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ئایا پەتایی جیهانی کۆڤید ١٩ کۆتایی هاتووە؟ 

 چۆن ڕۆژنامەنوسان دەتوانن بەرپەرچی ئەو خۆڕازیبوونە
بدەنەوە کە لە پەرەسەندنی پەتای کۆڤید-١٩دا ڕوودەدەن؟

ل�رەدا هەندێ ئەفسانە و ڕاستی هەیە دەکرێ
بەکاربه�نرێ بۆ وەستان دژی ئەو پ�ۆپاگەندەی کە دە��

پەتایی جیهانی کۆڤید ١٩ کۆتایی هاتووە. 

کەواتە، کۆڤید ١٩ کۆتایی هاتووە؟ نەخ�ر، بە“

د�نیایەوە کۆتایی نەهاتووە ...... “لە هیچ

شو�ن�ک کۆتایی نەهاتووە ئەگەر لە هەموو

 ”شو�ن�ک کۆتایی نەیەت

تیدۆرس ئەدانۆم گ�بریسۆس، بەر�وەبەری گشتی، - 

ڕیکخراوی تەندروستی جیهانی، لە ٧٥ـەمین کۆبونەوەی

.تەندروستی جیهانی، ئایاری ٢٠٢٢

کەیسەکانی کۆڤید ١٩

بەرو کەمبوونەوە دەچ�
لە جیهاندا.

ب�وبوونەوەی ڤایرۆسی

سارس لە ژ�ر کۆنت�ۆڵ

دایە لە زۆر و�ات و لە
جیهاندا، تووشبوون

کەم دەب�تەوە. 

گۆڕاوە نو�کانی
ڤایرۆسی سارس

مەترسی کەمتر دەب�

چونکە ئەمە ش�وازی
کاری پەرەسەندنی

ڤایرۆسییە.

ئەفسانە
ئەو کەیسانەی راپۆڕت دەکر�ن بەرو زیاد بوون
دەچ� لە نزیکەی ٧٠ و�ات لەهەموو ناوچەکان،

هەرچەندە ژمارەی ت�ستەکان زۆر کەم بۆتەوە. 

زۆربوونی ژمارەی گواستنەوەی ڤایرۆس هەتا ئەگەر چەند

و�ات�کی کەمیش ب�ت واتای ئەوە دەدات کە مردن زۆر

دەب� و مەترسی دروستبوونی گۆڕاوی تر دەکر�ت.

پەرەسەندنی ڤایرۆسەکان بەهۆی کەمبوونەوەی ت�ست و

ڕ�کخستنی جینۆمەکانەوە بەب� دەستنیشانکردن دەڕوات.

و�اتان خۆیان دەکەنە بەردەم ئەگەری کاریگەرییە

جددییەکانی تەندروستی گشتی لە جۆرە نو�یەکانەوە.

 

دوای دوو ساڵ لە ب�وبوونەوەی پەتا جیهانیەکە، کایگەری

گۆڕاوەکانی ڤایرۆسی سارس جیاواز دەب� لە ن�وان

نەخۆشی سەخت ومردن بۆ مامناوەند یان کەم یان هیچ

نیشانەیەکی نیە. ناتوانرێ پ�شبینی ئەوە بکر�ت کە چەند

ئەم پەتا جیهانییە بەردوام دەب� یان چۆن ڤایرۆسەکە

پەرەدەست�ن�ت.
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https://www.un.org/coronavirus
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly
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ڕابۆڕتی مردن بە

کۆڤید ١٩ لە

جیهاندا

کەمبۆتەوە. 

دوای ئەوەی ٦٠٪ ی

دانیشتوانی جیهان ڤاکسین

کراون دژی کۆڤید ١٩، بەرگری

دانیشتوان نزیکە بۆ دروست

بوون. 

پەتا جیهانیەکە هیالک بووە و
پ�شبینی دەکرێ کە توانای

نەماوە شەپۆلی تری هەب�ت لە

داهاتوودا.

مردن بە کۆڤید ١٩ ڕاپۆڕت نەدەکرا لە ڕابردوو دا و بەردوامە لە

ڕاپۆڕت نەکردن لە زۆربەی و�اتان. ڕاپۆڕتەکانی مردن لە

بەرزبوونەوەدایە لە ئەفریقا چونکە ر�ژەی ڤاکسین وەرگرتن
کەمترینە. ژمارەیەکئ زۆر کەم هەیە لە کەرەستەکانی ت�ست کە

بەردەستە بۆ و�اتانی کەم دەرامەت. ئەو دەرمانانەی کە

پ�شکەوتووە تا ئ�ستا بۆ چارەسەری کۆڤید ١٩ تەنها بەردەستە

لە چەند و�ات�کی دیاریکراو.

نزیکەی یەک ملیار مرۆڤ لە و�اتانی کەم دەرامەت

ه�شتا ڤاکسین نەکراون تا ناوەڕاستی ٢٠٢٢. تەنها

٥٧ و�ات ٧٠٪ی دانیشتوانی ڤاکسینیان وەرگرتووە-

زۆربەی و�اتانی داهات بەرزە.

ڤایرۆسی سارس کۆڤید-٢، بە پ�ی وتەکانی دکتۆر

گ�بریسۆس،” لە هەموو الدان�کدا ئ�مەی تووشی

سەرسۆڕمان کردووە- ڕەشەبایەکە کە کۆمە�گاکانی

پارچە پارچە کرد دووبارە ودووبارە، کەچی ه�شتا

ناتوانین پ�شبیی بکەین کە ر�گاکەی، یان توندیەکەی

چۆنە”، 

لە زۆر و�اتان و کۆمە�گاکان، ه�شتا بەرگری لەش الوازە.
هۆکارەکانی لە ن�وان زانیاری هە�ە دەربارەی ڤاکسین بۆ

پابەند نەبوونی سیاسی، و بەربەستەکانی ژ�رخانی ئابووری کە

دەب� سەربکەو�ت بە سەریدا بۆ ئەوەی ڤاکسین بگات بۆ

دەستی هەموو هاوالتیان. 

زۆربەی خە�ک زانیاریان

هەیە لەسەر ڕاستیەکانی
ڤاکسینەکان وهەو�ەکانی

ڤاکسین کردن زۆر

سەرکەوتووە.

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەو هە�ە ت�گیشتنانەی کە دەب� ڕاست بکر�نەوە دەربارەی باری ئیستای پەتایی جیهانی کۆڤید ١٩، سەیری ئەم 
دیالۆگە میدیایە بکە کۆڤید ١٩ کۆتایی نەهاتووە لە ڕۆژهە�ات و باشوری ئەفریقا کە بەستراوە لە ٢٥ی ئایاری ٢٠٢٢. لە دیالۆگەکە، پ�ۆفیسۆر
سالم عبدالکریم زانای پەتاکان و پسپۆڕی نەخۆشیە گواستراوەکان تیشک دەخاتە سەر ئەوەی کە چۆن (وکەی) دەب� ڕۆژنامەنووسەکان

چیرۆک وهەوا�ەکانی کۆڤید ١٩ بەردەوام لە ئەجیندای هەوا�ەکانیان ب�ت. ئەو پ�شنیاری گۆشەی چیرۆکی جیاوازی کرد لە دەوری  نیشانە

جیاوازەکانی کۆڤید ١٩. خەم�ندنی مردنە زۆرەکان، کۆڤیدی در�ژخایەن، باری نەخۆشیەکە، کاریگەریە کۆمە�ایەتی و سیاسیەکانی پەتاکە،

 .”سوودی تاک وکۆمە�گا لە ڤاکسینەکان وت�گەیشتنی “ بە زیرەکی بژی لەگەڵ ڤایرۆسەکە
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https://youtu.be/8lNUaT978GY

