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  بدول  ستار عه… م شی دووه به …تی کوردستان رکی حکومه ئه. ری سمانی ئایدزو سواکه

   
   سویسرا  

 siepann@swissonline. ch 
 زمانی  به.  بناسنم خۆشی یه م نه ئهتا  ره  پویستم زانی سه به

کانی  رکه  ته اتر باس لهود. دستانکی کور م خه رجه کوردی بۆ سه
  ها باس له ر وه  هه وه.  خۆشی یه م نه  دژی ئه له. م ت بکه حکومه

  . م کان بکه ره ی ئایدزو سواکه ردوو دیارده ی هه ڕگاچاره
  

  ؟ یدا بووه ی په  و که ئایدز چی یه
 هۆی   به  کهAcquired Immuno Deficiency Syndromeی  ئایدز کورتکراوه

 HIV  ناوی ئچ ئای ڤی  به بت به  تووشی مرۆڤ ده وه ایرۆسکهڤ
Human Immunodeficiency Virus .رش ده م ڤایرۆسه ئهش  رگری له کانی به ر خانه  سه کاته  ه

  . خۆشی نامن رگری بۆ نه مرۆڤی تووشبوو به.  م پ یه به. کان یه خۆشی  دژی نه له
کانی   نیشانه  گرنگی یان به١٩٥٩ سای  له. کان وه ره کۆله ل ندک له ی هه وه ڕای ئه ره سه
  خۆشی یه م نه م جار ئه که مریکا بۆ یه  ئه  له١٩٨١ سای  الم له به.   داوه خۆشی یه م نه ئه
  . کانی تر گرنگی پدرا  ووته پاشان له. ستنیشان کرا ده
  ی؟  که  کوێ هاتووه  لهHIV  م ڤارۆسه ئه
 ڤارۆسکی   که یه ک هه یمونه  مه رهفریقا جۆ  ئه له

 SIV (Simian Immunodeficiency.  یه  ههHIVی  هاوشوه
Virus ( .ی   له کرێ که  ده نده زه وا مهم   ئه  وه١٩٣٠ سا

کانی   ساه  له وه.  بۆ مرۆڤ وه  گوازرابته ڤایرۆسه
 HIV 1ستنیشانکرا م ڤایرۆس ده که  دا یه١٩٨٤ و ١٩٨٣
   که م ڤایرۆسه ئه.  وه  دۆزرایهHIV 2ترک پاش یه ماوه

خۆشی بھزبوون   هۆی نه بته ده. بت تووشی مرۆڤ ده
  . شی مرۆڤدا  له گری له مانی به و نه

کتریاو  و به  ئه کات که وا ده.  م ڤایرۆسه کاری ئه
ۆی  ه ببنه. شی مرۆڤ بوو بۆ له  هیچ زیانکیان نهHIV تووشبوونی  ر له  به ی که ڤایرۆسانه

. کی نامن خۆشی یه رگری هیچ نه شی مرۆڤ به  کورتی له به.  و ترسناک وره خۆشی گه نه
  . و مردنی ببات ره  به نگه خۆشی ڕه ترین نه ساده
  ؟ وه بته یان بو ده.  وه گوازرته  چۆن ده م ڤایرۆسه ئه
م  تی له  تایبه یت بهژ  ده شی مرۆڤ ده کانی له  شله لهبت   تووشی مرۆڤ ده  که م ڤایرۆسه ئه

   : شونانه
   هۆی  به وه گوازرته ده   له یه هه 

 
 خون خون .1
 سپرمای پیاو سپرمای پیاو .2
  لینجاوی ئالووشی ژن لینجاوی ئالووشی ژن .3
 لیکاو  .4
   قه ئاره .5
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 فرمسک .6
 میز .7

آکی تر  کک بۆ یه  یه  ئاسانی ناتوانی له زۆر به.  م ڤایرۆسه ری مرۆڤ ئه وه خته بۆ به
  .  یه رو خۆپاراستنی هه سه  چاره وه موو ڕکاکانی گواستنه  هه  وه وه بگوازرته

  :ککی تووشبوو ڵ یه  گه  له کیان نیه ترسی یه  هیچ مه  که ی که وتانه لس وکه و هه ئه
  مل کردن و ماچ کردن ست له  و ده وقه ته .1
 ینو پژم کۆخه .2
 رداخ  ک و په مان قاپ و شمه کارهنانی هه به .3
 مام ست و حه مان ئاوده کارهنانی هه به .4
 ڵ تووشبووان  گه  ژیان و کارکردن له وه پکه .5
 خو کردن و چاودری کردنی تووشبوو به .6
دی ن یوه  په کی ئایدز له ڵ تووشبوویه گه  له ی که سانه و که ر ئه سه  له  کراوه وه ک لکۆلینه گه

ی  ندیانه یوه م په  کاتی ئه  له  که داوه تک ڕووی نه الم تا ئستا حاله به. ژین زۆر نزیک ده
  .  هۆی تووشبوون  بووبته وه ره سه
خۆشی  م نه  هۆی تووشبوون به  نابته ن که خه رده  ده ندیانه یوه و په  ئه وه ی خواره م ونانه ئه
  ککی تووشبوودا ل یه گه  له یه

  

  

  
  : وه گوازرته  ده م ڤایرۆسه ککی تووشبوودا ئه ڵ یه گه ندی دا له یوه  په  له ی که و ڕگایانه ئه
 کاتی  له.  م ڤایرسه گری ئه ککی هه ڵ یه  گه  له وه کانیه موو شوه  هه ندی سکسی به یوه په .1
دا  مه کارهینانی ئه ه کاتی ب له)  واقیه (ک ی خۆپاراستن وه ل و په هنانی که کارنه به
 .  ره سه  چاره  تا ئستا تاکه  وه مه نسی تووشبوون زۆر که شه



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 3-7-2005 22:56 

3 

ڵ خونکی   گه وخۆ له  ڕاسته م خونه  ئه ک بت که یه ر شوه  هه جا به.  ڕگای خون به .2
 . خش و هتد کانی کوتان و نه له ل و په کارهنان و که بهرزی  خشین و ده ک و خون به تردا وه

 .  منداڵ ردان بهشی .3
  .م که ر ده سه کانی تووشبوون و پشکنین و چاره  نشانه شی داهاتوودا باس له  به له
  

  م  که شی یه بۆ به
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