەی چارەســەرێكی كاریگــەر بــۆ ڕاگرتنــی 

تەشــەنەكردنی كۆرۆنــا، كــە بــە خێرایــی دیــواری متامنــەی خەڵكــی 

ــا  ــی ت ــوودەیی مرۆڤایەت ــی ئاس ــەش و لۆژیك ــی گ ــە داهاتوویەك ب

ــرد.  ــاو الواز ك ــی بەرچ ڕادەیەك

جیهانــی  هەمــوو  ناوەختــەی  میوانــە  ئــەو  كۆرۆنــا... 
كــرد  كەرەنتیــن 

كۆمــاری ئیســالمی ئێــران، كــە هــەر زوو بــە دەســت ئــەو دوژمنــە 

ــوو،  ــرۆدە ب ــەكەت و گی ــا ش ــی كۆرۆن ــراوەی ڤایرۆس چاوەڕواننەك

ــەكە و  ــە ڤایرۆس ــەس ب ــەزار ك ــان ه ــبوونی دەی ــۆی تووش ــە ه ب

گیانلەدەســتدانی ســەدانی تریــش. دەســەاڵتدارانی ئێــران ســەرباری 

نێودەوڵەتــی،  كۆمەڵــی  و  ئەمریــكا  ئابڵۆقــەی  بەردەوامبوونــی 

ــێ  ــە ب ــوژ، ب ــی بك ــی ناوەخت ــی میوانێك ــش هاتن ــەرەڕای ئەوەی س

ئــەوەی لــە دەرگاوە بێــت، ناچــار بــوون ڕێكارەكانــی هەناردەكردنی 

ــە  ــی ل ــە تەواوەت ــەوەی ب ــێ ئ ــە ب ــۆ دەرەوە، ب ــران ب ــی ئێ شۆڕش

ــی  ــە چەق ــن، ك ــەوە. چی ــەوە دوور بكەون ــی بەرەنگاربوون گۆڕەپان

ــە زوو  ــی كۆرۆنای ــەوەی ڤایرۆس ــەرهەڵدان و باڵوبوون ــەرەكی س س

ــە خــۆی.  كەوت

چارەســەری  دوای  بــە  گــەڕان  و  هاوبــەش  شــڵەژانی 
هاوبەشــدا

ــەوەی هەســتی  ــەدات و زەقكردن ــی موزای ــە ڕاســتیدا، ئێســتا كات ل

یەكــدا  ســەر  بــە  و  پێشــكەوتن  كێبڕكێــكاری  و  ناسیۆنالیســتی 

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 

ــەاڵم ئێســتا  ــە، ب ــاوەر(ی جیهان ــزی )ســۆپەر پ ــی زلهێ تاكــە دەوڵەت

ــە ڕووی  ــوە، ل ــان گرت ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ــی ل ــدی یەكەم ڕیزبەن

ــا. ــە ڤایرۆســی كۆرۆن ــارەی تووشــبوان ب زۆری ژم

ــك  ــت یەكێ ــوە دەگوترێ ــا ب ــرۆدەی كۆرۆن ــە گی ــش، ك ــە ئیتاڵیای ل

ــە:  ــە ل ــا بریتیی ــی كۆرۆن ــەنەكردنی ڤایرۆس ــی تەش ــە هۆكارەكان ل

فاشــن،  پیشەســازیكارانی  هەندێــك  گەمژەیــی  و  خۆپەرســتی 

كــە فێڵیــان لــە حكوومــەت كــرد بــە هــۆی هێنانــی دەســتی 

ــوو  ــتیاری، بەڵك ــزای گەش ــی ڤی ــێ وەرگرتن ــە ب ــەوە ب ــە چین كار ل
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بــە شــێوەیەكی نایاســایی بەگەڕیــان خســن، بــۆ پەرەپێدانــی 

پیشەســازییەكەیان و دروســتكردنی فاشــن و كەلوپەلــی چینــی، 

ــەر  ــراوە«. لەب ــا دروســت ك ــە ئیتاڵی ــوورسا »ل ــە ســەریان ن ــەاڵم ل ب

ئــەوەی ئــەم جــۆرە كارە لــە بــازاڕی ڕەش ئەنجــام دراوە، ئــەو 

تاوانبارانــە حكوومەتیــان ئــاگادار نەكــردەوە لــە توشــبوونی یەكــەم 

گروپــی كرێــكارە چینییەكانیــان بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا )گۆڤیــد19-(، 

لــە ئەنجامــدا حكوومەتــی ئیتاڵیــا لە ئاســت قەبارەی كارەســاتەكەدا 

ــۆڕا  ــا گ ــدا ئیتاڵی ــە ئەنجام ــۆرە ل ــەم ج ــات، ب ــاگا ه ــە ئ ــگ ب درەن

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 

ــا  ــپانیا، فەڕەنس ــا، ئیس ــا، ئەڵامنی ــا وەك: ئیتاڵی ــی ئەورووپ دەوڵەتان

و ســویرا زۆر مەترســیدارە و خەریكــە لــە كۆنــرتۆڵ دەردەچێــت. 

داخســتنی ســنوورەكانی نێــوان دەوڵەتانــی ئەورووپــا لــە ڕووی 

پراكتیكــی و هاریكاریــی كیشــوەرییەوە، لۆژیكــی یەكێتــی ئەورووپا 

ــات. ــار دەب ــە ب ــۆرۆ( ل )ی

قورسايى جیۆپۆلیتیكى و بازنەی مەترسییە گەورەكە
بــە پێــی شــارەزایانی سیاســی و بــواری جیۆپۆلیتیــك، ئەورووپــا و 

ئەمریــكای باكــوور »ویالیەتــە یەكگرتــوەكان و كەنــەدا« پێكــەوە لــە 

ــی ڤاكســینێك  ــە زووی ــەر ب ــەدان ئەگ ــەی مەترســییە گەورەك ــاو بازن ن

ــن  ــدا چی ــە كاتێك ــەوە، ل ــە نەدۆزرێت ــەم پەتای ــەركردنی ئ ــۆ چارەس ب

كــە ســەرچاوەی دەركەوتنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــوو لــە كۆتایــی 

ــەوەی  ــە گەڕان ــە دەدات ب ــە ڕێگ ــدوە ك ــاڵی )2019(دا، ڕای گەیان س

ــۆ مــاوەی  ــان دوای ئــەوەی ب ــۆ ســەر كارەكانی )280( ملیــۆن كــەس ب

دوو مانــگ لــە ماڵەكانیــان لــە دۆخــی خۆكەرەنتینكردنــدا بــوون، كــە 

تاقیكردنەوەیەكــی قــورس بــوو كۆمــاری گەلــی چیــن پیایــدا تــێ پەڕی. 

ــوە  ــرس و دڵەڕاوكێ ــە ت ــان ب ــەركردەكان و بەرپرس ــتا س ــەوەی ئێس ئ

چاودێــری دەكــەن ئەوەیــە، كــە ئایــا گەڕانــەوەی ئــەو ژمــارە زۆرە بــۆ 

ســەر كارەكانیــان و بــازاڕ بــە گشــتی دەبێتــە هــۆی شــەپۆلێكی نوێــی 

ــە  ــە تاقیكردنەوەیەك ــا؟، ئەم ــان ن ــا ی ــی كۆرۆن ــەوەی ڤایرۆس باڵوبوون

بــۆ سیاســییەكانی چیــن و ژیانــی كۆمەڵگەكانــی جیهانــی پێــوە بەنــدە.

وەزارەتی بەرگریی ڕوسیا لە 

لێدوانێکی مەترسیداردا دەڵێت: 

»ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا 

لە ناو دەوڵەتانی دراوسێی ڕوسیا 

تاقیگەی بایۆلۆژیی هەیە«

شەمشەمەکوێرە تاوانبارە، یان نیازە سیاسییەکانی پێ دادەپۆشرێ
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بــە  عێــراق  دەكرێــت  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی  ناوچــەی  لــە 

ــای  ــە ســایەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆن ــە بهێنینــەوە ل منوون

ــدە  ــران هێن ــەڵ ئێ ــراق لەگ ــنوورەكانی عێ ــدا س ــە كاتێك ــوێ، ل ن

ــەرچاوەی  ــە س ــران ببێت ــردوە ئێ ــش وای ك ــن، ئەمەی ــۆڵ نی توندوت

ــێ  ــە ســایەی ملمالن ــراق. ل ــۆ عێ ــا ب ســەرەكی گواســتنەوەی كۆرۆن

نێودەوڵەتییــەكان و ســەرهەڵدانی قەیرانەكانــدا، پێشــبینی یــان 

گریامنــەی دروســتكردنی ڤایرۆســی كۆرۆنــا و گەڕانــەوەی جەنگــی 

ســارد لــە نێــوان دەوڵەتــە زلهێزەكانــدا یەكێكــە لــەو ئەگــەرە 

بەهێزانــەی، سیســتمی لیراڵیزمــی كــە كاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە 

ــە  ســەر سیاســەت و ئابــووری و بۆرســە و نرخــی نــەوت هەیــە، ل

ــە ســەر  ــی دانیشــتوان ل ــە ســەر ژیان الیەكــی تریشــەوە كار دەكات

ــۆی زەوی.  گ

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 

ــە،  ــی هەی ــەی بایۆلۆژی ــیا تاقیگ ــێی ڕوس ــی دراوس دەوڵەتان

چینیــش بەڵگــەی لــەم بارەیــەوە خســتە ڕوو، جۆرجیــای وەك 

ــی  ــۆری موئامــەرە و ئەگەرەكان ــەوە. ئێســتا تی ــە هێنای منوون

ڕاگەیاندنــی  دەزگاكانــی  تایبەمتەنــدی  لــە  پیالنگێــڕی 

دەوڵەتــان و هەڵســەنگاندن و پێشــبینییەكانی ئەوانــدا نییــە، 

بەڵكــوو درێــژ بوەتــەوە بــۆ نــاو گۆڕەپانەكانــی فــەزای شــین 

)تویتــەر(، كــە تێیــدا تویتــی زۆر دەربــارەی هەندێــك فیلــم 

ــەوەی درم و  ــە باڵوكردن ــت ب ــی پێوەس ــی ئەمریك و چیرۆك

پەتــای درووســتكراو لــە ڕێگــەی تاقیگــەوە بــاڵو كراوەتــەوە، 

پالنــی  هەبوونــی  بــە  ئاماژەپێكــردن  وەك  ئەوەیــش 

موئامــەرە، كــە بەناوبانگرتینیــان فیلمــی »كۆنتیگیــۆن«ە، كــە 

ــەكەی  ــەوەی ڤایرۆس ــبینی باڵوبوون ــاڵی 2011دا پێش ــە س ل

كــردوە، هــەر وەك گرینگیپێــدان بــەو فیلمــە ڕەنگدانــەوەی 

بــڕوا هێنانــی ژمارەیەكــی زۆری خەڵكــی جیهــان بــە تیــۆری 

ــش  ــا و ئامارەكانی ــات. دات ــەرە( دەردەخ ــڕی )موئام پیالنگێ

ــە  ــی »كۆنتیگیۆن«ل ــە فیلم ــردوە، ك ــەوە ك ــۆ ئ ــان ب ئاماژەی

كاتــی منایشــكردنیدا بینەرێكــی زۆری نەبــوو، وەك ئــەو ناوبانــگ و 

ــدای كــردوە.  ــە ئێســتادا پەی ــەران، كــە ل ژمــارە زۆرەی بین

هەندێــك لــە توێــژەران لــەو بڕوایــەدان چیرۆكــی ڕۆمانــەكان 

و ســیناریۆی چەنــد فیلمێــك هــەروا بــێ هــۆ نییــە، بەڵكــوو 

ــە و  ــەو چیرۆكان ــوان ئ ــە نێ ــە ل ــەش هەی ــی هاوب ــە خاڵ ــان وای پێی

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی )کۆڤیــد- 19( لــە سەرتاســەری جیهانــدا، 

بەڵكــوو دەیگەڕێننــەوە بــۆ هەبوونــی پیالنگێــڕی )موئامــەرە(، بــە 

ــدا،  ــن ڕووی ــان(ی چی ــاری )ووه ــە ش ــەرەتا ل ــەوەی س ــی ئ تایبەت

جەنگــی  دەســتپێكردنی  ڕێچكــەی  هەمــان  ســەر  دەچێتــەوە 

ــران  ــتبوونی قەی ــی دروس ــە كات ــار ل ــن ج ــە چەندی ــۆژی، ك بایۆل

لــە نێــوان دەوڵەتــە زلهێزەكانــدا ئامــاژەی بــۆ كــراوە. ســەیر 

لەوەدایــە لــە ڕۆمانــی »چاوەكانــی تاریكــی«دا، كــە چەندیــن ســاڵە 

باڵوبوونەوەی کۆرۆنا وجودی سەربازیی لە جیهاندا تۆختر کردەوە
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ــە )ووهــان  ــەم ڤایرۆســە بكــوژە مەترســیدارە ب ــاوی ئ نــوورساوە، ن

ــۆژی  ــی بایۆل ــوو چەكێك ــەدا وەك ــاو تاقیگ ــە ن ــە ل ــوە، ك 400( هات

دروســت دەكرێــت، ڕێكەوتــە ســەیرەكەیش ئەوەیــە شــاری ووهــان 

ســەرچاوەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا و هەناردەكردنییەتــی 

بــۆ هەمــوو جیهــان. هــەر لــە ســەرووبەندی باڵوبوونــەوەی كۆرۆنا، 

ــۆری  ــێن، دیكتات ــەدام حس ــی س ــە دەنگ ــراو ب ــی تۆمارك ڤیدیۆیەك

ــەوە  ــاڵو كراوەت ــدا ب ــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ــە ت ــراق ل ــووی عێ پێش

ــێ  ــەی ل ــا هەڕەش ــی كۆرۆن ــە ڤایرۆس ــكا ب ــت: ئەمری ــدا دەڵێ تێی

ڤایــرۆس و  بــۆ بەكارهێنانــی  ئاماژەیــە  كــردوە، كــە ئەوەیــش 

میكرۆبــەكان وەك چەكێكــی بایۆلــۆژی بــۆ هەڕەشــەكردن لــە 

ــە ســەردەمێكدا دژایەتــی پێگــە و  ڕژێمــی پێشــووی عێــراق، كــە ل

دەســەاڵتی ئەمریــكای دەكــرد لــە ناوچــەی كەنــداو و خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت، زۆر جاریــش خــودی ســەدام حســێن باســی هەبوونــی 

ــردوە.  ــاوی ك ــۆژی و كیمی ــی بایۆل ــەرە و جەنگ ــۆری موئام تی

موسوڵمانەكان تووشی كۆرۆنا نابن، بەاڵم توشبوون!
ــەوەی  ــەرەتای باڵوبوون ــە س ــالمییەكانیش ل ــە ئیس ــە و گروپ كۆمەڵ

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 ئیســالمییەكانیش لــە دوای 

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەكە بــەو خێراییــە بــە هەمــوو جیهانــدا 

ڕێكارەكانــی  بــە  كــرد  دەســتیان  و  داخســت،  ســنوورەكانیان 

ســعوودیە  شانشــینی  منوونــە  بــۆ  تەندروســتی؛  خۆپارێــزی 

ڕێوڕەســمەكانی عومــرە و نوێــژی هەینــی و جەماعەتــی قەدەغــە 

ــە موئامــەرە و  ــەوە ب ــە ئیســالمییەكان ئ ــە كاتێكــدا دەوڵەت ــرد، ل ك

پیالنگێــڕی لــە دژی ئیســالم و موســوڵامنان دەدەنــە قەڵــەم.

لــە دوای باڵوبوونــەوەی پڕۆتۆكۆڵەكانــی زانــا ئیرائیلییەكان، ئێســتا 

زۆرێــك چینــی دەســتەبژێر و خەڵكــی ڕەشــۆكیش لــەو بڕوایــەدان 

ــات، و  ــوە دەب ــان بەڕێ ــوو جیه ــەردە هەم حكوومەتێكــی پشــت پ

بــەرەو ئــەو ئامانجانــە ئاڕاســتەی دەكات، كــە هەموویــان خزمــەت 

بــە بەرژەوەندییەكانــی زایۆنیــزم و ماســۆنییەت دەكــەن. 

كۆرۆنا پیتێنراوێكی ڕەگەزیی نییە
ئــەو ڕاســتیەی هەمــوو ئــەم تیــۆر و گریامنــە و پێشــبینییانەی 

ــە  ــا ب ــی كۆرۆن ــە ڤایرۆس ــە، ك ــەوە ئەوەی ــاوەژوو دەكات ــی ئ خەڵك

خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوای جیهانــدا بــاڵو بوەتــەوە، و هیــچ نەتــەوە و 

ڕەگــەز و دەوڵەتێكــی ئاوارتــە نەكــردوە، بەڵكــوو بــە تەنهــا تووشــی 

ــە  ــاوازی ل ــوەوە، جی ــاڵو ب ــە پێشــدا ب ــت وەك ل ــی زەرد« نابێ »ئیتن

ــە هەمــوو  ــاكات، بەڵكــوو ڕوو ل ــوان سپیپێســت و ڕەشپێســت ن نێ

شــوێنێك دەكات. ڤایرۆســی كۆرۆنــا »كۆڤیــد 19« پیتێرناوێكــی 

ڕەگەزیــی نییــە، بەڵكــوو لــە كــوێ ژینگەیەكــی گونجــاو بــۆ 

ــە  ــەو ب ــێ دەكات. ئ ــەوە ڕووی ت ــی بدۆزێت گەشــەكردن و زۆربوون

ــوو  ــنووری هەم ــە س ــوەوە، ك ــاڵو ب ــا ب ــدە بێهاوت ــی هێن خێراییەك

ــد.  ــێ پەڕان ــبینییەكانی ت پێش

ــەوەی سیاســی  ــە سیاســەت و لێكدان ــە ل ــچ نیی ــەدا هی ــەم جیهان ل

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، 

ــەو  ــرۆڤ ئ ــادا م ــەوەی كۆرۆن ــەردەمی باڵوبوون ــە س ــتایش ل ئێس

ــە و  ــەی ناشــارێتەوە، چونكــە هەڕەشــەكە جدیی ــرس و دڵەڕاوكێی ت

ــە  ــش ب ــاوازی. مرۆڤایەتی ــێ جی ــە ب ــە، ب ــی هەموان ــا دوژمن كۆرۆن

ــەز و  ــوو ڕەگ ــە هەم ــە ب ــتی گەورەدای ــەك كەش ــاو ی ــە ن ــتی ل گش

ــەژار  ــە ه ــەوە، ب ــروڕا جیاوازەكانیی ــن و بی ــەوە و ئایی ــن و نەت ئی

كەواتــە  نابەرپرســییەوە.  و  بەرپــرس  بــە  دەوڵەمەندیــەوە،  و 

ــایۆلۆژی  ــی بـ ــە جەنگ ــە ل ــا جۆرێك ــی كۆرۆن ــی ڤایرۆس ــا هاتن ئای

نێودەوڵەتــی، یــان ســزایەكی خوداییــە و بــۆ مرۆڤایەتــی دابەزیــوە 

ســەری  تاعــوون  نەخۆشــی  هاوشــێوەی  یاخــود  دەڵێــن،  وەك 

هەڵــداوە، بــۆ ئــەوەی جارێكــی تریــش ژمــارەی دانیشــتوانی گــۆی 

ــەوە؟ ــەم بێت ــاو ك ــی بەرچ ــە ڕێژەیەك زەوی ب

سەرچاوەكان: 
پێگــەی  نیــوز(،  )رشوق  پێگــەی  ئوردنــی،  )الغــد(ی  ســایتی 

عربیــە( نیــوز  )ســكای  ســایتی  )املیادیــن(، 
https://www.alghad.tv

https://www.shorouknews.com

https://www.almayadin.com
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ــوەوە  ــاڵو ب ــدا ب ــوو جیهان ــە هەم ــد 19« ب ــی »كۆڤی ــە ڤایرۆس ک

وەك مەترســییەكی جــدی گــەورە لــە ســەر مرۆڤایەتــی خــۆی 

بەرجەســتە كــرد، ئیــرت شــێوازەكان و ئاســتی لێدوانــەكان و دركانــی 

ــكییەكانەوە،  ــی و پزیش ــەاڵتە سیاس ــەن دەس ــە الی ــەكان ل زانیاریی

كۆرۆنایــان  ڤایرۆســی  پەتــای  مەترســییەكانی  قەبــارەی  زیاتــر 

ڕوونــی  بــە  زانیارییانــە  و  لێــدوان  لــەو  هەندێــك  پیشــاندا. 

ــوان  ــی نێ ــی ملمالنێكان ــۆژی و گەورەتربوون ــی بایۆل ــی جەنگ باس

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 

ــێوەیە:  ــەم ش ــت دەدەن، ب دەس

و  بایۆلــۆژی  جەنگــی  هەبوونــی  ڕاســتی  شــارەزایان   -

ڕاگەیانــدوە. كەســیان  ملیۆنــان  گیانلەدەســتدانی 

- دەوڵەتــە زلهێــزەكان خاوەنــی چەكــی بایۆلــۆژی تاقیگەییــن، 

ئەمەیــش ڕاســتییەكە پســپۆڕانی بوارەكــە بــاش دەیزانــن.

ــا  ــی كۆرۆن ــە ڤایرۆس ــەوە، ك ــە ڕەت دەكات ــەو دەنگۆیان ــن ئ - چی

ــۆ  ــت، بەڵكــوو ئامــاژە ب ــەوە دزەی كردبێ ــە تاقیگــە و كارگەكانیی ل

ــە دژی دەكات. ــەرە ل ــۆری موئام ــی تی هەبوون

ڤایرۆســێكی  باڵوبوونــەوەی  خێــرا  پێشــبینی  گەیتــس،  بیــل   -

لــە  كــەس  ملیــۆن   )33( دەڵێــت:  و  كــردوە  پێشــكەوتووی 

دەكوژێــت. جیهانــدا  سەرتاســەری 

بایۆلــۆژی،  چەكــی  خۆپارێــزی:  پســپۆڕی  پزیشــكێكی   -

نوێیــە. وێرانكاریــی  ئامڕازەكانــی  مەترســیدارترین 

تــازە  دەوڵەتــە  نــاو  لــە  ڤایرۆســەكە  باڵوبوونــەوەی   -

ــە ســەر  ــە، ل گەشەســەندوەكان هەڕەشــە و مەترســییەكی گەورەی

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

جەنگی ئابووری – بایۆلۆژی،
نەك جەنگی گەرم لەگەڵ چین

چیــن، دەمێــك ســاڵە ملمالنــێ و جەنگــی سیاســی و ئابــووری 

و  دەكات،  خۆرئاوایییەكانیــدا  هاوپەیامنــە  و  ئەمریــكا  لەگــەڵ 

ــە  ــوون، هــەر بۆی ــێ گرتب ــی ل ــی جەنگــی گەرم ــوو دەرگاكان هەم

ڕووبــەڕووی  گــەرم  جەنگــی  دەســتپێكردنی  بــە  نەیانتوانیــوە 

هــەر  ملمالنێــش  درێژەپێدانــی  بــە  بەڵكــوو  ببنــەوە،  چیــن 

ــن  ــەی چی ــەندن و بەهێزبوون ــەم گەشەس ــە ب ــی ڕێگ نەیاندەتوان

بگــرن، بۆیــە باشــرتین ڕێگەیــەك كــە لەگەڵیــدا بیگرنــە بــەر، 

جەنگــی بایۆلۆژییــە. لــەم ڕوانگەیــەوە ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە 

ــك  ــە جۆرێ ــت، ب ــۆی دەگۆڕێ ــەكان خ ــەوە بایۆلۆژیی ــی لێكۆڵین پێ

بڵێــن: ڤایرۆســێكە لــە ئاژەڵــەوە دەگوازرێتــەوە و لــە شــێوەی 

ــە ووردی  ــە ب ــەم پالن ــا دەردەكەوێــت و ئ ــای ڤایرۆســی كۆرۆن پەت

ــیناریۆی  ــێواز و س ــك ش ــراوە، و كۆمەڵێ ــەر ك ــە س ــەوەی ل لێكۆڵین

گــەورەی بــۆ داڕێــژراوە، تــا وەك پەتایەكــی ئاســایی و تەندروســتی 

ــە  ــە ســەرەكییەی، كــە ل ــەو پالن ــەوە ل وەربگیرێــت و دوور بخرێت

ــژراوە.  ــۆی داڕێ ــدا ب ــە زلهێزەكان ــی دەوڵەت ــی سیاس ــاو مەتبەخ ن

لــە ڕاســتیدا بــە پێــی پێشــبینییەكان ئــەم جەنگــە بایۆلۆژییــە چینی 

ــای  ــمی و ئیتاڵی ــەی ئاورش ــی ڕێگ ــران وەك دڵ ــەنتەر و ئێ وەك س

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 

ــن،  ــە دوای چی ــت. ل ــاو برێ ــن ن ــی چی ــی ئابووری ــادەماری دڵ ش

ــەو  ــكا و ل ــی ئەمری ــە دژایەتیكردن ــت ل ــەی دوەم دێ ــە پل ــران ب ئێ

حــەوت ڕێگەیــەی ڕێگــەی ئاورشــمی ســێ ڕێگــەی ســەرەكی بــە 

ئێرانــدا تــێ دەپەڕێــت. شــاری قــوم لــە ئێــران ســەنتەری هەمــوو 

ــە  ــی ل ــە، ئەوەیش ــالمی ئێران ــاری ئیس ــی كۆم ــتەاڵتە بااڵكان دەس

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 

ــە  ــەی ل ــەو كاریگەریی ــی بیوەســتێنێت و ئ ــر نەیدەتوان جەنگــی ت

ســەری هەبێــت، كــە زیانەكانــی بــە ســێ تریلیــۆن دۆالر مەزەنــدە 

ــت.  دەكرێ

خۆپەرستیی سیاسی و بەهیالكبردنی جیهان
زۆرتریــن شــتێك كــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا ئاشــكرای كــردوە ئــەو 

»خۆپەرســتییە سیاســییە«یە، كــە جیهانــی گرتوەتــەوە، نــەك تەنهــا 

ــاو  ــە ن ــوو ل ــەكان، بەڵك ــە نێودەوڵەتیی ــتی پێوەندیی ــەر ئاس ــە س ل

ــی  ــەو دڕدۆنگ ــت. ئ ــە دی دەكرێ ــدا ب ــەك دەوڵەتیش ــنووری ی س
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و  دیموكراتــی  دوو حیزبــی  هــەر  نێــوان  لــە  ملمالنێیانــەی  و 

كۆمــاری لــە ئەمریــكا لــە ســەر پالنەكانــی هاندانــی ئابــووری بــە 

ــی  ــی »تەوزیف ــەر بابەت ــە س ــە ل ــرتین منوونەی ــت، باش دی دەكرێ

سیاســی« پەتــای كۆرۆنــا لــە جیهانــدا، لەبــەر ئەوەیــە ئێســتا 

هەمــوان خاڵەكانیــان كــۆ دەكەنــەوە، و خۆیــان بــۆ قۆناغــی پــاش 

كۆرۆنــا ئامــادە دەكــەن، ئەمــە ســەرەڕای نەبوونــی بڕوایەكــی 

ــان  ــە جیه ــەی، ك ــەو ماوەی ــەواو ب ــكی ت ــان پزیش ــتی ی تەندروس

پێویســتییەتی بــۆ زاڵبــوون بــە ســەر ئــەم ڤایرۆســە مەترســیدارەدا. 

ــا چ ئاســتێك هەڕەشــەیە  ــا بــە سیاســیكردنی پەتاكــە ت ــە ئای كەوات

ــا  ــی؟ ئای ــتمی جیهان ــیی« سیس ــی سیاس ــی »بەرگری ــۆ الوازكردن ب

ــان و  ــەركردایەتی جیه ــی س ــی ترۆپك ــەر گۆڕین ــە س ــەكردن ل قس

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لــە بەرژەوەندیــی ڕاگرتنــی ســەقامگیری 

نێودەوڵەتیدایــە؟، ئایــا تاكــوو چ ئەندازەیــەك ڕێكخســتنەوەی هێزە 

جیهانییــەكان لــە دوای قۆناغــی كۆرۆنــا جیــاواز دەبێــت لــە قۆناغی 

ــی«؟. ــتیی سیاس ــا »خۆپەرس ــا؛ وات ــش كۆرۆن پێ

كۆرۆنا و تیرۆر و بایۆتیرۆریزم
تاقیكردنــەوە  بــە  پــەرە  زلهێــزەكان  دەوڵەتــە  لــە  هەندێــك 

و  دەدەن،  بایۆلــۆژی  چەكــی  دروســتكردنی  و  بایۆلۆژییــەكان 

بــۆ  دەیانەوێــت  و  هەیــە  ســرتاتیژییان  ئامانجــی  لەوەیشــدا 

ــە كاری بهێنــن.  ــدا ب ــە ســەر دوژمنەكانیان الوازكــردن و زاڵبــوون ب

هەندێــك جــار چەكــە بایۆلۆژییــەكان لــە چوارچێــوەی شــەڕی بــە 

ــە  ــەوە دەكەوێت ــە بەرهەمهێنەرەكان ــەی دەوڵەت ــە ڕێگ ــی ل لەجیات

بــۆ  توندڕەوەكانــەوە،  و  تیرۆریســتی  گروپــە  و  هێــز  دەســتی 

هێنانــەدی مــەرام و بەرژەوەندییەكانیــان. ســەبارەت بــەوەی، 

كــە ئایــا ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە دوای باڵوبوونــەوەی بــەو خێراییــە 

ــچ  ــدڕەوەكان هی ــە تون ــا گروپ ــە، ئای ئامڕازێكــی جەنگــی بایۆلۆژیی

كەوتوەتــە  یــان  هەیــە،  باڵوكردنــەوەی  بــە  پێوەندییەكانیــان 

دەســتیان و لــە بەرانبــەر هەندێــك دەوڵــەت و الیــەن بــە كاریــان 

دەهێنــن؟

هێشــتا زوە وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدرێتــەوە، چونكــە هیــچ 

ڕەســمی  ڕاپۆرتێكــی  و  لێــدوان  یــان  هەواڵگــری  بەڵگەیەكــی 

دەوڵەتــان یــان ڕێكخــراوە نێودەوڵەتییــەكان نییــە، كە بیســەملێنێت 

و  هێــز  دەســت  كەوتبێتــە   »19 »كۆڤیــد  كۆرۆنــا  ڤایرۆســی 

ــدی  ــە بەرژەوەن ــردن ب ــۆ خزمەتك ــوو ب ــدڕەوەكان تاك ــە تون گروپ

ــك  ــە دژی هەندێ ــان ل ــە، ي ــە گەوران ــەو دەوڵەت ــی ئ و ئامانجەكان

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 

ــی  ــی ڤایرۆس ــەی ناردن ــە ڕێگ ــۆژی، ل ــی بایۆل ــاردان و هێرش پەالم

ــان  ــندە، ی ــای کوش ــان پەت ــی، ی ــێوەی تاقیگەی ــە ش ــراو ب ئامادەك

باڵوكردنــەوەی ژەهــر و بەکرتیــاکان، بــە مەبەســتی نەخۆشــکردن و 

کوشــتنى خەڵكــی واڵتێــك یــان پێكهاتەیەكــی ئیتنــی یــان مەزهەبی 

ــتان و  ــەن تیرۆریس ــە الی ــان ل ــک ی ــەن دەوڵەتێ ــە الی ــد... ل و هت

ــەر دەوڵەتیکــی  ــی هــەر دەوڵەتێکــەوە، بەرانب ــان و نەیاران دوژمن

تــر. هێرشــی بایۆتیرۆریزمــی )ڤایرۆســی(، بــە بــەراورد لەگــەڵ 

هێرشــی تیرۆرســتيی چەکــداری، مینڕێــژی و تەقاندنــەوەی بۆمــب، 

ــەر  ــە س ــت ل ــەكان دادەنرێ ــناکرتین هەڕەش ــە ترس ــک ل ــە یەکێ ب

ژیانــی هاواڵتییــان و تێکدانــی ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی و ئاسایشــی 

لــە  ڕاســتەوخۆ،  بایۆتیرۆریزمیيــەکان  هێرشــە  تەندروســتییان. 

ڕێگــەی ناردنــی ڤایرۆســەکان، یــان لــە ڕێگــەی مرۆڤــەوە دەبێــت، 

ــان ناڕاســتەوخۆ  ــان، ی ــان و گوێزەرەوەی ــە هەڵگري مرۆڤيــش دەبێت

ــاوی خواردنــەوە، هــەوا، خواردەمەنــی، کەلوپــەل و  ــە ڕێگــەی ئ ل

ــەوە.  ــاڵو دەکرێت ــەوە ب دەرمان

ڤایرۆسی چینی یان ڤایرۆسی وهان؟
هێشــتا ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا و چیــن یەكــرتی تۆمەتبار 

دەكــەن، بــە بەرپرســیارێتی بەرانبــەر باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی 

ــد ترامــپ  ــكا دۆناڵ ــد 19«. هێشــتا ســەرۆكی ئەمری ــا »كۆڤی كۆرۆن

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 

ــوو  ــی هەم ــی شــەفافییەت و ڕاســتگۆیی و ئاشــكرا نەكردن نەكردن

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 

بــکات،  دروســت  جیناتــە  جــۆرە  بــەو  ڤایرۆســێکی  بتوانێــت 
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ــەوەی ڤایرۆســەکە  ــە نایــەت، کــە باڵوبوون ــەو مانای ــەوە ب ــەاڵم ئ ب

نەقۆســرتێتەوە بــۆ مــەرام و ئامانجــی سیاســی، بــە تایبەتیــش الی 

ــی  ــۆ تۆمەتبارکردن ــن، ب ــیا و چی ــکا، ڕوس ــی وەک ئەمری زلهێزەکان

ــی  ــە »جیهان ــدوە، ك ــان گەیان ــیا ڕای ــەڵ ڕوس ــن لەگ ــرتی. چی یەک

ــە دوای هەرەســهێنانی یەكێتــی ســۆڤێتی  تــاك جەمســەری« كــە ل

پێشــوو بــە ســەركردایەتی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان هاتوەتــە ئــاراوە، 

ــە  ــە، ویالیەت ــۆ نیی ــەوەی ب ــوە گەڕان ــێ هات ــی پ ــە ئێســتادا كۆتای ل

یەكگرتوەكانیــش، كــە بــە خێرایــی ڤایرۆســی )کۆڤیــد- 19(ی تێــدا 

بــاڵو دەبێتــەوە بێوێنەیــە و لــە پێشــدا ڕووی نــەداوە، بــە تایبەتــی 

لــە ویالیەتەكانــی نیویــۆرك و كالیفۆرنیــا و ئەریزۆنــا، بۆیــە ئەمریكا 

ــا ناتوانێــت ســەركردایەتی جیهــان بــكات.  ــارا كۆرۆن ــە قۆناغــی پ ل

بــە هــۆی ڤایرۆســی كۆرۆنــا كڕینــی چــه ك لــە 
كــردوه زيــادى  ئەمریــكا 

)Covid-19( دوای باڵوبوونــه وه ی په تــای ڤایرۆســی كۆرۆنای نــوێ

ئاســتى كڕینــی چــەك لــە ئەمریــكا بــه  شــێوه یه كی به رچــاو 

ــتنی  ــی فرۆش ــه ری كۆگایه ك ــد به ڕێوه ب ــن ڤی ــردوه . وای ــادی ك زی

ــه ی  ــه و ویالیه تان ــی نیوجێرســی، كــە یه كێكــه  ل ــه  ویالیەت چــه ك ل

ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــه  چــڕی تێیــدا بــاڵو بوه تــه وه ، ئامــاژه ی بــه وه  

ــز ده به ســرتێت  ــدا ڕی ــه رده م كۆگاكه یان ــه  ب ــە ل كــرد، كــه  ماوه یەك

ــه   ــه و دۆخ ــرد، ئ ــه وه  ك ــی ل ــد باس ــن ڤی ــه ك. وای ــی چ ــۆ كڕین ب

ــه وه ن  ــی ئ ــك نیگه ران ــم خه ڵ ــی: ›‹وابزان ــه  و گوتيش ــایی نیی ئاس

ــن  ــن، ده شرتس ــاره كان نه مێن ــه  دی ــده دا خزمه تگوزاريی ــه م نێوه ن ل

ــه وه  ڕوو  ــه ر ئ ــزن، له ب ــان بپارێ ــاڵ و خێزانه كانی ــۆن م ــه وه ی، چ ل

ــه ن  ــه ی كــه  پڕفرۆشــرتینن ئه وان ــه و چه كان ــن. ئ ــه  چه ككڕی ده كه ن

ــن«. ــه كان بەكارده هێرنێ ــاڵ و خێزان ــه  م ــۆ پارێزگاریكــردن ل ب

)Consumer Affairs( ــەڕی ــه  ماڵپ ــه  ل ــه ك، ك ــی به یاننامه ی ــه  پێ ب

دا بــاڵو كراوه تــه وه ، ئاســتى فرۆشــتنی چــه ك لــه   ڕێگــه ی ماڵپــه ڕی 

)Ammo.com(ه وه  بــە ڕێــژەی )%68( زیــادی كــردوه .

ڕێگــەی ئاوریشــمی چیــن لــە ئیتاڵیــاوە بــۆ هەمــوو 
یەكێتــی ئەورووپــا

ڕوســیا بــە هەمــوو وزە و توانایــەوە كار دەكات بــۆ دروســتكردنی 

ــەر  ــە س ــەوەی ل ــۆ مان ــا، ب ــی ئەورووپ ــای یەكێت ــە توان ــان ل گوم

پێیەكانــی لەمــەو دوا، بەڵكــوو حكوومەتــی مۆســكۆ پڕوپاگەنــدەی 

زۆرترین شتێك كە ڤایرۆسی 

كۆرۆنا ئاشكرای كردوە ئەو 

»خۆپەرستییە سیاسییە«یە، كە 

زۆرێک لە دەوڵەتانی جیهانی 

گرتوەتەوە

کەرتی تەندروستیی زۆرێک لە واڵتان شکستی هێنا
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شكســتهێنانی یەكێتیــی ئەورووپــا دەكات، كــە )27( دەوڵەتــی 

دابینكردنــی  توانــای  بــەاڵم  دەگرێــت،  خــۆ  لــە  ئەورووپایــی 

ــزی و  ــی خۆپارێ ــتكرد و ئامێرەكان ــەدانی دەس ــی هەناس ئامێرەكان

ــردوە،  ــان ك ــن دابینی ــیا و چی ــوو ڕوس ــە، بەڵك ــی نیی كەرەنتینكردن

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 

ــوە؟ ــی گرت ــە بەرۆكیان ــیدارە، ك مەترس

تاكــە دەوڵەتــی  ئیتاڵیــا  ئــەم پرســیارە ئەوەیــە، كــە  وەاڵمــی 

ــەی  ــخەریی »ڕێگ ــاو دەستپێش ــە ن ــە، چوەت ــوەری ئەورووپای كیش

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 ســزا ئابــووری و سیاســییە ســەپێرناوەكانی ئەورووپــا 

ــە  ــاش چوون ــە پ ــا ل ــی ئەورووپ ــە یەكێتی ــكۆدا، ك ــەر مۆس ــە س ب

نــاوەوەی هێزەكانــی ڕوســیا بــۆ نیــوە دوورگــەی )كریــام( لــە ســاڵی 

ــە ســەر ڕوســیادا.  2014دا ســەپاندی ب

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؟. 

ــن  ــە چی ــەن، ك ــەوە دەك ــۆ ئ ــام ب ــاژەكان هێ ــوو ئام ــتا هەم ئێس

لــە قەیرانــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا دەســتكەوتی  تەنانــەت گــەر 

پێشــبینی  كــە  بهێنێــت،  دەســت  بــە  گەورەیــش  ئابووریــی 

ــەو )13(  ــەر ئ ــە س ــۆن دۆالر و دەچێت ــە )6( تریلی ــت بگات دەكرێ

ــك  ــی پێ ــی چین ــی نەتەوەی ــارەی ئابووری ــە قەب ــر، ك ــەی ت تریلیۆن

هێنــاوە. لــە ڕاســتیدا هەڵگرتنــی بارگرانــی ســەركردایەتیكردنی 

ــە و  ــە بودج ــر ل ــای زۆر گەورەت ــە وزە و توان ــتی ب ــان پێویس جیه

ــزە  ــوان هێ ــە نێ ــی ل ــەی تەواوكاری ــەاڵم هاوكێش ــە، ب ــی هەی دارای

ســەربازییەكانی ڕوســیا و توانــا ئابوورییەكانــی چیــن بۆ لێســەندنی 

ــی  ــە یەكگرتوەكان ــە ویالیەت ــان ل ــەركردایەتی جیه ــەاڵتی س دەس

ئەمریــكا هەندێــك داتــا و زانیــاری كەمــە، بــە تایبەتــی ئــەو داتــاو 

هەڵەمتە تەندروستییەکانی سەردەمی کۆرۆنا، ئاستی هۆشیاریی تەندروستیی هاواڵتیان بەرز دەکەنەوە
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زانیارییانــەی پێوەندییــان بــە هێــزی نــەرم هەیــە؛ واتــا گاپ و 

جیاوازییەكــە لــە نێــوان »نەتــەوە داهێنــەرەكان« و »نەتــەوە 

الســاییكەرەوەكان«دا زۆر گەورەیــە. یەكێــك لــەو گومانانــەی بــەم 

ــە  ــی مشــتومڕێكی زۆر بەرپرســیارێتی ویالیەت ــە جێ ــە بوەت دواییی

ــا  ــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆن ــە باڵوكردن ــە، ل ــی ئەمریكای یەكگرتوەكان

»كۆڤیــد 19« لــە چوارچێــوەی جەنگــی بازرگانــی و سیاســی لەگــەڵ 

چیــن، كــە ئێســتا بوەتــە زلهێزێكــی ئابــووری و بازرگانــی جیهانــی. 

كــردوە،  زیاتــر  گومانردنــە  بــەم  خەڵكــی  قەبــارەی  ئــەوەی 

خواســتی دەوڵەتــە زلهێزەكانــە بــۆ دەســتپێكردن بــە جەنگــی 

بایۆلــۆژی، ئەمەیــش ئــەو گریامنەیــەی بەهێزتــر كــردوە، كــە 

ــە  ــەی كردوەت ــەم گریامنەی ــان ئ ــزی جیه ــی زلهێ ــی دەوڵەتان بێباك

ــەوە و بەدواداچــوون،  ــی لێكۆڵین بابەتێكــی جــێ مشــتومڕ و قابیل

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 بــاڵو بكرێتــەوە و بــە كار بهێرنێــت، توانــای لەناوبردنــی 

ملیۆنــان مــرۆڤ و گیانــداری جۆراوجــۆری لــە سەرتاســەری جیهاندا 

هەیــە، وەك قۆناغــی ســەرەتایش گریامنــەی بــە ئامانجكردنــی 

ــزە.  ــی بەهێ ــد 19« گریامنەیەك ــی »كۆڤی ــە ڤایرۆس ــن ب چی

كۆرۆنا و جەنگەكانی )نەوەی زیرەكی شەشەم(
ــی  ــاس، بابەت ــەر ب ــەوە ب ــەرلەنوێ كەوت ــە س ــەی دوەم، ك گریامن

چەنــد  ئــەوەی  دوای  تایبەتــی  بــە  بایۆلۆژی«یــە،  »جەنگــی 

زۆر  ئەگــەری  كــە  كــردوە،  ئاشــكرایان  زانســتی  ڕاپۆرتێكــی 

ــەنتەرێكی  ــەی س ــە ڕێگ ــد 19« ل ــا »كۆڤی ــی كۆرۆن ــە ڤایرۆس هەی

توێژینەوەكانــی تایبــەت بــە بەرهەمهێنانــی چەكــی بایۆلۆژیــی لــە 

ــێوەیە  ــەو ش ــتییەكەی ب ــەر ڕاس ــە ئەگ ــەوە، بۆی ــاڵو كرابێت ــن ب چی

بێــت، ئــەوا هەڵگیرســانی جەنگــی بایۆلۆژیــی لــە نێــوان دەوڵەتــە 

زلهێزەكانــدا لــە ئەگــەرەوە دەبێتــە ڕاســتی، ئەمــە لــە كاتێكدایــە، 

ــەنتەری  ــە و س ــان تاقیگ ــە دەی ــدا ب ــەری جیهان ــە سەرتاس ــە ل ك

توێژینــەوەی بایۆلــۆژی و ڤایرۆســی هــەن، ئەمەیــش بــێ گومــان 

ــی  ــە ڤایرۆس ــە دەكات، ك ــارەزایانی بوارەك ــەكانی ش ــتی قس پاڵپش

كۆرۆنــا بــە شــێوەیەكی تاقیگەیــی پراكتیكــی بەرهــەم هاتــوە، 

لــە هەلومەرجــی جەنگــی بازرگانیــی گەرمــی نێــوان ئەمریــكا 

شەشــەم(  زیرەكــی  )نــەوەی  جەنگەكانــی  بــە  كــە  چیــن،  و 

ــە  ــەم گریامنەی ــتی ئ ــتی دروس ــر پاڵپش ــەوەی زیات ــت. ئ دەنارسێ

پێگــەی  الیــەن  لــە  دۆالرە  ملیارەهــا  قازانجكردنــی  دەكات، 

)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.

كەرەســتە  دەرمــان،  دروســتكردنی  كۆمپانیاكانــی  قازانجــی 

دروســتكردنی  كۆمپانیاكانــی  دۆالرە.  ملیارەهــا  پزیشــكییەكان، 

دەرمــان و كەرەســتە و ئامێــرە پزیشــكییەكان و ڤاكســینە دژە 

ئەمریكــی  كۆمپانیــا  تایبەتــی  بــە  جیهانــدا،  لــە  ڤایرۆســەكان 

دەكــەن.  قازانــج  دۆالر  ملیــار  دەیــان  ســااڵنە  چینییــەكان  و 

ڤاكســینی  و  دەرمــان  كۆمپانیــاكان  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە 

دژەڤایرۆســەكانی )ئیبــۆال، ســارس، ئەنفلۆنــزای بــەراز( و چەندیــن 

ڤاكســینی دژەڤایــرۆس و نەخۆشــی نوێیــان بەرهــەم هێنــاوە، كــە 

ــوون،  ــدا ب ــەوە پەی ــێ ئاگاداركردن ــە ب ــڕ و ب ــێوەیەكی كتوپ ــە ش ب

ــە،  ــەو كۆمپانیایان ــەی ئ ــەو قازانجــە بێئەندازەی ــە ســەرەڕای ئ ئەم

بــە هــۆی باڵوبوونــەوەی پەتــا و نەخۆشــییەكانی تــرەوە دەســتیان 

پەتــای  پێشــبینیكردنی ســەرهەڵدانی نەخۆشــی و  دەكەوێــت. 

دروســتكراو وەك ڤایرۆســی كۆرۆنــا ماوەیــە جێــی مشــتومڕی 

ــەری  ــس(، دامەزرێن ــل گەیت ــەوەی )بی ــی دوای ئ ــە تایبەت زۆرە، ب

كۆمپانیــای مایكرۆســۆفتی ئەمریكــی لــە كۆنگــرەی كۆمەڵــەی 

پزیشــكیی )ماساچوســتس( لــە ویالیەتــە یەكگرتــوەكان، پێشــبینی 

دروســتبوونی ڤایرۆســێكی پێشــكەوتووی كــرد، كــە لــە مانگەكانــی 

ــتدانی )33(  ــۆی گیانلەدەس ــە ه ــدا، دەبێت ــەرەتای باڵوبوونەوەی س

ــدا، پاشــان گەیتــس هەســتا  ــە سەرتاســەری جیهان ملیــۆن كــەس ل

بــە خســتنەڕووی توێژینەوەیــەك دەربــارەی چۆنێتی دروســتكردنی 

نەخۆشــییەكان و ڕوونكردنەوەی ئاســتی باڵوبوونەوەی ڤایرۆســەكە 

ــان. ــوو جیه ــۆ هەم ــەوە ب ــەی چین ــە ڕێگ ل

كۆرۆنا چەكێكی بایۆلۆژییە
ــن  ــكا و چی ــوان ئەمری ــە نێ ــەر ل ــی هاوبەرانب ــرت تۆمەتباركردن یەك

ــەوەی كــە  ــەی ســەوز، دوای ئ ــاو بازن ــە ن ــی ناوەت ــە پێ ــەم دوایی ب

ســیناتۆری ئەمریكــی )تــۆم كۆتــۆن( ڕای گەیانــد: كۆرۆنــا لــە 

كارەســاتی ئەتۆمــی چێڕنۆبــڵ خراپــرتە. كۆتــۆن بەرپرســانی چینــی 

ــرد  ــی ك ــرد و ئاماژەیش ــار ك ــتی تۆمەتب ــە ڕایگش ــردن ل ــە فێڵك ب
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ــوو  ــن وەك ــی چی ــاو تاقیگەكان ــە ن ــێك ل ــی ڤایرۆس ــۆ پەرەپێدان ب

چەكێكــی بایۆلــۆژی. هەروەهــا ئاشــكرای كــرد، كــە بەیجیــن 

ژمــارەی ڕاســتەقینەی توشــبوەكان و مردوەكانــی بــە ڤایرۆســی 

ــن  ــی چی ــەردا وەاڵم ــە بەرانب ــەاڵم ل ــردوە، ب ــكرا نەك ــا ئاش كۆرۆن

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 

ــەوەی ڤایرۆســەكە دەســتە دیپلۆماســی و  تەشــەنەكردنی باڵوبوون

ــاتبار كشــاندەوە  ــە شــاری )ووهــان(ی مەرگەس کونســوڵییەكانی ل

ــرد، و  ــە ك ــكا قەدەغ ــاو ئەمری ــۆ ن ــی ب ــی چین ــی هاواڵتیان و هاتن

كۆمپانیــا ئەمریكییەكانــی ڕاســپارد، تاكــوو چیــن جــێ بهێڵــن. 

ــە وەاڵمــدا ئــەو ســەربازە ئەمریكییانــەی بــە  حكوومەتــی چیــن ل

ــان  ــە ژمارەی ــرد، ك ــار ك ــا تۆمەتب ــی كۆرۆن ــەوەی ڤایرۆس باڵوكردن

)700( ســەرباز بــوو، لــە مانگــی ئەیلوولــی ســاڵی 2019 بەشــداری 

ــی  ــاری ووهان ــە ش ــرد، ك ــەربازییەكانیان ك ــە س ــی یاریی پاڵەوانێت

چیــن میوانــداری كــرد. ئــەو ســەربازە بەشــداربوانەی ئەمریــكا لــە 

ــەكان  پاڵەوانێتییەكــەدا وەك پیشــەی هەمیشــەیی تیمــە ئەمریكیی

ســەركەوتنی گەورەیــان بــە دەســت نەهێنــا، بەڵكــوو ئەجێندایەكی 

ــەوەی ڤایرۆســەكە،  ــە: باڵوكردن ــوو ل ــی ب ــە بریت ــوو، ك ــان هەب تری

لــە كاتــی هاتــن و چوونیــان بــە نــاو بازاڕەكانــی شــاری ووهــان، بــە 

ــەكان.  ــە دەریاییی ــازاڕی خواردەمەنی ــی ب تایبەت

شوێنەوارە مەترسیدارەكانی تاقیكردنەوە بایۆلۆژییەكان
دزەكردنــی  بــە  ســەبارەت  ورووژێــرناوە  ئــەوەی  ڕەتدانــەوەی 

ــان  ــی ووه ــە تاقیگەكان ــك ل ــەی یەكێ ــە ڕێگ ــا، ل ــی كۆرۆن ڤایرۆس

ــد  ــە چەن ــدە ب ــۆژی بەن ــە جەنگــی بایۆل ــی ب ــان پێوەندیداربوون ی

ــی  ــۆری موئامەرەیەك ــی تی ــی هەبوون ــە باس ــی، ك ــی چین ڕاپۆرتێك

ــژی  ــەن گوتەبێ ــە الی ــی ل ــە ڕوون ــش ب ــەن، ئەمەی ــی دەك خۆرئاوای

شــوانگ(وە  )جینــگ  چیــن  حكوومەتــی  دەرەوەی  وەزارەتــی 

ڕاگەیەنــرا. الیەنــی ڕەســمی چیــن ئەوەشــیان ڕاگەیانــد، كــە 

ــاكات، بەڵكــوو  ــی خــۆی ن ــۆ بەرژەوەندی ــا شــەڕ ب ــە تەنه ــن ب چی

ــش شــەڕ دەكات،  ــی تەندروســتیی گشــتی جیهانی ــۆ بەرژەوەندی ب

ــاز  ــن نی ــە چی ــردەوە، ك ــیان ڕەت ك ــەت و دەنگۆیانەیش ــەو تۆم ئ

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 

ــای  ــی كۆرۆن ــی ڤایرۆس ــە دەركەوتن ــرد، ك ــەوە ك ــۆ ئ ــاژەی ب و ئام

ــی  ــی بایۆلۆژی ــی چەك ــی بەكارهێنان ــت دەرئەنجام ــوێ، دەكرێ ن

تاقیگــە  لــە  یەكێــك  داخســتنی  نیكۆلیــن  بێــت.  ئەمریكــی 

ســەربازییەكانی ئەمریــكای لــە ئەندەنوســیا بــە بیــری جیهــان 

ــكا لــە  ــوو تاقیگەكانــی ئەمری ــوەی هەم ــە چوارچێ ــەوە، ل هێنای

سەرتاســەری جیهانــدا، كــە كــۆی گشــتییان دەگاتــە )400( تاقیگەی 

ســەربازی، كــە تاقیكردنەوەكانیــان بــە نهێنــی لــە ســەر ئەنفلۆنــزای 

ــان  ــیدار پۆلێنی ــی مەترس ــوو پەتایەك ــام داوە، و وەك ــدە ئەنج باڵن

ــە  ــەربازی ل ــارەزایانی س ــداریی ش ــەرەڕای هۆش ــە س ــردوە، ئەم ك

ــە )400(  ــە توانایاندای ــە ل ــەكان، ك ــە بایۆلۆژیی دروســتكردنی چەك

ــوژن.  ــدا بك ــوو جیهان ــە هەم ــەس ل ــۆن ك ملی

لە ڕاســتیدا شــوێنەوارە مەترســیدارەكانی نەخۆشــییە بایۆلۆژییەكان 

ــدارەكان  ــەكان و گیان ــاو مرۆڤ ــە ن ــدا ل ــی باڵوبوونەوەیان ــە خێرای ل

نەخۆشــییە  حاڵەتــی  لەگــەڵ  جیاكردنەوەیــان  قورســی  و 

بەرجەســتە  ســەرچاوەكەی  دەستنیشــانكردنی  و  رسوشــتییەكان 

ــی  ــی تەرم ــە بەكارهێنان ــەوە ب ــاوی خواردن ــبوونی ئ ــت. پیس دەبێ

ســەربازە كــوژراوەكان، و بــە ئەنقەســت باڵوكردنــەوەی پەتــا 

ــی  ــی كۆن ــان مێژوویەك ــەرەی دوژمن ــاو ب ــە ن ــییەكان ل و نەخۆش

ــە  ــوون ل ــرا و تاع ــوو كۆلێ ــەكانی وەك ــا قورس ــوو پەت ــە، بەڵك هەی

ڕابردوویەكــی كــۆن و نزیكــدا ملیۆنــان خەڵكیــان لــە نــاو بــردوە. 

ــۆ  ــەت ب ــەوەی هەیب ــەرەو گۆشــەگیری سیاســی و گەڕان ــان ب جیه

ــی  ــاش قۆناغ ــتڕەوی پ ــی نیشــتامنیی )ناسیۆنالیســتی( ڕاس دەوڵەت

ــووری  ــە ئاب ــتمەكانی هاریكاریی ــانەوەی سیس ــا و هەڵوەش كۆرۆن

ــان  ــا ی ــی ئەورووپ ــت، وەك یەكێتی ــگاو دەنێ ــییەكان هەن و سیاس

ــی  ــە بەرژەوەندی ــاوا ل ــی. خۆرئ ــكای التین ــی ئەمری ــی واڵتان یەكێتی

خۆرهەاڵتــدا دەپووكێتــەوە، لەبــەر ئــەوەی، كــە پێشــەنگایەتی 

ــتە  ــت. ش ــت دەهێنێ ــا شكس ــەوەی كۆرۆن ــە تاقیكردن ــكا ل ئەمری

ــپ داوا  ــە: ترام ــا زۆرن، لەوان ــی كۆرۆن ــەمەرەكانی قۆناغ سەیروس

ــە كەلوپــەل و ئامێــری پزیشــكی یارمەتــی  ــە ناتانیاهــۆ دەكات ب ل

)مۆســاد(وە  دەزگای  ڕێگــەی  لــە  ناتانیاهــۆ  بــدات،  ئەمریــكا 
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ــكا  ــی ئەمری ــازاڕی ڕەش ــە ب ــكییەكان ل ــرە پزیش ــەل و ئامێ كەلوپ

و هندســتان و بازاڕەكانــی تريــش كڕیــوە و بــەرەو تەلئەبیــب 

ــاوكاری و  ــە مەبەســتی ه ــراوە. ســۆماڵ پزیشــكەكانی ب ــە ڕێ ك ب

ــر و  ــەو ئامێ ــك ئ ــد دەوڵەتێ ــا، چەن ــۆ ئیتاڵی ــاردوە ب ــن ن فریاكەوت

ــاو  ــە ن ــە ب ــەوە، ك ــان گل دای ــۆ خۆی ــكییانەیان ب ــە پزیش كەلوپەل

خاكەكەیانــدا بــۆ دەوڵەتانــی تــر بــە ڕێ دەكــران، ســەردەمی 

بــواری  لــە  نێودەوڵەتــی  چەتەگەریــی  و  دەرمــان  مافیاكانــی 

كەرەســتە و كەلوپەلــە پزیشــكییەكاندا دەســتی پــێ كــردەوە. 

بەڕێــوەی  سیاســییەكان  هــەرزە  جیهانێكــە  ئەمــڕۆ،  جیهانــی 

دەبــەن، بــە بــێ بوونــی ئــەو ســەركردە مێژووییانــەی توانــای 

یەكالییكردنــەوەی كێشــە و قەیرانەكانیــان هەیــە، بۆیــە بــە دوور 

نازانرێــت مرۆڤایەتــی ڕووبــەڕووی قەیــران 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، 

ــە  ــن، ل ــەرقاڵ بووی ــن، زۆر س ــی بووی ــەرز و لەخۆبای زۆر لووتب

لەناوبــردن و داگیرکردنــی رسوشــت ســڵان نەکــردەوە. جگــە لــە 

ــردەوە.  ــچ شــتێک نەدەک ــە هی ــان ل ــان، بیرم ــی خۆم بەرژەوەندی

بەرژەوەنديخــواز. و  هەلپەرســت  وەک 

الوازەكامنــان دەچەوســاندەوە و کڕنوشــان بــۆ خاوەن دەســەاڵت 

ــدەكان دەبرد.  و دەوڵەمەن

ــە ســەر  ــان ل باوەڕمــان بــوو وامــان دەزانــی، کــە دەســتووری ژی

ــەوە. ــش دەمێنێت ــوە و ئاوای ــە هات ــەو بنەمای ئ

ــراوی ڕەش  ــم و گازەكان ژەه ــی قوڕقووش ــە دووکەڵ ــامنان ب ئاس

ــوو. کردب

دەریامــان خاڵــی لــە ماســی و پــڕ لــە پاشــکۆكاىن نــەوت و 

کردبــوو. پیســی  و  زێــراب  ئــاوەڕۆی 

بــە نــاوی دیــن، بــە نــاوی دیموکراســی، بــە نــاوی مافــی مــرۆڤ 

گەشــتان دەکــرد.

ــان و  ــە کوشــتنی ژن ــا ل ــان دەکــرد و هەت شــەڕوکاولکاری و دزی

ــاڵ  ــان ئ ــە خوێنی ــتان ب ــردەوە دەس ــڵان نەدەک ــش س مندااڵنی

ــرد. ــان نەدەک ــە خۆم ــوو، شــەرمان ل بب

بەرگەگرتنــی  هەیــە،  خــۆی  ســنوورێکی  خــواش  ســەبری 

هەیــە. ســنووری  بوونەوەرەكانیــش 

زەوی و ئاســان بــە ڕادەیــەک توانــای لــە خۆهەڵگرتنــی بارگرانــی 

. یە هە

لــە کۆتاييــدا دەبــوو کەســێک پەیــدا بێــت و فەرمــان بــە مرۆڤــی 

مەســت و ســەرکێش و 

لەخۆبایی بدات وپێی بڵێت:‹‹بوەستە‹‹!!.

ــەی  ــی وردیل ــەک ڤایرۆس ــە ی ــرا ب ــیارێتییەش بەخ ــەو بەرپرس ئ

ژیــر و بەهێــز، تاکــوو مرۆڤــی داگیــرکار لــە جێــگای خــۆی 

تێــی  بــە ڕاشــکاوانە  ئەژنــۆ و  بیخاتــە ســەر  بوەســتێنێت، و 

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.

جێگاوبانــی  و  یاريكردنــی  ســتادیۆمەکانی  دەرگاکانــی 

گەشــتوگوزارى، چێشــتخانەکان، گازینــۆکان، ســینەماکان، پارکەکان 

بــە دەســتی خــودی خــۆی مــرۆڤ داخــران.

ــە  ــە، ب ــەت هەڵکێش ــتا هەناس ــوت: ئێس ــارەی زەوی گ ــە هەس ب

ــگ و  ــە ڕۆژ و مان ــە، ب ــاف ب ــین و س ــتا ش ــوت ئێس ــانی گ ئاس

ــەن. ــایی بک ــووڕێنەوە و ش ــتا بس ــوت ئێس ــتێرەکانی گ ئەس

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.

ــەر  ــەوە و ه ــۆت مبێن ــى خ ــە ماڵ ــرد »ل ــرۆڤ ك ــە م ــی ب فەرمان

ــەوە  ــێ بک ــری ل ــووی بی ــگوزار ب ــۆی ناسوپاس ــوە و ب ــت هەب چي

ــە عەشــقەوە  ــۆ ئــەوەی ب لەوانەیــە هێشــتا دەرفەتــت مابێــت، ب

ــت«. بژی

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



نوێترین ژمارەی گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
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فایلی ئەم ژمارەیە

ڕۆمان 
له  نێوان وتن و نیشانداندا

ماكسێنس فێرمین 
)بەفر، هەنگوین، کەمانچەڕەش( لە 

فایلێکی تایبەتدا

تابۆشكێنی  له شیعره كانی  
موفتی  پێنجوێنی دا

پەیوەندی 
مەستوورە، نالی و مەولەوی

ساڵی 

چوارەم

ترشینی 

دوەم

2019

ڕوانينێك لە كۆشیعری 
)خەون وا خۆى گێڕايەوە(ى 

سەباح ڕەنجدەر

ماکسێنس فێرمین

سەباح ڕەنجدەر

فۆکەس
ژمارە: 9 - نیسانی 2020
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چــارەنووســـی بــزووتــنـــەوە چەکدارییەکان
لە کوردستان و جیهان
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Revolutionary Armed Forces of Colombia People›s Army (FARC)

Túpac Amaru Revolutionary Movement

Shining Path

Polisario Front

Kumpulan Mujahidin Malaysia

Liberation Tigers of Tamil Eelam

Thomas Sankara

Zapatista Army of National Liberation

Lord›s Resistance Army insurgency

ڕێکخراوی فارک (1964)

رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ (1983)

سوپای میلیشیای گه لی پیرۆ (1995)

بەرەی پۆلیساریۆ (1973)

رێكخراوی توندڕه وی موجاهدینی كومبۆالن میلیتان له  مالیزیا (1995)

بزووتنەوەی بەورەكانی تامیل – ئیالم (1972)

بزووتنەوەی تۆماس سانکارا لە بۆرکینا فاسۆ (1983)

شۆرشی زاپاتیستەکان (1994)

سوپای خوداوه ند بۆ به ره نگاربوونه وه  له  ئۆگه ندا (1986)

كۆمۆنیسته  ماوییه كانی نیپاڵ (1995)

رێكخراوی توندڕە وی (كاخ)ی ئیرسائیلی (1968)

موجاهیدینی خەڵق (1965)

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر دۆسێیەکی تایبەت دەکات دەزگای ئایدیا دەریدەکات




