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  سویسرا. . . . بدوال ستار عه ... تی کوردستان رکی حکومه ئه. سلمانی ری و سواکه ئایدز

  
 siepann@swissonline. ch 

 ٢٣٠  ژماره  هاووتی  له ی که واه و هه ی ئه  گوره به 
  که واه ردوو هه  هه که  چم که وای بۆ ده.  وه ته بوکراوه

ی ئایدز  بوونی دیارده م هه که یه.  یه کی ڕاستی هه یه رچاوه سه
رنجی من   سه که ته ردوو بابه هه. کان ره م گرتنی سواکه دووهو 

کان و  دیارده. سانی تریشی ڕاکشاب  که یه وانه و له
ندی  یوه ریان په رانبه رم به تی هه ی حکومه وه کاردانه
ۆ  وای ب بۆیه. کانی مرۆڤ  مرۆڤ و مافه  به یه وخۆیان هه ڕاسته

 تووندوو  و دوور له  دیدکی شارستانیانه بت له  ده چم که ده
تی کوردستان  حکومه. کانی مرۆڤ تیژی و پشلکردنی مافه

  . ڵ بکات گه ی له له مامه
  نھا کوردستان نیه  ته دیاره.  که ردوو دیارده  هه ت به باره سه
  ته وو  له ن و وه ی ووتانی تر هه  زۆربه له.  تیایا بت که

 نکۆلی   پم وایه بۆیه. ن کان ودیموکراتیش دا هه وتووه پشکه
  ر به خۆشی ئایدزو گرتنی سواکه بوونی نه  نه کردن له

ی خراپی  وه و کاردانه  کارکی ناشارستانیه خۆشی کوشنده ی نه وه شفرۆشی و بوکردنه ی له هانه به
  . مان که گه ر کۆمه  سه بت له ده
 ئاستی  کانی تری ژیان له  بواره وێ له  مانه ن دهۆک چ ر وه هه

ی ئایدز و  م دیارده م ئه رده  به  بت له ئاواش ده. خه لک بژین
 بزانین  وه. ین  بکه وتکی شارستانیانه س و که  هه ردنهسواک

. ن که  ده م دیاردانه ڵ ئه گه  له له یشتوو چۆن مامه ووتانی پگه
   لره ی تریش که وانه ئه. ژیم ک سویسرا ده ه ووتکی و  له من که

   به که  ردوو دیارده هه. وروپا  ووتانی تری ئه ژین و یان له ده
   به کی زۆریش تووشی بوون وه ن و خه رچاو هه کی به یه ڕژه

ان کاتدا م  هه م له به.  وه نه که  میدیا کان بو ده ی تووشبووانی ئایدز له ئاشکراش ستاتیسک و ڕژه
 تووشی  ن که  بکه سانه و که ی پشلی مافی ئه وه ن و ب ئه که رگری کاری خۆیان ده هشتن و به بۆ نه
  . بوون
ر  ره زه. ر هۆکارک بت ر هه  به  له وه  بکات ئه خۆشی یه م نه بوونی ئه  هه  نکۆلی له ر ووتک که هه
  . نت یه گه ی ده که کی ووته  خه به

  
.  ملیۆنه٤. ٣٩ دا٢٠٠٤ سای  ی تووشبووانی جیھان له  ڕژه  که  پمان ده وه ره ی سه خشه  نهم ئه

  . م  بکه خۆشیه م نه ی ئه وه نگاربوونه ره ی به  شوه وێ باس له مه  کورتی ده  به لره
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تی جیاوازیان   تووشبووان دوو حاله وه. بت کان تووشی مرۆڤ ده  جیاوازه  هۆکاره  به خۆشی یه م نه ئه
م  گری ئه  هه مانه نھا ئه ڵ ئایدز ته  گه  له  جیاوازه مه  ئه که HIV تووشبووانی ڤایرۆسی  یه هه

 هۆی  بنه نھا ده ته. ن  تووشی ئایدز نایه وه ئه. ربگرن رمان وه ر و ده سه ر چاره گه ئه. ن ڤایرۆسه
ر  گه ئه. شیان نامنت رگری له  به لکانه م خه  ئه که.  تووشبوانی ئایدز وه.  م ڤایرۆسه ی ئه وه گواستنه

  .  بمرن نگه خۆشی ڕه ترین نه  ساده گرن به رنه ر وه سه چاره
کو  به.  خۆشی نیه ی ڤایرۆسی نه شه  و گه که خۆشی یه ی نه ی شوه وه ستم ڕوونکردنه به دا مه لره
میش بت  ر که گه ئه و  یه  هه که  و ڤایرۆسه که خۆشی یه  مادام نه  که وه مه  ڕوونبکه وه وێ ئه مه ده

ک پۆلیس و  نه. بستن  کاری خۆیان هه کان به نداره یوه  په ته زاره ندرووستی و وه تی ته زاره  وه پویسته
  .  یه م دیارده ری ئه سه  چاره ر کارکی تر نابته رگری هه ر و به سه  چاره  له  بجکه چونکه. ئاسایش

و دانانی  خۆشی یه م نه لک له ی خه وه رمانی پویست و ووشیارکردنه کردنی داووده  ئاماده ش به وه ئه
کردن  له تی مامه چۆنیه.  خۆشیه م نه ی ئه وه کان بۆ شیکردنه  گشتیه تیمی پسپۆڕ بۆ خویندنگاو شونه

  . لکی تووشبوو ڵ خه گه له
ر  ک هه  وه رمانه رو ده سه  چاره پویستیان به.  خۆشی یه م نه  و ئه م ڤایرۆسه  تووشبووانی ئه چونکه

  وروپاو ووته  ئه ک له یه  هیچ شوه  به وه. کانیان ک پشلکردنی مافه خۆشکی تر نه نه
   له کانه بووه نھا تووشنه لک و ته به.  وه ڵ دوور ناخرنه  کۆمه  له خۆشانه م نه کان ئه وتووه پشکه

  .  وه کرنه ووان ووشیار دهڵ تووشب گه وت له لس و که هه
خۆشکی  ڵ نه  گه توانرت له ده.  ککی تر زۆر ئاسان نیه کک بۆ یه  یه ی له وه  گواستنه م ڤایرۆسه ئه

ت  نانه یت و ته ل بکه گه ی له وقه ی بژیت و ته گه یت و له  بکه سهاپی.  وه تووشتوو بخۆی و بخۆیته
  . بت ندالیشی ده ژر چاودری دکتۆر م خۆش له نهت  نانه ته. ترسی یت ب مه ماچیشی بکه

ڵ  گه  له ه  مامه یت له کانی دکتۆر بکه بت ڕاچاوی ئامۆژگاریه تیدا ده تی تایبه ندێ حاله  هه نھا له ته
 . خۆشدا نه

ک و  وه کانی تر هۆیه.  که نھا هۆیه ڵ تووشبوواندا ته  گه وتن له  کاری خه  که یه وه  بیر هنانه بهجگای 
 و  وه  ڕوونکردنه نھا به ته. زانراوی تر خشین و مندابوون و زۆر هۆی نه رزی لدان و خون به ده

  . کرت ر ده سه ی هاووتیان چاره وه ووشیارکردنه
ر  بۆ هه.  ڕوو مه شوازی خۆپارارستن بخه کان و  نشانه ن له  جارکی تر هه م له ده وده هه

  . کم موو الیه ی هاوکاری هه ب دوودی ئاماده به ک هو پرسیارک و ڕوونکردنه
  

  
  

خۆشی  م نه و خۆپاراستنم له وه ی شیکردنه ی وانه وه ی ووتنه نی بوانامه  سویسرا خاوه تبینی من له
  بی هاتووی سویسران که ره لکی کورد و عه  بۆ خه ی که  وانه  له و ککه  یه وه ره ی سه م ونانه  ئه یه

  زمان نازاننهشتا 
  . . . . . . . م یان پده ند جارک وانه  چه  من سانه که
  


