کۆڤید – نۆزدە  ،ڤایرۆیس کۆرۆنا  :سەلماندنێیک تر کە سیستیم
سەرمایەداری جێگای مەترسی یە بۆ مرۆڤایەت
ڕەوت جیهات کۆمۆنیست – ٥١ی ماریس  ،٠٢٠٢ئالێکس

وەرگێ :کامەران ئەحمەد
سەرهەڵدات نوت ڤایرۆیس کۆرۆنا و دواتر ڕێکاروکاردانەوەی چین دەسەڵتداری بۆرژوازی لەبەرامبەریدا
بۆمان دەرئەخەن کە چۆن هێەکات بەرهەمهێ لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا دووچاری مەرگ و
لەناوچوون ئەبنەوە .کاتێک چێ دووەمێ هێی ئابوری لە سەرتاسەری جیهان پێکدێنێت بەڵم چۆن لە
بەرامبەر پەتایەیک وەک ڤایرۆیس کۆرۆنا تویس ئیفلیج ئەبێت ،لە کاتێکدا زانسن دەرمانسازی کۆمەک
بە چوونەپێشەوەی سەرمایەداری ئەکات بەڵم بەهەمان شێوەی دەستەوەستان لە قەیرات ئابوری و
پیسبووت ژینگە ناتوانێت هاوڵتیات خۆی لە بەرامبەر پەتاو نەخۆشییەکاندا بپارێزت.
پەتای ڤایرۆیس کۆرۆنا تەنها یەکێک لە زنجێەی ئەو پەتا گوێزراوەو کوشندانەی وەک ئایدز(،)HIV
ئیبۆال(  ،)EBOLAسارس( ،)SARSمێس( ، )MERSتای السا( ، )Lassa Feverزیکا ()Zikaوایە کە لە
ماوەی پەنجا ساڵ رابردوودا سەریان هەڵداوە .بەهەمان شێوەی پەتا کوشندە نوێیەکات پیشێو لە
دەرئەنجایم ئەو گۆڕانکارییە کەشوهەوایانەی کە سیستیم سەرمایەداری لەم ماوەیەدا بە دوای خۆیدا
هێناویەت لە ڕێگای ئاژەلەوە گوێزراونەتەوە بۆ مرۆڤ ودواتر کوشندانەتر لە نێو مرۆڤەکاندا
بڵوووونەتەوە .ئێمە ئەمڕۆ لەهەر کاتێک زیاتر لە زنجێەی گرێدراوی ئاڵوگۆڕودابینکردت بەرهەم و
شارستانیداین  ،بۆ یەکەمێ جارە لە مێوودا کە زیاد لە نیوەی دانیشتوان لە شارەکاندا لە ژێر خانێیک
ناتەندروست و ژینگەیەیک ناخاوێندا ژیان ئەکەن.
بەهەمان شێوەی چێ کرێکارانێیک زۆر هەن کە نەک تەنها لە شارەکاندا چڕ بوونەتەوە بەڵکو لە چەند
هۆڵێیک پڕو ناتەندروستدا پێکەوە ژیان ئەکەن وەک کرێکارات فۆکسکۆن ( ) Foxconnکە هەر هەشت
کرێکاریان لە ژوورێکدا ئەژین .لەهەمان کاتدا گۆشن چەند ئاژەڵێیک کێوت ئەخورێن وەک ئەوەی لە شاری
وهات () Wuhanچێ ڕوویداوە و پێئەجێت بازاڕێیک نایاسات سەرچاوەی سەرهەڵدات ڤایرۆسەکە بێت.
ئەمە سەروای ئەوەی کە گۆڕین کەشوهەوا لەم ساڵنەی دوات و لەناووردت زۆرێک لە ناوچ ە
رسوشتییەکان و گەڕان بە دوای خۆراکدا ئاژەڵە کێویەکات ناچار بە ڕووکردن لە نێوشارەکان کردووە .شارە
چڕەکات هاوشێوەی وهان سەرچاوەیەیک بایس سەرهەڵدان و گەشەی پەتا کوشندەکانە و
چوونەپێشەوەی لە ڕاددەبەدەری پەیوەندییە جیهانیەکان هۆکارێیک باشە بۆ بڵوووونەوەو
تەشەنەسەندنیان لە دەرەوە.
ئەم بارودۆخە دەرئەنجایم کارکردەکات سیستیم سەرمایەدارییە کە لە پێناو کەڵەی زیاترو دابینکردت
بەرهەیم زیاد لە پێویست لە هەر گۆشەیەیک هەسارەکەدا بە دوای تێکدان و پیسکردنیەوەن.
لێککەوتە داڕمێنەرەکات ئەم بەرفرانیە جیهانییە لە جەنیک جیهات یەکەمدا کە سەرەتاکات ئەم کەوتن و
پوکانەوەی تیا دەرکەوت بە تەواوی سەلمێندران .لە کۆتات جەنگدا پەتای کوشندەی ئینفلەونزای ئیسپات
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سەری هەڵدا .نزیک بە یەک لەسەر یسی جیهات توشکرد و تەنها لە یس فازی(قۆناغ) دوای یەکدا بووە
گیانلەدەستدات نزیک بە پەنجا ملیۆن مرۆڤ .ڕێژەی مردنەکان پەیوەستبوون بەو بارودۆخە کوشندەیەی
کە جەنیک ئیمێیالیستەکان بە برسێن ،بەدخۆرایک ،ناخاوێن ،ومانەوەی سەروازات ناساغ (نەخۆش) لە
چاڵە ناتەندروستەکات بەرەی جەنگ و گوێزانەوەیان لە بەرەکاندا خوڵقاندیان کەزۆر کوشنداتر بوون ل ە
قۆناغ دواترو بوونە هۆکاری سەرهەڵدات ڤایرۆسەکە.
لە بارودۆخ ئێستادا هەموومان شایەدی گیانلەدەستدات زیاد لە  ٢٠ملیۆن مرۆڤێ بە هۆی ڤایرۆیس
ئایدز() HIVەو کە بووتە کوشندەیەیک هەمیشە ئامادە بە تایبەت لە ئافریکا .سەرواری پێشکەوتن زانسن
دەرمانسازی بەڵم ئایدز لە پەتایەیک کوشندەوە بووەتە پەتایەیک درێژخایەن ( مزمن) کە تەنها لە ساڵ
٠٢٥٨دا بەهۆی نەبووت چاودێری پێویستەوە بووەتە هۆکاری گیانلەدەستدات زیاد لە  ٧٧٢هەزار کەس.
زۆرێک لە نەخۆشیەکات تر کە زانسن دەرمانسازی ئەتوانێت چارەیان بکات هەر وەک خۆیان ئەمێننەوە
و ئەبنە گیانلەدەستدات زیاتر.
دەروارەی سەرهەڵدات چەند حاڵەتێیک سورێژە لە ئەمریکا ،بە تایبەت لە ساموئا( )Samoaو بایس گرنیک
بەرگری لەش و پەکخستن لە بڵوووونەوەی زیاتری ئەبیستێ ،بەڵم میدیا بێدەنگە لە ئاست توشبووت
زیاتر لە یس سەد هەزار مرۆڤ و گیانلەدەستدات زیاتر لە شەش هەزار منداڵ لە والت کۆنگۆ .لە کاتێکدا
دامەزراوە تەندروسن و چاودێرییەکان کە شایات بەزەت پیاهاتنەوەن ئەیانەوێت مامەڵە لەگەڵ پەتای
ئیبۆال بکەن.
ئەم پەتاو مردنانە هیچ گرنگیەکیان لە الیەن چین دەسەڵتدارەوە نییە لەبەر ئەوەی بە پێچەوانەی
پەتای ئەنفلوەنزای مەکسییک ساڵ  ٠٢٢٩و ڤایرۆیس کۆرۆنای ئێستا بە هەمان بڕ هیچ هەڕەشەیەیک
ئەوتۆ بۆ سەر بەرهەمهێنان و قازانج دروست ناکەن .بەڵم سیستیم سەرمایەداری هۆکاری خۆڵقاندت
ئەو بارۆخەیە کە ئەبنە سەرهەڵدات پەتا کوشندەکان :بۆ نمونە لەم بارەدا وڵتێیک ناجێگێی وەک کۆنگۆ
کە دەرئەنجایم ئەنجن ئەنجنکراوی چڵێیس هێە ئیمێیالسیتیەکانە بۆ سەرچاوە رسوشتیەکات وەک (
ئاڵتون ،ئەڵماس ،نەوت و کۆواڵت) کە بووتە گیانلەدەستدات بێشوماری مرۆڤەکان بە درێژات مێوویەک،
زیاد لە سەدا پەنجای بەرهەمە کانزاکات ڕەوانەی چێ ئەکات .ئەمە نمونەیەیک بەرچاوی ئەو ڕاستییەیە
کە داڕزان و لەبەریەکهەڵوەشاوی سیستیم سەرمایەداری لە ساتێکدا کە توانای کۆنێۆڵکردت قەیرانەکات
نییە و ئامادەیە جەنگێیک تری خوێناوی بەرپا بکات ئەخاتەڕوو ،لەبەر ئەوەی لەم ساتانەدا توانای
تێکشکاندت چین کرێکار نییە ،و چین کرێکاریش لە ئاستێکدا نییە کە خەباتەکەی سنورێک بۆ
هەڕەشەکات دابنێت .ئەم کاتانە هاوشێوەی ساتەکات داڕمان و لێکهەڵوەشاندنەوەی بلۆیک ئیمێیال ێیم
ڕوسیاو سەرهەڵدات پشێوی و جەنیک وڵتە نێوخۆییەکانە.
مانەوەی ( ئیفلیج منداڵ) پەیوەندی ڕاستەوخۆی بەم لێکێازانەوە هەیە ،کاتێک ڕێگری لە خەبات دژی
ئسوڵیەکان ئەگێێت،لەو کاتانەدا کە کرێکارات تەندروسن لە الیەن جیهادییەکانەوە وەک ئەوەی ل ە
پاکستان ڕوو ئەدات تێۆر ئەکرێن ،بانگەشەی زلهێەکان کە سەرکۆنەی ئەم کردەوانە ئەکە ن
دووڕووییەکە بۆیان ،بۆ خۆیان ئامادەن لەم ساتانەدا بە بەروڵوترین شێوە دەست بە بکوژو
بەکرێگێاوەکانیانەوە بگرن و بەکاریان بهێێ -هەروەکو چۆن بلۆیک ڕۆژئاوا لە ناکۆکیەکات لە بەرامبەر
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بلۆیک ڕوسیا لە ساڵەکات  ٥٩٨٢و دواتردا دەستیان بە موجاهیدەکات ئەفغانەوە گرت -لە ڕاستیدا تێۆری زم
یەکێک لە ناسێنەرەوەکات ناکۆیک ئیمێیالسیتەکانە لە کات لێکێازان.
لە جیات تەرخانکردت بودجە لە بواری خزمەتگوزاری تەندروسن و پەروەردە لە ئاسن جیهان بودجەی
بواری بەرگری لە ساڵ  ٠٢٥٩بە ڕێژەی  %٤لە چاو ساڵ  ٠٢٥٨زیادی کردووە .بۆ ئەمریکا و چێ
بەرزووونەوەی ڕێژەکە لە ئاسن  %٦و بۆ ئەڵمانیاش گەیشتۆتە  . %٩بڕو ڕێژەی پێشێن ( پرایۆرت)
چین بۆرژوازی بۆ کایەکات ژیان جێگای سەرنجە ،ڕێژەیەک کە موچڕکە بە گیات مرۆڤدا دێنێت ئەوەیە
کە لە کاتێکدا بودجەی سەنتەری کۆنێۆڵکردت پەتا( )Centre for Disease Controlلە ئەمریکا لە
رێژەی  ٨،٥٢ملیارد دۆالرەوە لە ساڵ  ٠٢٥٢کەم ئەکرێتەوە بۆ  ٦،٦ملیارد دۆالر لە ساڵ  ٠٢٠٢ئەمە لە
کاتێکدایە کە بودجەی بەرگری بە بڕی  ٧٢٨ملیارد دۆالر زیاد ئەکرێت .بودجەی بەرگری ساڵنەی چێ
بە بڕی  ٠١٢ملیارد دۆالر مەزەندە ئەکرێت لە کاتێکدا کە رێکخراوێیک وەک رێکخراوی تەندروسن جیهات
( )WHOتەنها بودجەی  ٥،١ملیارد دۆالری هەیە لە ساڵەکات ٠٢٥٧-٠٢٥٦دا.
درۆکردن و گەمژەت
هەر لەئێستادا چەندین نەخۆیس هەن کە لە کۆرۆنا زیاتر هۆکاری مردنن ،بەڵم چین بۆرژوازی کاتێک
ئەم نەخۆشییانە (وەک هەر نەخۆشیەک کە ئەکرێت ببێتە پەتای گشتگێ) بە مەتریس و کوشندە
ئەزانێت کە هەڕەشەی زیاتر لە بەرهەمهێنان و قازانج بکەن ،بۆ نمونە هۆکاری بەرزووونەوەی
نەچوونەسەرکار وەک ئەوەی ئێستا لە چێ ڕووئەدات.
زۆرێک لە نیشانەکات ئەم نەخۆشییە هەن کە ئەیانکەنە پەتایەیک گشتگێ ،خێا بڵوووونەوەی ،رسوشن
نەخۆشییەکە .ئەوەش گرنگە ئاماژەی ت بکەین کە نەخۆشییەکە لە شارێیک وەک وهان سەری هەڵداوە
کە شارێکە یانزە ملیۆن مرۆڤ تیایدا ژیان ئەکەن و لە تۆڕێک لە پەیوەندی توندتۆڵ بەرهەمهێنان و
گەشتیارت بە جیهانەوەی گرێداوە کە کارئاسات کردووە لە تەشەنەکردن و بەروەستێکە لە بەردەم
بڵونەبوونەوەی خێای بە هەموو جیهان .زۆر لە کات سەرهەڵدات ئیبۆال لە ئافریکا یان سەرهەڵدات
پەتای سارس لە  ٠٢٢٢ئەستەمێە کاتێک کە ئابوری و پەیوەندییەکان بەم ئاستەی ئێستا بەروڵونەبوون.
ژمارەیەیک زۆری کاردانەوەکان لە سەرەتای سەرهەڵدات ڤایرۆسەکەوە لە چێ بە بێبایەخ و نەزانییەوە
وەالنران .لە کاتێکدا دەسەڵتدارات چێ لە  ٠٦ی دیسەمبەری  ٠٢٥٩زانیارییە سەرەتاییەکات جینات
ڤایرۆسەکەیان بەدەست گەیشتبوو ،کە ئاماژە بە پێشینەی جینات ڤایرۆیس سارس ئەکەن  ،پەالماری
دکتۆر یل ویلیانگ ( ) Dr. Li Wenliangیان دا کە لە  ٢٢ی دیسەمبەردا مەتریس بڵوووونەوەی
ڤایرۆسەکەی ڕاگەیاندبوو .لە هەمان کاتدا ئاگاداری ڕێکخراوی تەندروسن جیهانییان کردەوە دەروارەی
مەتریس ڤایرۆسەکە .بەڵم دەسەالتدارات وهان زانیارییەکانیان لەسەر ئەم پەتا کوشندەیە شاردەوە و لە
ڕۆژەکات  ٥٨و ٥٩ی جەنیوەری  ٠٢٠٢ئاهەنیک گەورەی کۆووونەوە و خواردن و سەمایان بە بۆنەی
ساڵ نوت مانگییەوە ساز کرد ،وایان پیشان ئەدا کە پەتاکە لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێیک تر ناگوێزرێتەوە ،تا
ئەو کاتەی کە لە  ٠٢ی جەنیوەری دەرگاکات شارەکەیان بە تەواوی داخست بەڵم ئەو کاتانە پێنج ملیۆن
کەس  ،نزیک بەنیوەی دانیشتوات شارەکە  ،لە گەشتو پشووی سەری ساڵ نوێ بوون.

3|Page

ئەمە بووە هۆکاری توڕەتو بێاری خەڵک ،توڕەییەک لە دەوڵەت کە مەتریس ئەم پەتایە لە خەڵک
ئەشارێتەوەو پزیشکێک ناچاروە پڕکردنەوەی بەڵگەنامەیەک بە تاوات " بڵوکردنەوەی پڕوپاگەندە" پێش
ئاگادارکردنەوەی دەسەڵتداران کرا .ئەمە بووە سەرهەڵدات کەمپینێک بۆ ئازادی ڕادەروڕین لە چێ.
میدیاکان و سیاسەتمەدارات ڕۆژئاواش ئەم کەمپەینەیان بۆ هەلێک بۆ ئامۆژگاریکردن لە سوودەکات
دیموکرایس و ئازادی ڕادەروڕین قۆستەوە.
ئێمە ساتێک نابێت ئەوە لە یاد بکەین کە چین سەردەست ( چین بۆرژوازی) کەمێین دوودڵییان هەیە
بۆ درۆکردن و شاردنەوەی زانیاری ،تەنانەت ئەگەر ژیات مرۆڤایەتیش بخەنە بەردەم هەڕەشەو مەتریس
مەرگ هەرکات کە ویستیان ووۆیان بلوێو بگونجێت .کۆمپانیاکات دەرمانسازی هەڕەشە لە پشکنینەکات
دەرمانگەت ئەکەن کە گوایە سوودو قازانج ئەوان ئەخەنە بەردەم مەتریس ،تەنانەت ئەمە بە مانای
ئەوەشە کە هیچ ئاگاداریکردنەوەیەیک خەڵکیش ناکەن لە بارەی هەندێک دژە خەمۆکییە وە
( )antidepressivaکە بوونەتە هۆکاری چوونەسەری ڕێژەی خۆکوشێ لە نێوان تەمەن دەییەکان
() tienersو گەنجاندا ( بڕوانە کتێن  Bad Pharmaی بێ گۆڵداکر ،کتێبێک دەروارەی نادادییەکات
کۆمپانیاکات دەرمانسازت) .حکومەتەکات بەریتانیا و ئەمریکا بێشەرمانە درۆی گەورەیان دەروارەی چەک ە
کۆمەڵکوژییەکات عێاق بۆ سازکردت جەنگ لە ساڵ  ٠٢٢٢کرد .
دەوڵەت چێ زۆر خەمساردانە ڕەفتاری کرد کاتێک کە دەسەڵت خۆی ،دەرئەنجایم سیاسەت توندی
بێۆکراتیەت ستالین ،خستە پێش و سەروو تەندروسن و چاودێری ژیات خەڵک ،کە بووە هۆکاری ئەوەی
لەسەرەتا پەتاکە لە گۆزەدا سەری داپۆرسێ لە کاتێکدا ئەکرا سوود لە کات ببیێێت بۆ ڕێگەگرتن لە
تەشەنەو بڵوووونەوەی پەتاکە .ئەمە لە الیەک دڕندەت ڕژێمەکە پیشان ئەدات کە هیچ گوێ بە گیات
مرۆڤەکان نادات ،هەروەها لە الیەیک ترەوە گەمژەت خۆیان  ،چونکە کارکردن لە کات خۆیدا نەک هەر
گیات مرۆڤەکات ئەپاراست بەڵکو لە هەمان کاتیشدا ڕت لە داڕمات زیاتری ئابوریش ئەگرت -ئەکرا
چاوەڕوات ئەم هەنگاوەمان بکردایە – کە ئاسن زیات جێوڕت چین وەک هێێیک گەشەسەندوو بە
دەستپێشکەری و لێدات زەنیک ئاگادارکردنەوە لەسەر ئاسن جیهات کەمێ بکردایەتەوە .
کاردانەوەی گەمژەت چێ بەرامبەر پەتاکە ئەکرێت پەیوەست بە پارانۆیای(بێکردنەوەی ناتەندروست )
لەدەستدان و کۆنێۆڵکردت هێەوە بکەین ،پارانۆیەک کە لە کەمپە گەورەکات کارکردن و کەمپەکات
چاکسازت ئیگۆرەکان و کەمینەکات ترەوە سەرهەڵئەدەن ،لە مەییل بۆ تەکنەلۆژیای ناسینەوەی
دەموچاو ،و سیستیم بیمەی کۆمەڵیەت ،و فشار بۆ خۆوە بەرپرسیارزانین خەڵک خۆیان ،کە لە پێناو
پاراستن جێوڕێ و پایەی دەسەالتدارێن خۆی لە ئاسن دنیا ناتوانێت دان بە بووت گرفتەکان و
مەترسیەکاندا بنێت.
ڕێکارە تەندروستییە سەرکوتگەرەکان
کەرەنتینەکردت زیاد لە یانزە ملیۆن دانیشتووی وهان لە ڕێگای داخستن تەواوی ڕێگاکات گواستنەوەوە و
دانات بەروەستەکات هاتووچۆ لە پێشینەن ئەنجامدات ئەم ڕێکارانە و لە الیەیک تر کاتدا ڕێگەدان بە نیوەی
دانیشتووات شارەکە تا بە جن بهێڵن ،بارودۆخەکە دژوارتر ئەکات .دروستکردت دوو نەخۆشخانەی نوێ
کە  ٠٦٢٢قەرەوێڵە لە خۆ بگرێت لە ماوەی دە ڕۆژدا جگە لە پڕووپاگەندەیەیک سەرنجڕاکێش هیج تر
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نییە .وەک دەستکەوتێیک سەرنجڕاکێیس بواری ئەندازەسازت دێتەپێش چاو (تەنانەت ئەگەر لە کات
خۆشیدا تەواو نەکرێت)  ،بەڵم ئەمە ناکاتە فەراهەمکردت ئامێەکات پشکنێ ،یان دابینکردت پزیشک
ویاریدەدەرو پەرستاران کە بۆ بەڕێوەبردت نەخۆشخانەکە پێویسێ ،تەنانەت ئەگەر پڕکردنەوەیس بێت
بە پزیشکات سوپاو خۆوەخشەکان لە ناوچەکات تر .لە وهان و ناوەندەکات کەرەنتینەکردن کە سەرجەم
پڕکراون لە هەزاران توشبوو تەواو ماندوون ،ژمارەیەیک زۆر توشبووان سەرواری نەخۆشخانەش ناتوانن
بێنە ناوەندەکات کەرەنتینەکردن .نەخۆشەکات تر بە هۆکاری تر(جگە لە ڤایرۆیس کۆرۆنا)  ،بۆ نمونە
وەک شێپەنجە ،ناتوانن بێنە نەخۆشخانەکان لەبەر ئەوەی هەموو قەرەوێڵەکان پڕن .نەخۆشەکات تر
یان ئەوانەی کە لە لێواری ئازاری مەرگدان لە ناوەندەکات کەرەنتینەکردن لە چاودێرت پەرستارت
بەهرەمەند نێ .ناوەندەکان سەدان ناساغیان لە دەوری یەک کۆکردۆتەوە ،لەسەر جێگاو دۆشەک
تەنانەت ڕاخراو لەسەر زەوی ژوورەکان ،بە دەمامیک پەڕەت جێگووماناوت(ناتەندروست بە تی پێوانەکان
ستانداردەکان) پڕکراون ،بە ت بووت دەستشۆرو ئاودەسن گونجاو ،تەنانەت هەندێک جار ئاودەست وخۆشۆری سەفەری کە لە دەرەوەی سەنتەرەکان دانراون .لێە زۆر بۆمان ڕوون ئەبێتەوە کە تەنانەت
ئەگەر یەکێکیش ناساغ نەبێت و ڕوو لەوێ بکات ئەبێتە هەڵگری ڤایرۆسەکە .کەسانێک کە ج ن
گومانن لە هەڵگرتن ڤایرۆسەکە بە زۆر لە ناوەندەکات کەرەنتینەکردن دەئاخێێن ،هەواڵەکان باس لە
گیانلەدەستدات منداڵێیک کەمئەندام ئەکەن کە پاش ئەوەی دایکو باوکە گوماناوییەکەی ڕاپێج
ناوەندێک ئەکرێت لە بەر ت خزمەت و لە برسانا گیان لەدەست ئەدات ،ئەمە وەک ڕاهێنات خەڵک
لەسەر توندوتێی دەمودەزگای پۆلییس و دەوڵەت وەک لە گرتنەبەری ڕێکاری تەندروسن بۆ یارمەتیدات
خەڵک دێتە پێش چاو.
کۆکردنەوەی خەڵك بەم شێوەیەی ئێستا لە ناوەندەکات کەرەنتینەکردن ،کە تەنها ئەکرێت ببنە
سەرچاوەی توشبوون بە ڤایرۆسەکە ئەو نەخۆشخانانەمان بێ ئەخەنەوە کە لە سەدەکات نۆزدەدا لە
ئەوروپا بۆ هەژاران دروست ئەکران کە ببوونە سەرچاوەکات هەوکردن و بڵوووونەوەی زیاتری بەکێیا.
هەروەک چۆن لە سەدەکات حەڤدە تاکو نۆزدە ژمارەیەیک زۆری دایکات دوو گیان بە هۆی نەخۆیس
( ) kraamkoortsو کەمتەرخەیم لە پاکوخاوێن گیانیان لەدەست ئەدا.
کەیم ئامێە تەندروستییەکان و پشکنێ لەگەڵیدا جلووەریک خۆپارێزت بۆ کارمەندات نەخۆشخانەکان لە
پزیشک و یاریدەدەرو پەرستارەکانەوە کە بەدرێژات چەندین کاتژمێ ماندووانە کار ئەکەن ئەکرێت بە
ئاسات دەرگێی نەخۆشییەکە بێ ،هەرئێستا زیاد لە  ٥٧٢٢کارمەند لە کات کارکردنیان توشبوون کە ل ە
نێویاندا شەشیان گیات لەدەستداوە.

لەناووردت ناتەواوانەی نەخۆشییەکە
گومات تێدا نییە لە بارودۆخێیک وادا ژمارەیەیک زۆری توشبووان کە ئەکرا بە چاودێرت تەندروسن باشەوە
ڕزگار بکرێن گیان لەدەست ئەدەن .ژمارەی قوروانییەکات وهان دوو ئەوەندە زیاتر لە هەر جێیەیک ئەم
جیهانەن .بەالم دەسەڵتدارات چێ لە خستنەڕووی ژمارەی ڕاستەقینەی توشبووات پەتاکە بەردەوامن لە
درۆکردن ،ژمارەکان جێگای گومانن چونکە هەموو حاڵەتەکان دڵنیاناکرێنەوە ،هەر بەم هۆیەوەیە کە لە

5|Page

 ٥٥ی فێێیوەریدا ژمارەی توشبووەکان لە وهان  -کاتێک ژمارەیەیک زۆر بە ت تێست وەرگێان-
بەرزووونەوەیەیک بێئەندازە بە خۆیەوە ئەبینێت .ووەمەش ژمارەی تۆمارکراوات توشبوو بەرزوۆوە بۆ زیاتر
لە شەست هەزار کەس.
پێئەچێت ژمارەی توشبووات پەتاکە هەر ناڕۆشن بن لە چێ .بە پێچەوانەی سنگاپوورەوە کە وڵتێیک
دەوڵەمەندەو لە تۆڕێیک بەروڵوی پەیوەندی جیهانیدایە ،لە پەتای ساریس ٠٢٢٢ەوە ئامادەسازی بۆ
ڕوووەڕووووونەوەی پەتا ئەکات ،بەڵم ژمارەیەیک زۆری وڵتات هەژارنشێ هیچ ئامادەسازییەکیان
نەکردووە .پرۆفیسۆرێیک شارەزا لە زانسن پەتا لە زانکۆی هارڤارد ڕایگەیاند" هەر وڵتێک کە هاتوچۆی
لەگەڵ چیندا هەیە و هیچ توشبوویەیک نەدۆزیوەتەوە ئەبێت زۆر خەیم خۆی بێت" .بۆ نمونە
ئیندۆنیسیا نزیک بە  ٠٢٨دانیشتووی خۆی لە وهان گەڕاندەوە و بە درێژات دوو هەفتە کەرەنتینەی
کردن ،بەڵم تێسن نەخۆشییەکەی نەکرد چونکە تێچوویەیک زۆری ئەوێت .ئەی خ بڵێێ دەروارەی
بازرگانە ئەفریکاتیەکان و ئەو کڕیارانەی کە لە( ڕێگای ئاوریشیم نوێ -یەک پشتێنەو یەک ڕێگا) ە وە
وابەستەی چیێ .چەندەها شوێن تر هەن کە بەهرەمەند نێ لە ژێرخات تەندروست و گونجاو بۆ
چاودێریکردت توشبووات ڤایرۆسەکە.
ئەوەی جێگای سەرنجە ،ڤایرۆسە نوێکە لە  ٥٠ی جەنیوەری لە ڕووی هێڵکاری جێنیتیکەوە زیاتری
لەسەر زانرا ،هەنگاوی دواتر ئەوەیە کە دامەزراوەی' هاوپەیمات بۆ ئامادەسازت پەتای نوێ'( )CEPIکە ل ە
ساڵ ٠٢٥٧ەوە دوای بڵوووونەوەی پەتای ئیبۆالی ڕۆژئاوای ئەفریکا کار بکات لەسەر ئامادەکردت
پێکوتەیەک (لقاح) بەو هیوایەی لە کات بڵوووونەوەی پەتاکە یان تەشەنەکردن ودەرکەوتن وە ک
پەتایەیک وەرزت(هاوشێوەی هەڵمەت) ئامادە بێت .کاتێک کە ئەم بابەتە ئەنوسێ بە گرتنەبەری
ڕێچکەیەیک( میثۆد) نوێ کار لەسەر دروستکردت پێکوتەیەک ئەکرێت .ئەم ڕێگایە پارێزراو و دڵنیاترە
وەک کارکردت ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڤایرۆسێیک مەترسیدار ،و هاوکاری خێاتری کردووە لە بەرهەمهێات
پێکوتە بۆ پەتاکات زیکا ،ئیبۆال ،سارس و مێس .بێگومان ئەبێت سەرەتا لە باری کاریگەری و پارێزراوییەوە
تاقیبکرێنەوە و دواتر بۆ مرۆڤە توشبووەکان بەکار بهێێێن و ئەمەش پێویسن بە کاتە.
بەڵم ئەم توانا سەرسوڕهێنەرەی هێەکات بەرهەمهێنان کۆتات چێۆکەکە نییە .کورتهێنانێیک زۆری کارگا
بەرهەمهێنەرەکات پێکوتە هەن .گومات تێدا نییە کە حکومەتەکان کە دەرگری ئەم پەتا کوشندەیەن تا
ئەو کاتەی کە پێداویستییەکات ناوخۆییان پڕ ئەکەنەوە لە ژێر ناوی پاراستن ئەمن قەویم دەست ناکەن
بە ناردنە دەرەوەی پێکوتەکان بۆ والتات تر .پێویستە لەسەر دامەزراوەی ( )CETIپالت گونجاوی بۆ
دروستکردن پێکوتە لە چەندین شوێن جیهان هەبێت.
دەرهاویشتە ئابورییەکان
ئابوری چێ چووەتە باری وەستات تەواوەتییەوە لەبەر ئەوەی تەواوی ڕێگاکات وڵت داخراون بۆ
ڕێگەگرتن لە تەشەنەکردت زیاتری ڤایرۆسەکە .وەک کاردانەوەیەک لە بەرامبەریدا دەوڵەت پەمن دارات
بواری ئابوری ئەکات ،سەرپەرشتیاری میلیل بانکەکان بە دوای ئاسانکردنەوەی ڕێکارەکانەوەن بۆ قەرزە
داواکراوەکان .چێ هەرئێستا بەرپرسیارە لە دابینکردت  %٥٦ی بانیک ()BNPزیاد لە چوارئەوەندەی ئەو
بڕەی کە لە ساڵ ٠٢٢٢دا و لە کات سەرهەڵدات پەتای سارسدا پێویست بوون ،لە کاتێکدا کە بانیک
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( )BNPبە ڕێژەی  %٥بەهاکەی خۆی لەدەستداوە .هەرئەمڕۆ ئابوری چێ بە بەراورد لەگەڵ ٥٧ساڵ
ڕابردوودا زۆر لەوە زیاتر وابەستەی زنجێە دابینکردنەکات بەرهەمهێنات جیهانییە .هەرئەم هۆکارەیە کە
کارگەی هیوندای ( )Hyundaiبۆ دروستکردت ئوتۆمبیل ناچار بە داخسێ کرد لە کۆریای باشوور،
هەروەها کۆمپانیای نیسات ناچار بە داخستن لقێک لە یایان کرد  ،و کۆمپانیای فیات-کرایسلەر(Fiat-
 )Chryslerیش ناچار بڵوکردنەوەی ئاگادارییەک بۆ داخستن هەندێک لە بەرهەمە ئەوروپییەکات کرد.
بەرهەمهێنات تەلەفۆنە زیرەکەکان ئەمساڵ بە رێژەی  %٥٢دادەبەزن .کەرتەکات قوماش و چنێ ( چێ
بەرهەیم %٤٢ی هەموو جیهان دابێ ئەکات) و هەموو بەرهەمەکات مۆویالت و دەرمانسازی و
جوانکارت کاریگەرییان لەسەر دائەنرێت .ئەمە جگە لە بواری گەشتوگوزارت.
ئێستا کە چێ ڕێژەی  %٠٢ی دەرهێنات کانزا لەسەرتاسەری جیهان لەخۆئەگرێ .هەوڵ ئەدات ل ە
ڕادەستکردنەکات نەوت ،گاز ،خەڵوز کە پێویسن تیان نییە پەشیمان ببێتەوە .پشیک کۆمپانیا
ئەمریکیەکان کە زۆر کاریگەر بوون بە فرۆشییەکات چێ بە ڕێژەی %١ی بەهای خۆیان لەدەستداوە .لە
جەنیک بەردەوام ونەبڕاوەی بازرگات کردنیان لەگەڵ ئامریکا بە کاتێیک نەگونجاو خراپ بۆ ئابوری جیهان و
خۆشیان تێئەپەڕێت.
ئەم ڕووداوانە بۆ ماوەیەیک درێژخایەن چێ ئەکەن بە یەکێک لە ناباوەڕترین هاووەشە بازرگانەکان لە
بواری سەرمایەگوزارت و ،بۆ ماوەیەیک کەمێ ئەیانکاتەوە بە هاووەشێیک بارزگات ئیمێیالسن کەم بەهێو
دەسەڵت بۆ کڕیارەکات لە پرۆژەی سێاتێی ڕێگای ئاوریشمن  ،هەموو ئەمانە هەموویان گرێدراون ب ە
مەودای خێات ئاسانکردنەوەی بارودۆخە ئابورییەکەی لە داهاتوودا.
چارەنویس ئەم ڤایرۆیس کۆرۆنایە هەرچییەک بێت ،ببێت بە پەتایەیک گشتگێوسەرتاپای گۆی زەوی
داتەنێت ،یان وەک هاوتاکەی سارس ناووچێت ،یان ببێت بە پەتایەیک وەرزی و جارجارە دەرکەوێتەوە،
ئەم پەتایە یەکێک لە زنجێەی ئاگادارینامەکات ترە بۆ ئێمەی مرۆڤ کە سیستیم سەرمایەداری بووەت ە
مەترسیەیک جدی بۆ سەر مرۆڤایەت و ژیانکردن لەسەر ئەم هەسارەیە.
تواناییە مەزنەکات هێەکات بەرهەمهێنانو لە نێویاندا زانسن دەرمانسازت لە جیات پارێزگاریکردنمان لە
نەخۆیس و پەتا درمییەکان بە شێوازێیک تاوانکارییانە سەرگەریم ڕاوکردت قازانج و خزمەتکردن بە
سوودپەرستییە .خزاندت ژمارەیەیک زۆرتری دانیشتووان بەهەموو لێکەوتە مەترسیدارەکانیانەوە ل ە
شارەگەورەکان بوار بۆ سەرهەڵدات پەتای کوشندەتر ئەکەن ،مەترسیەکات سیستیم سەرمایەداری تەنها
لێەدا کۆتاییان نایەت ،بەڵکو مەتریس پیسبوون و تێکدات ژینگە ،و سەرهەڵدات جەنگە خوێناوییە
ئیمێیالیستییەکانیش بە دوایدا لە ئارادایە.
ئالێکس
 ٥١ی ماریس ٠٢٠٢
ڕوونکردنەوەکان:

7|Page

دەوڵەت ساموای سەروەخۆ دەوڵەتێکە لە ئۆقیانووس ،لە ساڵ ٥٩٦٠ەوە سەروەخۆی لە
نیوزلەندا وەرگرتووە و خاوەن دوو دوورگەی گەورەیە.
-

ئیگۆرەکان یەکێک لە کەمینە نەتەوەییەکانە لە چێ و دووچاری چەوساندنەوەی زۆرن.

ڕێگای ئاوریشیم نوێ یان یەک پشتێنەو یەک ڕێگا  ،ڕێڕەو و پێشنیازێیک نوت چێ بوو بۆ
گەشەپێدان و بازرگانیکردن لە نێوان زیاد لە شەست وڵت.
نەخۆیس ( )kraamkoortsجۆرێک نەخۆیس بوو لە نێو دایکات دوو گیان کە تازە منداڵەکەیان
ئەبوو لە سەدەکات حەڤدە تا نۆزدە سەریان هەڵدا و بووە هۆکاری گیان لەدەستدات ژمارەیەیک زۆریان
بەهۆی کەمتەرخەیم لە خاوێن ،ئێستا ئەو نەخۆشییە زۆر بەدەگمەن هەیە بەهۆی پاکوخاوێن و
بەکارهێنات ئەنن بایۆتیک.
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