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7#      بو�ــتــ�نــى مـــرۆیــى 

ئ�م بو�ت�ن� دوایین داتا ل�بارەى دەنگۆى دەستنیشانکراو ل� ن�و ئاوارە نیوخۆیی�کان ل�
باکورى ع�راقدا دەخات� ب�ردەستى ڕ�کخراوە مرۆیى و ت�ندروستیی�کان. ئامانجى ئ�م
بو�ت�ن� بریتیی� ل� ب�رەنگاربوون�وەى "پ�تاى زانیارى" ل�بارەى کۆڤید-١٩ و ئ�و دەنگۆ و
زانیاریی� ه��ن�ى کاردەک�ن� س�ر گ�یشتن ب� خزم�تگوزاریی� س�رەتایی�کان و هاریکارى
کۆم��گا دۆخه�ستیارەکان ل� ع�راقدا. ه�روەها دەی�و�ت ڕ�نو�نى بکات و باس ل�و
ه�و�ن� بکات ک� بۆ هۆشیارکردن�وە ل�بارەى م�ترسیی�کان و ب�شداریپ�کردنى کۆم��گا
دەدر�ن ل� چوارچ�وەى ب�دەم�وەچوونى کۆڤید-١٩دا. ه�روەها ه��دەست�ت ب�
خستن�ڕووى دەنگۆ ب�رب�وەکانى ن�و تۆڕە کۆم��ی�تیی�کان ل� مانگى ت�مموزى ٢٠٢٢دا ل�
ع�راق. تاکو ئ�ستا ١٥٠ دەنگۆ کۆکراون�ت�وە. زانیاریی�کان ل� ڕیگ�ى پۆل�نکردنى ک�یسى
کۆم���کان�وە ل�گ�ڵ ئاوارە ن�وخۆیی�کان و چ�ندین پ�یج و گروپ و ه�ژمار ک�
ب�کاره�ن�ر�کى زۆریان ه�ی� ل� ف�یسبوک و ت�ل�گرام و تویت�ر و ئینستاگرام و تۆڕە

کۆم��ی�تیی�کانى تردا کۆکراون�ت�وە.

  Rooted in Trust 2.0 پ�ش�کیی�ک ل�بارەى پ�ۆژەی

Rooted in Trust 2.0 پ�ۆژەی�کى ڕ�کخراوی ئینت�رنیوزە ک� ل� الی�ن نوسینگ�ى

کاروبارى مرۆیى س�ر ب� دام�زراوەى ئ�مریکى بۆ پ�رەپ�دانى ن�ودەو��تی کۆم�ک

دەکر�ت و ئامانج�ک�ى ب�رەنگاربوون�وەى ئ�و ب�وبوون�وە خ�را و زۆرەى دەنگۆ و

چ�واش�کاریان�ی� ل�بارەى ڕ�کارە ت�ندروستیی�کانى کۆڤید-١٩ و ڤاکسینی

کۆڤید-١٩ەوە ک� پ�شتر و�ن�ى ن�بووە ل� ن�و ئ�و دانیشتووان� دۆخ ه�ستیاران�ی

زەرەرم�ندى ق�یران� مرۆیی�کانن. ل� ع�راقدا، Rooted in Trust ل�گ�ڵ میدیا و

ڕ�کخراوە کۆم��ی�تیی�کان و کارەکت�رەکانى بوارى ت�ندروستى و مرۆییدا کاردەکات

بۆ ئ�وەى ژینگ�ی�کى زانیارىی ت�ندروستتر بنیات بن�ن ک� تواناى ب�دەم�وەهاتنى

پ�داویستیی�کانى ئاوارە ن�وخۆیی�کانى ل� باکورى ع�راقدا ه�ب�ت ب� ئامانجى

ڕ�گریکردن و ک�مکردن�وەى زانیارىی چ�واش�کار و نادروست. 

ل�بارەى ئ�م بو�ت�ن�وە  

تـــ�وەرە ســ�رەکـیـیـ�کـان

ســـ�رچـــاوەی دەنـگــۆکـــان

2022ت�مموزى ع�ـــراق

دەنـگـۆی ه���150
کــۆکـراوەت�وە



01.
دەمامک (ماسک)

ل�ع�راقدا، دەنگۆ ل�بارەى دەمامک�وە ه�ر ل� س�رەتاوە هاوشان بووە ل�گ�ڵ کۆڤید-١٩.

ئامۆژگاریی�کانى ڕ�کخراوى ت�ندروستى جیهانى و ناوەندەکانى کۆنت�ۆ�کردن و ڕ�گریکردن ل�

ن�خۆشی ڕوونن: دەمامک ب�وبوون�وەى کۆڤید-١٩ کۆنت�ۆڵ دەکات.  دەتوانین ب��ین ڕ�کارە

خۆپار�زیی�کانى دژ ب� کۆڤید-١٩ى وەک دوورەپ�ر�زى ج�ست�یى و ڕ�کارەکانى پاکوخاو�نى و

ب�کاره�نانى دەمامک ل� شو�ن� ج�نجا��کاندا ل� سا�ى 2022 دا تا ڕادەی�کى زۆر ن�ماون.

ل�میانى ب�شداریکردنماندا ل�و چاالکى و گفتوگۆیان�ى ن�و ک�مپ�کاندا ک� ل� الی�ن

هاوب�ش�کانمان�وە ر�کخرابوون،  خ��کى گوزارشتیان ل�وە دەکرد ک� گوایا ئ�م� ل� قۆناغى

پاش کۆڤید-١٩داین و ل�ب�ر ئ�م�ش� ک� چیتر ڤایرۆس�ک� مای�ى ترس نیی� و ه�ر بۆی�

پ�ویست ب� ب�کاره�نانى دەمامک ناکات.  

ئ�م دەنگۆی� ل� ه�ژمار�کى زۆر چاالک ل� تۆڕى کۆم��ی�تى ت�لیگرامدا ب�وکراوەت�وە و

زانیاریی�کى ه���ى دووبارە کردبووەوە ک� ل� سا�ى 2020دا پۆست کرابوو و ئاماژەى ب�وە دەدا

ک� ب�کاره�نانى دەمامک دەب�ت� هۆى تووشبوون ب� ش�رپ�نج�ى سیی�کان.ئ�م�ش هاوکات

بوو ل�گ�ڵ ئ�و ڕووما�� ب�رفراوان� میدیایى و گفتوگۆى چ�ى ن�و تۆڕە کۆم��ی�تیی�کان ل�

بارەى ب�رزبوون�وەى ڕ�ژەى ش�رپ�نج� ل� س�رانس�رى و�تدا.   

ه�ند�ک ل� دەنگۆکان وایان نیشاندەدا ک� کۆڤید-١٩ و ڕ�کارەکانى خۆپاریزى بوون�ت� هۆى

ب�رزبوون�وەى ڕ�ژەى تووشبوون ب� ن�خۆشى ش�رپ�نج� ل� ن�و کۆم��گادا. ل�ڕاستیدا، ڕەنگ�

ئ�م ب�رزبوون�وەی� پ�یوەندى ب� خراپبوونى ق�یران� ژینگ�یی�کان�وە ه�ب�ت وەک پیسبوونى ئاو

و خۆ�بارین و ل�گ��یدا ک�مى خزم�تگوزاریی� ت�ندروستیی�کان ل� ن�خۆشخان� گشتیی�کان؛ ب�

پ�ى گوت�کانى ب�ڕ�وەب�رى ن�خۆشخان�ى هیواى تایب�ت ب� ش�رپ�نج�، س�رچاوە دارایی�کان

ل�گ�ورەترین ن�خۆشخان�ى ش�رپ�نج�ى ع�راقدا ب�رەو ن�مان دەچن[1]. ب�م ش�وەی�ش،

خ��کى س�رنجیان زیاتر چوووەت�وە س�ر ن�خۆشیی� در�ژخای�ن�کانى تر وەک ش�رپ�نج� ل�گ�ڵ

ک�مبوون�وەی�کى ب�رچاوى ئ�و م�ترسییان�ى کۆڤید-١٩ دروستیان دەکات.  

چی ل� پشت ئ�م دەنگۆی� ه�ی�؟

ئ�م دەنگۆی� ل� گروپ�کى گشتیدا ل� ت�لیگرام ب� ه�ردوو زمانى ع�رەبی و ئینگلیزى ب�وکراوەت�وە و زیاتر ل�
1200 جار بینراوە.  

دەمــامـــک (ماسک) دەبـ�ـتـ� هــــــۆى
توشبوون ب� ش�رپ�نج�ى سیی�کان.



پ�ـشـــنـیـارەکــان: 

ب�ل�ب�رچاوگرتنى ئ�و ژمارە ک�م�ى وەرگرتنى ڤاکسین، کارەکت�رە مرۆیی�کان و
ئ�و ک�سان�ى ل� ت�ندروستى گشتیدا کاردەک�ن دەتوانن تۆڕە کۆم��ی�تیی�کان
ب�کاربه�نن بۆ تیشکخستن�س�ر ئ�وەى ک� ئ�م پ�تای� کۆتایی ن�هاتووە  ج�خت

ل� ب�ستنى دەمامک بک�ن�وە.

کارکردن ل� نزیک�وە ل�گ�ڵ س�رچاوە متمان�پ�کراوەکان ل�ن�و کۆم��گادا
ب�م�ب�ستى ج�ختخستن�س�ر گرینگى پاب�ندبوون ب�و ڕ�کارە خۆپار�زییان�ى ل�
الی�ن وەزارەتى ت�ندروستیی�وە دانراون و ل�گ��یدا ک� ب�ستنى دەمامک هیچ

پ�یوەندیی�کى ب� ش�رپ�نج�ى سیی�کان�وە نیی�.

 ل�میانى مانگى پیرۆزى عاشورادا، ک� تیایدا خ��کى ه��دەستن ب� ج�ب�ج�کردنى
ئ�رک� ئاینیی�کانیان و ک�سان�کى زۆر ل� شو�ن�کدا کۆدەبن�وە، پ�ویست�
کارەکت�رانى بوارى مرۆیى و حکوم�ت ل�گ�ڵ میدیادا کار بک�ن ب�م�ب�ستى
ب�وکردن�وەى داتاکانى کۆڤید-١٩ ل�بارەى ک�یس� پشت�استکراوەکان و

ج�ختخستن� س�ر گرینگى پاب�ندبوون ب� ڕ�نمایی� ت�ندروستیی�کان�وە.

 

 

ڕ�کخراوى ت�ندروستى جیهانى ج�خت ل�س�ر گرینگى ب�ردەوامبوون ل� ب�کاره�نانى دەمامک
دەکات�وە وەک ه�نگاو�کى س�رەکى بۆ کۆنت�ۆ�کردنى کۆڤید-١٩ و رزگارکردنى ژیانى خ��ک
ل� مردن. ر�نو�نیی�کى پ� وردەکارى ل�بارەى ب�ستنى دەمامک و پرسیار و وە�م� باوەکان�وە
ل�بارەى کۆڤید-١٩وە ل� س�ر ما�پ�ڕى ف�رمى ڕ�کراوى ت�ندروستى جیهانی[2] ب�ردەست�.  

دکتۆر دانا عمر، پسپۆڕى ن�خۆشیی�کانى خو�ن ل� ن�خۆشخان�ى هیوا بۆ چارەس�رى
ش�رپ�نج�، دە��ت هیچ ب��گ�ی�کى س�لم�نراو یاخود ل�کۆ�ین�وەی�کى گونجاو نیی�

بیس�لم�ن�ت ش�رپ�نج�ى سیی�کان و ب�ستنى دەمامک پ�یوەندییان ب�ی�ک�وە ه�ب�ت.

س�رەڕاى ئ�وەى ب�ش�وەی�کى ب�رفراوان خ��کى واى بۆدەچن ک� پ�تاى کۆڤید-١٩ کۆتاییهاتووە، ل� س�رەتاى هاوین�وە ژمارەى تووشبووان ب�م
ن�خۆشیی� زۆر ب�رز بووەت�وە، ب�ش�وەی�ک ک� 97879 ک�یسى پشت�استکراوە ت�نها ل� مانگى ت�مموزدا تۆمارکراون. ه�روەها ژمارەى مردووان ل�
20 ک�س�وە ل� مانگى حوزەیراندا ب�ڕ�ژەى %447 ب�رزبووەت�وە بۆ 74 ک�یس ل� مانگى ت�مموزدا. ب� پ�چ�وان�ى زۆر�ک ل� و�تان، ژمارەى ئ�و
ک�سان�ى پ�کوت�یان وەرگرتووە ل� ع�راقدا ک�م�، ب� جۆر�ک ک� ت�نها %19.2 ى دانیشتووان ب� ت�واوى کوتراون و چیتر ڕیکارە خۆپاریزیی�کان ل�

الی�ن ئ�ندامانى کۆم��گا یاخود حکوم�ت�وە ب� ه�ند وەرناگیر�ن.[4]  
ڕەنگ� بۆن�ى عاشورا و ئ�و گردبوون�وە زەب�الح�ى خ��کى ل� کۆتایی ت�مموز تاکو س�رەتاى ئ�یلول ل� ع�راقدا ڕوودەدات هۆکار�ک ب�ت ل�پشت ئ�و
زیادبوون� گ�ورەی�ى ک�یس�کانى کۆڤید-١٩. ئ�م�ش ب�تایب�تى م�ترسیی� بۆس�ر کۆم��� دۆخه�ستیارەکان وەک ک�سانى ه��گرى ن�خۆشى

در�ژخای�ن و ب�سا�چوان، ب�تایب�تى ل�کات�کدا ک� چاوەڕوان دەکر�ت ب� در�ژایی مانگى ئاب خ��کى ب�شدارى ل� عاشورادا بک�ن.  

01.

ناوەندى کۆنت�ۆ�ى ن�خۆشیی�کان (CDC) پ�داگرە ل�س�ر کاریگ�رى دەمامک و ب�کاره�نانى
گونجاویان. ه�روەها ئ�م ناوەندە ب�ش�کى پ� زانیارى[3] ل�بارەى جۆرە جیاجیاکانى دەمامک

و ڕ�کارەکان و چۆنی�تى ب�کاره�نانیان ب�ش�وەی�کى گ�نجاو خستووەت� ب�ردەست. 

بۆچــى ئـ�مـ� گـریـنـگـ�؟ 

دەرخستنی ڕاستیی�کان:



02.
مــــــــــردن

ئ�و ک�س�ى ئ�م پۆست�ى کردبوو ی�ک�ک� ل� چاالکترین س�رچاوەى زانیارى ه��� ب� زمانى

کوردى ل�بارەى کۆڤید-١٩ و پ�کوت�کان�وە و ه�زاران شو�نک�وتووى ه�ی�. ئ�م ه�ژمارە ل�

پ�شووتردا ئیدیعاى ئ�وەى کردبوو گوای� پ�کوت�کان دەبن� هۆى ن�خۆشى و ئ�م�ش

ب�م�ب�ست ئ�نجام دراوە بۆ ک�مکردن�وەى ژمارەى دانیشتووانى جیهان و پ�یوەندى ب�

ن�خۆشى ک�مبوون�وەى ب�رگرى ل�ش/ئایدزەوە ه�ی�.  

ئ�م دەنگۆی�ش ڤیدیۆی�کى س� خول�کى ل�خۆدەگر�ت ب� زمانى ئینگلیزى و ت�یدا ئیدیعاى

ئ�وە دەکات چل ه�زار ک�س ب�هۆى پ�کوت�ى کۆڤید-١٩وە گیانیان ل�دەستداوە. هیچ

س�رچاوەی�کیشى بۆ ئ�م س�لماندنى زانیاریی� بوونى نیی�. 

چی ل� پشت ئ�م دەنگۆی� ه�ی�؟

ئ�م دەنگۆی� ل� ه�ژمار�کدا ل� س�ر تۆڕى کۆم��ی�تى ف�یسبوک ب� زمانى کوردى ب�وکراوەت�وە. ئ�م
پۆست�ش زیاتر ل� 600 جار ب�شدارى پ�کرابوو و 120 الیک و 22 کۆم�نتى ل�س�ر کرابوو. 

داواکراوە پ�کوت�کان بکشنر�ن�وە، تاکو ئ�ستا
بوون�ت� هۆى کوشتنى جل ه�زار ک�س و ه�ر

دەرمان�ک بب�ت� هۆى کوشتنى 50 ک�س، دەب�ت
بکش�نر�ت�وە!! مانگى داهاتوو وەرگرتنى پ�کوت�

دەستپ�دەکات�وە و خۆتانى ل� ب�دوور بگرن.



پ�ـشـــنـیـارەکــان: 

ج�ختخستن�س�ر س�الم�تى وەرگرتنى پ�کوت� و ش�فافى ل� خستن�ڕووى داتاى
تایب�ت ب� کاریگ�ریی� پ�چ�وان�کان. 

پ�ویست� ناوەندەکانى کوتان پشکنینى ت�ندروستى بۆ ئ�و ک�سان� بک�ن ک�
س�ردانیان دەک�ن و د�نیابن�وە ل�وەى ئاخۆ ن�خۆشى کورتخای�ن یان
در�ژخای�نیان ه�ی� ب�ر ل� وەرگرتنى پ�کوت� و ب�گو�رەى دۆخى ت�ندروستییان

ڕ�نو�نییان بک�ن.

پ�ویست� کارەکت�رانى بوارى مرۆیى و ت�ندروستى ب�ردەوامبن ل�
ب�شداریپ�کردنى کۆم��گاکان ل�س�ر گرینگى وەرگرتنى پ�کوت� و
ج�ختخستن�س�ر ئ�وەى دەکر�ت تووشبوون ل�و ک�سان�دا ک� پ�کوت�یان

وەرن�گرتووە توندتر ب�ت و بب�ت� هۆى تووشبوون ب� ن�خۆشى در�ژخای�ن. 

ب�م�ب�ستى زا�بوون ب�س�ر ئاست�نگ�کانى ب�ردەم ت�گ�یشتن ل� کۆڤید-١٩،
کارەکت�رە مرۆیی�کان دەتوانن سود ل� ڕاپۆتى "نای�کسانى پ�کوت�:بۆچى
نای�کسانى پ�کوت� تاکو ئیستا گ�ورەترین ئاست�نگى تیگ�یشتن� ل� کۆڤید-١٩."

وەربگرن ک� ل� الی�ن ئینت�رنیوزەوە ل�و بارەی�وە ئامادە کراوە.

 

 

 

تاکو ب�روارى ١ى ئابى 2022، زیاتر ل� 12 ملیار پ�کوت� ب�کارهاتووە و نزیک�ی پ�نج ملیار ک�س ل� س�رانس�رى
جیهاندا ه�ردوو ژەمی پ�کوت�یان وەرگرتووە. س�رەڕاى ئ�وەى پ�کوت�کان کاریگ�رى الوەکییان ه�ی� وەک تا و
ش�ک�تى و ئازارى ماسولک�؛ ل�گ�ڵ ئ�وەشدا، تاکوئ�ستا هیچ داتای�ک یان ڕاپۆرتیکى ف�رمى ل�بارەى ژمارەى ک�یسى

مردن�وە نیی� ک� ب�هۆى پ�کوت�کانى کۆڤید-١٩وە بووب�ت.

پ�کوت�کانى کۆڤید-١٩ ل� میانى چ�ندین دادگاى با�دا س�لم�نراون ک� س�الم�ت و کاریگ�رن و ژیان ڕزگار
دەک�ن. 

ع�راق خاوەنى ڕ�ژەی�کى ک�مى کوتان� و تاکو ت�مموزى 2022 گ�یشتبووە %19.2. [6] ل�کۆى زیاتر ل� چل ملیۆن ک�س، ت�نها 7.7
ملیۆن ک�س ب� ت�واوى کوتراون. ئ�و دەنگۆیان�ی ک� پ�کوت�کان ب� هۆکاری مردن یاخود کاریگ�رى الوەکى قورس ه�ژمار دەک�ن
دەبن� هۆى دوود�کردنى خ��ک ب�رامب�ر وەرگرتنى پ�کوت� و ئ�م کۆم�نتان�ى ژ�ر دەنگۆکانیش س�لم�ن�رى ئ�م ڕاستیی�ن ک� زۆر�ک

ل� خ��کى هاوڕان ک� نایان�و�ت ب�هۆى وەرگرتنى پ�کوت�وە ژیانیان بخ�ن� م�ترسیی�وە.  
ه�روەها، ناس�قامگیرى سیاسى و ئابوورى ل� ع�راقدا هۆکار�کى ترى سستبوونى ک�مپینى نیشتیمانى کوتان� و ئ�م�ش بووەت�
هۆى ئ�وەى ک�سان�کى ک�م پار�زراوبن و م�ترسى گواستن�وەى ن�خۆشیی�ک� زیادی کردووە و بووەت� هۆى زیادبوونى بیروڕاى

خ��کى ب�وەى ک� چیتر وەرگرتنى پ�کوت� پ�ویست نیی�.  

02.

ه�ردوو وەزارەتى ت�ندروستى ع�راقى و وەزارەتى ت�ندروستى حکوم�تى ه�ر�مى کوردستان پ�شتر ڕایانگ�یاندبوو ک�
هیچ حا��تیکى مردن ب�هۆى پ�کوت�وە ل� ع�راقدا ڕووى ن�داوە. 

بۆچــى ئـ�مـ� گـریـنـگـ�؟ 

دەرخستنی ڕاستیی�کان:

ت�نها ی�ک حا��تى گیان ل�دەستدان ل� ع�راقدا ڕووى داوە ک� ب� پ�کوت�ى کۆڤید-١٩وە  گر�دراوە. کوڕ�کى ت�م�ن ١٧
سا�ن دواى دوو ڕۆژ ل� وەرگرتنى ی�ک�م ژەم� پ�کوت� گیانى ل�دەست دا. ب��م ل� ل�کۆ�ین�وەکاندا دەرک�وت ک�
پ�کوت�ک� هۆکار�ک ن�بووە بۆ گیانل�دەستدان�ک�ى. ب�ڕ�وەب�رى ب�ڕ�وەب�رای�تى ت�ندروستى ک�رکوک ب� میدیا
ن�وخۆیی�کانى ڕاگ�یاند ئ�و کوڕە تووشى ڤایرۆسى کۆڤید-١٩ ببوو و تیمى پ�دانى پ�کوت� پشکنینیان بۆ ئ�نجام

ن�دابوو ب�ر ل�وەى پ�کوت�ک�ى پ�بدەن[5].   

https://internews.org/resource/vaccine-inequality-why-vaccine-inequality-our-biggest-covid-19-communication-challenge-yet/
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