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 :ىكثيَشة
        

ليَرةدا كة ، وةك ئةوةى و ئالَؤزترة يدز زؤر لةوة بةربآلوانةخؤشيى ئديارة 
يةكى بةو هةموو نابىَ حاشا لةوةش بكةين كة نةخؤشىهاتووة، بةآلم 

يةى كة هةية، بلَيَني لة وآلتةكةى ئيَمةدا كةسى واى ىلَ نية كة تووشى ئةو طرينطى
شاردنةوةى زةرةريَكى طةورةية بؤ  مبؤية هة .بووبىَنةية مالَويَرانكةرة نةخؤشى

. لةوةش كةينو هةميش كآلو سةر خؤمان دةنيَني كة شتيَكى وا ب كؤمةلَطاكةمان
تر لةو ية كة زياو ثسثؤرِانةى بوارى ثزيشكىتورطرينطرت ئةركى هةموو ئةو دوك

و خراثةكانى بة خةلَكةكةيان  و ئاسةوارة باشجؤرة نةخؤشيانة بكؤلَنةوة
شتيَكى ديكةى كة زؤر دةميَكة ثيَوةم  بطةيةنن نةك ئةوةى ليَيانى وةشارن!رِا

ى كوردى كةبيلَيَم و بآلوى بكةمةوة، ئةويش ئةوةية بةداخةوة لة وآلتة بةآلليَدراوة
و ثسثؤرِانى بوارى ، ئةوةية كة دوكتوريةكئازاديماف و بةش لةهةر جؤرة بىَ

نادةن و خؤى ليَكؤلَينةوةى زانستى  زانستى ثزيشكى زؤر خؤ لة بوارى نووسني و
ى تةماحة، ئزياتر ى نةشارةزاييان نية، بةلَكوو ئ، ئةويش بةرِاستى دةبويَرن ليَ

كةوتنى مادديات، سةر وةدواتةماح بةو ماناية كة لةبةر ثرِ كارى رِؤذانةيان و 
ة. بكةنةو كةم شتى نويَى ىلَ بآلو ناثرِذيَن كة وةشويَن زانستةكةيان كةون و الني

 مانبةداخةوة ئيَستاش دةبينني زؤر لة نةخؤشينةكان بة جوانى بؤ خةلَكةكة
يان ئةوةتا بةرِاستى بآلوكراوةى زانستى ثزيشكى وةك  ،راوةتةوةرِوون نةك

ك هةر زؤر كةمة و جارى واية تويَخت دةضىَ شتيَكى ئةوتؤت دةست ووثةرت
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و خؤ ن كة خؤى ىلَ نادةنناكةوىَ. بؤية جيَطاى خؤيةتى طلةيى لةو ثسثؤرِانة بكةي
دةشارنةوة. بةو هيواية لةمةودوا زياتر طرينطى بة بوارى زانستى ثزيشكى بة 

  ن.كةبتر دةولَةمةند دا ثيَيشى لةو بوارةئةدةبياتى كوردكوردى بدةن و زمانى 
، ئةم يشكىليَرةدا بة حوكمى كارةكم و هؤطريم بة كاروبارى بوارى ثزمنيش 

خى رى بةنيدز نووسراوةو زؤر شتاكة لةسةر نةخؤشيى ئكة ضووكةلَةية ووثةرت
 .ىوردكينى شريطيَرِاوةتةوة سةر زمانى م وةر و لة سايتم وةرطرتووة، تيَداية

 دةبىَ وو كةستةواوى ئةو شتانةى كة هةم ة،ختثوزؤر ديارة شتيَكى كةمة بةآلم 
 ة هةمووانى ئاماذة بدا هاتووةو بة جو، تيَيزانىَ ية بيانلةسةر ئةو نةخؤشى

هةر  واتة، يدزائ سةرهةموو شتيَك لةبؤية ئةطةر بلَيَني  .دةكاكراوةو اليةنةكانى 
اس ب ،ةوةهتدو ...انى ثيَشطريىرِيَطاك يةوة بطرة تا ىقؤناغةكان و نيشانةكانلة 

ىَ هاورِ ولة كخؤيةتى كة ليَرةدا سثاسيَجيَى هةروةها  .وتووة، خرامثان نةدةكا
ة ككةم بةسعوود رِةواندووست و كاك فايةق مةمحوودى خؤشةويستانةم، كاك م

  مةوة.دةست نيشان و رِاست كردووبةرِاستى بة وردى هةلَةوثةلَةيان بؤ 
ئيدز  ؤشىسةر نةخة لةنووسراوةيندنةوةى ئةم يَبةو هيواية كة خةلَك بة خو

ى بؤ دا بىَ، هيض دةرمانيَكى بنربِكراوطةلَكة بةرِاستى تا ئيَستاشى دة
ؤية بؤيان، ىَ بببة قةول: بة سوود  ، شتيَكى باشى ليَوة فيَر بن،اوةتةوةنةدؤزر
           دةلَيَم: ثيَشكةشة بة:منيش 

، يى ناناسنماندوو مرؤظةكانهةموو ئةو كةسانةى لة رِيَطاى خزمةت كردن بة 
و ثؤرِن، شارةزا و ثسداو دةرمانىبارى ثزيشكىلة كاروئةو كةسانةى  بة تايبةت

      .ناكةن تةنةخى داانةكنةخؤش كردنى و و رِؤذ، لة خزمةتبة شة
 

ترى كاتةكانى تةمةنيان ياهةروةها ثيَشكةشة بة هةموو ئةو كةسانةى كة ز
تا كة  يدزا، ئكيانةى وةىشضارةى ئةو نةخؤ رِيَطا ىدةكةن بؤ دؤزينةوةتةرخان 
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بؤ  يانييةكجارةكو هيض دةرمانيَكى تةوةسةر ماونةضارةئيَستا بىَ
  .نةدؤزراوةتةوة

 
 وةرطيَرِ:

 هةتاوىى١٣٨٥ى بانةمةرِى ٧
 ئازادى نةخؤشخانةى 

 ى ئيَرانحيزبى ديَموكرِاتى كوردستان
  كؤيةشارةكةى حاجى قادر/ 

 
 Jalalsalehi@yahoo.com 

Or 

 al.237479@gmail.comJal 

 

 

 

 
 
 

mailto:Jalalsalehi@yahoo.com
mailto:Jalal.237479@gmail.com
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  نةخؤشيى سةدةى بيستةم ئيدز،            

 
 

 يةكة:ىناساندنى نةخؤش
        
HIV كةويَتةوة. ئةم دةيدزى ليَاكة نةخؤشيى كوشندةى ئ ظايرؤسيَكة

 مى بةرطرى لةش بةجؤريَك الوازكؤئةندابةردةوامةكانى خؤى  ظايرؤسة بةهيَرشة
 يةوة. تاكةمرتين ضلَكيَك طيانى نةخؤش دةخاتة مةترسى انةت بةكة تةن دةكا

 بوون بةبةهؤى تووش ن كةس لةسةرانسةرى دونيادايَومل ٢٨ كةم الني ئيَستا
                                                                         طيانيان لةدةست داوة.          ةوةئيدز
هيض دةثةرىَ، ئيَستاش تيَ HIVناسينى لة ألسا ٢٠ة ياتر لز كة دا،كاتيَك لة

 نويَى وةضةى ية،بةم ثىَ نةدؤزراوةتةوة. ضارةسةريَك بؤ ئيدز وواكسيَن
 دةبةنة وبة شيَوةيةكى بةرضا HIVتووشبووان بة تةمةنى تةنيا دةرمانةكان،

                 سةرىَ.                                                     

      ئيدز: كوشندةى ىينةخؤش سةرهةَلدانىؤكى  ضرِي

 ىينةخؤش بوون بةتووش لة دذوار منوونةىهةشت  ،ايينىىز١٩٨١ سالَى لة
و  شيَرثةجنة دارةكانىمةترسى كةمرت جؤرة لة كة يةكيَكة "كاثوسى ساركوما"،

زى نيؤيؤرك ثياوانى نيَربا لةنيَو باوة، داضووةكانآلبةسا مرؤظة لةنيَو زياتر
كةمى بووان بة ضلَكيَكى تووش ريَذةى منوونانة،ةطةلَ ئةم دهاوكات  دؤزرايةوة.

هؤيةكانى  دا،كات لةو ئةطةرضى .بةرزبؤوةنيؤيؤرك  و نياكاليفؤرِ لة يةكانسي
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رووداوة  ةم دووئم آلبة ،روون نةببؤوةية نةخؤشى وبوونةوةى كتوثرِى ئةم دووبآل
دا يةك سالَ ماوةى لة ن.ريَدةب ناو يدزارهةلَدانى ئسةرةتاى سة وةك يةثزيشكى

 دا سالَىئاكام لة تا يَذةيةكى بةرضاو ثةرةى سةندرِبة  ناوة،بىَ يةئةم نةخؤشى
 رِيَذةيةكى وردة، وردة (.AIDS1)يان لةسةر دانائيدز ناوي ،ايينىزى١٩٨٢

 وازةكان،خهاوجنسك هةر ضونكة نة .تآطةيشنت يةيَنو يةةم نةخؤشىل زياتر
 .دةكردتووش  ىوةكانى ديكةى خةلَكيشبةربآل جؤراوجؤرة طرووثة لة زؤر بةلَكوو

ةطةلَ ديةكان مؤعتادة تةزريقى و 2بةربوونى بؤماوةيىخويَننةخؤشةكانى 
 كتؤريان دةكرد.وسةردانى د يدزائ دةركةوتنى نيشانةكانى هاوشيَوةى نةخؤشى

 دا،ى ئؤقيانووسى ئاتالنتيكرِةثلةو يكا،ئامر لة يدزاةطةلَ سةرهةلَدانى ئدهاوكات 
وبوونةوةى بآل ئافريقا، هةستيان بةهةذارترين قورِنةى جيهان، واتة نؤذدارةكان لة 

                                                                                            دياردةيةكى نويَى تةندروستى كرد.    
ئاكامى  مردن لةـــ "اسليم" ناوى دازمانى خؤجيَيىلة  كة يةئةم نةخؤشى

 يَشةيةكىك بووة ئةفريقادا لة، يان لةسةر دانابووـــلةش وردةى وضوونى وردةيَلةن
يان يَث ةوةىبؤ ئهؤيةكيان نةدةدي  هيض ثزيشكةكان دا،لة قؤناغى يةكةم قوولَ.
خوازةكانى وجنسو هالةنيَ باو نةخؤشى ئيدز،ثيَوةندىيةك لة نيَوان وابآ 

 رودوات نىم ليَكؤلَينةوةكاآلبة .بآهة دا"اسليم" و ،ئامريكاى دةولَةمةند
 ادديكة ىخوازةكانهاوجنس لة نيَوان ذنان و وبوونةوةى نيشانةكانى هاوشيَوةبآل

 وكيانهةردو واتة نيينةخؤش يةك ة،انيدووكى ئةم نةخؤشى هةر كة دةرخيست
 دايةويَنكوشندة  يةئةم نةخؤشىو شاراوةيى ئالَؤزى و طةلَ هةراوهوريالة .ئيدزن

 وةىشيَ ئيدزو سةرهةلَدانى هؤيةكانىكردنى  نيشان دةست هةولَةكان بؤ
                                                                                                           كرد. ثىَ دةستى ويَنةبىَ يةكىخيَرايى بة تنةوةى،سطوا

                                           
1 Aquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS 

2  Hemophilia/ Haemophilia   هَيمؤفيليا، هَيمؤفيلى، خوَين بةربوونى بؤماوةيى، " هموفيلى :
 ". و.  
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ى ئامريكايى بة ةوةطرووثيَكى ليَكؤلَةر ،داايينىىز١٩٨٤ سالَى لة
 نةخؤشى ئيدزيان دؤزيوةتةوة، كة  هؤى طةياندانايرِ "رابرت طالؤ" سةرؤكايةتى

 ئيديعايةئةم  ديارة .HIV ثيَى دةلَيَني ةئيَم ئيَستا ئةو ظايرؤسةى كة هةر واتة
يةكان يانسةيفةرِ ليَكؤلَةرةوة تاقمة و مؤننتيَر""لؤك  ىيةطةلَ نارِةزايةتد

طةرمةى  لة بوو.ئةم ظايرؤسةيان ناسى مانط ثيَشرت  ضةند كة ،ؤوةب ووبةرةورِ
 ،ئامادةبوون دةرمانى ئيدز دؤزينةوةى ليَكؤلَةرةوةكان بؤ ئةم هةراوهوريايانةدا،

يان ردةخويَن  يةكانىتاقيكارى ئيَستاش دريَذةى هةية. كة واتة بةدواداضوونيَك
تةواوى دونياى لةنيَو ثةجنةى تيَك شكيَنةرى خؤى  HIVظايرؤسى  كة خست

تيَطةيشنت  هةولَةكان بؤ .دا بة هةموو دونيادا بآلوبؤتةوةماوةيةكى كورتناوةو لة 
 هاتووةو ارِلة كويَ كة ئةوة .و فةورى ئيَميَرجيَنسىبابةتيَكى  بوو بة لةم ظايرؤسة

 و ئافريقا يانى جيَطةى جياواز، دوو هاوكات لة و ادمبيستةسةدةى  بؤضى لة
    هةلَدا ؟! سةري ئامريكا

 :HIVسةرضاوةى ظايرؤسى
، طومانى دةست دان بةرلةى ةو باوةرِ ثيَكراوانبةلَطة ئاشكراو رِوونئةو بةثيَى 

بةآلم ئيَستا زياتر ضاوة دةطرآ. يةوة سةرHIVيدز لة ظايرؤسى  اتيَدا نية كة ئ
بؤ  HIVسةرضاوةى ظايرؤسىةيشنت لة تيَطبابةتة ثىَ دادةطرن كة  سةر ئةم لة

بة ثيَى  .زؤر طرينط و ثيَويستةن، ةكاو دةرمانة كاريطةرترواكسيَندؤزينةوةى 
ى كار، هؤHIV يةكانىبؤماوةيى يةيتايبةمتةند بوارىني ليَكؤلَينةوةكان لة يدوا

بوونى دوو ظايرؤسى ويَتةئاكة ئةم ظايرؤسة لة  وةتةروون بؤ ،ئيدز طواستنةوةى
ن، 3SIV جؤرىئةم ظايرؤسانة لة  ة.ة مةميوونى شامثانزةدا ثيَك هاتوجياواز ل

              دا، نةخؤشى ثيَك ديَنىَ.كة لة مةميوون

                                           
3 Virus Simian Immunodeficiency = SIV 
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 لة سةدةى رابردووداو ئيدز ،دةلَآكة  ةىية باوتيؤريىئةو  ئةم ليَكؤلَينةوانة،
 سالَى لة .رِاست دةكاتةوةثشت ،اوةلَدهة ةريلة ليَرِةوارةكانى رؤذئاواى ئافريقا س

دا، مارةى مانطى فيَوريةى خؤيذ لة "نيضر" وكراوةىبآل ،ايينىزى١٩٩٩
 اليةن زؤربةى كارناسانى ئةم لقةوة لة كة ضاث كرد ؤرى(ي)تيةكىبريدؤزى

يةكيَك لة لة رِيَطاى  سةرةتا ية، ئيدزؤرىيثيَى ئةم ت بة كرا.ى ليَنواتيشث
 بة برِواى زانايانى .تةوةطوازراوة ـمرؤظ بؤ ئافريقا لة شامثانزة 1شنةكانىذيَرضة
 لة رابردووةوةو سةدةى يةكةمىةى نيو لة جار يةكةم بؤ ـثزيشكى مرؤظ بوارى

 ئافريقا لة نةريتة ئيَستاش ئةو كة شامثانزة، طؤشتى خواردنى وئاكامى رِاوكردن
 ئيدز بووة.  تووشى بةردةوامة، هةر

 

 كةمنوونة سةرةتايىكاتى سةرهةَلدانى  بوونىنة ديار

 ؤربةىز كة لةوة زياترة زؤر يدزةوةابارةى سةرضاوةى ئ زانستى مرؤظايةتى لة
 HIV كة تخس ندةريايةكان بؤماوةيىليَكؤلَينةوة  دةكةنةوة.خةلَك بريى ليَ

 طوريل و زؤر امثانزة،مةميوون، شلة  ية، كةSIV ةكيَك لة منوونةكانى بازدانىي
  .دةست دةكةونلةوانة لة ئافريقا  ؤرى ديكةىج

SIV دواى  ةب لةشى مرؤظةوةو ويَن ضووة دووردا زؤر رِابردوويةكى نة لة
 "طينةى ناوضةى ،زؤر بة ئيَحتمالَيَكى .HIV بة بوو و بازدانيَكى بؤماوةيى طؤرِا

 رِووى ىلَةطواستنةوةي ورِاطويَزان  ئةم كة كة،شويَنيَ رِؤذئاواى ئافريقا لة بيسائؤ"
 داوة.

 لة ظايرؤسة زياتر طواستنةوةى ئةو باوةرِةن كة ئةو زانايان لةسةر زؤريَك لة
دا مرؤظ لة منوونةى جؤراوجؤرى ئةم ظايرؤسة، زؤر ضونكة داوة، جاريَك رِووى

                                           
 1: Subspecific: )و.ذيَر ضةشن ) زير طونة .  
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ئةم  بؤ كراو دياريكردنى كاتيَكى  م دياريآلبة هؤى دةرخستنى ئيدز. بؤتة
  ة.تردذوار مرؤظ  ئاذةلَةوة بوَ طواستنةوةية لة

ة ل كة وبوئةوة ،ةركةوتلة ليَكؤلَينةوةكان د سةرنج كة جيَطةى خالَيَكى
 ؤيلةتىك يان بةن كةسيَوبة مل انةى كةيىكام لةو ئافريقاي سةدةى نؤزدةيةم هيض

و ئيدز كةوابو .ئةم ظايرؤسة نةبوون طريؤدةى طوازرابوونةوة، تانى دةرةوةآلو بؤ
 HIV ؤسىظاير .دابىَ هةلَ سةري ،داايينىزى١٨٦٠ سالَى دواى دةبىَ بة

نى ثياويَكى ماى خويَزثالى منوونة لة ،داايينىزى١٩٥٩ سالَى لة جار يةكةم
لَى لة سا امريكةئ لة منوونةى ئيدز يةكةم هةرضةند خةلَكى كؤنطؤ دؤزرايةوة.

م لة دزياى ئيانقورب م بة ثيَى نيشانةكان يةكةمآلبة بيندرا. داايينىز ى١٩٨١
يَكى رِةش ثيَست الو سالَةدا، . لةوايينىزى١٩٦٩تةدا دةطةرِيَتةوة بؤ سالَى آلو
دةست ةلطيانى ةوة ئيدز بوون بةهؤى تووشبة مريكاةئ نت لويى"ة"س شارى لة
  .دا

 وودان سةبارةت بة خيَرايى تةكينةوةى بؤماوةيى نيَو ليَكؤلَينةوةكان
 كة دةخا دةريى دوو، HIV ى يةك وHIV يدز،اى ئسةرةكيبنةمالَةى 

نزيك بة  بة هةلَةى)١٩٤٠ سالَى وبةرىدةورلة  ـمرؤظ تنةوةى ظايرؤس بؤسطوا
 داوة. وويرِ (ساأل ٢٠

 لة  ـمرؤظ سةرى رِادةى سةفةرى ضوونة كة هةروةها ئةطةرى ئةوةش هةية
دا، يارمةتى زايينىى١٩٦٠ دةيةى دواى جؤرةكانتة جؤربةآلنيَوان و

 سةرلة يةكانبؤماوةيى ليَكؤلَينةوة داوة. ىHIV ىثةرةسةندنى ظايرؤس
لة جؤرى  طواستنةوةى لة نتتيَطةيش باشرت كة بؤ ،SIV ظايرؤسى

اليةن تاقميَك لة بريمةندانى  لة ،يارمةتيدةر بوو ـمرؤظ مةميوونةكانةوة بؤ
 بآلو "Science"وكراوةى زانستى بآل لة ضوو وبةريَوة يةوة،نيَونةتةوةيى

جؤرى  دوو لة دوو ظايرؤسى جؤراوجؤر يان وابوو كةتاقمة ثيَئةم  .كرايةوة
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                         ثيَك هيَناوة. يان SIV ظايرؤسى شامثانزة ئاويَتة بووةو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          ظايرؤسةكانى ديكة:

 ضلَكة وناثاكى شتةيةك لةرِ ية دةلَيَن:نووسةرانى ئةم وتارة زانستى
بة  ةورةترضةشنيَكى ط و"دا لووت سوور ىيمانطاب" مةميوونى بةردةوامةكان لة

 ىوان الَةيةك لة ظايرؤسةكان بةثيَك هاتنى بنةم هؤى بوونة Spot-Nose  وىان
sivcpz ثى زى". "ئيَس ئاى وى سى 

 ووونبانزة دووكى ئةم ضةشنانة خؤراكى شامث كة هةر خالَيَكى طرينط ئةوةية
كؤى زان لة " بيلز اليزابت " .كةوتوةهةلَئاواى ئافريقاى ناوةندى رِؤذ لة ذينطةيان

 ؤسىظاير ةبةتة كهاوكارةكانى دةلَيَن: دؤزينةوةى ئةم با و ريتانياةناتينطامى ب
SIV زانستى  ئاكامى طرينطى ى ضاوطةيةكى دووفاقةية،خاوةن شامثانزةدا لة

 كة ةدةندرِووى بةلَطةوة نيشان بة خستنة ئةم ليَكؤلَينةوانة .دةكةويَتةوةىلَ
 واستنةوةىلة رِيَطاى ط كة وةضةى مةميوون نيةلة  زيندةوةريَك تةنيا ـمرؤظ

 وود بة كردن(رِاو بةهؤى دةضىَ، آوزؤر  تر)ضةشنيَكى ضةشنيَك بؤ لة ةوةظايرؤس
 ظايرؤسى لةوانةية، ذةرةكان دةلَيَن:ويَت بووة. طريؤدة SIV جؤرى جياوازى

لة  ترىظايرؤسيَك كةوتنة ثاأل بة(S.i.v.c.p.z) "زي سى ثى وى "ئيَس ئاى
 داؤظلة مر شيَوة ئيدز يةكانىىكة نةخؤش ظايرؤسةى لةشى شامثانزةدا بؤتة ئةو

 ايرؤسةظى ئةم وونةوةوببآل دان رِيَذةىئةوة ىلة هةولَ بريمةندان ئيَستا .ديَنآ ثيَك
 يَرضةشنةىذ ئةو ضونكةم آلبة كةن.بوتوىَ دا تاكانيةوةحشى شامثانزة نيَولة

وون ض ويَةنل لةبةردةم مةترسى دؤزراوةتةوة شامثانزة كة ئةم ظايرؤسةى تيَدا
 ضةلَةمة بوونةتةوة. وتةنط بريمةندان رووبةرووى داية،

ئةو لة كاتى  HIV ظايرؤسى ةنطةرِ ةوان دةلَيَن:بةشيَك لة ليَكؤلَةر
 لة ،نهيَنانى واكسيَن ئةجنام دراو بةرهةم ودروست كردن بؤ يانةىتاقيكاريى
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 شانة كةلَك وةرطرتن لة رِةنطة ئةوان دةلَيَن: طوازرابيَتةوة.  ـمرؤظ ئاذةلَةوة بؤ
 و ليَكؤلَينةوانةىئة ،و حالَةشبة  دابيَ. تيَوةواكسيَنى  شامثانزة، ةكانىبووتووش

 نئةجنوومةنى ثاشايةتى لةندةن ثيَشكةش كرا لة لة دانيشتنى كارناسانى ئيدز
 ى شامثانزة نةبيندراوة.DNA ،كراودالة واكسيَنى ئاماذة ثيَ كة خست دةريان

 يةكانى دةيةىوة كة لة كؤتايىئيديعاى كرد دالة كتيَبةكةى "هووثيَر" بةرِيَز
واكسيَنى ئيفليجى  جؤرةكان لة هيَنانى يةكةم هةمبةر بؤ ،داايينىزى١٩٥٠

 بريمةندان بؤ لة هيَنديَك ثيَى واية ئةو .او كردبوويان رِشامثانزة ٤٠٠ ن،آلمندا
 SIVبة ظايرؤسى شامثانزةى طريؤدة طورضيلةىهيَنانى واكسيَن لة  بةرهةم

ن كةس يةك ميليؤ ةكةم ب ين النآلى مندايواكسيَنى ئيفليج كةلَكيان وةرطرتووة.
 و دانيشتووانى رِوواندا بة ، هةروةهاو دا كؤلؤنيى بيَلذيك بوولةوكات كة كؤنطؤ، لة

هيَنانى  ثرِؤذةى بةرهةم ٢٨ شويَنى كة بووة ئاشكرا ،دراوة يى ئةمرِؤشبرِؤند
يةكى نزيكيان ثيَوةندى HIV  بابةتى طريؤدة بة ظايرؤسى طةلَ يةكةمةدواكسيَن 

  ة.بووهة

  ة دونيادايدز لابارودؤخى ئ
 لة دوو ترزيا .نطريؤدة HIV ن كةس بة ظايرؤسىيَومل ٤٢دا جيهانلة  ئةمرِؤ

 .دةذين دايقاتانى باشوورى دةشتى ئافرآلو ئةم رِيَذةية لة (٣/٢) سيَى لةسةر
ك لةم بةشيَ لة جؤريَكة كة لةم ناوضةية بة يةوبوونةوةى ئةم نةخؤشىخراثى بآل

بة  ية.HIVيةكيان طريؤدة بة ظايرؤسى  مةنبةتة ىسىَ كةس هةر لة داتانةآلو
بة  بووشكؤى كةسانى توو كةس بة هةزار ١٤رِؤذةى  كة هةر دان بةمة سةرنج

اسياش ئ HIV كة دةكرىَدا زياد دةبىَ، مةترسى ئةوةى ليَلة جيهان يدزائ
  .          بتةنيَتةوة
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 وةِراست     َيتى نآلباكوورى ئافريقا و ِرؤذهة

 ةرِاست لةتى ناوآلرِؤذهة وئافريقاى باكوور لة HIV ووان بةتووشب رِيَذةى
اوى رِيكخر و حالَةشبة ية.ني ضاو بةرزؤر  ئيَستا م تابةآل حالَى بةرزبوونةوة داية،
 اليةن ةل يدزئ ىيكردنى رِاستكة نكؤلَي ليَ وشيارى دةدانةتةوة يةكطرتووةكان 

، ادكةوضةنا ىتانوآلهيَنديَك لة  لة يةتىو كؤمةآل رِيَبةرانى سياسيىلة  هيَنديَك
ةم ئ .وةخؤش كرد ئيدز ثةتاى وبوونةوةىو بآلسةندنبؤ ثةرة كارىشويَن

 يَران وئ  مبةآل سوودان باوة، سوماىل و يةك لةجيَ هةر لة ية زياترنةخؤشى
   يةن.نةخؤشيى دى طةشةكردنى ئةوليبيش شاهي

   

   :تَيوةطالن
 لةنيَو هةروةها وجووت بوون ؤئةندامىشلةكانى ك يَن،وخ لة HIVظايرؤسى

 ويَةطةلَ ئةم شالنةدا دةضيَتة ند ئةم ظايرؤسة .دةبينرآ داشريى دايكى تووشبوو
 ترةوة.لةشى كةسانى

 :HIV دنىكررَيطاكانى تةشةنة
 

 ترتةيةكىكةرةس بوو يان هةرثيس ىهاوبةش سؤرِةنطى لة كةلَك وةرطرتنلف: ةئ
   .سةثي و ريآوةردةطليَ لةش كةلَكى كردنى ئةندامةكانىكون بؤ كة

   .ئالوودةبووةوةرِيَطاى خويَنى  لة ب: 
ةطةلَ ديكةى لةش برِدراويَكى د برين يان هةر دانانىو كةوتن بةردةم ليَك لة ج: 

 .HIV بوو بةشلةكانى ثيس
تى كا ،دا(لة دةورانى كؤرثةلةيى)جننيرةنطة  نى دايكانى تووشبوومنداآل د: 

 شريةوة تووش بنب.خواردنى رِيَطاى  ن يان لةبوو لةدايك
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 ةى لةوةم رِيَذةكهةية، بةآل ليكى مرؤظى تووشبوودا ويَلةن HIV ظايرؤسى
 بطوازيَتةوة. يةكةىكة بتوانىَ نةخؤش كةمرتة

ةى تنةوسطوا مةترسى شك بووبنةوة،وكاتيَك شلةكانى هةلَطرى ظايرؤس 
  .ناميَنآ ظايرؤس

 ردوو )معتادان تزريقى( دةتوانن بةكانةرةشبؤهماددة  انىخووطرتوو
 HIV ن بةى تووشبوويةنطة هاوبةشةكان مةترسسورِلة بةكارهيَنانى  كةوتنةوة

 .     كةم بكةنةوة
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 HIV سةبارةت بة ىطومانةكان
   

 ئةم ظايرؤسة بةم ِرَيطايانةى خوارةوة ناطوازرَيتةوة:
 

 .ثشمينةوة و لةريَطةي هةوا، كؤخة (1
  .ةكردن، دةست ليَداني ثيَست يان تؤقة كردنةو ماض لةريَطةي  (2
ةك و ىوثةلي ضيَشت ليَنانهاوبةش لة كةل ىؤي كةلَك وةرطرتنبةه  (3

 ... . مةجنةلَ ، ضةقؤ و 
 يةكانةوة. بةهؤي تواليَتة طشتى  (4
ة ئاذةلَ طةستنىيا  لة ريَطةي ثيَوةداني ميَشوولة و زةرطةتة  (5

 .درِندةكانةوة
 دا.يةكانلة مةلةوانطة طشيت كردنلة ريَطاي مةلة  (6
 .ناوة ليَىيدز بوو بة ئخواردني ضيَشتيَك كة نةخؤشي تووشهؤي بة  (7

 
 طةَل ئيدز:ةد ىئَيران بؤ بةربةرةكان ىيةكانَىهةنطاوة نو

 

 ثيَشطريي بؤ زجنرية هةولَيَكى نويَىة ايطةياندوئيَران رِ  1ساغى لةشوةزارةتي 
ن بة وواتة هؤى تووشبو HIV ايرؤسىتووشبوون بة ظلة ثةرةسةندني  كردن

. خستوة وةرِآ يةئةم نةخؤشىو ضارةسةركردني تووشبوواني يى ئيدزنةخؤش
ي يوتةبيَذيَك بة ناوي وةزارةتي تةندروست يدز،اةطةلَ رؤذي جيهانيي ئدهاوكات 

   وتي: ئيَرانةوة ويَرِاي رِاطةياندني وردةكاريةكاني ئةم هةنطاوانة

                                           
  .وةزارةتي تةندروسيتساغى،  وزارت بهداشت : وةزارةتى لةش: 1 
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مةيةكي بةرنا بردنيةرِيَوةب بة ىَي ناوضة دةبيَ كة هةلَدةستتآلو ئيَران يةكةمـــ 
 كاربةدةستة، وتةي ئةم . بةHIV و لة ئيدز كردنةوةي خةلَكئاطادار بؤ وبـآلبةر

 . دةكاتيَثدةست  ة لة طوندةكانةوةو بؤويَن داآلتهةموو و ىئةم بةرنامة لة ئاست
 ري زؤرتنكاريئاسا ،ياندرِايطة ئيَران هةروةها وتةبيَذي وةزارةتي تةندروسيت

 يدز.ابة ئ تووشبووان و ئيمكاناتي ثيَويست بؤكردني دةرمان دابني دةكةين بؤ
ني كاخيانةبةندة ليَوةبردني بةرنامةيةكي دةرمانيي هةوالَي بةرِ هةروةها ناوبراو

 لة ستائيَ ،ىتةندروست ئةم بةرثرسةي وةزارةتي وتةى بة اطةياند.رِ دائيَرانيش
 يَشرتوةيةك ثما دةكريَن. ساز دادوويان لة ئيَران ي سةرةكيي ئيدز،دةرمان يَس

 زارهة ٣٠ نزيكةي كة طةياندايانيةكاني كؤماري ئيسالمي رِدةولَةتيسةرضاوة 
تووشبووني  هؤي كة ناسراون، HIV ظايرؤسي هةلَطرى دا بةلة ئيَران كةس

  يةكانمىفةرنا ئامارة  )بةثيَي زؤربةيان كةلَك وةرطرتن لة سورِةنطي ثيس بووة.
 (.دةذين دالة ئيَرانئيدز  بووىتووش ىكةس هةزار ١٢٠
 

 بوون بة ئيدز: تووش ىيةكانىقؤناغة سةرةتاي

 ٤ ات ٢ ماوةى لة دةبن، HIV كةسانةى تازة تووشى نيوةى ئةو نزيك بة
ن مةتياآلئاسةوارى وةك نيشانةكانى هة هيَنديَك نيشانة و حةوتوودا

رى ئازا يةكان،ية ثيَستىنةخؤشي ماندوويى، لةرز، و وةك تاو دةردةكةوىَ،ليَ
 ئاوسانى رِذيَنة لةنفاوىيةكان. و ئيَشة سةر جومطةكان،

ذةيان ةطةلَ رِيَد يةكسانة +"4 "سى دى يةكانىسثى يةكةى ذماردنى خرؤكة
يرؤسةكة ةطةلَ ثيَشكةوتنى ظاد (.3mm1دا)يةك ميليميرتى سىَ جاى خويَن لة

 ةم دةبيَتةوة.رِيَذةيان ك
 "سى دى خانةى ١٢٠٠ تا ٦٠٠ ساغ خاوةنىكةسيَكى ى يبةرطر كؤئةندامى

 ،دانة كةم بيَتةوة ٢٠٠ بؤ ئةم ذمارةية ئةطةر داية. جالة ميليميرتى سىَ +"4
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 بووة. يدزانةخؤش تووشى ئ
 ةل جادا.ظايرؤسة لة ميليميرتى سىَ زةرِرِاتى ذمارةى ،"بارى ظايرؤسى"

 دةطاتةدا ويَنخزؤربوونى ظايرؤس لة  ئةم ذمارةية بة ،داكانيةسةرةتايى قؤناغة
 ئةوثةرِى خؤى.

 ضةندين سالَ دةخايةنىَ تاكوو دا HIVبة تووشبوو هيَنديَك لة تاكةكانىلة 
مةتى سآل لةم ماوةيةدا ئةوان هةست بة ودةركةوىَوةخؤشيى ئيدزيان ليَنة

ئةم ظايرؤسة  هةبوونى نيشانةيةكى دةرةكى لةهةمبةر هيض جؤرة ودةكةن
نيشانةكانى  ةنطةرِ داHIV بة تووشبوو كةسانى ديكةى لة دا نابيندرىَ.لةوان
بؤ ماوةيةكى كورت  و 4لري ئارةقة كردن، و دابةزينى كيَشى لةش، ياو ،وةك

  .نسرِانةوةى بري، دةركةو
 

 :HIV يةكانىىتاقيكار 
ؤريَكى ج ،HIV نىكرد دياري بؤ يةكانىتاقيكار ترينلة رِةوتى طشتى  (1

   .ةوةنؤزريَدةد ى،ؤتينةكانى دذى نةخؤشرِث واتة دذةتةنةكان، لة تايبةت
دا بةرهةم لة لةش HIV ىكاردانةوةئاكامى لة  دذةتةنةكان ئةطةرضى  (2

ن بة دواى تووشبوو بة حةوتوو ١٢ تا ٦ م ئةم رووداوةبةآل ن،ديَ
  .دةدا وورِيةكةدا نةخؤشى

 ةطةلَد ىو بةربةرةكانشةرِكردن لة تةنانةدذةكة ئةم  دالة حالَيَك  (3
نى بوو م وةك نيشانةىبةآل ،ظايرؤسةكةدا بةو شيَوةية كاريطةر نني

 .متمانةنى ةجيَط داظايرؤس لة لةش

                                           
 4   :Urticaria  .لريط، لري، )كهري( . و : 
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 وةآلمىئاكام و بىَ شويَن ثآطرتنى ثيسى حةوتوويةدا كة لةو ضةند  (4
انى سؤ كةب، تووشبووةكة دةتوانىَ ظايرؤسةكة يةنةريَنىرىيةكة اتاقيك

  ديكة بطوازيَتةوة.

 

 دا:يدز لة لةشاضوونة ثَيشى نةخؤشيى ئ
توانا  ،ةوكةوتو ويَلة هيَرشى ظايرؤسةكة زةبرى  ى لةش كةيبةرطر كؤئةندامى

دةست يةكان لةةطةلَ نةخؤشىدشةرِكردن  وبوونةوةبةرةنطار هيَزى خؤى بؤ و
خباتة كة دةتوانىَ طيانى نةخؤشة هةوكردنيَك هةرجؤرة ضلَك و ودةدا

 لة بةرامبةر ،ةبوون HIVكة تووشى . ئةو كةسانةىيةوةمةترسى
 دا خةسار2سؤ يةو سى ماالرِيا ،1باريكة)سل( دةردة يةكانى وةكنةخؤشيى
لةشيان،  +"ى4 "سى دى يةكانىسثى بة دابةزينى ريَذةى خرؤكة وهةلَطرترن

 . شووش زياتر دةبآخةسارهةلَطريان لة ثيَ

ضلَكة " لة بةرامبةر ئةوةى كة بة هةروةها HIV ةب نةخؤشةكانى تووشبوو
ة ل ةكانئةم جؤرة ضلَ .خةسارهةلَطرترنو الواز، نوبانطانبة "ثةرستةكانهةل

ى ة لةشيَكدةطرن ك سةرضاوة وةمشةخؤرانة ئةو وكةرِوةكان باوةكان، يةباكرتى
 داسانةةك لةوىَ دةتوانم بةآل هةية، دابةرامبةريان كردنى لة ساغ توانايى بةرطري

 زؤر و كا سازنةخؤشيى  ،ةوكةوتوانى بةريزبةرطرى لةشيان  كؤئةندامى كة
  ويان بةرىَ.يَجاريش لةن

                                           
كا و يض كارى تيَ نامانةكة هرة، واتة دةرجؤريَك باكرتياى نةخؤشى ئازارة باريكة كة دذى دةرمان خؤرِاط بينى:: تى1َ 

ناسراوة كة لة باشوورى ئافريقا بآلو   XDR-TB ( Extrem  Drug  Resistant  Tuberculosis)بة
ية دووهةمني مةترسيى طةورةى ، ئةم باكرتيا HIVبؤتةوة. زؤر لة زانايانى بوارى ثزيشكى ثيَيان واية ثاش ظايرؤسى 

 كةسى كوشتووة . و.  ٢٥حةوتوودا  ٣سةردانيشتووانة لة بةر ئةوةى لة ماوةى 
  و.   يةكان، " ثنومونى".ية سؤ، سينة ثالَوو، ماسينى سى، سىيةكان هةوكردنى سى :ذات الّريه:  2 
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سى " كانىرِيَذةى خانة كة كاتيَكهيَنةرانة ينةخؤشهؤكارة  لةو هيَنديَك
 اتيَك كةم زؤربةيان كبةآللةش،  سةر نةخؤشةكة زؤرة هيَرش دةكةنة +"ى4دى

 سةرهةلَدانى يانى خالَى دةسثيَكى ،٢٠٠ لة كةمرت تةرِيَذةي ئةم خانانة طةيش
ئةو  دابن، يةكان لةبةردةستضاوةديَرىية ثزيشكى ئةطةر ئةكتيظ دةبن. ،يدزائ

ة انة بكضلَ ةوهيَنديَك ل لة ثيَشطريى ضارةسةرى ثيَويست بؤ ودةرمان كرآكات دة
يَك ة هيَندرِةنط هةروةها وطرانن جاروبارديارة ئةم دةرمانانة  .نةخؤش بدرآ

  بكةويَتةوة.يان ليَشيئاسةوارى الوةك
  

 : 6و زؤنا 5بةرفةك
طةروو يان  و دةم،يَهيَرش دةكاتة ن كة زياتر يةكةرِوويى بةرفةك ضلَكيَكى

 Herpes" ظايرؤسى زؤنا كة هيَرثس سيمثليَكسى ناوة زيَى ذن.وكؤئةندامى زاو

simplex،" ةو ى ئدووك هةر دا هةية.انمندالَد دةم و ويَى ثيَك هاتنى لةنتوانا
نيَو كةسانى سةرهةلَدانى ئةم جؤرة ضلَكانة لةم رِيَذةى بةآل ة باون،انضلَك

 خانةكانى رِيَذةى كةسانةى كة تةنانةت دةتوانىَ ئةو يدزدا زياترةوائتووشبوو بة 
  .كاب، تووش ية+"يان لةسةرى4َدى "سى
 
 

                                           
يةكى سثى سةر زمان دادةثؤشىَ كة زياتر لة ية و وةك تويَيةكى قارضى: برفك: بؤقذة، بةرفةك، نةخؤشى 5

 و.       .Oral  Candidiasis، دا ثيَى دةلَيَن بؤقذةدا باوةو لة كوردةوارىمنداآلن
6 :Herpes تةث : زؤنا وَب مآلبة، تاميسك، هةلَزرِان، خشرؤك. تيَميسك، تةب خالَ، هيَرثس بخال(:)هرثس، ت

اراندني ي دةمخالَ، تاميسكي زؤستةر، تيَميسكي زؤستةر، نةخؤشي زؤستةر، وةك تاميسك واية لة ناوضة
يةكي ، كةواتة نةخؤشيو ميَكوتةيان طرتوةبة تايبةتي لةو كةسانةي كة بة مندالَي درِكة دا دةردةكةويَدةماريَك

و خارشيت زؤري و ئيَشدا خؤ دةنوييَنَية كة بة شيَوةي زيثكةو بلَق لة دريَذةي دةماريَكي ثيَستسةخيت ظايرؤسي
ؤني ي ئةليكرتِؤسكؤثهةية. جؤري سيَهةمي ظايرؤسي تيَميسكة كة شيَوةيةكي شةش اليي هةية، تةنيا بة ميكرِ

 و. Zoster اية.دنانؤميرت  ٢٠٠تا  ١٦٠نيَوان  و تريةي ظايرؤسةكة لةدةبيندريَ
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 نيشانةكان:
ك و وش ثيَستسةر نيَكي سثي لةاوسائو بوونبةرفةك دةبيَتة هؤى ئةستوور

محةت ن بة زةيانى شت خوارد .دةكات داني خواردن دذواردةم و قووت ويَبووني ن
  دةبىَ.

  دا.طريؤدة شويَين ي بة ذان لةزوَنا دةبيَتة هؤي بلؤق كردن
 

 :1باريكةدةردة
 ز لةيدالة نيَوان تووشبووان بة ئ هؤى بنةرِةتى مردنةكان باريكةدةردة

 HIV يةكانىةطةلَ طشتطريد تان،آلهاوكات زؤريَك لة و و يةدا سةرى دونياسةران
 كةلَخ ؤربةىهؤكارى سيل جؤرة باكرتىيةكة كة ز رِوون.ةوبةردةردةباريكةدا  و

 .دا دةبيَتة هؤى نةخؤشيىكةس لة هيَنديَك م تةنيابةآل هةلَطرين،
 طةرىئة يش بن،HIVتووشى ،يةنكةسانيَك هةلَطرى ئةم باكرتى ئةطةر

 .دةضيَتة سةرىَ هيَندة ٣٠ داباريكة لةوان دةردة  سةرهةلَدانى
نة م دةشتوانىَ رِذيَبةآل يةكان،سى سةرةتا سيل هيَرش دةكاتة سةر

 ميَشكيش بطريَتةوة. ويةكانلةنفاوى

 نيشانةكان:
 خويَنيشي لةطةلَة.زؤر جار  كؤخةيةكى تووندو ( 1
 دا.قةفةزةى سينط لة ئازار ( 2
 دوويى لةرِادةبةدةر.مان ( 3
 دابةزينى كيَشى لةش. ( 4

                                           

 
1 :Tuberculosis(T.B) :و. (زم، تب ال)سل، سيل، سيل و ديق، دةردةباريكة، ئازارة باريكة . 
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 دا.كاتى نووسنت كردنةوةى زؤر لة ئارِةقة و ياو ( 5
 
 

            ى لةش:يبةرطر كؤئةندامىشَيرثةجنةى 
ي لةبةردةم مةترسي تركةسانيَكى لة زياتر HIV بة تووشبوو كةسانى

 بة كة دان لةش بةرطريي كؤئةندامىجؤرةكاني شيَرثةجنةى  تووشبوون بة
NHL (Non-Hodgkin’s Lymphomas) ناسراوة.  

NHL يَنةبؤو ـشويَنيَكي جةستةي مرؤظ هةر دةتوانيَ هيَرش بكاتة سةر، 
 يةخؤشيةم نةئ كوذيَ.ب نةخؤشةكة داو لة ماوةي سالَيَك و درِكةمؤخ)خناع(ميَشك

ةي جةست +" لة4"سي دي  يةكانيادةي خرِؤكة سثيرِ ىبيَ لةبةرضاوطرتن
ى ئةم ةضار ا، ريَطشيمي دةرماني توانايي سةرهةلَداني هةية. دا،ةخؤشي ئيدزين

 .جؤرة شيَرثةجنانةية
 

 :NHL نيشانةكاني
  .يةكاناني رذيَنة لةنفاويئاوس ( 1
 .داكاتي نووسنت لة كردنةوة ئارةقة ( 2
 . دابةزيين كيَشي لةش ( 3
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 : KSدارةكانيبرينة مةترسي
KS(Kaposi’s Sarcoma) و واية يةكة وةك شيَرثةجنةنةخؤشي جؤرة 

 هةلَدانىسةرهؤي  دةبيَتة يةنةخؤشيئةم  باوة. اثياواني تووشبوو بة ئيدزد لةنيَو
ئةو ن. دةكةو ثيَست وةديار لةسةر ترياز بنةوش كةن يا طةليَكي سووربرين

مي كؤئةندا ويةكانلةنفاوي دةم و رذيَنةلةسةر  ية هةروةها دةتوانآنةخؤشى
ئةم  .وضوونى نةخؤشيَنبيَتة هؤي لةب وبآكاريطةريي هة يةكانيشو سيهةرس

ؤكة ى خرِرِيَذة ئةو نةخؤشانةى كة هيَرش دةكاتة سةر زياتر يةنةخؤشى
رِيَذةى  نةى كةكةسا م لةوبةآل كةمرتة، ٢٥٠ +"يان لة4 دى "سى يةكانىسثى
  .ةدارترخانانةيان كةمرتة، مةترسى ئةو

 
  نيشانةكان: 

 .برين  ( 1
 .بيَ يةكان كردسى سةر هيَرشى بؤ كة داكاتيَك سوواربوون لة ثشوو  ( 2
 امى هةرس.كؤئةند هيَرشى كردبيَتة سةر كة دالة كاتيَك بةربوونخويَن  ( 3
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 يةسؤ)ثى سى ثى(سى
 :يةكانسى

P.C.P(Pneumocystis Pneumoniaيةكيَك )لةو ضلَكة  ة
 لَيَن.شى ثىَ دةثالَوو سينة كة (يهذات الّر)يةسؤهؤى سىدةبيَتة كة هةخلوازانةى 

نة  رِذيَم هةروةها دةتوانىَيةكان دةكات، بةآلسى سةر ئةم ضلَكة هيَرش بؤ
ةم هةروةها ئ .بثيَكىَ ئيَسكيش ؤخىسثلَ، جةرط يان م ،يةكانلةنفاوى

 HIVةب تووشبوو طةورةكانى مردنى نةخؤشةكانى هؤية ية يةكيَك لةنةخؤشى
ية. سةرىو ضارةرمان قابيلى ثيَشطريىبةهؤى هةبوونى داودة م ئيَستاوة، بةآلبو

 ىد "سىيةكانى خرِؤكة سثى كة رِيَذةى كةسانةى ية طةليَك لةوئةم نةخؤشى
 تووش دةكات. وةية،٢٠٠ +"يان لة خوار4

 نيشانةكان:

 (.Fever) ياو ( 1
  شكة كؤخة.و ( 2
 ناسةبة زةمحةت هة وسينط ةزةىقةف سةر هةست بة تةوذم هيَنان بؤ ( 3

 هةلَكيَشان.
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 :نى مَيشككاضَلكة

هيَرش  كة زياتر دا،ضلَك دوو جؤر بةرامبةر لةهةروةها  HIV نةخؤشةكانى
  بةردةم مةترسى زياتر دان.و لةترالواز ميَشك، سةر دةكةنة

 لة لة مشةخؤريَك)انطل( كة (Toxoplasmosis)تؤكسؤثالمسؤسيس
 دا.شلة  ويَنةل ثيَكهاتنى برين دةتوانآ ببيَتة هؤى ،ةطرآد اوةسةرضدا نآلئاذة

 زياترـــ و خؤلَةيَنجؤرة كةرِوويةكى ( ــــCryptococcus)كريثتؤكؤكوس
لة ثةردةى  يةئةم نةخؤشى دةبيَتة ضلَك كردنى ثةردةى ميَشك)مننذيت(.

 نيش.ضوو ويَلةن ودةشتوانىَ ببيَتة غةش وضلَك ثيَك ديَنىَ دا،مؤخ)خناع( و ميَشك
 ١٠٠ ةل+"يان 4 دى "سى رِيَذةى خانةكانى ئةم ضلَكانة لةو نةخؤشانةى كة

 كةمرتة، باوة.
 

  نيشانةكان:
 .ذانة سةر ( 1
 ياو)ضوونةسةرى تاى لةش(. ( 2
 دا.لة بينني ىزؤلَو ئاطريوطرفت  ( 3
 رِشانةوة. و دلَ تيَكةآلتن ( 4
  اليةكى لةش. الوازى لة ( 5
 دا)تؤكسؤثالمسؤسيس(.رِؤيشنت رِيَطا وقسةكردن ى لةدذوار ( 6
 طريانى ماسؤلَكةكانى مل)مننذيت(. ( 7
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 يدز:ادةرمانةكانى دذى ئ
 

لة  كة نكراو دروست دةرمان كؤمةلَيَك ،داHIVثةتاى لةكاتى سةرهةلَدانى 
 HIVةببووان بوونى ئةم ظايرؤسةوة، تةمةنى تووش كردنى زؤر رِيَطاى كؤنرتؤلَ

 سى" ضوونىويَةنخيَرايى ل ئةم دةرمانانة لة وةيةكى بةرضاو دةباتة سةرىَ.بة شيَ
ة، ة دواوتوانايى دةرخستنى ئيدز دةخات +"ى نةخؤشةكان كةم دةكاتةوةو4 دى
 م ضارةسةرى ناكات.بةآل

 ونبوووودةجياوازةكانى ئال لة قؤناغة طرووث دةرمان هةن كة طشتى ضوار بة
 يان هةية:ييئيدزدا كارا و HIVكردنى طةشة

 :هاتووةكان طَيِرةوة: بةر1

يةوة HIV ظايرؤسىسةر رووكارى دةرةوةى  ؤتينةكانىرِثئةم دةرمانانة بة 
تاكوو  .طرندة +"4 دى "سى خانةكانى بؤ هاتن وثيَوةلكان ةب بةرو يَنلكدة

وتؤتة كة (،Fuzeonوى فؤزيؤن)ابة ن دةرمانةكة، جؤريَك لة ئيَستا تةنيا
 بازارِةوة.

 (NRT )7.تىِرئَين.ئا ةربةستةكانى: ب2

 HIVىظايرؤس (كانىGeneبؤهيَلَة)كؤثى كردنى ة ببةر  ئةم بةربةستانةش
 ،مانةةم دةرئ نةن.بؤهيآَلئةم  سازيىةى بيناتنؤكليَئؤسايدةكان كةرةس .دةطرن

 مةل خةوشدار منوونةىهيَنانى  كؤثى كردن لة رِيَطاى بةرهةم ؤسةىرِث
   ويَنىَ.دةشيَ سازى،ى بيناانةكةرةس

                                           
7: N.R.T= Nucleoside Reverse Transcriptase 
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 (N.N.R.T )8تى ِر: بةربةستةكانى ئَين ئَين ئا3

سان وةنووثيَ ئةوان بة ئةم بةرطيَرِةوانةش بةرةجنامى كؤثي كردن دةشيَويَنن.
  .ةداتدتيَك  كؤثى كردن ،ؤلَ دةكاكؤنرتِ ؤسةيةرِثبةو ئانزميةى كة ئةم 

  (:Protease)ثِرؤتَيز: بةرطَيِرةوةكانى جؤرى 4

ةورى دكة  دةنووسيَن وةةؤتيَزرِوى ثابة ن تربة ئانزمييَكىئةم دةرمانانة 
     .دا هةيةيةكانكؤكردنةوةى دانةكانى ظايرؤسة نويَ لة يانيسةرةك

 .يَنربب اربةكشيَوةى ئاويَتةيى  يدز دةبىَ بةادةرمانةكانى دذى ظايرؤسى ئ
 لة زجياوا دوو دةستةىكةم  يالنة ك دةرمانى جياواز سىَ جؤر لة زياتر

 و مرِفؤ ةلثيَك هيَنان  طؤرولَبة ئا نةخؤش دةدرىَ. هاوكات بة ،دةرمانةكان
مبةردا بةرا جؤرةكانى ئةم ظايرؤسة لة تاقميَك لة ،HIV قةوارةى ظايرؤسى

ة لاى وى" كردنى "ئيَض ئ ؤلَشانسى كؤنرتِ كةوابوو ثةيدا دةكةن. خؤرِاطرى
ك لة هيَنديَ لة .ىَ، زياتر دةبىَكة لة ضةندين دةرمان كةلَك وةردةطريدر داكاتيَك

ن كة طرتوو انةيانظايرؤس شويَن ثيَى ئةو دا،يةكانبووة نويَ بابةتةكان لة ئالوودة
اطرى دا خؤرِدةرمانةكان كردنى ضارةسةرى لة بةرامبةرثيَت دةسبةر لةتةنانةت 

 نيشان دةدةن. 
 
 
 
 
 

                                           
8 : N.N.R.T= Non-Nucleoside Reverse Transcriptase 
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 يةكان:الوةكى ئاسةوارة
 

 :ةكانية باوالوةكى ئاسةوارة لف:ئة
  .تن)تهوع(آلدلَ تيَكة  (1
 .رِشانةوة)استفراغ(  (2
 .(رطمفرِادةبةدةر)خستطى  ماندوويى لة  (3
 .لري  (4
  .ضوون)اسهال( طز  (5
 .كةم خةوى و بىَ خةوى  (6
 .زار وبةرى دةم وسرِبوونى دةور  (7
  ئازارى طةدة. (8

 
 :ناباوةكان يةالوةكى ئاسةوارةب: 

 .ملعدة(اثانكرياس)التهاب لوز هةوكردنى (1
 .ثةنكرياس كةوتن بة جةرط و زيان ويَ  (2
 .دةم ويَبرينةكانى ن  (3
 .طؤرِانى قةوارةى لةش  (4
 .كانيةىبة خانة دةمار زيان ثآطةيشنت  (5
  .كةم خويَنى  (6
   . ئازارى ماسؤلَكةكانى لةش والوازى  (7
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 )ئيَم ئةى سى(: ضلَكى زط

 
M.A.C(Mycobacterium Avium Complex) يان MAI 
 وةةندةكانثاشةرِؤى بالَ وخؤلَ تؤز، وتةث نى نيَو ئاو،لة باكرتىيةكا ضلَكيَكة كة

 ودةتويَى دةرةوةى طة سةر هيَرش دةكاتة يةئةم نةخؤشى .ثةيدا دةبيَ
 ستةداجة ى ديكةىبةشةكان تةواوى وخويَن لةنيَو دةتوانآ دائاكام ةل ورِخيؤلَةكان

 "سى يةكانىسثى كةسانةى كة رِيَذةى خرؤكة ئةو زياتر M.A.C. بيَتةوة وبآل
 تووش دةكات. كةمرتة، ٧٥ +"يان لة4 دى

 
 نيشانةكان:

 .ذانة زط  (1
 .دةكةويَتةوة ى ىلَتن كة ياوتيَكةآل دلَ  رِشانةوةو  (2
 .دائارةقةكردنةوة لةكاتى نووسنت  (3
 .بىَ ئيشتيايى  (4
 .دابةزينى كيَشى لةش  (5
 .ماندوويى  (6
 . ضوون سك  (7
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 )سى ئيَم وى(:بوونمةترسى كويَر

 
C.M.V(Cyto megalo virus) بة ظايرؤسى  ثيَوةنديدار ىضلَكيَك

 تؤرِى ئاوسانى دةبيَتة هؤىزياتر دا ئيدزتووشبوو بة  ىةكانو لة نةخؤشة تيَميسك
( لة ناوضةى Retina)تؤرِى ىكانية مردنى خانةئةم نةخؤشى (.Retinitisضاو)

دا تكا زووترين نةكرىَ لة ضارةسةر دةكةويَتةوةو ئةطةرليَ ثشتةوةى ضاوى
دةكرىَ. ئةم ليَ بةهؤى دةرمانةوة ثيَشطريى CMVدةبيَتة هؤى كويَربوون.

ى ريطةركةى لةش دةتوانىَ كازؤربةى بةشةكانى دي ظايرؤسة هةروةها لةسةر
 دى ى"س كانىكةسانةى كة رِيَذةى خانة بة كةمى لةو ية زؤرئةم نةخؤشى .هةبيَ

رِيَذةى  كةسانةى كة ئةو زؤربةى ودةكا هيَرش  ،يةسةريَ بؤ ١٠٠+"يان لة 4
  كةمرتة، تووش دةكات. ٥٠خانانةيان لة  ئةو

 
 نيشانةكان:

 .ثيَشكة و ةشكةرِبينني وةك  طرفتى  (1
  .ثةيدابوونى خالَى نةديو و ى ضاوليَلَ بوون  (2
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 سةرهةلَدانى ئيدز: يةكىكورتة ميَذوو

  
دا يؤركجةستةى هةشت ثياوى نيَربازى نيؤ لة ،داايينىزى١٩٨١ سالَى لة

جؤريَك  كة (Kaposis Sarcoma) كاثووسى نةخؤشيى ساركؤما
زؤر  شيَرثةجنةيةئةم  جؤرة  دؤزرايةوة. ،يةكانةخويَنى ةمارةد 1شيَرثةجنةى

رِيَذةى  ةطةلَ ئةم رووداوة،دهاوكات  ان تووشى دةبن.ساآلضووتر بةايز و كةمة
 كاليفؤرنيا ؤرك ويةكانيش لة نيؤيجؤرة ضلَكيَكى دةطمةنى سى تووشبووان بة

 وبآل دا هؤىدةرمانى ئامريكا لةو كات وبةرثرسانى تةندروستى .بةرز بؤوة
ئةم دوو  م ئيَستابةآليةيان نةدةزانى، نةخؤشى بوونةوةى كتوثرِى ئةم دوو

ذيانى  يدز لةانةخؤشيى ئ سةرهةلَدانىسةرةتاى  ية بةرِووداوة ثزيشكى
ية نةناسراوة ثةرةى دا، ئةم نةخؤشىسالَيَك. لة ماوةى يَندررذميَةددا مرؤظايةتى

 AIDS(Acquired Immuneى ناو، داايينىزى١٩٨٢ سالَى لة طرت و

Deficiency Syndrome)ياننةخؤشيى كةمى بةرطرى وةرطرياو ، واتة 
خوازةكان، بةلَكوو هاوجنس ك هةرية نةئةم نةخؤشى وردة، وردة .لةسةر دانا

لة مؤعتادةكان  و ؤشةكانى هيَمؤفيليانةخ خةلَكى ديكةشى تووش كرد.
  بوون. طرووثةكانى دواتر

ة بن بووهاجي )قارة(هةذارترين قورِنةى يةكى نوىَ لةنةدا، نةخؤشىلةم ساآل
سراوة واتة: ( ناSlim) ئيَسليم  بةدا لة زمانى خؤجيَيى يةكى جيددى، كةكيَشة

  وردةى لةش.  وردة وضوونىيَنئاكامى لة مردن لة

                                           
1  :Cancer: شى قرذة، ترياويى، كارسينؤما، سةرةتان. و.  شيَرثةجنة، قرذة، نةخؤ 
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ى ينةخؤش مانية هةزياتردا دةركةوت كة ئةم نةخؤشى ليَكؤلَينةوةى لة ئاكامى
 ؤ دؤزينةوةىليَكؤلَةرةوان ب وهةولَى بريمةندان ،ايينىزى١٩٨٤ سالَى ئيدزة.

 وة بةؤلَةرةتاقميَكى ليَك ئاكام طةيشت.بة يدزاهؤيةكانى نةخؤشيى كوشندةى ئ
 يَناسةيةيان ثةم نةخؤشىطةياند: هؤيةكانى ئرِايان "رِابرت طالؤ" سةرؤكايةتى

ةندين ض كة ىوانسةاليةن ليَكؤلَةرةوانى فةرِ ة. ديارة ئةم وتةية بة توندى لةكردو
ايةتى طةلَ نارِةزةد كردبوو، يان  دةست نيشانHIV ظايرؤسى مانط ثيَشرت

  .ةوؤوو برِبةرةو
ى ؤسايرظ يةكانىية بؤماوةيىلةسةر تايبةمتةندي ني ليَكؤلَينةوةكانيبة ثيَى دوا

HIVكدا ثيَثانزةلة شام بوونى دوو ظايرؤسى جؤراوجؤرلة ئاويَتة ، ئةم ظايرؤسة 
يةوة سةربة طرووثيَك ناسىرِوانطةى زانستى ظايرؤسلة  HIV ظايرؤسى هاتووة.

وةيى مى بؤمادا نةخؤشى خولَقيَنة. بةرهةلة مةميوونةكان ظايرؤسةكانة كة لة
نى رِةوارةكاليَ سةدةى رِابردوودا لة لة يدزائ ية كةئةم بريدؤزى ىكراو باس
 ـرؤظم ،يانواى زانابة برِ .ت دةكاتةوةسرِا ثشت هةلَداوة، سةري ئاواى ئافريقارِؤذ
دنى خوار و ئاكامى رِاو نيوةى يةكةمى سةدةى رِابردوودا لة لة جار يةكةم بؤ

 زيدائووشى ت بةردةوامة، دائافريقا طؤشتى شامثانزة، نةريتيَك كة ئيَستاش لة
 زياتر ظايرؤسة طواستنةوةى ئةو باوةرِةن كة ئةو زؤربةى بريمةندان لةسةر بووة.

ؤى بيَتة هضونكة جؤرة جياوازةكانى ئةم ظايرؤسة دة داوة، وويجاريَك رِ لة
 مرؤظدا. لة يدزاسةرهةلَدانى نةخؤشيى ئ

 لة يدزئبة  نيةكةمني بابةتى تووشبووئةطةرضى  كة سةرنج رِاكيَش ئةوةية
 كة ردةخةندةرِاطةيةندراوة، بةلَطةكان وا ئامريكا لة ،وايينىزى١٩٨١ سالَى
 كة لة بووة تةدا الويَكى رِةش ثيَستآللةم و يدزاقوربانيى نةخؤشيى ئ يةكةم
 مردووة. داايينىزى١٩٦٩ سالَى
دا خالَى جوطرافيايى دوو لة يةثاساوى دؤزرانةوةى هاوكاتى ئةم نةخؤشى لة
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 ى١٩٦٠ يةكان بةدواى دةيةىسةفةرة نيَونةتةوةيى ىزيادبوون دةطوترىَ كة
نيادا وتةواوى د لة HIVثةرةثيَدانى ظايرؤسى  وبوونةوةوبآل يارمةتى بة ،ايينىز

  داوة.
دا وبار""رووى ةناريتانيايى لة كتيَبةكةى خؤى بةنيَرى بئيَدوارد هوثيَر هةوالَ

ة لؤسة ريئةم ظا رِاكيَشى لةبارةى شيَوةى طوازرانةوةى ىيةكى سةرنجرؤتي
ةيةى يةكانى ديىهيَناوةتة طؤرِآ. بة وتةى هوثيَر لة كؤتا ـشامثانزةوة بؤ مرؤظ

يى نيى خؤراكاكسيَومنوونةكانى  ةم هيَنانى يةكةمها بؤ بةردزايينىى١٩٥٠
زة ةواوى شامثانتو كةلَك وةرطرتن لة كراون اوشامثانزة رِ ٤٠٠ئيفليجى منداآلن، 

سةكةى بؤ هيَنانى واكسيَن، ظايرؤ ةمهبؤ بةر HIVسى رؤيتووشبووةكان بة ظا
 بة ؤتةوة.واستؤندى طرِواندا و بوؤن كةس لة خةلَكى كؤنطؤ، ريكةم يةك ميل الني

هيَنانى  ةمثرؤذةى بةره ٢٨دةست دان، شويَنةكانى بةرثيَى ئةو بةلَطانةى لة
سى ؤايرمنوونةكانى تووشبوون بة ظ ةطةأل ئةو شويَنانةى يةكةميَن دواكس

HIVيةك دةطرنةوة.  ،كراوة يان تيَدا تؤمار   
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 ! يدزاو خؤفيَك بة ناوى ئ ترس

  
ةطةلَ مرؤظيَكى دووبةرووبوونةوة دةتوانني دذكردةوةى خةلَكى كؤمةلَطا لة رِ

ةطةلَ كةسيَكى دكاتيَك خةلَك  بيَنينة بةرضاو. يدزابة نةخؤشيى ئ تووشبوو
 بة شيَوةيةك ليَى دوور ةورِوو دةبنةوةبةر HIV بة ظايرؤسى تووشبوو

 ئيدز بةرضاوى زةق بؤتةوة. كتوثرِ لة و دةكةونةوة كة وةك ئةوةى ئيزرائيلة
 ستانى ثزيشكةكانى لةكة دةستةوة نةخؤشيي ترسناكى سةدةى بيستةمة

 نزيك بة ثةيداكردنى رِيَطاضارةى هةميشةيى، بؤتة هؤى ئةوة كة وكردن ؤلَكؤنرتِ
 دا حاكمييةت بكا.جيهان سالَ بةسةر ٣٠

ثياوانى  ، لةنيَوايينىزى١٩٨١ سالَى لة جار ية يةكةمئةم نةخؤشى
ئافريقاش تووشبووان بةم  و هاوكات لة هةلَدا خوازى نيؤيؤرك سةريهاوجنس

 ىسوورِمان سةرئافريقا(  و ناوضةية)ئامريكا ئةم دوو .ناسران يةىنةخؤش
 زانستيى ةرِىثئةوثةرِاودوو شويَنى  ة لةيسةرهةلَدانى ئةم نةخؤشى ثزيشكانى لة

ئافريقاى  وتيَكنؤلؤذى وىثيَشكةوتنى زانست بة مريكاة، ئكةوتةوةىلَ ىجيهان
ية نةناسراوة كة حالَ ئةم نةخؤشىهةربة .ثيشةسازى لة زانست و دواكةوتوو

سالَى  لة ،بوو داةطةلَديةكانى ية ضلَكىجؤرةكانى فرةضةشنى نةخؤشى
 يدزائ واتايةكى ساكارتر،بة لةسةر داندرا. ىيدزائ ناوى داىزايينى١٩٨٢

 كارى خرِؤكة HIV لةشة. ظايرؤسى ىيبةرطر كؤئةندامى كةوتنىنةخؤشي لةكار
و دا دةوةستيَنىَيةكانية ضلَكىنةخؤشى بةرامبةر و لةش لةيَيةكانى نسثى

 ةة نةخؤشل يةكان كةمةتيَكى سادة يان نةخؤشيى سووتانةوةى سىتةنانةت هةآل
 . كوشندة بآدا رِةنطة يةكانئيدزى لة ،بة سانايى دةرمان دةكرآ دايةكانئاسايى
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 داHIVخؤفة زؤرة لة ضوارضَيوةى ظايرؤسى وئةم ترس

 !و ضؤن ثةيدا بووة؟لة كوَى، كةى
 

ة لدوودا ابررجار لة نيوةى يةكةمى سةدةى  ـ يةكةمبة باوةرِى زانايان، مرؤظ
وة، يقا باافرئلة  شنى طؤشتى شامثانزة، نةريتيَك كة هيَشتائاكامى راو و خوارد

ية متةندىتايبة وارىثيَى دوايني ليَكؤلَينةوةكان لة ببةم ظايرؤسة طريؤدة بووة. بة
ة لؤس رييدز لة ئاويَتةبوونى دوو ظاايةكان، هؤى طواستنةوةى ئبؤماوةيى

ةوة ئاذةلَ ة لةواستنةوكردنى وردى كاتى ط ة. بةآلم دياريوشامثانزةدا ثيَك هاتو
دا روون بؤوة اننةوةكخالَيَكى جيَى سةرنج كة لة ليَكؤلَيكيَشةخولَقيَنة.  ـبؤ مرؤظ

ؤر ة بة زك افريقاييةككام لة ميليؤنان ئ دا هيضئةوةبوو كة لة سةدةى نؤزدةهةم
ريؤدة طسة رؤيو بؤ وآلتانى بيانى راطوازرابوون بةم ظاتووشى كؤيلةيى ببوون

لة منوونةى  ١٩٥٩جار سالَى يةكةم  بؤ HIVرؤسى يظا نةبوونة.
لة  ئيدز نيىقوربا و يةكةمآلتى كؤنطؤدا دؤزرايةوةخويَنى ثياويَك لة و

      .١٩٦٩ةوة بؤ سالَى تمريكا دةطةرِيَةئ
 ئةخالقى ىيبةنداهؤى نةبوونى ثبة ئامريكا، وتانى ئورووثايىآللة و

 ماددة كةلَك وةرطرتن لة و سيَكسى ئازادئةخالقى(، ثيَوةندى ئةستاندنى بىَ)ثةرة
سالَةكانى ناسينى ئةم  لة يةكةم يةكان بؤتة هؤى ئةوة كةتةزريقى ةرةهؤشب

 م بةدواىبةآل ،بكةويَتةوةتانةدا قوربانى زياترى ليَوآل لةو ئيدز يةدا،نةخؤشى
 رلةسة دانى زانيارى زياتر وهيَنان تانة لة وةخةبةروآل سياسةتةكانى ئةو ئةودا

هؤى دابةزينى ذمارةى  كردنى، بووة ؤلَكؤنرتِ وخةلَكى ية بةئةو نةخؤشى
نةى ثيَى رِاثؤرتى ساآلبة دا.نيةكائامريكايى ووثايىوتة ئوروآل تووشبووان لة

يدز لة ائ ثةتاى ىؤلَكؤنرتِ ز(،ى٢٠٠٦ سالَى يةكطرتووةكان)بؤرِيَكخراوى نةتةوة
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نزيك  ز،ى٢٠٠٦ سالَى رِاثؤرتة تا ئةو بةثيَى هةر .لةدةست دةرضووةئافريقادا 
 دوو تووشبوونة كة HIV بة ظايرؤسى داتةواوى جيهان ميليؤن كةس لة ٤٢ بة

 مندالَن. نيويان وميليؤن
ورى تانى باشوآليةكان لة وهةموو نةخؤشة ئيدزي (٣/٢)سيَى لةسةر دوو

 ية لةوىنةخؤش ثةرةسةندنى ئةو وبوونةوةوخراثى بآل. دةذين ئافريقا دةشتى
ةسالَ ةس طةورك هةر سىَ تانةدا لةوآل لة بةشيَك لةو جؤريَكة كة ناوضةيةدا بة

  طريؤدة بووة. HIV ظايرؤسى يةكيان بة
  ٤٠ ةب نا"بؤتسوا" و "سوازيلةند" تةكانىوآل دا،تانى ئافريقايىوآل لةنيَو

 ة.ةييان هذميَرى زؤرترين رِيَذةى سةر دانساآلطةورة يةكة لةىلةسةدى نةخؤش
ى رِةنطة بلَيَ ملويَن كةسة. ٣/٥ ئافريقاى باشوور لة تةنيا مارةى تووشبووان،ذ

ى ورةكى دوةودايمتةكةمان وآل و ئيَمة م لةبةآل ،هةذماريَكى رِاضلَةكيَنةرة ئةمة
كؤى  كةس بة رهةزا ١٤ رِؤذانة كة دةكائةوة ئاشكراى  م هةربةآل رِاستة، .يةةه

ةوة ترسى ئ وبىَزياد دة )ئةريَنى(ى ثؤزيَتيفةوةبة ئيَض ئاى ظ نةفةراتى تووشبوو
 ضؤن؟! وثرسى بؤضىدة .كاب ئاسياش داطري HIV كة هةية

 دنىكاربرطرينطى طواستنةوةى ئةم ظايرؤسة بة رِيَطاكانى هةرة دةزانن كة
زادو يَكسى ئاسسؤرِةنطى ثيس بوو، ثيَوةندى  ةكان بةيتةزريقىبةرة اددة هؤشم

طرتن لَك وةركة و )جنني(بؤ كؤرثةلة دايكى تووشبوو ى لةسةرةوبةرةى ئةخالقبىَ
  .يةووخويَنى ثيس ب لة

 وى سيَكسى بةتيَكةآلبةر ئةوةى  لة وتةى كارناسانى بوارى ئيدزناسى بة
ترين رِيَطاكانى طشتى وطرينطرتين لةبةرضاونةطرتنى خالَةكانى ثيَشطريى يةكيَكة لة

بوارى  لة كؤمةلَطا كة لة بةشة و، ئةHIV بة ظايرؤسى طواستنةوةى تووشبوو
 دان. مةترسى زياتر مةدبةر يان ثيَوة ديارة، لةيىبةرِةلآَلبةرزياتر  دا كةسيَكسى

لة  تةمةنيان ،ية بووننةخؤشى تازة تووشي ئةو كةسانةى كة كةواتة زؤربةى ئةو
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 ،مةبةستى نووسةرتةكةمان ـــدةزانن وآل وةكهةر ،و داية سالَ ٢٤تا  ١٥نيَوان 
 وطةجنة  ةكةىحةشيمةت زؤرينةىكة  يةتانةوآل لةو ـــ يةكيَكتى ئيَرانةوآل

دا نيَوان طةجنةكان لة ثيَوةندى سيَكسى ئازاد وبةرةكانهؤش ةدادبردنى مبةكار
 دا. بةثيَىتةكةمانوآل لة وبوونةوةى ئيدزو بآلهؤى ثةرةسةندن دةتوانىَ ببيَتة

تا  يةوة كراوةواليةن وةزارةتى تةندروستى ةل دا كةتةكةمانوآل لة يةكسةرذميَرى
 دةطريَتةوة، كؤى تووشبووان بة (٢٠٠٣هةتاوى)ى١٣٨٢ مانطى رِةزبةرى

 ٦٩٤ ئةوانةدا لةنيَو كةسة كة ثياو( ٥٥٠٤ وذن ٢٧٦)٥٧٨٠يدز اظايرؤسى ئ
 ئيدز بة طريؤدة ثياو( ٥١ وذن ٢كةس) ٥٣ثياو( مردوون،  ٦٦٦ وذن ٢٨كةس)
ية، ئةم نةخؤشى مت بوونى ن)دةورةىHIVبة ئالوودة يشيانترئةوانى وبوون
دةضىَ كةسةكة طريؤدة  يانى ويَ سال خبايةنىَ. ١٥ تا رةنطة و يةلة سةريَ زؤر
بوو يةكةى ئاشكرا نةم نيشانةكانى نةخؤشىبةآل ،بووبىَ HIV ظايرؤسى بة

 لة كة ن بةوةداسةرنج بة جيَى باوةرِن؟ رِاست و يانةئةم سةرذميَري بيَت(. ئايا
 وسةرةوبةرةيىةطةلَ بىَدواتاية  هاو يدزادا، ئتةكةمانوآل طشتيى بريورِاى

ناوةندة  خؤناساندن بة وكة تووشبووان لة ضوون ئةوة هةية يى، ترسىبةرِةلآَلبةر
 ببويَرن. يةكان خؤدةرمانى

 كان لةةاوسةره بةتىتاي ئةندامانى بنةمالَة بة لة ترايلةم حالَةتةدا كؤمةلَيَكى ز
ستى بةرثرسانى تةندرو دةبن. ظايرؤسى ئيدزدا مةترسى تووشبوون بة بةرامبةر

زيان ن بة ئيدتووشبوواذمارةى ، انتووشبووى وةبةرضاوطرتنى شاردنةوة بةئيَران 
 بة يارى زياتروبةدانى زان ئةطةر كة ة،كردو كةس بةراورد هةزار ٢٥ دا تاتوآل لة

اددة مجيَطاى  خؤراكى بة هؤشبةرى ىدةادشيَوةكانى دانانى م بةكاربردنى
 وركةكانثا خاويَن لة ووكردنةوةى سورِةنطى ئيسرتيلبآل )تزريقى(،دةرةكانىلَ

دا نةبيَت، ةطةلَدردى ؤلَى ذنانى ويَلَ طةكؤنرتِ وشويَنى خرِبوونةوةى مؤعتادةكان
  .دةضيَتة سةرىَ لةوة زياتر ناضىَ رِيَذةى تووشبووان زؤرزؤرى ثيَ
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وة كة تا يان كردبينىدا ثيَشلة رِاثؤرتيَك USيةكانى يَكخراوة ئةمنيةتيرِ

 يدز ثةرة دةطرىَ:ازايينى، بةم رِيَذةي خوارةوة ئى٢٠١٠سالَى 
 

كان ئةوةندةى ذمارةى نةخؤشة ٧ ميليؤن كةس كة  ٨ تا ٥  رووسية (1
 دا دةبىَ.٢٠٠٢  سالَى لة

ان ارةى نةخؤشةكئةوةندةى ذم ١٢ ميليؤن كةس كة ١٥ تا ١٠  ضني (2
  دا دةبىَ.٢٠٠٢ سالَى لة

كانى ئةوةندةى نةخؤشة ٢ نزيكةى ميليؤن كةس كة ٢٥ تا ٢٠  هيَند (3
 دةبىَ. ٢٠٠٢ سالَى

 لَىئةوةندةى نةخؤشةكانى سا ٢ ميليؤن كةس كة ١٠ تا ٧ ئيتيؤثى (4
 دةبىَ. ٢٠٠٢

 الَىئةوةندةى نةخؤشةكانى س ١٢ ميليؤن كةس كة ١٥ تا ١٠ نيجرية (5
  دةبىَ. ٢٠٠٢

ةى ذرِيَ تى هيَند زؤرترينوآل حةوت سالَى داهاتوودا هةروةكى دةبينن لة
 كى خةلَزانيار خوارةوة بوونى لة يَتةوة بؤرِهؤيةكةشى دةطة وتووشبووانى دةبيَ

 رؤى دووطةما ةلتةكةمان لةم كاتةدا وآل هةر و تةداسةرى هةذارى لةم وآل ضوونة و
 يَند(.ه رووسية و ) ئيدزدا دةبيَوبوونةوةى نةخؤشيى طةورةى بآل ناوةندى

ةطةلَ دكةوتى ودةبىَ وةك نةخؤشيَك هةلَس ئيدز نةخؤشة. تووشبوو بةمرؤظى 
ثاراستنى  دةبىَ بة نابىَ تؤمةتبارى بكةين. بةرى هةلَيَى. نابىَ لة بكرىَ.

ية كة هيض نةخؤشى ئازارى ئةو بةهانايةوة بضني تا دةردو ئاسايشةوة
كة بؤ زامى جةستةى  كةم بيَتةوة هةرضةند اوةتةوة،ضارةسةريَكى بؤ نةدؤزر

كةم  كردنةوةى النيليَ ال بارووكةوتيَكى لةهةلَس م بةبةآل ية،دةرمانيَك ني
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 بكا دانةبرِاوةوبدةين كةوا هةست ثيَورةى ثىَ وبكةين برينةكانى دةروونى سارِيَذ
ئةم  ،ؤمةلَطاثيَكهاتةى الوي ك ئاورِدانةوةيةك لة ئةركى بةرثرسانة كة بة

 ية لةنةخؤشي ةطةلَ ئةودرِيَطاكانى بةربةرةكانى  ية بة جيددى بطرن.نةخؤشيى
يةدا نةخؤشي هيَرشى ئةو بةرانبةر هةموو ثيَكةوة لة وبكةن دا فيَرقوتاخبانةكان
 ؤلَ كردنى مؤعتادةكان،كؤنرتِ يةكان، بةبوونى بنةما ئةخالقىثتةو رِاوةسنت، بة

خويَنة وةرطرياو و  كردنى ؤلَكؤنرتِ وخةلَكى ياكردنةوةىور وبة تيَطةياندن
   هاوردةكان.   

 
 
 
 
 

 يدز!ابة هيواي جيهانيَكي بيَ ئ
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 يدز؟اسوور ضؤن بوو بة نيشانى ئ ووبانىرِ
  

ى مانرِئا، ردكباو شريتى)رووبان( سوورى  كةلَك وةرطرتن لة ةى" مانرِئا" ئةو 
   بوو. نى طشت اليةك لة نةخؤشيى ئيدزتيَطةياند ئاطاداركردنةوةو

 دؤستةكانيان زؤربةى كة هونةرمةندان، تاقميَك لة ،داايينىزى١٩٩١ لةسالَى
 ثىطروو دامةزراندنى بوو، بة دادةستؤى نةخؤشيى ئيدز طيانيان لةبةه

ؤرك لة شارى نيؤي (The Visual Aids Artists Caucusويَناكردني ئيدز)
 ن.بات بكةية كوشندةية خةدذى ئةم نةخؤشى لة اى هونةرةوة،دا لة رِيَطبرِياريان

ى ان ديارسووريان وةك نيشانى طرووثةكةي ىشريت بوون كة ئةوانة جار يةكةم
 رةئيَستاش لةس ،يىويَنا ىيدزا"ثاتريك ئةوكانيَل"، دامةزريَنةرى طرووثى ئ كرد.

ى ووشت خؤشى بؤ، ئةطةرضى هةية بةرطةكانى شريتيَكى سوور وجل هةموو
  ئةو دةلَىَ:  .بووة يدزائنةخؤشيى 

 يَك كةم بوون كاتهاورِيَى زؤر .دةذيميدزدا اةطةلَ ئدمن  نامرم، يدزائ من بةـــ 
منيش  وضووندةر دونيا بة طةجنى لة ئةوان هةموو نةخؤش كةوتن، زؤر الو بوون.

 ذيانى خؤم بؤوان دادةنيَم.
 هةلَكةوتوو مالَةكةى خؤى، يةك لةقةنةفة لةسةر دا كةكاتيَك ةطةلَ ثاتريك لةد

وخسارى ورِ دةكةم. وتوويَذ ناوضةى باكوورى شارى نيؤيؤرك دانيشتبوو، لة
 لة ذيان ماوة. م ئيَستاش باوةرِى بةبةآل ،ووةب الواز يةكةوة كزوبةهؤى نةخؤشى

كةسةى ويَناكردني   ١٥ ئةندامانى طرووثى يةكيَك لة كة "ئاليَن فريم"، ثةناى دا
وةكوو  ،داايينىزى١٩٩١ سالَى لة ويَنةطريَك بوو دانيشتبوو. ئاليَن كة وو،ب يدزائ

 ئةويش وةدةست وطرووثة شويَن يةك مةبةست كةوتبوون ئةندامةكانى ديكةى ئةو
يدزةوة الة بارةى ئ بريكردنةوة بة كة بتوانىَ خةلَك ناضار هيَنانى كةرةسةيةك بوو
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  ئاليَن دةلَيَ:  بكات.
 تباية.ن وةرطركةلَكمان لة هونةرةكةما ئيَمة دةبوو رمان نةبوو.تضارةيةكىـــ 

كى يؤيؤرنونةرى تةواوى كؤمةلَطاى ه يةك شةودا ئيدز وةك ئةوة وابوو كة لة
ن تةكامنادؤس روو دميان زؤريَك لة هاوكاضاومان كردةوة كة ثرِهةلَدةلووشى. كتو

   وثةجنة نةرم دةكةن.دا دةستةطةلَ مردند
  دةدا:ذةناوبراو دريَ

ة ةيشت كطشكمان ميَ ووبان كاتيَك بةرِ داهيَنانى بريؤكةى كةلَك وةرطرتن لةـــ 
 لة ةنانةتيةكان تمريكايىةبينيمان بةدواى كؤتايى هاتنى شةرِى كةنداوى فارس ئ

 ةلَكيانكشريتى زةرد  سةربازةكانيان، لة بؤ ثشتيوانى لة كانيش،طضكة شارة
 وةيَك شياوض رِةنط ،يدزائ تىبؤ شري كة ةبوووئةةكة م ثرسياربةآل وةردةطرت.

 دواية ضى ىلَ بكةين؟!
 دا لةسةرامئاك لة و كةوتة نيَو طرووثةكةكردن رِاويَذ وكة باس ئةوكات بوو

 لةم بارةوة دةلَىَ:   "ئاليَن" ساغ بووينةوة. رِةنطى سوور
 ،الوة وئة اننةيةك يةك خستم كرد.رِةنطةكانى ديكةوة دةستمان ثىَ ئيَمة لةـــ 

هةستيَكى  وشاكيَضونكة رِةنطيَكة سةرنج رِ ،حالَ رِةنطى سوورمان هةلَبذاردبةهةر
 و نةى خويَرِةنط هةروةها كة سوور تايبةتى دةخاتة ميَشكةوة. وةبريديَنمةوة

  طوتى:  دامنةطةلَ تةئيدى قسةكانى دش "ثاتريك"ي
 ةتاز، سةريداي ئويَناكردن طرووثى هونةرمةندانى رِةنطى سوور رِةنطى ئةوينة.ـــ 

ك اوةيةم دواى مبةآل ناكؤكيان بوو، شيَوةى ثاثيوَنى هيَماى ئيدز لةسةر
 زيدادا وةك سةمبوىل ئجيهان لة هةموو ئيَستا كة كرد ندلَةيةكيان ثةسآلطة

 دةناسرىَ. 
 نيويورك، ضةند لة ناوةندي شانؤي ئةمريكا لة "برادؤي" سالَةدا، ثاتريك لةو
 (Tony Awardsيش )تي "تؤني"آلةمسي خةيَورِرِ وري هةبوونو برادةدؤست
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نيَو  سووريان هيَناية تىهةزار شري ٣ ئةم طرووثة دةكرد.ثيَ ىدةست خةريك بوو
نةبوو،  كراو ضاوةرِوان دا، هةرطيزرِووي م شتيَك كةبةآل مسةكةوة.ةرِيَورِ شويَنى

 يةكاني ئةمريكا،ةرانسةريتةلةظيزيؤنة س لة ةمسةيَورِوبوونةوةي ئةم رِكاتي بآل
ريتانيايي، يةكيَك ةهونةرمةندي ناسراوي ب (Jeremy Ironsمي ئايريَنز")"جيَر

  بوو و، هاتة بةردةم كاميَراكان.هةلَواسي سوورانةي بة بةرؤكيةوة شريتة لةو
   ئاليَن دةلَيَ:

 م هةربةآل هةية، زاني ثرِؤذةيةكي بامشانديارة دةمان رِما.وئيَمة سةرمان سوـــ 
ن لة ريتةكاكةين شببتوانني خةلَك رِازي و دا نةهاتبوو رِؤذيَك بيَخةيالَيشمان بة

 ابوو.دةرؤكةوة بشريتةيان بة  ئةو دا هةمووةمسى تؤنىرِيَورِ لة يان بدةن.بةرؤك
 ةوشيَوةيبةبريؤكةكةمان  نةدةهات كة دابة خةويشمان يةوة.كةمسان نةدةناسى

ويَنة يةكى بىَبة خيَرايى كة شريتى سوور بووية شيَوة بكرىَ. بةمثيَشوازى ليَ
 ى ئيدزناكردنم طرووثى ويَبةآل ثيس. ويةكى ناشريينبووة هيَماى جوانى نةخؤشى

  نا.ت نةهيَدةسهيض داهاتيَكيان وة ترلة هيض شريتيَكى نة لة شريتى سوورو نة
  ثاتريك دةلَىَ:

 وو.ؤرِسك بكة شتةكة خ بوو ئةوة بارةى ئةم دياردةوة خالَيَكى طرينط لةـــ 
 دا كةانرِيارمئةنقةست ب تةنانةت بة ثارة ئةم كارةمان نةكردو وئيَمة بؤ داهات

                                                                                                                                                                                  نةدةين.                                اليةنى بازرطانيى ثىَ
  دا:دريَذةى "ثاتريك" ماوةيةك تيَرِاماو

 اوجؤرىريتى جؤرشهيَنديَك سياسةمتةدارى ناثاك دةبينم  كة ئيَستا سةيرة زؤرـــ 
 نة ئةما. نازامنكاميَراكانديَنة بةردةم  وشني بة بةرؤكيانةوة دةدةن وسثى سوورو

 دواى ئةوةداةبشريتى سووريان داهيَنا  كة هونةرمةندةى ١٥ ئةو ضؤن بوونة باو.
 دةلَىَ: "ئاليَن"  كاريَكى هاوبةشيان نةكرد.

ثرِؤذةى شريتى سوور دوايني  ويةك طةيشنتدا لة بةلة ماوةيةكى كةم ئيَمة ـــ 
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بةرهةميَكى  ةدةست كةوت تا لةلةوةى كة هةليَكمان و كارى هاوبةمشان بوو.
                                                                    باش بوو.                                                                                                                      زؤر ،هةبيَ دا بةشيَكمانثؤست موديَرِن سةردةمىهونةرى وا طرينط لة 
 "ثاتريك"يش دةلَىَ: 

 طرتبىَ ىيةوة سةرضاوةناراحةتى لة بابةت شتيَك كة لة ؤظـمردذوارة  زؤرـــ 
 يةم ىلَشانازى خؤزطة هةموو ئةو و ثيَوةى بنازىَ.وةدةست بيَنآ شانازى

م يدزئةوةى نووبوضةند سالَة بآلم ئةم توانياية بيدةمةوة، بةآلو مببستيَندرايةوة
لة  ة،بة بةهران و مرؤظة ليَهاتوو ئةو مرؤظة، هةموو كة ئةو نةىساآل ئةو نةديبا.

 ؤستيَكىد نياتة ئيَستا دا لةدةست ضوون.يانباشرتين سالَةكانى تةمةنى الويَتى
 دةورانى بيست سالَيم ماوة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



يدز، نةخؤشيى سةدةى بيستةمائ  

 

 53 

 

 يدز، هةآلمةت  تا مردنائ
  
يدزى ؤشى ئنةخ يشتوو دوو نيشانةى بنةرِةتيىثيَطة مرؤظيَكى بالَغ و ئةطةر

اوى ناتةو بؤ بة مةرجيَك كة يةكانى هةبىَ،نيشانة الوةكى ةطةلَ يةكيَك لةد
زؤربةى  وكراوى وةك بةدخؤراكى ى لةشى هؤيةكى ديارييبةرطر كؤئةندامى

 بووة. يدزاتووشى ئ هؤيةكانى ناسيَنةرةوةى نةبىَ،
 

 ية بريتني لة:نةخؤشىئةم  يةكانىسةرةكى نيشانةلف: ةئ
    .دة سةدا لة دابةزينى كيَشى لةش زياتر  (1
  مانطيَك. لة زياتر بؤ دريَذخايةنزط ضوونى   (2

 
 ية بريتني لة:يةكانى ئةم نةخؤشىنيشانة الوةكى: ب

 .مانطيَك لة ماوةى زياتر بؤتوند  بةردةوام و كؤخةى  (1
 ةطةلَة.دتيََميسكى زؤناشى  وضلَكى ثيَستى كة خوران  (2

شى ى لةبةرطر كؤئةندامىئاكامى ناتةواوى  كؤى ئةم نيشانانة بة طشتى لة
 كانةوة ثيَك ديَ.كردنى ضلَكةطةشة و ـمرؤظ

 ئةندامى و يةكانةضلَكى يةشريينى ئةفهةمى، ثسثؤرِى نةخؤشى دؤكتؤر
سةقامطريبوونى  ضؤنيةتى حةوانةوةو زانستيى زانكؤى ثزيشكيى تاران، هةيئةتى

شةش  سىَ تا بة وتةى ئةو، دةكاتةوة.لةشى مرؤظدا شىلة  نةخؤشيى ئيدز
 مةتى ئاسايى بةهةآل و لةش نيشانةكانىيَدواى ضوونى ظايرؤسةكة بؤ نبة حةوتوو

 يةكان،لةنفاوى طةورةبوونى رِذيَنة ذانى طةروو، لةش، سةرى تاى شيَوةى ضوونة
دابةزينى  يشتيايى،ئبىَ حالَى،بىَ والوازى ذانةسةر، ماسؤلَكةكان، ئازارى جومطة و



يدز، نةخؤشيى سةدةى بيستةمائ  

 

 54 

 يةنةخؤشى جار زؤر وضوونزط و رِشانةوة،تنآلدلَ تيَكة لةش، كيَشى
 .سةرهةلَ دةدةنيةكان ثيَستى

ا سىَ ثةرِينى يةك تدواى تيَ ،دةرمان ثيَويست بوون بة بىَبة ئةم قؤناغة
بىَ  قؤناغى يةكة،دارترين قؤناغى نةخؤشى. مةترسىديَ كؤتايى خؤى بؤ حةوتوو

 كىدة سالَ بةبىَ هيض نيشانةية ظايرؤسةكة هةشت تا ية.HIV نةىنيشا
ةم ةت ساغ لرِوالَ مرؤظى بة لة جةستةدا دةميَنيَتةوة. كراو دياريسةرجيَيى 

 بة ةسانةىك زؤربةى ئةو دةطوازيَتةوة. يشتركةسانى يةكة بؤقؤناغةدا نةخؤشى
اغة لةم قؤن خؤيانتيَوةطالنى  بةبىَ ئاطادارى لة ئالوودة بوون، HIV ظايرؤسى

 ،دانلةو كةسانةى لةبةردةم مةترسى ذمارةيةكى زؤر نيشانةيةدا،بىَ
 وثشكنني يَطاىلة رِ يةكة تةنيادؤزينةوةى نةخؤشى لةم قؤناغةدا، تيَوةدةطليَنن.

ى نةخؤش دا،ييكؤتالة قؤناغى  يةكانةوة ئةجنام دةدرىَ.تاوتوىَ كردنة تاقيطةيى
 و تاو يَك،مانط لة ضوونى زياترزطيةكةى وةك، خؤشىماكةكانى نةةطةلَ د يدزائ

وةى قةكردنة، ئارِةدة سةدا لة دابةزينى كيَشى لةش زياتر لةرزى دريَذخايةن،
 يةئالَؤزىو يةكانطةورةبوونةوةى رِذيَنة لةنفاوى وةرِةزى، و ماندووبوون شةوانة،

 دا،ؤتاييشكاغى قؤن لة خسارى بنةرِةتيى خؤيان دةردةخةن.ورِو ،يةكانىدةمار
ووشى كةسةى ت ئةو ويةكةيةتىئةم ظايرؤسة كوشندةية ضاوةرِوانى قوربانى

 وىَناطر يةكى ساكارىبةرطةى نةخؤش ،بةرطرى بووة كؤئةندامىالوازيى 
 كوذىَ.دةي

ى ؤشينةخ (هةن بؤ ثةلةكردن لة ثيَكهاتنى قؤناغى ئةكتيظى)فعال هؤكار زؤر
ةلَك ك خراث، بذيوى يةكان،ظايرؤسى وكة ميكرؤبىضلَ تاقميَك لة بؤويَنة،ئيدز، 

 .دلَةرِاوكيَى زؤر ،وئةلكؤل وبةرةكانهؤش ماددة وةرطرتن لة
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 دارمو شةيَكى وةهم مذورِيَطاكانى طواستنةوة، لة تةم
 

دا ىسةرةكضوار طرووثى  سةربة HIV ِرَيطاكانى طواستنةوةى ظايرؤسى
 دابةش دةكرَين:

 .يةكانية طوماناوىية سيَكسىثيَوةندى  (1
 .دايكى تووشبوو بة ئيدز  (2
   .ةكانو ئالوودثيسية و بةرهةمة خويَنىخويَن  (3
 .  ضةقؤو... ودةرزىوةك ، برِندة كةرةسةى تيذو كةلَك وةرطرتن لة (4
 

 يةكان:ية طوماناوىية سَيكسى: ثَيوةندى1
 

وةندى لَةمةند، بةهؤى ثيَطةنج، هةذارو دةو ثياو، ثريو هةموو كةس، ذن و
ئةم  .تووش بيَ رةنطة HIV بة ظايرؤسى تووشبووؤظى مرةطةلَ دسيَكسى 

 ىسةدى تووشبووان لة سةرانسةرى جيهانا لةرِيَطاى طواستنةوةى ظايرؤسة هةشت
ديكةى  تووشبوون بة ضلَكةكانى كة خالَيَكى طرينط ئةوةية .ةولةخؤطرتو

سى طواستنةوةى كؤئةندامى زاوزىَ، بة تايبةت برينةكانى ئةم بةشة، مةتر
دةباتة  ئةوةندة اريَك ثيَوةندى سيَكسى دة تا سةدج هةرلة HIVظايرؤسى
 سةرىَ.

ئةندامى  ويةكانضلَكى يةنذاد، ثسثؤرِى نةخؤشىميَهرنازى رِةسوولَى روكتود
يةكانى ثيَوةنديى سيَكسى بة سروشتىناهةيئةتى زانستيى زانكؤى تاران، شيَوازة 

لة ئاكامى  HIV طواستنةوةى ظايرؤسى ئةطةرىبارةى  ةل دةبا و دار ناومةترسى
تةنانةت جاريَك ثيَوةندى سيَكسى توانايى " دةلَىَ: داثيَوةندى سيَكسى

ض لةرِيَطاى  ض كؤم و ،ض لةرِيَطاى دةمةوة بيَ طواستنةوةى ئةم ظايرؤسةى هةية،
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ى ئيَحتمالَ لة ثيَوةندى سيَكسى دةمةوة، .ذنانةوة بيَ )واذينالَ(ثيَشةوةى
م ثيَوةندى سيَكسى بةآل ،مرتةطواستنةوةى ظايرؤسةكة لة شيَوازى سروشتى كة

 يشكؤئةندامى ثيَشةوةى ذن طواستنةوةى لة ئةطةرىرِيَطاى كؤمةوة، تةنانةت  لة
 زياترة.

ى ندروستى تةلةبةردةست داية كة رِيَكخراو وكاندؤم كةرةسةيةكى هةرزان بايى
ة كاتى لةوةى ئيدز، ثيَشنيار دةكات طواستن بؤ ثيَشطريى لة (WHOجيهانى)

 ةباندؤم ك تن لةكةلَك وةرطر داخوام بةآل وةرطرن.كةلَكى ليَ دا،ثيَوةندى سيَكسى
كى لة كاريَ HIV طواستنةوةى ظايرؤسى ئةطةرىطةياندنى  سيفر ماناى بة

وست در وارى لةبومةرجيَكهةل ! لةةخيَر؟ دةبىَ بلَيَني نكراوةليَ سيَكسيى طومان
 دا دووةس ةل بوونى تا ئاستىك وةرطرتن لة كاندؤم، ئيَستاش مةترسى تووشكةلَ

    هةية.
خةسارة  بةهرامى يةطانة، بةرثرسى ئةجنومةنى خةبات دذى روكتود
زانيارى  بةسةرضوونى كاندؤمةكان، و، رِيَكةوتى دروست كردن1يةكانفتاريرِة

 ان بؤ ثيَشطريى لةجؤرى كاندؤمةك ،وست كةلَك وةرطرتنشيَوةى درو لةسةر
كاندؤمة دةآلندنى دةلَىَ:  ،ودةزانىَ كاريطةر بة HIV طواستنةوةى ظايرؤسى

 لة ثيَشطريى و رم(سثا)جوولَة و بزواندنى تؤوةكان ثيَشطريى لة يةكان بؤئاسايى
 كردنى جوولَةى ظايرؤسى ؤلَم ئةم كاندؤمانة توانايى كؤنرتِبةآلبوون لةبارة، منالَ

HIV.بوون كةلَكى الَدمن كاندؤميَك كة بة مةبةستى ثيَشطريى لةتة وا يان نية
 طواستنةوةى ظايرؤسى ثيَشطريى لة بؤ كاندؤمةى كة ةطةلَ ئةودوةردةطريىَ ليَ

HIV مةبةستة  ئةو بؤ كاندؤميَك كة يان هةية.دةبرىَ، جياوازى بةكار
 لة وةبىَئةستوورايى ه (1mmكةم يةك ميليميرت) دةبىَ الني دةبذيَردرىَهةلَ

                                           
 و.   ى يةكان.و كةوتةوة، خةسارة رةفتاردار بة هةلَسخةسارة كانى ثيَوةندى :یرفتار یبهاآسي: 1 
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لة باشرتين جؤرى  "التيَكس" كاندؤمةكانى .بيَ "ثؤىل وينيل" جؤرى
  كاندؤمةكانن.

 نذاد لةم بارةوة دةلَىَ:رِةسوولَى روكتود
 لة يَكسىسى يدةبىَ لة ماوةى ثيَوةند ئةطةرى درِانى كاندؤمةكان زؤرة.ـــ 

 ربىَ.ب بةكار كجاريَ بؤ تةنيا وجؤرةكةى باش بيَ كاندؤمةكان كةلَك وةربطريىَ،
دا كسىى سيَكاندؤمى جؤرى التيَكس لة هةموو ماوةى ثيَوةندي دا لةلةكاتيَك

 ىايرؤسطواستنةوةى ظ لة بةرامبةر ووةربطريىَدةكرىَ بة باشى كةلَكى ليَ
HIVك ارةيةسةر ذملة دالة تويَذينةوةيةك لة ئورووثا باشى هةية. كارايى زؤر دا

 يَوةوت: لةندةرك ئةويرتيان ساغ بوو، وئالوودة يةكيان ميَردانةى كة وذن لةو
ارى كغةكان لة كام لة سا هيض كاندؤم كةلَكيان وةرطرتبوو، لة ميَرد كة وذن ١٢٣

 دا تووش نةبوون. سيَكسى
 

 : دايكى تووشبوو بة ئيدز:2
 

بوون يان دواى الَمن ،دووطيانىلةكاتى  HIV بة ظايرؤسى دايكانى تووشبوو
 ئةو مندالَةكةيان دةطوازنةوة. بؤ رِيَطاى شريثيَدانةوة، ظايرؤسةكة لة بوون،مندالَ

لة  ئيَحتمالَى يدز ئالوودة دةبن، بةابوونيش بة ظايرؤسى ئمندالَ دايكانةى دواى
   مندالَةكةيان دةطوازنةوة. رِيَطاى شريثيَدانةوة ظايرؤس بؤ لة ،٣٠دا ةس

 دووطياننةيةلَن  بوون، دزئي ظايرؤسى كة ئالوودة بة ذنانةى ئةو وةسيةت بؤ
خواردنى  بيَنن.كؤتايى ثيَ وبةرن دووطيانن لة بارى كة داكاتيَكيشلة وبن

بوونى ثيَشطريى لة تووش دةرمانةكانى دذى ظايرؤس بةرِيَذةيةكى زؤر
رِيَطاى  دةبىَ لة ئةريَنى HIV بة تووشبوو ذنى و دةكا كؤرثةلة)جنني(
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شريثيَدان  جيَيةى دةكرىَ لة ئةو تا وببىَ كةىمندالَة 2وةنةشتةرطةرى قةيسةريية
 .بثاريَزآ خؤمندالَةكةى  بة

 
 :ةكانو ئالوودثيسية : خوَين و بةرهةمة خوَينى3
 

خويَن  طرتنىوةر بةهؤى دا،جيهان هةلَطرانى ظايرؤس لة لة ٤ داةسلة نزيكةى  
 يارةد ن.وبو يدزابووةكان بةم ظايرؤسة، تووشى ئية تووشخويَنى يان بةرهةمة

ةم باستنةوة دةقيقى منوونةكانى خويَن، طو كردنى وردو ؤلَكؤنرتِ بة ئيَستا،
 رِيَذةيةكى بةرضاو دابةزيوة.  شيَوازة بة

 
 و... و ضةقؤدةرزىوةك ، بِرندةو سةى تيذكةَلك وةرطرتن لة كةرة :4
 

 دةيرِووشيَنن، ودةكةن دةبرِن يان كونى ـمرؤظ ثيَستى ثةالنةى كة وكةل ئةو
دةرزى  وخةتيَنةكردن ،خالَ كوتان ،)حجامت(وثةىل خويَن طرتنوةك كةل

و ئامرازةكانى  فلَضةى ددان)مسواك( و تيغى سةرتاشخانة و( طب سوزنى)ئاذنني
 دةزطاى سةر سؤرِةنط، ةسةر وثةىل ددان سازى، سؤرِةنط وكةل طوىَ مسني،

ردنةوةى تةواو كةلَكيان خاويَن ك وئيسرتيل كردن"اثى ليدى"، ئةطةر بىَ تاشني و
خويَنى بة  كةرةسةيةك كة دةطوازنةوة. هةر HIV وةرطريدرىَ، ظايرؤسىليَ

ى تيَوةطالنى ةرطرىَ، ئةتر بدو، لة برينى كةسيَكىةوة ثيس بىَيىاوكةسى ئيدز
  . زؤرة

                                           
شتةرطةرى وون . نةالَ نةببوون لة رِيَطاى نةشتةرطةرى يانى بة شيَوةى سروشتى مندسزارين : واتة مندالَ: 2 

 قةيسةرى. و. 
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 HIV رؤسىدا ئةطةرى طواستنةوةى ظايثاكةكان يةيةتىآللة ثيَوةندىية كؤمة

 ك بة سيفرة.يان نية يان نزي
   ر يةطانة دةلَىَ:وكتود

كةسيَكةوة بؤ  يةكانىمةنىرِيَطاى شلة لة HIV طواستنةوةى ظايرؤسى بؤـــ 
دة دانة  ةمك الني (31cmدا)جا تريَكى سىَةنتى مةس تر، دةبىَ لةهةركةسيَكى

  .ظايرؤسى ئةكتيظ هةبيَ
 دا ئةوةشطةلَةدكةمة،  دا زؤرفرميَسك دةم و ئاوى ظايرؤسة لة ئةو رِيَذةى

 دةم ويَاوى نئ ،كةوابوو .دةبا ويَكة لةنشالنة، ظايرؤسة ئةو ويَنزميةكانى نةئ
 بيَتةبةمةوة دطاى رِيَ ثيَوةندى لة م ئةطةر، بةآلكارايى لة طواستنةوةى ئيدزدا نية

 طواستنةوةى هةية. ئةطةرىبةربوون، هؤى خويَن
 ، ثيَوةدانىخويَنى كةسى ئيدزى خواردنى ضيَشتى تيَوةردراو بة

ةك يةكانى ويىجرِوجانةوةران بة تايبةت ثيَوةدانى ميَشوولة، ثيَوةندىية ئاسا
 اجيَط تن لةكةلَك وةرطر ثشمني، كؤخة و كردن، ماض وباوةش طرتن لة وتؤقةكردن

 لَكان، كةقاضاخى ضيَشت ليَن قاث و ىكةلَك وةرطرتنى هاوبةش خةوى هاوبةش،
 ،(W.Cيةكان)طشتى تةواليَتة كان، ئةستيَرويةطشتى فوونةوةرطرتن لة تةلة

كسى دةست ليَدان لة دةزطريةى كةرةسة طوازةرةوةكانى وةك ثاس يان تا
 ناطوازنةوة. يدزانةخؤشيى ئ

 ،يةكانىكةرةسة ثزيشك خاويَن كردنةوةى وباشرتين رِيَطاى ئيسرتيل كردن
 وة.آلةلَك وةرطرتن لة دةزطاى ئوتووكك

 شتومةكةكان دةبىَ بؤ دةبرىَ. سرتيل كردن بةكارئي ش بؤثلة ٧٠ ئةلكؤىل 
كةرةسةكانى  م بؤبةآل ولةكةدا مبيَننةوة.حكخولةك لةنيَو  ١٥ ماوةى

 نةشتةرطةرى ئةم شيَوةى ئيسرتيل كردنة بةس نية و حةمتةن دةبىَ لة
 زؤر وةطةرمانيسبةت بة  HIV ظايرؤسى كةلَك وةرطريىَ. و)دم فشار(آلئوتووك
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خؤرِاطرى ئةم ظايرؤسة  ضاالك و ثاسيظة.مبةر تيشكى خؤردا نابةرا لة وهةستيارة
  دا شةش رِؤذة.وخويَنى مةييو لةنيَو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يدز، نةخؤشيى سةدةى بيستةمائ  

 

 61 

 
 يدز:اطشتطرييى نةخؤشى ئ وثةرةسةندن

 

 ارةىب ةلبةثيَى نويَرتين سةرذميَريى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان 
 الوودة بةملويَن كةس ئ ٣٨ دا، نزيك بةجيهان لة وبوونةوةى نةخؤشى ئيدزبآل

 ٢٠ ةل ئيَستا زياتر ئةم ظايرؤسة لةكاتى دؤزينةوةى تا ن.HIV ظايرؤسى
ؤشيى ة نةخك ئةم ليَكؤلَينةوةية نيشان دةدا هةروةها ميليؤن كةسى كوشتووة.

ةندن ثةرةس ةوةووبوونبآل حالَى لة داجيهان ناوضةكانى هةموو لة بة خيَرايى ئيدز
 ؤشيى ئيدزميليؤن كةس تووشى نةخ ٥ ، نزيك بةدا٢٠٠٥ سالَى لة تةنيا داية.

دا ننى جيهاناوضةكا لة ثةرةطرتنى نةخؤشيى ئيدز وبوونةوةورِيَذةى بآل بوون.
 ووونب تووشى ئيدز ترةكانىتوآل لة ن زياترةكاتوآلدانيشتوانى بةشيَك لة  جياوازة.

م بةآل هةية.اوازى دا جينيَوان ثاريَزطاكانيش تةنانةت لة تيَك،ئاستى وآل لة
ةى رِة قال يدزظايرؤسى ئ رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ذمارةى تووشبووان بة

كةى نزي ةن كةئةم باوةرِ شارةزايان لةسةر رِاطةياند. ىميليؤن كةس 4/7ا ئاسياد
 لة يانيانزةوة طبةهؤى ئيد سالَى رِابردوودا لة ئاسياةى رِنيو ميليؤن كةس لة قا

وان نيَ لة بوون. ليؤن كةسيش ئالوودة بةو ظايرؤسةيم 1/1دةست داوةو 
 تا ١٥تةمةنى  لة ثياوان لة %٤/٠ وذنان لة %٣/٠ رِابردوودا، تووشبووانى سالَى

 HIV يرؤسىبوونى خةلَك بة ظارِيَذةى تووش جيَطاى سةرجنة كة دان.سالَي ٢٤
 كةمة. هيَند زؤر ى ثرِ حةشيمةتى  جيهان واتة، ضني وآلتدوو و لة

ان ووشبووذةى ت سةرذميَريى وةزارةتى تةندروستى رِيَنيدواي بةثيَى ئيَران، لة
 ٧١٠٨ (،٢٠٠٤)هةتاوىى١٣٨٣ سةرةتاى ثووشثةرى ، تاكووHIV بة

 %(٩/٤كةسيش) ٣٤٧ و ثياو (٪١/٩٥كةس) ٦٧٦١ لةم رِيَذةية، كةس بووة.
 ذنن.
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 ،داطشتى كؤى لة سالَ) ٤ ذيَر كضى ١٣ كورِو ١١ كةسة، ٦٧٦١ لةو
 ٦٥ ذنى سةروو  ٤ ثياو و ١٥هةروةها  تووشبووةكان(، هةموو %ى٥/٠

 بوون. يةتووشى ئةم نةخؤشى %(١/٤ و %٣/٠ شيَوةى رِيزبةندكراو سالَ)بة
ة ل HIVزؤرترين ذمارةى تووشبووان بة سةرذميَرىية، ثيَى ئةوبة هةر
 (٪٨/٤٢)ثياوى تووشبوو ١٩١٣ بة جؤريَك كة سالَى داية. ٣٤ تا ٢٥ تةمةنى

 نيَو ئةم طرووثةدا رِاطةيةندراوة.لة (٪٦/٣٣ذنى تووشبوو) ٩٤ و
ةم وةى ئ، زؤرترين رِيَطاى طواستنةساغىلةشتى وةزارةتى رِرِاثؤ بةثيَى
 ٤١٠٧ يةكانة، كةة سرِكةرة تةزريقىدادم بةخووطرتن  ،تةدالةو وآل يةنةخؤشى

 ٢٢٩٢ بةدواى ئةوةدا، لةم رِيَطايةوة تووشبوون. (٪٨/٥٧كةس)
ى يوةندرِيَطاى ثيَ لة (٪٧/٦كةس) ٤٧٦ ،شيَوازى ناديار بة %(٢/٣٢كةسيش)
يةكانةوة بةرهةمةخويَنى وخويَن رِيَطاى لة (٪٨/٢كةسيش) ٢٠١ ويةوةسيَكسى

  رِيَطاى دايكةوة طوازراوةتةوة. لة (٪٥/٠)كةسيش ٣٢ ،بوون
ون بو ةوةزئيد نةخؤشى بةهؤىئةو مردنانةى كة  رِيَذةى تةندروستى وةزارةتى

 ٣٠ و كةس ثياو ٧٤١كة لةم ذمارةية،  وةندرِاطةيا ىكةس ٧٧١ ئيَستا تا
 ةئيدزةو بارةى نةخؤشى يةكان لةمىفةرِ م سةرذميَريةبةآل كةسيش ذن بوون.

زارةتى جيَطرى وة طويا،مةهدى ر حمةممةدوكتونيشان دةدةن. د رِيَذةيةكى كةمرت
 يانةىييتى ئةم دوارِرِاثؤ وبوونةوةىبآل و كارناسى ئيدز، دواىتةندروستى

لة  دا،انجيه لة ئيدز بارةى بارودؤخى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة
 ن بةوشبووارةى توذما: دةلَىَ دارِؤذنامةكانى تاران ةطةلَ يةكيَك لةدوتوويَذيَك 

   . ةوكةس رِاطةياند هةزار ٣٥ تا ٣٠ دائيَران لة ىئيدز
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 !دةنطةكانآية بتاوان، قوربانىآذنانى ب
  

 ةل ئيدز بة رِيَذةى ذنانى تووشبوو ئيَستا، يةوة، تازايينىى١٩٨٥ سالَى لة
 ىةالَس ٢٤ تا ١٥  ىتووشبووان لة %٦٠وةها هةر .بؤتةوة بةرز %٤٨بؤ  %٣٥
 .نانذن ،ئيدز

 لة ،يةكطرتووةكان رِيَكخراوى نةتةوة ىيسكرتيَرى طشت كووفى عةنان،
 ةب امبةربةر ،دا٢٠٠٤ مارسى ى٨ لة جيهانى ذن، رؤذى بؤنةى دا بةثةيامةكةى

 ذنان لة هةرةثيَويستى رِؤلَى لةسةرثيَى  دا،هةتاوىى١٣٨٢ رِةشةممةى ى١٨
 ىنةخؤش ةىيةكةم سالَةكانى دؤزينةو لة تةوة.تؤداطر ى ئيدزثةتاخةبات دذى 

 ئيدز كة يان وابووان ثيَناسكؤمةلَ وبةشيَكى زؤر لة ليَكؤلَةرةوان ،دائيدز
كان ذميَريةةرس رِابردوودا، دةيةى دةبن. لة ثياوان تووشى تةنيا كة يةكةنةخؤشى

م بةآليةوة. ئةم نةخؤشى كاريطةريى ذيَر كةوتبوونة ذنان كةمرت كة دةريان خست
 . رانكةرةثةتا مالَويَكةوتوونةتة بةر قوورسايى بارى ئةو ذنانيش  ئيَستا

 لة زياترة.ن ثياوة طةجنةكانيا لة ريقايىئاف انى طةجنىذن بوونىادةى تووشرِ
 ئةو كةسانةى كة تازة تووشى كةم نيوةى ئةو الني دا،جيهان سةرانسةرى

ذنانى جحيَلَ  وكضان ،ألداسا ٢٤ لة كةسانى كةمرتنيَو لة ،وننذ دةبن، يةنةخؤشى
ذةى رِيَ ةطةرئ ثيَك ديَنن. هةلَطرانى ظايرؤسةكة (٣/٢سيَى) لةسةر دوو نزيك بة

 زؤرى رةدا زؤربةى هةكةم ماوةيةكى زؤر لة ،ةم تووشبوونة بةردةوام بيَئ
 يةكان لة ذنان ثيَك ديَن.نةخؤشة ئيدزى

  دا طوتى:ثةيامةكةى بةشيَكى ديكةى عةنان لة كووفى
ةتى يوردة ئةمني ئيدز وردة بوون بةتووش بةهؤى فةقري هةذارو ذنانىـــ 

هةبوونى شويَنى مافى  لةزياتر و دةدةنلةدةست  زياترجاران  يان لةئابووري
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 يةىخزمةتطوزار و تةنانةت لةمريات ، دارايى)ماميلك(،بوون نيشتةجآ
 هؤى بؤتة ئيدز دا،طوندةكان بةرى دةبن. لةبىَ طوجناوةكان يةتةندروستى

 شكةو و وقرِىقاتى كاتى لة سةدةكان، دريَذايى بة كة سيستمة ئةو نىضووويَلةن
 ىيارمةتيدةر ،بنةمالَةكانيان وةك بذيوى طرفتةكانىطريو ضارةسةرىبؤ  دا،سالَي
 بنةمالَةكان، ليَك ترازانى ووىبآلهؤى ثرِذو بووة ئةم كارة ئاكامى. بووة ذنان
 يدز.ائ ظايرؤسى بوون بةمةترسى  تووش سةرى ضوونة داكؤتايى لة كردن وكؤض
، نةكانيانةخؤشخزمة  لة سةرثةرشتى وضاوةديَرى بةهؤى كضانى ،يدزائ

ةست د بة اضارنمالَةوة  دةرضوون لة نبنةمالَةكةيان يا لة ثالَثشتى بؤ يارمةتى
و نةدارى هةذارى ىيآلقوولة  زياترئةوان دا لة ئاكام ،دةكا وخويَندن  هةلَطرتن لة

 ةرىئةطو  ةيةهقوتاخبانةيان  ضوون بؤ شانسى مندالَةكانيشيان كةمرت .دةضن ؤرِ
ةتر كى طةورباجيَ كؤمةلَطا كةوابوو .ئارا دايةلة يةيان خؤشىنة بوون بةوتووش
 سةر ذنان. دز لةياويَرانكةرى ئى مالَيكاريطةر سةبارةت بة دةدا
 ةوكرديَشوويان ث كة كةسةى لةو ذنان جياواز ةطةلَ ثياوان،دبةراورد  بة
ياوان ث لة ةمرتذنان ك هةروةها وذيانى ديكةشيان هةبيَ شةريكيَكى هةية وا كةمرت

دزدا ئي ةخؤشىنكةواتة بؤضى ذنان لة بةرامبةر  ،ةرةكاننشبهؤ ماددة بة ئالوودة
 لَطرترن؟!هة خةسار

دن، كر دريَذىارى، دةستهةذ دةست نيشان دةكا: هؤكارانة كووفى عةنان ئةم
ثياوانيَك  وةمةنبةت ثياوانى بة زؤر بة شوودانى بة زانيارى، توندوتيذى، نةبوونى

 تريان هةية.ضةندين ذنى كة
لة وةزارةتى  دايرةى ئيدز سةرؤكى هروى" معتمدى "ميرتا كتؤرود

نانى ذ يَذةىرِ سةرى ةطةلَ ضوونةدلة داهاتوودا  دةكا كة بينىتةندروستى، ثيَش
 وبراونا  ني.دةب دا بةرةورِووتوآل ةطةلَ ثياوانى تووشبوو لةد لة بةراوردتووشبوو 

  دةلَىَ:



يدز، نةخؤشيى سةدةى بيستةمائ  

 

 65 

ةطةلَ رِابردوودا، دورد بةراة ل ئيدزى، ثياوانى ورِادةى ذنان ئيَستا دا،ئيَران لةـــ 
دى تووشبووان ةلةس ٩٥ثياوان هةروا  ،نةهاتووة بةسةردا بةرضاوى وطؤرِيَكىئالَ

 رىوونةسةض انةوئةم رِيَذ وطؤرِىدى ئالَم لة داهاتوودا شاهيبةآل ثيَك دةهيَنن.
 دةبني. ئيدز تووشبوو بة ذنانى رِيَذةى

 لة دا،ئيَران لة HIV بة ظايرؤسى لةسةدى ذنانى تووشبوو ٧٠ بةداخةوة
 كانيان تووشبوون.طةلَ ميَردةةد سيَكسى ثيَوةنديى رِيَطاى

 كتؤر مؤعتةميَدى هيَرةوى، دةلَىَ:د
ى ظايرؤس ةربةرامب لة يةتى،كؤمةآل وبارودؤخى فيزيؤلؤذيكى بةهؤى ذنان، ـــ 

 نانىذ يَذةىرِ ضاوةرِوان دةكرىَ وكةوابو ترن.خةسارهةلَطر لة ثياوان ئيدزدا
 دا بضيَتة سةرىَ. توآل لة ئيدز نةخؤشى بة تووشبوو
 هةتاوىى١٣٦٨ ئيَران سالَى لة HIV بة ظايرؤسى ذنى تووشبوو يةكةم

 لةنيَو دا.دةستلة طيانى سالَيَك دواتر كرا. ئةم ذنةدةست نيشان (،١٩٨٩)
 ةطرتن لةلَك وةرظايرؤسى ئيدز ك ن بةبووتووش باوترين شيَوةى دا،ئيَران ثياوانى

 داكاتيَكةل داية، سرِكةر ليَدانى ماددةى ى ثيس لةكاتىزرةة دسةر وسؤرِةنط
 ووة.بيةكانةوة رِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسى لة ئيدز زؤربةى ذنانى تووشبوو بة

ة ل HIV ظايرؤسى بة لةسةدى كةسانى تووشبوو ٥ طوترا، ذنان هةروةكوو
 ن. خالَيَكى جيَىئةم رِيَذةية خيَزاندار لةسةدى ٤٦ ك دةهيَنن كةتةكةمان ثيَوآل

لة  يرؤسةكةطواستنةوةى ظا دةضىَ دا ئةوةية كة ويَيةكانيسةرذميَر سةرنج لة
            ثياو.   نةوة بؤذ طواستنةوى لة ئةطةرى لة بيَ زياتر ئةوةندة  ٢٠ ذن بؤ ةثياوةو
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  !ئيدز هةموو شتيَك لةسةر
 

 ان، قؤناغةكان، ِرَيطاكانى ثَيشطريى و...هؤيةك
  

 كيَشةى جيهان لةم ضةند دةيةى ثيَشوودا ثيَشكةوتووى تانىوآلدا كاتيَك لة
هةولَ  هةموو ،وةوكردو يةك ضارةسةرادةرِ ية تةشةنة سيَنةرةكانيان تانةخؤشى

 يةكانى تةشةنةخؤيان بؤ بةربةرةكانى لة طةلَ نةخؤشى ئيمكاناتى و توانايى و
 شيَرثةجنةكان ضرِ و كانية"قلبى ــــ عروقى" يةويَنة نةخؤشى بؤ نةكراو

جؤريَك  هةتاوى( ى1360) ،1981 سالَى لة كتوثرِ و لة نةكاو كردبؤوة،
دا جيهان تةواوى خيَرايى بة بة كة داهةلَ دونيادا سةري لة ضلَكى نةخؤشيى

 تةنانةت لة نةرةكانىسيَية تةشةنةوبردنى نةخؤشىيَلةن هيواىضراى  ،وبؤوةوبآل
 وةك كيَشةيةكى خؤى كة يةئةم نةخؤشى .كوذاندةوة داتة ثيَشكةوتووةكانيشوآل

 بةرطرى لةش كؤئةندامىيةدا لةم نةخؤشى وى ئيدزة.ان دةرخست،تةندروستى 
 . تووشى تيَكضوون و ئالَؤزى دةبيَ

 طرووثة ةل جيهان، تانىوآل هةموو لة كة كوشندةية يةكىنةخؤشى جؤرة يدزائ
لة  تةنيا نة دا،نةتةوة جؤراوجؤرةكان رِةطةزو جياوازو يةتةمةنى

 ئيدز دااستىلةرِ دوو رِةطةزدا بينراوةو لةهةر بةلَكوو ،داهيَمؤسيَكسؤيلةكان
ؤى ه .نية ةوةيبةتطرووثيَكى تا ت ووآل ثيَوةنديى بة و يةكيَشةيةكى جيهانى

 شتاةكةى هيَية سةرضاوة سةرةكيجؤرة ظايرؤسيَكة ك كةيةسةرهةلَدانى نةخؤشى
 تةواوى رِوون نية.  بة
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 :ةكانى طواستنةوةى ئيدز بريتني لةيَيطا سةرةكىِر
( خوازةكانهاوجنس ،جياواز رِةطةزىيةكان)ية سيَكسىيَوةندىث  (1

 بووةكان.طةلَ مرؤظة تووشةد
ة رتن لةرطو ، كةلَكية ئالوودةكانو بةرهةمة خويَنىثيَدانى خويَن  (2

و يةكاننيَو مؤعتادة تةزريقىتايبةت لة ، بةهاوبةش ىةنطسؤرِ
 بووةكان.بردنى ئاميَرو كةرةسة ثيسبةكار

  .ةطواستنةوة لة دايكى تووشبوو بؤ كؤرثةلَ (3
 

تةمةنةكان زياتر تووشى لة  ثطروو دووشَيوةيةكى طشتى بة
 : ئيدز دةبن

  .سالَى ٤٥تا  ٢٠لة تةمةنى  ثيَطةيشتووةكان  (1
  .دايك بووانتازة لة وكانخؤرةشرية  (2

 و وطرفتطري بؤتة تانى جيهانهةموو وآل لةنيَو داهؤى ئيدز لة الوانمردن بة
ى لةسةد ٩٠ تا ٧٥ نزيك بة جيَطاى نيطةرانى. مةترسيدارو كيَشةيةكى

 لَ رِوودةداسا ٤٥ تا ٢٠ يةكانىطرووثة تةمةنى لة يدزائ ظايرؤسى بوون بةتووش
اكامى ئ دن لةضوونةسةرى مر ية،ئابوورى ضاالكيى و بنياتنةرى وكة تةمةنى هةولَ

انى تى وآلتةمةنى زؤربة دا،شريةخؤرةكان هةرزةكارو بوون بة ئيدز لةطريؤدة
  خوارىَ. جيهان ديَنيَتة

 كيَشةيةكى بةلَكوو تةنيا كيَشةيةكى تةندروستى نية، ئةوةى ئيدز لةبةر
 دام و ثيَويستة هةموو واوةية،بةد كيَشةى ئابووريشى ة كةيلتووريك ويةتىآلكؤمة
 ثيَشطريى لةو وؤلَبابةت كؤنرتِ خةلَك لة ويةكانناحكوومى حكوومى، دةزطا

كة  بةهؤى ئةوةي بةشدارى بكةن. وهاوبةشى ويةكةوة هاوكارىية بةنةخؤشى
 دالةدةستية نةخؤشى ئةو بؤ بنةرِةتى دةرمانيَكى واكسيَنيَكى كاريطةرو ئيَستا
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 لة تووشبوونة. طةلَ  ئيدز، ثيَشطريىةدبةربةرةكانىَ  يَطاىرِ ، تةنيانية
 تيىتةندروسى ندتو يَكىمةسةلة و طرفتئيَستا  ئيدز نةخؤشيى هةرضةند
هةتاوى ى١٣٦٦ سالَى بوون لةم ضوونةسةرى رِادةى تووشبةآل، نية وآلتةكةمان
 ،و كيةالةل ،دؤزرايةوة دا)ئيَران(تةكةمانآلو بابةتى لة يةكةم كة بةم الوة
 يادبوونز لة ووى رِادةيةكرِبة آسالَ ةمووه كة ئاسيا، ناوضةى ئيَران لة ىنهةلَكةوت
يَطا رِبردنى دةكا كة بة بةكار اليةكى ديكةوة، ثيَويستلة ،زؤر دةبآ منوونةى
 .بكرىَ شطريىتةقينةوةى ئةم طرِكانة دامركاوة ثيَ ثيَشطريى، لةى ةكانكاريطةر

 ةما وبن يةكان بةىثابةندى بنةمالَة ئيَران ويةكانىيينئايةوة بريوباوةرِة بةخؤشى
 لة ىو ثيَشطريؤلَلة رِيَطاكانى كؤنرتِخؤى يةكيَك يةكان، ئاكارو رِةوشتة ئيسالمى

 . ةئيدز بوون بةتووش
 

 ثيَناسة:
ةطةرى ئ نات،هؤى نةبوونى ئيمكادا بةانةكتوآل هيَنديَك لة لةئةوةى  بةر لة

وة ةخوارى نيشانانة بوونى هيَنديَك لةونية، لة ئارادا  يدزاى ئةتاقيطكردنى  دياري
 .بيَ يدزانيشانةيةك لة ئ رةنطة دانمنداآل ونساآلطةورة لة
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 !داثيَطةيشتووةكان مرؤظة ئيدز لة

 
 طةلَةد ،سةرةكى نيشانةى كةم بة دوو ثيَطةيشتوودا الني مرؤظى لة ئيدز

ةى كة مةرج ورةوة دةست نيشان دةكرىَ، بةخوانةى يانيشانة الوةكى يةكيَك لةو
ؤيةكى هلةش  بةرطرى كؤئةندامىى يناتةواو تى ثاريَزراوى)امينى( ووكورِبؤ كةم
 راوىك ياريدويَنة شريثةجنة، بةدخؤراكى يان زؤربةى هؤيةكانى بؤ كراو دياري
 نةبىَ.  دالة طؤرِىَ ديكة

 

  لى(:صيةكان )عاليم اسةرةكىنيشانة 
       .%١٠ زياتر لةدابةزينى كيَشى لةش   (١   
      .مانطيَك لة دريَذخايةن زياتر ضوونىزط ( ٢   

                                                          .يَكمانط لة بؤ زياتر يةك نا يةك يا سةقامطريلةرزى و  تاو ( ٣

 

       يةكان)عاليم فرعى(:نيشانة الوةكى

                                                                                                       .مانطيَك لة ماوةى زياتر نى بةردةوام بؤكؤخي ( ١
     ارشت.طةلَ خةد ية بآلوبؤوةكانثيَستى ضلَكة ( ٢
  .ثةيدا بوونى تيَميسك ( ٣

                                                                         .ودةميَبةرفةكى ن ( ٤   
طةورةبوونى  ،بآلوبؤوة و رِةوثيَش ماوةدارى ىيتيَميسكضلَكى ( ٥

                         .يةكانلةنفاوى تةواوى رِذيَنة
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ى يتةواولة ئاكامى نا كؤمةلَيَك نيشانةية كة ئيدز، ىيدا نةخؤشلةرِاستى
 كان،وازةهةخلبة ضلَكة و نيشانةكانى سةبارةت ـلةشى مرؤظ بةرطرى كؤئةندامى

 .اخؤي دةردةخ

  هؤيةكانى نةخؤشى:
 طرتنةوةيةكى وكردن تووش ويدز ظايرؤسيَكة كة توانايى تيَوةطالناهؤى ئ

 ةشىل ةرطرىب كؤئةندامىثيَى دةلَيَن ظايرؤسى تيَكدةرى  و هةية ئيَجطار زؤرى
ك ثيَ ـى مرؤظبةرطريى لةش كؤئةندامى ىيالواز ضونكة هؤيةكانى ،HIV يان ـمرؤظ
 .ديَنآ

يان يةك كة دةكا ثةرجؤراوجؤر تيَ ىقؤناغ دامرؤظ لةشى لةنيَو ئيدز ظايرؤسى
 بوونزؤر وردنطةشةك لةحالَى سؤيرظا لةم قؤناغةدا ية،دةورةى تيَكؤشانى نهيَنى

 ةكانىيَرشه رِةخسا، بؤ بارودؤخى لةبارى باريَكةوة لةهةر ىئةوة دواى دايةو
دا مردنى ئاكام لة وبةرطرى خانةكانى نىبردويَنةهؤى ل دةبيَتة و دةكاثآدةست 

 انىذي انىسةردةمةك هةموو ظايرؤسة لة بوون بةو. تووشدةكةويَتةوةى ىلَمرؤظ
  .مرؤظدا دريَذةى دةبيَ

 
كة تةنيا ئاستةنطى جيَى متمانة لة بةرامبةر  دةينة ئةوةسةرنج دةبآ 
ية و ياسامةندى ثيَوةندىوةبةرضاوطرتنى توند دنى تيَوةطالن،ثةرةسةن
و بةها و ميَردايةتىذن و ثابةندبوون بة بنةما ثريؤزةكانىيةكانسيَكسى
 .دايةة يةكان لة كؤمةلَطئةخالقى

 
 ،ئيدز بة تووشبوو شريى دايكى نة ويميَ و نيَرينة تؤوى خويَن، تةنيا

لةبةرئةوةى ظايرؤسى  تر دةطوازنةوة.يَكىكةس يةكة لة كةسيَكةوة بؤنةخؤشى
 يةثيَوةندى مرؤظ بذى، دةرةوةى لةشى لة زؤر ناتوانىَ ماوةيةكى ئيدز
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 هؤى نابنة هتد، ... و قوتاخبانة كارو كؤمةلَ وةك شويَنى يةكانى نيَوئاسايى
 الوازو بةرامبةر طةرمادا زؤر لة ئيدز ظايرؤسىية، ئةم نةخؤشى طواستنةوةى

 هةستيارة.
 :تةشةنةِرَيطاكانى 

 زؤر نىثةرةسةند لة ثيَشطريى بؤ ناسينى رِيَطاكانى طواستنةوةى نةخؤشى
 طرينطة.

 بؤ وشبووتوكةسيَكى  لة خوارةوة، ىيرِيَطاى سةرةك ضةند لة ئيدز ظايرؤسى
 ساغ دةطوازريَتةوة:   كةسيَكى

 
 يةوة:ِرَيطاى ثَيوةندى سَيكسى لة

 لة رِةنطة ظايرؤس ية.جنسى نزيكايةتى ،ئيدز ثةرةسةندنى ترين رِيَطاىباو
 وذن بؤ ثياو ثياو، بؤ بطوازريَتةوة)ثياو شةريكى ذيانى بؤةكةوة بووتووش كةسة
 نزيكايةتيى ىطشت بة ذن دةطوازريَتةوةو بؤ ذنةوة لة هةروةها ثياو(. ذن بؤ

 كة منوونةكان لةخؤ دةطرآلةسةدى  هةشتا يةكان(سيَكسى يةجنسى)ثيَوةندى
 ةطةلَ رِةطةزى بةرامبةرودنزيكايةتى  رِيَذةية بةهؤى ئةو %ى٧٠ لة زياتر
 .يةوةيةخوازىهاوجينسبةهؤى  %يشى١٠

برينةكانى  وسيفليس وةك سووزةنةك، يةكانى ديكةىية جنسىنةخؤشىبوونى 
 بووةواك ضةند قات دةكةن. يدزائ بوون بةى تووشيترسكؤئةندامى زاووزآ مة

و ةبةرضاو ىَيان دةبثةلة بة كردني دةرمان ورينطة دان بةو مةسةلة طسةرنج
نكة ضو ،نةبوون بةهؤى شةريكى ذيانيانةوتووش لةبةردةم ترياز ،ذنان .بطريآ

   ترة.ياذن ز بؤ ثياوةوة طواستنةوةى ظايرؤسةكة لةئةطةرى 
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 !يةكانةوةمة خوَينىبةرهة وِرَيطاى خوَين طواستنةوة لة
 دز،يارؤسى ئبة ظاي تووشبوو يةكانىخويَنى هةمةبةر وخويَن وةرطرتن لة كةلَك

ى بةرهةمةكان وخويَن كردنىى ئالوودةتوانا ئةطةرضىترى طواستنةوةية. رِيَطايةكى
منوونةى  ضونكة لةسةداية، ٥ تا ٣ رِيَطايةوة لةو طواستنةوة مةترسى زؤرة،

 ى تاقىورد بة خويَن زؤر ىطواستنةوة رِيَكخراوى خويَنة بةخشراوةكان بة
 بؤيةهةر .وةرناطريىَليَ يانخويَنة ثيسةكان بةدواى ناسينيان كةلَك ودةكريَنةوة

 ،ةبيَهكارة  ئةو يان بؤتانةى كة ئيمكاناتى تاقيطةيىزؤربةى ئةو وآل لة
                              .زؤر كةمةرِيَطاى خويَنةوة  لة طواستنةوةى نةخؤشى

 !بوو ةنطى ثيسسةرةسؤِر وةرطرتن لة سؤِرةنط و كةَلك
كى ةيةبة شيَو بوو ثيس سؤرِةنطىسةرة  و سؤرِةنط وةرطرتن لة كةلَك

 .وةيةواستنةرِيَطاكانى ط لة تركى، يةكيَدايةكانهاوبةش لة مؤعتادة تةزريقى
ةو ئ زؤربةى ية وناياسايى كاريَكى بةرةكانهؤشة دادم وةرطرتن لة ضونكة كةلَك

 سؤرِةنطة دا لةئاكام لة زؤر خراثة، يانكةسانةى مؤعتادن بارى ئابوورى
ةكة كةس طةرلةم رِيَطايةوة ئة كةلَك وةردةطرن و تركةسانى وةكانىهاتوبةكار

 بوو، بةرِاحةتى ظايرؤسةكة دةطوازيَتةوة. هةلَطرى ظايرؤسى ئيدز
 !منداَل طواستنةوة لة دايكةوة بؤ

 كاتى دا،رِىكثس ماوةى لة ةنطةرِمندالَ  و بؤودايكى تووشب لة ئيدز ظايرؤسى
ةوةى واستنط رِادةى بوون بطوازريَتةوة.مندالَ دواى ماوةيةك بوون يانمندالَ

 بوونتووش تةنانةتية و لةسةدا ٧ تا ٥ مندالَةكة دايكةوة بؤ يةكة لةنةخؤشى
اوة! بيندر ،دةبن لةدايك يةوةقةيسةرى رِيَطاى نةشتةرطةرى لة نةدا كةمنداآل لةو

 ىيَحتمالَئم ضونكة بةآل. يةرِيَطاكانى طواستنةوةى نةخؤشى شريثيَدان يةكيَك لة
 جار زؤر ،ةترياز دايك زؤر منالَ بة شريى بةخيَوكردنى قازاجنةكانى و كةمة

 .بدا مندالَةكة ثيَشنيار دةكرىَ دايكةكة شري بة
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دايكى  لة كؤرثانةى كة سيَى ئةو يةك لةسةر واتة ،٣٥ تا ٢٥ ادلةسة نزيكةى
ن يان ةدايك بوول كاتى لةدايك بوون، بةر دايك دةبن،لة رؤسى ئيدزظاي بة تووشبوو

 لة دةبن. مةمكى دايكيان تووشى نةخؤشى ئيدز لة شري لةكاتى وةرطرتنى
ةخؤشى نانى نهيَ ثيَك خيَرايى بةرةو بة بوون بة ظايرؤسى ئيدزدا، تووشنمنداآل

  كةمة. مانةوةشى زؤر ئيدز دةضيَتة ثيَش و شانسى زيندوو
 

 َيطاكانى ديكةى طواستنةوة: ِر
طوىَ  وانكوت خالَ تووشبوو، مرؤظى شانةكانى ئةندامةكان لة لكاندنىثيَوة

 تيغى وداند فلَضةى كةلَك وةرطرتن لة بوو،و كةرةسةى ثيسدةرزى كون كردن بة
 وكةرةسةى ثيس بة نة(يَتةسوننةت كردن)خ ونةخؤش مرؤظى رِيش تاشينى

طرتن لَك وةريةك كة طواستنةوةى نةخؤشني.)لةسةر ترىنىرِيَطاكا لة ،اوىئالوود
اغيش ستةنانةت كةسانى  تركةسانى ىيوثةىل تةندروستى تاكةكةسكةل لة

 ةخؤشىنوثةىل مرؤظى لة كةل ض دةطا بةوة كة ،بيَهداشتى نية و كاريَكى ذيرانة
 ان لةي وةرسه لةرِيَطاكانى هةناسةكيَشان، (.ىَريكةلَك وةرط بة ئيدز تووشبوو

 و انةقوتاخب ،زانكؤ ،كار بنةمالَة يان شويَنى نيَو يةكانىئاسايى يةرِيَطاى ثيَوةندى
ةيةك طواستنةو طوزار، وطةشت وةكانى كار يا سةيرانكؤمةلَ بة وطاوئؤرد

 .انةطةيةندراوةرِ
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 لةم رِيَطايانةى  يدز،اى ئيظايرؤسى نةخؤش

 !خوارةوة ناطوازريَتةوة
 
 هةية، تووشبوودا مرؤظى دةمى ويَن ليكى لة وى" ئيَض ئاى" ظايرؤسى ( ١

    نةخؤشى بطوازيَتةوة. كة كةمرتة لةوة زؤر م رِيَذةكةىةآلب
 .نةخؤش ةطةلَددا كؤمةلَ ويَمالَةوة يان لةن كان لةتاكة ئاسايى ىيثيَوةند ( ٢
 . تؤقةكردن ( ٣
 وان،لي ى،دةور وةك، وثةىل هاوبةشى نان خواردن:كةل كةلَك وةرطرتن لة ( ٤

 ضنطالَ و... كةوضك و
 . ... يةكان وئاودةستة طشتى و مةلةوانطة كةلَك وةرطرتن لة ( ٥
 .كردنى دةم وضاو و ماضطرتن ئاميَزلة ( ٦
 .ثشمني و كؤخة ( ٧
 .  ن و...وفوطووشى تةلة دةزطرةى درطا، ( ٨
 . بةركراو... لة كؤنةو بةرطى وكةلَك وةرطرتن لةجل ( ٩

 . جؤرةكان...اوية جؤرخواردةمةنى و ئاو ( ١٠
 .ئارةقةى نةخؤش فرميَسك و ( ١١
 . ...وةك، ماشني و ى ئامرازةكانى طواستنةوة كةلَك وةرطرتن لة ( ١٢
 ثيَوةدانى جرِوجانةوةرةكان. ( ١٣
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 نداى لة بةردةم مةترسىانةطرووثئةو 
 

 دان:خوارةوة زياتر لة بةردةم مةترسى ئةم طرووثانةى
 

ى وامةردةببووة يان بة هتديان  يا ةوكةسانةى كة ثيَوةندى طورضيلةئ ( ١
 ة.رتونةط اوةبةرضثاريَزى ثيَويستيان و وةو قاميكاريكةلَكيان لة دياليز وةرطرتو

 ىية)بةهؤبةرهةمةكانى ديكةى هة وخويَن يان بةثيَويستى كةسانيَك كة ( ٢
 و...(. ايتاالسيَم هيَمؤفيلى،وةك،  يةكانىنةخؤشى

هاوبةش  2سؤرِةنطى سةرة و 1سؤرِةنطلة  يانةى كةتةزريقى مؤعتادة ئةو ( ٣
 دا دةبيندريَن(.نةكانبةندخيا لة زياتر كةلَك وةردةطرن)ديارة ئةم جؤرة كردةوانة

  ى مرؤظة تووشبووةكان.انهاوسةر (٤
 يةكانى مرؤظة تووشبووةكان.هاوبةشة سيَكسى ( ٥
 اوجؤريان هةية.كةسانةى شةريكي جنسى جؤر ئةو ( ٦
 .1ئةخالق)قةحبة(ذنانى بىَ ( ٧
 بةدةرى ى سيَكسيثيَوةند ثياوانةى كة وذن يان ئةو وخوازةكانهاوجنس ( ٨

 .يان هةيةميَردايةتى وذن لة
  . باريكةةازارى جةرط( يان تووشبووان بة ئئاوسان)تووشبووان بة هيَثاتيت ( ٩

 ارة.كئامرازةكانى ئةم  ش لةكةلَك وةرطرتنى هاوبة وخالَ كوتان ( ١٠

                                           
 و.   Syringeط: سؤرِةنط. : سرن1 

  . و.  سةرة دةرزى، نيدلَ، : سةرة سؤرِةنط/ سرةنج Niddle: سر سرنط 2 
 .  رؤش. وف: زنان روسثى: ذنانى بىَ ئةخالق و داويَن فرؤش، ذنانى بىَ ئةخالق، ذنانى لةش 1 
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 نةىكةسا تايبةت ئةو بة ،ويةكانية سيَكسىنةخؤشى تووشبووان بة ( ١١
  بريندارة. يانآزاوز كؤئةندامى

ان سنوورةكدةرةوةى وضؤى كة هات شؤفيَرانةى ئةو ومةلةوانةكان ( ١٢
 دةكةن.
 تووشبوو. انىدايك آلنىمندا ( ١٣
 طةجنةكان. ( ١٤

  نيشانةكان:

 ،يةندز يابوون بة نةخؤشيى ئتووش هؤكارى ،ودةبوون بة ظايرؤسى ئيدزئالو
 كة ةوةيةئمةبةست لةم رِستةيةى سةرةوة  .تووشى دةبيَ هةر سةرةجنامم ةآلب

انى شانةكينوطؤرِانةى بةآلم هيَشتا ئةو ئالَ ،ـى مرؤظجةستة ضؤتة نيَوظايرؤسةكة 
  .نةهيَناوة نةخؤشى ثيَك ديَنآ، وةدى

 وانىانةكناسينى نيش يةك،يةكانى ناسينى نةخؤشىسةرةتايى رِيَطايةكيَك لة
دان بةم سةرنج بة يةكةية،جؤراوجؤرةكانى ثةرةسةندنى نةخؤشى قؤناغة
ة ة قؤناغل تةشةنةسةندنى  ئيدز سةرةتاوة ثيَش بة لة دةكرىَ هةر يةرِاستى

ضةندين  والَؤزنئئيدز زؤر  بوون بةنيشانةكانى تووش بطريىَ. دايةكانسةرةتايى
 ة:لريتني غانة بئةم قؤنا نةخؤشةكةدا نةبيندريَن. رِةنطة هةموويان لةقؤناغن كة 

 
 قؤناغى يةكةم

 :ةكانضَلكبوون بة تووش
ضيَتة ب ظايرؤسى ئيدز ثيَويسترِادةيةكى  دا ئةطةرمنوونةكان بةىزؤرلة 

ئازارى  ،وايهيَنديَك نيشانةى وةك  حةوتوو جةستةى كةسيَكةوة دواى ضةند
ذانةسةر،  كةكان،لووماس و ذانى جومطة يةكان،لةنفاوى طةورةبوونى رِذيَنة قورِط،
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 لةش، كيَشى دابةزينى رِشانةوة، وتنآلدلَ تيَكة ئيشتيايى،بىَ الوازى، وسستى
لةسةر ثيَست يان هيَنديَك  زيثكة و ثةيدابوونى هيَنديَك ثةلَة ضوون وسك

 زؤر لة وى ننيئةم نيشانانة تايبةت وىَ.وةدةردةكةعةسةبى ليَ دةركةوتى
 نيشانانةى لة حةوتوو ئةو ثاش يةك دوو ضونكة .دةضن يةكانى ديكةنةخؤشى

يةكة لةو دةورةيةدا خؤشىة، كةمرت دةبينرآ نكرا ناميَننسةرةوة ئاماذةيان ثيَ
 .بكرآ ديارى

 ات ةوةو جةستةى مرؤظيَن لةكاتى ضوونى ظايرؤسى ئيدز بؤ لةوةش جطة
ى وشبووننيشاندةرى تو يةكان كةية ثزيشكىتاقيكارى ئاكامى ةريَنى بوونىئ

انط مة دزشا جارى واشة تا نزيكةى دوو تا دوازدة حةوتوو و ،مرؤظةكةية
ةنطة رِ يدزةوئمرؤظة هةلَطرى ظايرؤسى  ئةو يةدا،نىةلةم مةودا زةم دةخايةنىَ.

يةكان ة هةنووكةيىيارىتاقيك ةشيَواز بة بةداخةوة و كةسانى ديكةش تووش بكا
 .بكرآ ناكرآ بوونى ئاشكرا

 
 قؤناغى دووةم

 نيشانة:تة قؤناغى بَىاو
ة ضيَتنةخؤش دة قؤناغى يةكةم)عفونت حاد(، ضاك بوونةوةى لةخؤوةىدواى 

 ةخايةنىَ.دسالَ  ١٧ تا ١٠ ثيَى جؤرى ظايرؤسةكة لة بة نيشانة كةقؤناغى بىَ
 رديابةيةكةى ليَ نةخؤشى شانةيةك لةتووشبوو هيض ني لةم ماوةيةدا مرؤظى

لة  ةقؤناغم ئة .ةمةترسيداريكة م بؤ كةسانى دبةآل ،ساغة والَةت زؤررِبة وناكةويَ
 تووشيش تركةسانى ةكةلةم قؤناغةدا تووشبوو ترةوكورت خايةن دانآلامند

 كردنى ؤلَؤنرتِك ؤزيَتيظ(.ية)ثئةريَنى HIV لةم دةورةيةدا تاقيكاريةكانى .دةكا
 دذوارة. وبوونةوةى ظايرؤس لةم قؤناغةدا زؤربآل
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 قؤناغى سيَهةم
 يةكان:بةردةوامى ِرذَينة لةنفاوى وبآلوبؤوةطةورةيى 

 بىَ و بة 1بة شيَوةى هاوخشتو يىطةورةبة يةكان لةنفاوى لةم قؤناغةدا رِذيَنة
 كةم بؤ يالن ودةكةون لة نةرمايى رِان وةدةر جطةلةش  جيَطاى دوولة  ئازار زياتر

 شيَوةية دةميَننةوة. مانط بةو ٣ ماوةى
 

 ارةمقؤناغى ضو
 دارةكان بة ئيدزةوة:ييدزو حاَلةتة ثَيوةندالة ئبةرقؤناغى 

ثةيدا  ئاسةواريَك دا،لة نةخؤش ثيَش سةرهةلَدانى دوايني نيشانةكانى ئيدز
 بريتني لة: دةلَيَن ويان ثيَنيشانةكانى ئيدز دةبن كة

 .ثيَشوو كيَشى %ى١٠ لة لةش زياتر دابةزينى كيَشى ( ١
 .لة مانطيَك ماوةى زياتر ضوون بؤسك ( ٢
 .مانطيَك لةرز بؤ ماوةى زياتر لة و تاو ( ٣
 .ئارةقةكردنةوةى شةوانة ( ٤
 .الوازى وسستى ماندوويى، ( ٥

خالَى كؤتايى  كةتةواوى ئيدزن  بوونىى نيشتةجىَيثيَشةكبة ئةم نيشانانة 
 لة ئيشتيايىبىَ ئؤقرةيى،دا، بىَكانزؤربةى حالَةتة لة .ةذميَرند ،يةيةكةنةخؤشي
 هاتووةكانى عةسةبى دةبيَتة وطؤرة ثيَكئالَ و سةر هةية ذانة و زط ذانة خواردن،

ديارة ئةم  يةكان.موحيتى و خةساري دةمارةزةين هؤى لةدةست ضوونى بريو
زؤربةى  شى لةش لةم دابةزينى كيَبةآل ،دواى يةكن يةك لةزياتر نيشانانة 

بةرةو ثيَشةوةش دةرِوا. زؤربةى نةخؤشةكان لةم قؤناغةدا  و دا هةيةنةخؤشةكان

                                           
 : قرينة : هاوخشت ، هاو ويَنة. و. 1 
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خةسارطةليَكى بةردةوام يان كاتى  ويةكانمؤخاتى وتووشى خةسارة ثيَستى
 جؤراوجؤرةكانةوة. دا دةبىَ بةهؤى ظايرؤسةكؤئةندامى زاووزىَ دةم و ويَلةن

 
 قؤناغى ثيَنجةم

 يدز:ائ
 ؤى كةملةم قؤناغةدا بةه بوون دةطوترىَ.قؤناغى كؤتايى تووش بة دزيائ

ؤربةى بوون بة زئامادةية بؤ تووش مرؤظ توانايى بةرطرى لةش، بوونةوةى هيَزو
كة دا نةخؤشةئاكام لة نيشانةى جؤراوجؤريان هةية و شيَرثةجنةكان كة ضلَك و

 .و دةبايَلةن
 ١٠ لةسةديان بةدواى ٢٥ لَ،سا ٥ مرؤظةكان دواى لةسةدى ٢٥ نزيك بة

نيَو  ة بؤضوونى ظايرؤسةك اشثسالَ  ١٥لةسةديشيان دواى  ٢٥ نزيكةى سالَ و
ووان لةسةدى تووشب ٧٥ يانى بة طشتى نزيكةى دةبن. لةشيان تووشى ئيدز

 دةطةن. قؤناغى ئيدز سالَ بة ١٥ دواى
و  هةيةيان ماونةتةوة ض ضارةنووسيَك %يَك كة٢٥ بابةت ئةم مةسةلةوة لة لة

 نراوةسةمليَ م ئةوةىبةآل ومرِى لةسةرة.كةى دةضنة قؤناغى ئيدزةوة مشت
 اغىدرةنطرتيش بضيَتة قؤن تةنانةت ئةطةر مرؤظى تووشبوو،ئةوةية كة 

 .ةوةبة مةترسيدارى دةميَنيَتكةسانى ديكة  هةميشة بؤ يةكةوة،نةخؤشى
 ،رسةه ن،هةناسةكيَشا لةش وةكوو، كؤئةندامةكانى تةواوى لةسةر ئيدز

 ...ولووت  طةروو و مؤخات، طويَضكةو ودةمارةكان، ثيَست كةكان،لووماس
 كاريطةريى هةية. 

ة لماوةى نيَوجنى تةمةن  يدز،ائ قؤناغى كؤتايى بةدواى طةيشنت بة
 ك لةنةخؤش بةهؤى يةكيَ دالةكؤتايى ونيوة وسالَ دا نزيكةى دووثيَطةيشتووان

 . آةوة دةمريان شيَرثةجن كانهةخلوازة ضلَكة
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 يةكة:ناسينى نةخؤشى

نةوةى ناسي بة جةستة تووش دةكات. تةواوى كؤئةندامةكانى ى ئيدزينةخؤش
 كرىَيةكان دةية تةندروستىضاوةديَرى وبة بةكارهيَنانى دةرمانة رِاطرةكان وبةجىَ

كى دؤخيَوارب وةوةريَتكبةندوكؤسثةكانى نةخؤش كةم لة ك رِادةيةكى بةرضاو تا
 .رىَترى بؤ دابني بكطوجناو

 
 : Treatmentدةرمان

 وكانزةةخلواه بؤ ضلَكة نية. يةكجارةكى ئيَستا دةرمانيَكى تا بةداخةوة ئيدز
ة دةرمان بة وبيَنني بةكار شيَرثةجنةكان دةتوانني دةرمانة ثيَويستةكانيان بؤ

 طريىيَشث بؤ تام تا ئيَسبةآل بكةين، لةش بةهيَز بةرطرى مىاكؤئةند ،تايبةتةكان
 ئيدز واكسيَنيَكى كاريطةر نةدؤزراوةتةوة. لة
 

 رِيَطاكانى ثيَشطريى:
بوون تووش ودةرمانى بؤ نةدؤزراوةتةوة وواكسيَن يةئةوةى ئةم نةخؤشى لةبةر

 ،رةكانىَرِيَطاى بةربة ظايرؤسى ئيدز ئاكامةكةى مةرطة، كةواتة تةنيا بة
  لة: بريتني وونة كةتووشب لة رِيَطاكانى ثيَشطريى بةكاربردنى شيَوازى

 يةىةندبة مةبةستى ثَيشطريى لة تةشةنةسةندنى نةخؤشى لة ِرَيطاى ثَيو
 يةكانةوة:سَيكسى

 بةرلة ن،ية طوماناوىيةكاجنسى لةثيَوةندىيةكردن دوورى  وخؤثاراسنت ( ١
 ذن هيَنان.

 يةكان دواى ذن هيَنان.بنةما ئةخالقى بةندى بةثا ( ٢
ثيَوةندىية  ويةكانجنسى الدانة دوورى لة ويَزانخ فادارمانةوة بةوة( ٣
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 يةكان.ىسكسيَ
 كاندؤم. كةلَك وةرطرتن لة ( ٤
 كردن لة ثيَوةنديى جنسى لة ثاشةوة.  دوورى ( ٥
 ةطةرىئلةم رِيَطايةوة  بةرهةمةكانى، وؤلَ كردنى خويَنكؤنرتِ بة ( ٦

  كةم دةبيَتةوة. تةشةنةكردنى زؤر
 واناتووةكلة سؤرِةنطة بةكاره وةرطرتنى دووبارة لةكةلَك دوورى كردن ( ٧

 بةكارنةهيَنانى سؤرِةنطة هاوبةشةكان.
نى ش تاشيغى رِيبةكارنةهيَنانى تي وهاوبةشةكان فلَضة كةلَك وةرنةطرتن لة ( ٨

 هاتوو.ركابة
يكى دا مندالَ لة تووشبوونى تةنيا رِيَطاى ثيَشطريى لة كة ئيَستا ( ٩

وثةىل لكة كةلَك وةرطرتن لة بوونى ذنى تووشبوو وئاووس نة ،يةوةئيدزاوى
 ية.ثيَشطريى لة سكثرِى

 

 يةكان لةية سَيكسىِرؤَلى نةخؤشى
 !يدزداابوونةوةى ئبآلو

 
ةكى وةيشيَ زؤر باوانةى جيهانن كة بة يةيةكان لةو نةخؤشىية جنسىنةخؤشى

 دايكى يَطاىرِ ةطةلَ مرؤظى تووشبوو يان لةد سيَكسى لة ئاكامى ثيَوةندى ىطشت
 ةةرطرتن لودةضىَ كةلَك  م ويَبةآل يانةوة دةطوازريَنةوة،هةلَطرى ئةو نةخؤشى

دا ببنة هؤى ةكانيتةزريقىمؤعتادة  سةرةسؤرِةنطة هاوبةشةكان لة وسؤرِةنط
 يانة. بوون بةم نةخؤشىتووش

ةتى ن حالَيَومل ٣٣٠ لة ى جيهانى زياتريبةثيَى بةراوردى رِيَكخراوى تةندروست
سيفيليس  وسووزةنةكوةك كان هاتووة دةرمان لةية نويَى نةخؤشة سيَكسى
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دى سةرهةلَدانى دا رِؤذانة شاهيلةرِاستى ودةدةن دونيادا سةرهةلَ نة لةآلسا
   داين. جيهان يةكان لةنزيكةى يةك ميليؤن حالَةتى نويَى نةخؤشة جنسى

يةكان كسىسيَ نةخؤشة يةكان،هانىكراوة جيثيَ تى سةرضاوة برِوارِبةثيَى رِاثؤ
ئةم  ىخيَرا تةشةنةسةندنى دان بةسةرنج داية بة ضوونةسةر دا لةلةجيهان
 ونكةض ستة.يةكان زؤر زؤر ثيَويؤلَى نةخؤشة سيَكسىيانة كؤنرتِنةخؤشى
يَكى يةكانةوة بابةتسيَكسى يةطوازةرةوةكان لة رِيَطاى ثيَوةندى يةنةخؤشى

لة  ويَنةؤكان بتة جؤراوجؤرةلة سةريان بة رِاشكاوى، لة وآل دنقسةكر هةستيارةو
كان دا نةخؤشةاكامئ لة زرِاندنى نةخؤشةكة، هؤى ناو دا ئاسان نية و دةبيَتةئيَران

كةيان يان بؤ دةرمانة ووةرطرتنى دةرمان دا سةردان ناكةن بؤخؤي يان لةكاتى
دةبنة  وكريَننا باشى تيمار هةربؤية بةيةكان. نةريتىفرؤشة  الى دةرمان دةضنة

دةرمان  وننةطرت لةكاتى لةبةرضاو يةكة.ثيَدانى نةخؤشىو ثةرةهؤى طواستنةوة
ئاووس  نةزؤكى،ئاسةوارى جيددى وةك، ةنطة رِ ،يانةدانةكردنى ئةم نةخؤشى

زؤرو  بةربوونىخويَن شيَرثةجنةى ملى مندالَدان، دةرةوةى مندالَدان، بوون لة
سةر دوو لة لة .مردن دةبيَتة هؤى كة بدا وورِكانى مندالَدان يةبؤرِىدرِانى 

 ةلضلَك  ،ى سةرةتايىسكثرِى تووشبوو بة سيفيليسى ذنانى زياتريا  (٣/٢سيَ)
ية ةخؤشيخراثةكانى ن ئاكامة كؤرثةلة دةطوازريَتةوة. دايكةوة بؤ رِيَطاى

ثرِ انى سكذن ئةطةر دا بةرتةسك نابيَتةوةونةخؤشةكان يةكان تةنيا لةسيَكسى
ايك لةد ،ى لةخؤوةئةطةرى لةبارضوون يةكان بن،ية سيَكسىتووشى نةخؤشى

نيَو ةلةلة ى، مردنى كؤرثدايك بوونى مندالَ بة مردوويلة بوونى ثيَش وةخت،
 يةكانىسى ى ضاو وضلَك كردن كةم و كيَشيَكى لةدايك بوونى مندالَ بةدا، دانمندالَ

بوون مةترسى تووش يةكان،ية سيَكسىنةخؤشى بوون بةزؤرة. تووش مندالَةكة
 كان.خؤشةو مردنى نةيدزابيَتة هؤى ثيَك هاتنى ئةو ددةباتة سةرىَ بة ئيدز
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دا)طرينطى يدز لة جيهانائ يةكانىاوىِرةهةندة كارةسات
 و جيهانى(:نةتةوةيى، نَيونةتةوةيى

 

بوون بة ظايرؤسى نويَى تووش ميليؤن حالَةتى ٨/٥ دا نزيكةىجيهان نة لةساآل
طةيشتؤتة  ،دا٢٠٠٠ و ١٩٩٩ سالَةكانى لة دةكرىَ كة ئةم ذمارةية تؤمار ئيدز

 ،سةوةملويَن كة ٥/٢ لةمردن  نةساآلهةروةها  .نيو ونيؤليسةرووى شةش م
 يةكةمني هؤى وضوارةمني هؤى مردن لةجيهان ميليؤن كةس، كة ٣ طةيشتؤتة
 لة يدزةوةئ بةهؤى يشمردنةكان ن هؤىزؤرتري ،و داية سيَهةم جيهانى مردن لة
 داية. جيهان طةجنةكانى هةمووطرووثة ضاالكة  لة دا٢٠٠٠ و ١٩٩٩

مندالَيَكى  لة و هةتاوىى١٣٦٤ دا سالَىئيَران لة ئيدز حالَةتى نةخؤشى يةكةم
 ىبة ظايرؤس لة خويَنى تووشبوو و ى بوواينةخؤشى هيَمؤفيل سالَة كة ٦ تةمةن

  رتبوو، بيندراوة.وةرط يدز كةلَكىائ
 هةتاوى،ى١٣٧٨ رِةزبةرى ى١ ، رِيَكةوتىنةكاناندطنةسلَهةدوايني  بةثيَى
لَةتيان حا ٢٣٧ يدز دؤزراوةتةوة كةائ بوون بة ظايرؤسىحالَةتى تووش ١٨٠٤

بةثيَى  ارةدي كةسيان مردوون. ٢٠٣لةم رِيَذةيةش  ئيدزو طةيشتوونةتة قؤناغى
ى دا نزيكةرانئيَ ذمارةى تووشبووان لة ى جيهانىيرِيَكخراوى تةندروست بةراوردى
 .ثيَش بينى دةكرآ كةس ٨٠٠٠

 ن:بوو خوارةوة تووش ةو رَيطايانةىب ،انكراوةكثَى ئاماذة ةحاَلةت
 
 اوبةش،سؤرِةنطى ه سةرة سؤرِةنط و %يان بةهؤى كةلَك وةرطرتن لة٦٩ ( ١

 ديَن. بةكار سرِكةر دةرزى ماددةى بة كة مودميَنةكانى
 يةوة.رِيَطاى ثيَوةندى سيَكسى %يان لة١٣  (٢

 يةوة.بةرهةمةكانى ورِيَطاى خويَن %يان لة١١ ( ٣
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 ديارن.يش ناوارهيَنديَك ب ومندالَةكةى تووشبوو بؤ دايكى %يش لة١ ( ٤
 ةل يةكة كةتةنيا نةخؤشى ئيَستا ئيدز .كؤمةلَطاى هاوضةرخةى بةآل يدزائ

 يَطاىرِ سةر يةكىذةتةنط و ض دةولَةمةند، وةكض هةذاردا، جيهان تانىهةموو وآل
 دةكرىَ.ذيان باسى ىلَ

 دا بينراوة.انو رِةطةزة جؤراوجؤرةكنةتةوة لة جيهان، تانىهةموو وآل لة ئيدز
ـــ ىةتيآلوو طرفتيَكى كؤمةئيدز تةنيا طرفتيَكى تةندروستى نية، بةلَك

 يشة.كلتوور
نةخؤشةكان  ةندنى نةخؤشى،تةشةنةس ترس لة خراث و دانةوةىبةهؤى ليَك

 ثشتيوانى ويةكانية تةندروستىضاوةديَرى كار، بابةت هةلَبذاردنى خانوو، لة
 سووكايةتى وكةوتى نالةباروهةلَس .و جياوازى داناندةكةونة بةر فةرقكردن 
 وهةىل رِاهيَنان وتةريك كةوتنةوةى نةخؤش وطؤشةطريى هؤى دةبنة كردن،

 ترس لة تةنيايى، وخرانةوةدوور ترس لة مردن، ترس لة ن.يَنستدةبوونيشى ىلَفيَر
زرِاندنيان لةاليةن  ناو و، دةركردنى كريَكارة تووشبووةكانى كؤمةآليةتىبلةقة

 ئةوة دةكةن كة طومانىو بنةمالَةكةيانةوة، دةبنة هؤى ئةوة ئةوانةى دؤستان
خؤيان  وةزعييةتىجيَطايةى بؤيان دةطوجنىَ  ئةو تا بن، ئيمكانى هةية تووشبوو
هةربةم هؤيةوة ئةم  خؤى هؤكاريَكى ثةرةسةندنة. بشارنةوة كة ئةمة بؤ

جؤراوجؤرةكانى كؤمةلَ  يةثشتيوانى يةخزمةتطوزارىدةبىَ لة  نةخؤشانة
 ئاستيَكى زؤر ئيدز لة كة ،وةك ئيَران ىكانكؤمةلَطالة هيَنديَك  بةهرةمةند بن. لة

م بةآل ،وةدةرنةكةوتوون يةكان،يةتىو كؤمةآلرىئابوو طريوطرفتة هيَشتا كةم داية،
 بزانني ئةم طريوطرفتانة لة دةبىَ ئةوة .نةبيَ بةو شيَوةية داهاتوودا رِةنطة لة

ناوضةى ئاسيادا  تةكةمان لةضونكة وآل دةكةن،هةرِةشةمان ىلَ وتةنيشتمانن
كخراوى بةثيَى بةراوردى رِيَ و جيهانة حةشيمةترين ناوضةى ة كة ثرِكةوتوهةلَ

 يةكان،مرؤيى وخوارةوةتربوونى ثيَوةرة ئابوورى لة تةندروستى جيهانى بة
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دةبىَ  دا زؤرة.٢١ لة سةدةى ئيدز نةخؤشى وطشتطريى ئالوودةيى ئةطةرى
لة ثةرةسةندنى  ثيَشطريى باوةرِ بؤ بةربةستى جيَى تةنيا سةرنج بدةين كة

 ثيَوةندىية مةندىياسا ندوتو يةكة، ضاوةديَرىهةرضى زياترى نةخؤشى
 وميَردايةتى وثريؤزةكانى ذن نيسبةت بنةماوةفادارمانةوة بة ويةكانجنسى

     يةكانى كؤمةلَطاية.   بايةخة ئةخالقى
                                                       

 يدارةكانمةترس كةوتة وهةلَسيدز و ائ
 

م ى ئيَران ئةيشوى تةندروستثيَ وةزيرى ثزشكيان، مةسعوودى روكتود
، ، موعتادةكانفرؤشلةشذنانى دادةنىَ، يةكان مةترسى طرووثة ثرِ بة طرووثانة

ضؤى وتثادطانةكان، ئةو شؤفيَرانةى ها طةجنة سةرةرِؤكان، دانيشتووانى
ؤرة جناسينى ئةم "هةروةها دةلَآ:  كةسانى بيَكارة. وسنوورةكان دةكةن

لَ ؤنرتِؤكى بؤ يةكانى وةزارةتى تةندروستئيسرتاتيذىنة يةكيَكة لة تةوةرة كةسا
 يهانى،ج ستىتةندرويدز. بؤ طةيشنت بةم مةبةستة، رِيَكخراوى اكردنى نةخؤشى ئ

ةكانى ئةم ثيَش ضوونى قؤناغن دؤالر بؤ بةرةويؤليم ١٥دا، سالَ ٥لة ماوةى 
 ."داتة وةزارةتى تةندروستىبةرنامةية دة

 هةتاوىى١٣٦٤ سالَى لة يدزائ ىينةخؤش بوون بةحالَةتى تووش يةكةم
خويَنى  لة وو وبكة نةخؤشى  هيَمؤفيلي  سالَة ٦ . مندالَيَكى تةمةنرِاطةيةندرا

 ية بوو.وةرطرتبوو، تووشى ئةم نةخؤشى كةلَكى ئيدز ظايرؤسى تووشبوو بة
ؤ ب و ينراب جريؤفت، هاوكات ئيدز وبةندخيانةكانى كرمان لة ماوةيةك دواتر،

ان نيَو ةل ئيدز دواى ئةوة، نةخؤشى تريش طوازراوة.شارةكانى ىكانانةبةندخي
دة ناوةن نيَلىوسثيَر و تاقميَك لةطةردويَلَ ذنانى ،يةكانتةزريقى مؤعتادة
 سةند. يةكان ثةرةىدةرمانى
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دانى كارى سيَكسى ئةجنام مؤعتادو ضةند سؤرِةنطيَك بؤ كةلَك وةرطرتن لة
وبوونةوةى بنةرِةتى بآل هؤكارى يةتيةكان دووآلكؤمة بةها وثيَضةوانةى ئةخالق

جار  شى بوون زؤريةكان تووتاوانانةى بةندى ئةو .ندا بةندىيةكان نيَولة ئيدز
بوون بة بةردةم تووش لة تاك يانةن كةمةترسى ئةو كردةوة ثرِ هةر

 ويَن ترةوة،لةاليةكى ن.دةنيَدا زةردوويى)هثاتيت( وةك ئيدزو يةكانىنةخؤشى
 ةطةلَ كردةوةد بؤ ئاشنايةتى هةىل ذيانة مرؤظةكان يةكةم زؤربةى بؤ بةندخيانة

بةرةيى  سةرةوو بىَ )اعتياد(ةكانماددةسرِكةر خووطرتن بةوةك،  ناشايستةكانى
كردةوة  ،يشانكةبوونليَ و ئاطاضاوةديَري سةرةرِاي هةموو بةهةرحاأل .سيَكسى
هاوبةشةكان لةنيَو  سؤرِةنطة وةرطرتن لة كةلَكدارةكاني وةك، مةترسى

 ية ناشايستةكان، لةثيَوةندىية سيَكسى وكوتان خالَ موعتادةكان،
يةكانى دةروونى ةية مؤعتادةكان بةهؤى ئاسةواربةندى .ندا باويةكاننيَوبةندى

وةرطرتنى ثارة يان دةرمان  بةرامبةر سرِكةرةكان يان لة كةلَك وةرطرتن لة ماددة
وثةىل نةبوونى كةل دادةستبةرلة ديكةوة، لةاليةكى .ةبنتووشى لةش فرؤشى د

 كةرةسة هةر لة دةكا ناضارسرِكةرةكان، مؤعتادةكان  ليَدانى ماددة ثيَويست بؤ
هيَنديَك لة  وةرطرن. لة نيَو جةستةيان كةلَك بؤ طةياندنى ماددة شيَوةيةك بؤ و

رِةنطيَكى ثيس سؤ لة مؤعتاد ٢٠ تا ١٥ كة رِاثؤرت دراوة دا،بةندخيانةكان
نووكى وثةليَكى وةك، لة كةل كةلَك وةرطرتنكةلَكيان وةرطرتووة، تةنانةت 

م ديوارى بةرزى بةآل .باوةرةكان بةهؤش سةرى سريِؤم بؤ ليَدانى ماددة وثيَنووس
زؤربةى  كؤمةلَطا دابرِىَ، يةكان لةماوةيةكى زؤر بةندى بةندخيانة ناتوانىَ بؤ

لة دةورانى  تريشهيَنديَكى ى كورت خايةنيان هةية وبةند يةكان دةورةىبةندى
 لةكة بةثيَى ليَكؤلَينةوةيةك  كؤمةلَطا. ئيجازة يا دواى ئازادبوون دةطةرِيَنةوة

 ئازاد ذميَرى يةكةمى دواى دوانزة كات بةندىيةكان لة %ى٥١ كراوة، مريكاةئ
رِؤذى  كةمية %يشيان لة١١يان ئةجنام داوةو سيَكسىيةكى يبوونيان ثيَوةند
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 سرِكةرةكان. بوونيانةوة دةستيان كردؤتةوة بة بةكارهيَنانى ماددة ئازاد
ى طشتيى يو تةندروستدةرمان بةرثرسى ثةرويزى ئةفشار، كتؤرود

 (٢٠٠٥ودا)ابردوى رِسالَ ويَذيَكى رِؤذنامةوانى لةووت لة بةندخيانةكانى ئيَران،
ةكوو و راودا،ك مرؤظيَكى بةند لة ئيدز دواى سةملاندنى نةخؤشى": وةرِايطةياند

هيض  ةودا دةيهيَلَنةويةكانطشتيى يةكانى ديكة لة سلوولة)بند(تةواوى بةندى
 ووانىى تووشبتايبةتى رِيَذة سةرذميَريةكى هةروةها جؤرة جياكردنةوةيةك نية.

  ."دا نيةزيندانةكان ئيدز لة
لة  يةكان،ية ضلَكىى نةخؤشىرِثسثؤ حمرز"، مينو "دكرت مبةآل

ة رووثطلةنيَو  وبوونةوةى ئيدزيَذةى بآليةكانى سةبارةت بة رِسةرذميَرى
يَطاى لة رِ ةكةسانة ك دةستمان بةو ئيَمة": دةلَىَ و بةطومانة دارةكانمةترسى

و يَن ةب ةسانةك ئةم جؤرة ورِاناطا ئيدز بوون  يةكانةوة تووشىجنسى ثيَوةندىية
 ؤربةىز اكةين.بوونيان ن لة ئيَمةش حاشا وئةوان هةن  .بوونةوةوكؤمةلَطادا بآل

طة ك بةلَيَنديَم هبةآلدؤزيوماننةوة مؤعتادة بةندىيةكان بوون،  ئةو كةسانةى كة
ى يوةندلة ئاكامى ثيَ ئيدز نةخؤشى بوون بةرِيَذةى تووش كة دةرى دةخةن

ةخؤشى ن نةوةىئيمكانى طواست زؤربوون داية. حالَى دا لةتةكةمانوآل سيَكسى لة
دا حالَيَكلة ة،%١٠٠ دا نزيك بةمؤعتادةكان هاوبةش لة ىلة رِيَطاى سؤرِةنط يدزئ

 لةهةر %١٠ يان ١/٠ طواستنةوةى ئيدزئةطةرى  دايةكانلة ثيَوةندىية جنسى
 ،يَتةوةبووثات ئةم كارة زؤر د م كاتيَك كةبةآل داية. كةرِةت ثيَوةندى سيَكسى

 يةرىسةرذميَ ابوو ئةوةى بةثيَىكةو .دةبيَ بوونيش زياترئيمكانى تووش
ك كةلَ ىرِيَطا لة طواستنةوةى ئيدز ئةوةية كة دةست ديَتؤماركراوةكان بة

 ."زياترة داهاوبةشةكان لةنيَو مؤعتادةكان سؤرِةنطة وةرطرتن لة
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وطؤرِى بوونة برا بةهؤى ئالَ ،ة تايبةتةكانكوتان خالَوةك،  ونةريتةكانىداب
 بة 1طرتنى نةريتىو خويَننةريتىشيَوةى  ك بةينى ناوبرِ ونة كردنةخةتخويَن، 
 ،ثيَش وةخت ىسكثرِبوون ، تاوانكارى،ىذنفرة هةروةها وتةندروستىنا شيَوةى

 ةكان لةداريمةترس وكةوتةهةلَس و كضان لةةطةلَ ذناند ئةخالقى، توندوتيذىبىَ
 لةطرتن  خويَن وكوتانخالَكارى وةك بةداخةوة  ن.دايدزائ نةخؤشى ثةرةسةندنى

 ئةم جؤرة دانى ئةجنام ويان زؤرةئؤطري دايةكانتةزريقىمؤعتادة  لة هيَنديَك نيَو
دةبةنة  HIV ظايرؤسى وبوونةوةىبآل طواستنةوةو خيَرايى ثيسانة كردةوة
  .سةرىَ

 بارةى ئيَران لة تةندروستى وةزيرى ثيَشووى رِةزا مةلةك زادة، دؤكتؤر
 نابىَ هةر" دةلَىَ: وداوة وشيارى يانةوةتةندروستىة نادانى ئةم كردةوئةجنام
 وةىشيَ بة حةمتةن بلَينَي ئةو خويَن طرتنةى كرد عاىديناوةنديَك ئيد وكةس

 ئيدىيةوة مؤرى تةاليةن وةزارةتى تةندروستى لة ئةوة كة مةطةر ية،تةندروستى
  ." بيَ درا لةسةر

 وةزارةتى اريَزطاكان لةبةثيَى ث نةخؤشيى ئيدز تووشبووان بة ذمارةى
 هؤى ثيَك هيَنانى ببنة ئةم  ذمارانةةنطة رِ ضونكة .دةزانرآنهيَنى  تةندروستى بة

 ،وباوة زؤرتيَدا  يةىنةخؤشى ئةو ثاريَزطايانةى كة لةو ى نارِاستخؤف وترس
 هيَشتا ئةوم خةلَك بةآل .بكةويَتةوةى ىلَترناوضةكانى است لةرِدلَنيايى نا
بابةت  بلووضستان لة وثاريَزطاكانى سيستان بةرثرسانى ىئاطادارىية

ثياوانى  زؤربةى .نةكردوةلة برييان  ةداو دايانلةم ثاريَزطاية HIV وبوونةوةىبآل
 وبةرتانى دةوروآل كؤضيان بؤ ثةيداكردنى كار دانيشتووى ئةم ثاريَزطايانة بؤ

ديارى  نيان بةخيَزانةكا يان بؤHIV لةكاتى طةرِانةوةدا، ظايرؤسى وةوكرد

                                           
ثيَيان  كة دةكرا تايبةت لةديَهاتةكان ئةوكارة بة داولة قةديم ةخويَن طرتن وخويَن بةردان ك يانى حجامت: :1

و.  خويَنطةر)حجامت ضى(.  دةلَيَن دةطرىَ ثيَىكة خوينة كةسةش كة بةو و )كةلَةشاخ(وت كةلَةشاخ طرتندةط  



يدز، نةخؤشيى سةدةى بيستةمائ  

 

 89 

 بنةمالَةكةى، لة كةوتنةوةى كةسةكةدوور كاتى بةهؤى دريَذبوونةوةى هيَناوة.
دا تةواوى جيهان كةوابوو لة يةكان هةية.كردةوة ثرِمةترسى ئيمكانى هةولَدان بؤ

بوون رِوانطةى تووش ترين حةشيمةت لةثرِمةترسى بة ةكانوكردوكؤض حةشيمةتة
 .دةزانريَن ئيدز بة

ذنى  و كض ارهةز ئيَرانيش هاتنى حةوتووانةى نزيك بة رةكانى باكوورىووسن لة
 لة تارا،كيلؤميرتى ئاس ٣٥ مةك لةوو فرؤشتنى شتمةبةستى كرِين بة رووسى،

 ديكةى يةكانىبازرطانىلةنطةرطا  لة نني. كاريطةر ظايرؤسةكةدا بىَ طواستنةوةى
 ية هةية.مةترسى ئةو داثاريَزطاى طولَستانيش

 لة ىثيَشطري بؤ تةندروستى وةزارةتى يةطانة، بةهرامى روكتودوتةى  بة
يان دروست باكوور، جانتاى تةندروستى سنوورةكانى لة ئيدز طواستنةوةى

ةطةلَ دكاندؤم  و ددان، هةويرى و ئةم جانتايانةدا، سابوون، فلَضة لةنيَو .ةوكرد
ةو ئنيَو ةلانة ةو جانتايئ وةرطرتنيان داناوة.كاتالؤط بؤ رِيَنويَنى كةلَك ليَ
ة وطةيشتو سةربةخؤيىو كؤمارة تازة بةكةسانةى لة سنوورى ئيَران

ش يَستام ئبةآلبةخؤرِايى دابةش كران.  ،بوون وضؤداباكوورىيةكان لة هات
 لة زئيد سىى ظايرؤوبوونةوةبآل لة بؤ ثيَشطريى راوريَكخ دارِيَذراو و بةرنامةيةكى
 دا نية.مشتةرىيةكانيان ئةخالق وبىَ نيَوان ذنانى

  ر مةسعوودى ثزشكيان دةلَىَ:وكتود 
لتوورةكةمانةوة ناتوانني لةم بارةوة بة ك و مةسةلةى بريوباوةرِ بةهؤى ئيَمة ـــ 

 ن لة زانكؤةكامنائيَستا هاوكار بكؤشني.ئاشكرا تيَ ومىشيَوةى فةرِ
بؤ ، ترسيدارنمة وكةوتىبة هةلَس كانىيةكان خةريكى ناسينى طرووثةثزيشكى
دةرمانيان هةنطاو  وثيَشطريى رِاهيَنان، ،ثآدان زانيارى بؤبتوانني  ئةوةى

وثةىل كةل خؤرِايى، كردنى دةرمانىدابني وةزارةتى تةندروستى بة هةلَيَنينةوة.
يةكان طرووثة زانكؤيى رِاهيَنان، ثشتيوانى لة اسىثيَدانى بو ثةرةثيَشطريى
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 .دةكةن
 

 !يةكانىرةسةرىضا يدز و رِيَطاائ
 
 ىؤئةندامك بةرىويَنويَوة، ظايرؤسى لةن هةزارةى نيَو تةضووينة دا كةكاتيَك لة

 لة مةترسى بةرضاوى خؤى ىرِؤلَبة هةروا دريَذة  HIVيان  ـمرؤظ لةشى بةرطرى
ية . سةرذميَرىدةدا داسةرانسةرى جيهان لة ـمرؤظ مةتىسآل ة سةرخستن

 كانةوةكطرتووةية نةتةوة لةاليةن رِيَكخراوى نةيائةم دوايى ةكانىثيَشكةش كراو
 ئةم جيهان تووشى خةلَكى ن كةس لةيؤليم ٣٤ نزيك بةكة  دةري دةخا

، كارةساتى زياد دةبىَ ميليؤن كةس بةم رِيَذةية ٦/٥سالَةش  هةر ويةننةخؤشى
  ويَنةية.ئيدز بىَ مرؤيى سةبارةت بة
 ؤراوجؤرجشيَوةى  ةتوانىَ بةد HIVطواستنةوةى ظايرؤسى زؤربةى رِيَطاكانى

 كارة وةرهؤشب ماددة وةك، بيَ بة ئاكارو كردةوةكانى مرؤظةوة ثيَوةندى
 وىان برةةلَطاككؤم كردةوانة لة هيَنديَك لة دا ئةم جؤرةلةكاتيَك يةكان.سيَكسى

ا يؤرِيَن بط اوشيو راويَذكاريى راهيَنانزؤربةيان بة ة، دةكرىَزؤرى ثةيدا كردو
 وةولَه انة بةئؤطاندا توانيوي و تايلةندضةندين وآلتى وةك،  .ريَنضاكسازى بك
م ئة ةوةىوبوونبآل سةركةوتنةوة رِيَذةى بة لةم بوارةدا، زؤر تةقةلاليةكى

 كةنةوة.بية كةم نةخؤشى
 

و يةكانمةترسىية بىَوثةىل ثيَشطريى، كردةوة سيَكسىكةلَك وةرطرتن لة كةل
 كان "ىة زيَرِينة" ستاندار بة دارةكانى ديكة،ةترسىكردةوة م دوورى كردن لة

 يدز دةذميَردريَن.اثيَشطريى لة ئ
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طرووثةكانى  هيَنديَك لة لة ةكانداريمةترس وكةوتةهةلَس ئةطةرضى مريكاةلة ئ
 ةيانئةم دوايى تةكانىرِرِاثؤ دابةزيوة، بةرضاو ثياوانى نيَرباز بةشيَوةيةكىوةك، 

 كردنةوةىيةن. ئةم دةست ثيَنةخؤشى ئةو وبارةىوضوونةسةرى د دةربرِى
 ىيبةشيَكى بةهؤى ثشتيوان و يةهؤيى بةشيَوةيةكى ضةند طومانآب تيَكؤشانة

 بؤ طؤرِينى سةرةكى ىبةربةرةكاني يةوةية. رِيَطاكانىسياسى ولةرزؤكى طشتى
 بووة.هة دذبةيةكى ورِبطؤدةرةجناميَكى  زةمةنوكةوتةكان بةدريَذايى هةلَس

 كارتيَكردن لةسةر بؤ و ثسثؤرِانرةكانوكتوهيَزى دهةروةها توانايى بة
 بةثيَضةوانةى جطةرةكيَشان، ة.كراو بري بةداخةوة لة وكةوتى نةخؤشةكان،هةلَس
ى %١ لة كةمرت ئيدز لة ثيَشطريى و طةياندنى زانيارىيةكان لةسةركردن رِاويَذ

 لة رةكةيان ثيَشكةش دةكرىَ.وكتوالى د ةخؤشةكان بؤبابةتةكانى طةرِانةوةى ن
 كة يةكان،ضارةسةرة نويَ دةست رِاطةيشتنى زانستى ثزيشكى بة دا،كؤتايى
زؤربةى  بوون بةتووش ثيَشطريى لة وطيان ىيمةتسآلهؤى ثاراستنى  دةبيَتة

ئيدزيش كةم  بوون بةى تووشيمةترس ةنطةرِ ويةكانية ظايرؤسىنةخؤشى
 مدةرى هةمووان نةبووة،يانة وةآلبةداخةوة ئةم رِيَطا دةرمانى ة.كاتةوب

 ذةهرو بوونى ثؤتانسيَلى دذة و بةسرتاوةتةوة بة بوونة دةرةجنامةكانى دذوار
هيَنانى دةرمان يان  ئةوةى ئةطةرى بةرهةم لةبةر ئاسةوارة دريَذماوةكان.

 ىينةخؤش كةم كردنةوةى دا كةمة، هةولَةكان بؤنيَزيك داهاتوويةكى واكسيَنيَك لة
ية بؤ ثيَشطريى لةم نةخؤشى سةرةتايى ئاماجنيَكى وةك دةبىَ ئيدز تةشةنةسيَنى

 رِؤلَيَكى كةرانى تةندروستى دةبىَثيَشكةش وثزيشكان بكرىَ. سانرتاليزة
بؤ  وو.و طةياندنى زانياريى ثيَشطريانة خبةنةرِكردنرِاويَذ طرينط لة وسةرةكى

يان بة نةخؤشى ئيدز ثيَويستى ثيَشطريى لة بزانن بؤ رةكان طرينطةوكتود
وةك  نية. ثيَشطريى وناسى بةربآلهةلَقوتاندنى دةروونخؤتيَ وكارامةيى راويَذكردن

 كردنى ديارى وكردن دةست نيشانبة و رِؤذانةية مةتىرِاهيَنانى سآل لة بةشيَك
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 ةوكةوتهةلَس ني بةيةكان دةتوانو كؤكردنةوةى زانيارىيةكانمةترسى رِادةى
 دا بضينةوة. دارةكانيمةترس

 
 ى تووشبوون يض كةسانيَك لةبةردةم مةترس

 ية دان؟!بةم نةخؤشى
 

 وونبو يدزئنةخؤشى  ئةمريكا تووشى يةك ميليوَن كةس لة لة دةطوترىَ، زياتر
 بىَ.كةس بةم رِيَذةية زياد دة هةزار ٨٠ تا ٤٠سالَةش لةنيَوان  هةر

ة عتادو مؤلة نيَوان ثياوانى نيَرباز كة وةضاو بيندرابةشيَوةيةكى بةر
 وثةكانى بةردةمطرو وة،ثةرةى سةند نةخؤشيى ئيدزهةروةك دا يةكانتةزريقى
ية كةمايةتى وميَرمنداآلن والوان ذنان، رِيَطاكانى طواستنةوة طؤرِاون. ومةترسى
 ن بةبوويةكان، بةرضاوترين  حةشيمةتى بةردةم مةترسى تووشرةطةزى

 ئيدزن. نةخؤشى
 اىرِيَط لة HIV ى طواستنةوةى ظايرؤسىرخيَراترين هؤكا وطرينطرتين

 نةخؤشى دا بابةتةكانىلةحالَيَك، يةكانةوةيةدارة سيَكسىيمةترس كةوتةوهةلَس
 حالَى ةو بةرةبةرة لضرِ بؤتةوةشارةكان  ىناوةند ننةتى لةشيَوةى سو بة

ض " يارىمى ثرسوةآل كةواتة لة .داية وبةرى شارةكانبةرةو دةور طواستنةوة
دا ةك وشةي لة مةكةآلوةـــ  !"يةدان؟كةسانيَك لةبةردةم مةترسى ئةم نةخؤشى

ـــ انؤشةكانيكة تةواوى نةخ دةكةن طرميانة وارةكان وكتوـــ هةموو!! دئةمةية
 رئةوان لةهة دان. بوونتووش ىيـــ لةبةردةم مةترسميَرمنداآلن والوةكان

 نيدارةكامةترس وسيَكسى وكةوتةهةلَس سةركيان ثرسيارى تايبةتى لةكاميَ
ة كة ئةو ناىويَةن. رِاهيَنانةكانيان ثيَشكةش دةك ورِاويَذكردن يةبةم ثيَ ،ودةكةن

 . انةيةبةر داالرِىَ بة دارويكى مةترسيَبري نية، دامةترسى تووشبوون كةسيَك لة
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 ةكان:يو كردةوة سيَكسىHIV ثيَشطريى لة 

 
ر وكتود زةوة،بابةت ئيد لة ةكانكاريطةر ةرِاهيَنان وكردنمةبةستى رِاويَذ بة

 وتطريطش ةكىشيَوةي ى مرؤظةكة بةيرِابردووى سيَكس ثيَشينةو دةبىَ سةرةتا لة
ةكانى بابةت ةك ييديَتةد ئةم ئاماجنة كاتيَك وةدةست بيَنىَ. زانيارى هةمةطري

ية زىباس، جياوا بةر رِاحةتى بيَنةةب زؤر مةسةلةى سيَكسى سةبارةت بة
 ان ليَىنةخؤشةك يةكانى كةخؤمالَى ساكارو وشة لة ،بطريآىلَيةكان رِيَزيان مرؤيى

كةوتة وسبارةى هةلَبةرضاو لة  وثرسياري رِوون ودةطةن كةلَك وةرطريىَتيَ
 سيتيَكوةندى سئايا ثيَ" بكرىَ، تةنيا ثرسيار كة نةك ئةوة ،تايبةتةكان بكريَن

 ؟!"بووة
 :HIVبنةماكانى
 يةكانىتويَ لةبةردةم دانانى بة سيَكسى ىكردةوة رِيَطاى لة HIVظايرؤسى

 ذن ىزاووزيَ كؤئةندامى (، دةم،Penisزاووزيَى ثياو) مؤخاتى كؤئةندامى
(Vaginal) كؤم و (Rectal) لة  بةر ز،بة ظايرؤسى ئيد تووشبوو ةطةلَ تؤوىد

 .يَتةوةواذينالَ يان خويَن دةطوازر رِايىتة ،(ئاوهاتنةوةرِةحةت بوون)
 

 
 ئيمام عةىل دةفةرموآ:                                 

 .دةكةوَيتةوة ودرَيذى ىَلِرابواردن و هةوةس، غةمَيكى دوورزؤرجار كاتذمَيرَيك 
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 رةكانهؤشبةو ماددة  HIVثيَشطريى لة

  
 كانن.يةتةزريقى مؤعتادة HIV تووشبووان بة سيَى دةطوترىَ كة يةك لةسةر

و نرِكةرةكاماددةس هاوكات خوويان بة كة ناطريَتةوة ئةو كةسانة ذمارةيةئةم 
 HIV يةوة تووشىداري سيَكسىرِيَطاى كردةوةي مةترسى لة ئةلكؤل طرتووةو

 دةبن.
نة اآلخئةم  آكانةوة طريؤدة بوون دةبةرةهؤشبئةو كةسانةى كة بة ماددة 

 ضاو بطرن:بةروة
 .بةكارهيَنانى ماددة سرِكةرةكان تةواو لة اراستنىخؤث  (1
 .كانسرِكةرة تةرك كردنى ماددة وى دةرمانةكانؤطرامرِث سةردانى  (2
 كردن لة دوورى ونةبراوةكان بةكار سؤرِةنطة كةلَك وةرطرتن لة  (3

  .هاوبةشةكان سؤرِةنطة
 يان هةر ودارةكانية مةترسىثيَوةندىية سيَكسى كردن لة دوورى  (4

 يةوة.مةترسى دةخاتة تريَكىكةسان كردةوةيةكى كة جؤرة
هةوآ نايان نةخؤشةكان جار زؤر .ناضن رِيَوةبة نة هةميشةئةم خاآل بةداخةوة

 يان كةنبقةبووأل  دةرمان ووكةوتى خؤيان بطؤرِنهةلَس وخووخدةناتوانن يا 
 نىاةكاوطوجن ةشيَواز يةكانى بةكارهيَنانىطوزارىخزمةت رِيَطا بة ياندةست

 ة،ةبيَتةوجار ئةم سيناريؤية دووثات د ئةوةى طةىلَ لةبةر .ابطادةرمان رِ
 خةسار كردنةوةى كةم مؤديَليَكى وةك زؤرتر HIV لة ثيَشطريى سرتاتيَذيى

 واوةوةرطري سرِكةرةكان كةلَك ماددة قةبوولَ دةكا كة لة مؤديَلة. ئةم دةضآ
ان سةوارة زيكةم طةياندنى ئا بة الني هةولَى م لةبةآلوةردةطريدرىَ،  كةلَك

 ئةم كارةن.  بةخشةكانى
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 ة بةكارهَينانى سةبارةت ب HIVبنةماكانى 

 ماددة سِركةرةكان
 

 بةردةوام لة كة شنةخؤشانة بابةت ئةو لة رِاهيَنانى دروستة. يةكةم، هةنطاوى
 ظايرؤسى ماددةسرِكةرةكان كةلَك وةردةطرن شيَوةى طواستنةوة باس دةكةين.

HIV خويَن يان  دةطوازريَتةوة كة كانةوةةاددم بةكارهيَنانى رِيَطاى اتيَك لةك
 مرؤظيَكى ساغ بطوازريَتةوة. تووشبوو بؤ مرؤظيَكى لة لةش، ترىشلةيةكى هةر

 طواستنةوةى هاوبةشةكان باوترين رِيَطاى يان سؤرِةنطة بزانني كة دةرزى دةبىَ
مؤعتادةكان  دةذميَردريَن. كاندةرزى وةشيَنة نيَوان مؤعتادة لة ئيدز نةخؤشى

ئيسرتيلةكان كةلَك وةرطرن.  سؤرِةنطة ليَدان لة دةرزى كةرِةتيَك هةر بؤ دةبىَ
ةواوى ت لة هاوبةشةكان كةلَك وةردةطرن دةبىَ سؤرِةنطة لة هةر ئةو كةسانةى كة

 يان هةبىَ.وثةلةكانيان زانيارىيةكانى شيَوةى ئيسرتيل كردنى كةلوردةكارى
 ئةو بارى لة وثيَك وشؤردنى رِيَك رِيَطاى لة كاريطةر شيَوةى بة HIV ظايرؤسى

 دواى دةضىَ. ويَخاويَن لةن ئاوى براون بة كاركة بةاددةم كة بؤ وثةالنةىكةل
 طرياوةيةكى ئيسرتيلى ماوةى يةك خولةك لةنيَو بؤ كةم دةبىَ الني ئاوكيَشان،

يان تان شويَنيَكى تايبةتىك وآلهيَنديَ لة بةهيَزدا بيخووسيَنني يان بيشؤينةوة.
كارهاتووةكانيان دةتوانن دةرزىية بة دةرزى وةشيَنةكانداناوة كة مؤعتادة 

كة ثرِؤطرامى  دةريان خستووةةطةلَ دةرزى ئيسرتيل بطؤرِنةوة. ليَكؤلَينةوةكان د
دةرزى نيَوان مؤعتادة  لة نةخؤشى طواستنةوةى طؤرِينى دةرزىيةكان،

طشتطريى  ثرِؤطراميَكى بؤ هةر بريؤكةيةكى بةكةلَكة دؤتةوةوكةم كر وةشيَنةكانى
 ئةو دةترسن كة رِةخنةطران لةوة بةشيَك لة كة، هةرضةند يدز.الة ئ ثيَشطريى

و دةرمان رِاطرىَ لةوةدةست هيَنانى دةرزى وةشيَنةكانمؤعتادة  جؤرة بةرنامانة
هيض ، داب ماددةسرِكةرةكان لة بةكةلَك وةرطرتن  دةضىَ رِةوايى ويَ
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 توندى رِيَكخراوة ثشتيوانى بة بةلَطةيةك ئةم ئيديعاية بةرِاست نازانىَ.
 ثةيدا زياتر اليةنى سياسى طؤرِينى دةرزى لةسةر ثرِؤطرامى وتوويَذ يةكان،زانستى

 مةتى طشتى.سآل ة تاكوو اليةنىكردو
 

 بوونو سكثرِ  HIVثيَشطريى لة
 

 نى ثيَشطريىبةرنامةكا رِادةىبة HIV لة ثيَشطريى ثرِؤطرامةكانى كام لة هيض
 ئيدز بوون بة نةخؤشىتووش ى٩٠ داةس لة ذنانى سكثرِدا سةركةتوو نةبووة. لة
 لة ثيَش. ة ديَتةكمندالَة بؤ رِيَطاى دايكةوة لة دا بةهؤى طواستنةوةىنمنداآل لة
لةدايك  HIV ةب تووشبوو رِيَطاى دايكانى مندالَ لة ٧٠٠٠ نةساآل ئةمريكا تىوآل

ية لة رِيَذة ئةم ن.ئيدز ظايرؤسى هةلَطرى نةكةم لةم منداآل م رِيَذةيةكىبةآل دةبن،
 دابوونندالَمسكثرِى يان  ةطةألدهاوكات  دا زؤر زياترة.ثةرةئةستيَن تانىوآل

طواستنةوةى  توانايى HIV نةبريَن، ظايرؤسى بةكار شياو ودةرمانى لةبار ئةطةر
 نةىةم ساآلل مندالَةكةى هةية. بؤ ةدايكةوة( ل٣/١سيَى)سةر يةك لة لة زياتر
 ذةىرِيَ HIV ةطةلَدسةبارةت بة بةربةرةكاني  ىكاندا ضارةسةرىيةدوايى

 يبةت بةتا كىدةرمانيَ يةكةى هيَناوةتة خوارىَ.طواستنةوةى نةخؤشى بابةتةكانى
و هةم  دايكى سكثرِ بة هةمكاتيَك  )زيدؤظؤدين(،Zidovudine يان AZT وىان

 ةوةىطواستن ٨ داةس لة بةرِادةى دةتوانىَ لةدايك بوو دةدرىَ، تازة لَىمندا بة
 ،نب ركاريطة رةنطةيش HIV دةرمانةكانى ديكةى كاتةوة.بيةكة كةم نةخؤشى

  م لةم بارةوة تويَذينةوةى تةواو نةكراوة.بةآل
لة رِاويَذكاريى  وئةجنام بدةن HIV حةمتةن تاقيكارى دةبىَ دووطيان ذنانى
بوون دةبىَ  HIV تووشى ذنانةى كة ئةو ةم بارةيةوة بةهرةمةند بن.دروست ل

مةترسى طواستنةوةى  سكثرِى، لة ثيَشطريى زانيارى تةواويان سةبارةت بة



يدز، نةخؤشيى سةدةى بيستةمائ  

 

 97 

بؤ  ئيدز دذى بةكارهيَنانى دةرمانةكانى ،و مندالَ بؤ دايكةوة لة HIV ظايرؤسى
 هةروةها نن.رةكةيان وةدةست بيَوكتود لة طواستنةوة، ئةطةرىكةم كردنةوةى 

 ميَردةكانيان تايبةت ئةو كةسانةى كة بة HIVبؤ ذنانى تووشبوو بة
HIVية دروست لة بابةت كردةوة جنسى راويَذيَكى ثيَويستة ،كةيان نيَطةتيظة

  بىَ، سكيان ثرِهةوىَ ياندة ئةطةر ،ودةست بيَننوةةكان ييسمةتربىَ
 اوةكان فيَر بن.ثاريَزرنةية سيَكسىية كانى تيَكةآلويجيَطرةوة

ت ةدةسوبةرِاحةتى  ىAZT ،ئيدز وةك تانةى دةرمانةكانى دذىوآل لةو
 يَذةىارى رِهيَنانةخو لة دووطيانلة ذنانى  دةكةوىَ ثرِؤطرامةكانى ثيَشطريى

 لة ةؤختةواوى سةركةوتوو بووة. ئةم بارود بة HIV بة نى تووشبوومنداآل
 دةست وة،بةهؤى نةبوونى سةرضا ضونكة ،خراثة دا زؤرثةرةئةستيَنتانى وآل

 و ئيمكانىؤتةوةبةرتةسك كردى ئيدز دةرمانةكانى دذى رِاطةيشنت بة
 ى كةم كردؤتةوة.  HIV تاقيكارىيةكانى سةبارةت بة

 
 كةظايرؤسةبةردةم  كةوتنةدواى   HIVثيَشطريى لة

 
ان ى كةميئيدز هاندةريَك نةخؤشى بوون بةخةلَك دواى تووش تا ثيَش ئةمة،

ةريان دةكان تويَذينةو يةكان.كةلَك وةرطرتن لة ضاوةديَرىية ثزيشكى بؤ هةبوو
 ن لةبةجىَ دواى كةلَك وةرطرت دةستAZT  كة كةلَك وةرطرتن لة خستووة

 HIV بة بوونتووش ةطةرىئ ى80 داةس لة دةتوانىَ بووةكان،سؤرِةنطة ثيس
 ك وةرطرتن لةكةلَ ةب ى( ثيَويستPEP) ابوونىثةيدكاتةوة. ثيَشطريى دواى بكةم 

ةر ئةم ئةط .كةوتنة بةردةم ظايرؤسةكة هةيةبةدواى  HIV دةرمانةكانى دذى
ةو ئ بؤ ةكانةية ذيربيَذ بةكةلَك بووبىَ، دةرزى وةشيَنةكانبؤ مؤعتادة  رِيَطاية

   .زانج بيَقا بة بوونة،يةكانةوة تووشلة رِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسى كةسانةى كة
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لة كةر ييةكى ثيَشطريسرتاتيَذى وةك "ةوة،PEP" ابةتب سةرةكى لة تيؤريى
HIV ؤظةكة مر كة دةرمانةكانى دذى ئيدز بةدواى ئةوة هيَنانىبةكار كة ئةوةية

يان  وضلَك ىبوون رِيَطاى رِاطرتنى زؤر بتوانىَ لةرةنطة  ،HIV كةوتة بةردةم
ى لة شطرييَث بردنى ظايرؤسةكة،ويَلةن بةرطرى لةش بؤ كؤئةندامىبةهيَزكردنى 

 PEPا كةبةلَطةيةكى ئاشكر تاكوو ئةمرِؤكة .يةكة بكانةخؤشى بوون بةتووش
 ستا بؤئيَ ووةنةبو ،بزانآ كاريطةربة  يةكانى ية جينسىمةترسى دواى كردةوة ثرِ

PEP امادةدا ئةبوارنامةيةك لةم ةوتنيةكان يان رِيَكية نةتةوةيىرِيَنويَنى 
وكةوتة سهةلَى ثسثؤرِان دوا وتةكان ثزيشكانى وآلزؤربة لة بةو حالَةشنةكراوة. 

 " ثيَشنيار دةكةن.PEP" يةكانسيَكسى مةترسيدارة
 ث()ثيPEP يان لةسةرئيَستا شتيَك تا ثسثؤرِان( بةىزؤر )و خةلَك زؤربةى

بردنة  ،HIV لة كانى ثيَشطريىهةمةطرية 1رِيَكارة دابةزاندنى بؤ نةبيستووة.
ذيانتان  شويَنى لة PEP داخوا بزانن لَطا ثيَويستة.ى كؤمةيسةرى ئاستى زانيار

 رِيَبازيَكى سةرةتايى بؤ  PEPخةلَك دةبىَ ئةوة بزانن كة دةست دةكةوىَ.
 كردةوة كةرةسةكانى ثيَشطريى، كةلَك وةرطرتن لة نية.  HIVلة ثيَشطريى
 دارةكانى ديكة،كردةوة مةترسى كردن لة دوورى وترسةكانية بىَسيَكسى
 ئةطةر بةوحالَةشدةذميَردريَن.  ئيدز ثيَشطريى لة ىزيَرِينةكان" ةدانداربة"ست

  دةتوانني لة ،نرِى بووكووكةم يةكانى ثيَشطريى تووشىشيَوازة سةرةتايى

PEP مرؤظدا كةلَك  نةخؤشى لة بوون بةتووش ئةطةرىكردنةوةى  بؤ كةم
 بوون بةووشكردنةوةى مةترسى ت كةم لة PEPكاريطةريى  رادةى وةرطرين.

 هةروةها بة نةناسراوى ماوةتةوة. داكانيةسيَكسى يةدواى كردةوة ثرِمةترسى
 ئةم شيَوازة بؤ ئةو كةسانةى لة ،نني PEP يةكان بؤية جيهانىرِيَنويَنى هةرضةند

يان  وواذينالَ رِيَكتالَ)مقعد(، يان بؤثاراستنى كاتى ثيَوةندى سيَكسى هيض شتيَكى

                                           
 : راهربد : رِيَكار ، ئيَسرتاتذى. و.  1 
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دةرزى  يان مؤعتادة HIV بة ئاوهاتنةوةى مرؤظى تووشبوو ةطةلَددةم نية، 
 كات 72 )رؤذ ثةرِةكةى سىَ دةبىَ ئةو ،PEP كة ثيَشنيار دةكرىَ وةشيَنةكان

 ئةو بؤ PEP بكرىَ.دةست ثىَ ظايرؤسة ذميَر( دواى لةبةردةم دابوونى ئةو
 ن،دا HIV بةردةم ظايرؤسى يةكان لةكردةوة سيَكسى رِيَطاى كة لة كةسانةى

 وثيَك وزؤر رِيَك ترسيان هةية،دانى كردةوةى بىَداهاتوودا نييةتى ئةجنام يان لة
دا وارةلةم ب PEP  كاتى بةكارهيَنانى بؤ برِاوانةو ليَخيَرا ىيم رِيَنوينبةآل لةبارة،

   دا نية.لة بةردةست
 :دةرةجنام

 ةسةروتن بةسةرك ئيَمة بؤ ، هةولَىبرِاوى ليَدةرمان ونةبوونى واكسيَن بة
ض  .ةوةتبيَ ثيَشطريىيةكةى ضرِ دا، دةبىَ لةسةرHIV نةخؤشى تةشةنةسيَنى

 و كردةوةى ديكة كةةكانسرِكةر ماددة ض بةكارهيَنانى يةكان،كردةوة سيَكسى
 وهيَنانرِا خةلَك لة ثيَويستةبوون، بةردةم مةترسى تووش مرؤظةكة دةخاتة

 بن. رةمةندخؤيان بةه يَزطارى كردن لةثار دروستةكان بؤ ية رِاست وكارامةيى
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 رِاهيَنان، تةنيا رِيَطاى ثيَشطريى

 
ؤشةكة ط سىَ طةرِ. خستوونة طؤشةكانى سىَ كلينيكةتةندروستى،  وةزارةتى

دةرمانى  ونكرد رِاويَذ ؛لة يةبريتى كة سةمبوىل تيَكؤشانى ئةم كلينيكانةية
يةكانى سيَكسى يةشىرِاويَذو دةرمانى نةخؤ دز،يائ دةرمانى ورِاويَذكردن عتياد،يَئ

وةى ريَذكردنةد دةرمانى ئيدز، وكةرتى رِاويَذكارى مةبةست لة ئيدز. لة بيَجطة
 ةةسانيَك كك خةرجة. ثرِ دةرمانى ئيدز زؤر يدزة.ائ نةخؤشى قؤناغى سةرةتايى

نى دةرمانةكا يان بةنة ثيَويستىساآلدان  يةكةنةخؤشى قؤناغى ئةكتيظى لة
رةتى تةواوى ئةم خةرجة وةزا ميليؤن متةنة كة ٦ نرخى بة كراو مةزندة

 .ابينى دةكادةرمان د وتةندروستى
 تةنيا بة وثاريَزى تةواوى بنةماكانى نهيَنى ثاراستنى ةبطؤشةكان  سىَ كلينيكة

هيض جؤرة  بىَ وةرطرتنىبة يدزائ ثيَدانى رِةمزيَك بة نةخؤشى تووشبوو بة
 مينو حمرز" "دكرت .دةنى يارمةتى بةم نةخؤشانة دةكاةزانيارىيةكى م

طؤشة  سىَ كلينيكى يةكةم" :شى دةكاتةوةطؤشانة  سىَ كلينيكةئةم  تيَكؤشانى
نةخؤشةكان  بة باشرتين ناوةندى رِاويَذكردن ناسرا. دواتر كرماشان دامةزرا كة لة

ان سةرةتا لة كلينيكةك بىَ. وةيانةمدةروةآل جيَطةيةك هةية كة يان بةثيَويستى
 سىَ كلينيكةيان دةطوتن  ثيَ بةم هؤيةوة، هةر ت دامةزران،شويَنى وآل سىَ

 ئةو زؤربةى شويَنةكانى ئيَران دامةزراون. ئيَستا ئةم كلينيكانة لة طؤشةكان.
كارة  ووردى نةخؤشةكان دةثشكنن بة كار دةكةنلةم كلينيكانة  رانةى كةؤدوكت

ئةجنام  تاقيكارىية تايبةتةكانيان بؤ ويؤنواكسيناسيةكانى وةك، سةرةتايى
مةحبووبةى  كتؤرود وتةى م بةبةآل. "ةنكدةشيان ثىَيهةروةها رِاويَذ دةدةن.

نةخؤشخانةى ئيمام خومةينى، زانيارى  ضلَكيىبةشى  سةرؤكى حاج عةبدولباقى،
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ةطةلَ دكةمة،  يةوة زؤربارةى ئةم نةخؤشى ئيدز لة بة تووشبوو نةخؤشةكانى
ئةم  طواستنةوى طاريطةرترين رِيَطاى ثيَشطريى لة وكة رِاهيَنان طرينطرتينئةوةى 

 كة شيَوةيةك بيَ كةوتةكان لة ئاستى كؤمةلَطادا بةودةبىَ هةلَس" ،يةيةنةخؤشى
و دةربرِينى طريوطرفتةكان وةك كاريَكى ئاسايى  جؤرة مةسةالنة قسةكردن لةو

بةردةم مةترسى  كة طرووثيَكى لة طةجنةكان، دةبىَ بة هةروةها كرىَ.ب سةيرى
ن نيااةكيمةترسى كردن لة رِيَطاكانى ثاريَزطارى ن،دا ئيدز بوون بة نةخؤشىتووش

  ."كةينب فيَر
 وةرزى، ويةكانى ضلَكىى نةخؤشىرِحاتةمى، ثسثؤ سيَنىوح كتؤرود وتةى بة

 يةوييَلَ ثشةطةد ئيدز بةربةرةكانى كردنى ؤلَبؤ كؤنرتِترين رِيَطا بنةرِةتى
 بةرثرسانى" دةكا: ناوبراو ثيَشنيار .ةفةرهةنطبوونى الواز ويةكانيةتىآلكؤمة

اددة مخووطرتن بة  كةن كةفيَر تةندروستى قوتاخبانةكان دةبىَ الوةكان 
هيَنةرةكانى كردةوة مةترسى جنسى زؤرو بوونى شةريكى ،ةرة وةشيَنةكانهؤشب

 ." ة سةرىَئيدز دةبةن بوون بةوشمةترسى تو دةبنة هؤى كةوتنة زيندانةوة، كة
 تووشبووانى كةمرت تةندروستى رِيَذةى وتةى هيَنديَك سةرضاوة لة وةزارةتى بة

دان بة ئةم سةرذميَرية ثيَويستيى سةرنج كةسن. ١٤٠سالَ لة ئيَران  ١٩ لة
 يةكانى سالَى رِابردوودا، عةىلكؤتايى لة .دةردةخاالوةكان  ورِاهيَنانى قوتابيان

يةكانى دةرسى كةووثةرتبةرنامةرِيَذيى  وضاث بةرِيَوةبةرى طشتى فشان،ةزةرِ
 يةكان،وخؤيىيَةطةلَ رِؤذنامة ندوتوويَذ  لة ئيَران، فيَركردنى وةزارةتى ثةروةردةو

ثيَشطريى لة " ن ناميلكةى رِاهيَنانىيؤليم نزيكةى دوو وكردنةوةىهةوالَى بآل
 مامؤستايانى رِاطةياند. تىانسةرى وآلرقوتاخبانةكانى دواناوةندى سة لة "ئيدز

 ثةرِكردنى خوىلتيَبة  زيندةوةرزانى)زيست شناسى( يةكةمى دواناوةندى ناضار
لة  ثيَشطريى"و طوتنةوةى ناميلكةى ئيدز بوون لة رِاهيَنانى ثيَشطريى تايبةتى

 بةلةم ناميلكةيةدا، كة  بوو. زيندةوةرزانى ئيجبارى وانةى برِطةيةك لة وةك "ئيدز
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رِيَطاكانى  ةطةلَ نةخؤشى ئيدزودكار نووسراوة، قوتابيان زمانيَكى سا
 لة تاقيكارىية، بة بةرِيَوةضوونى ئةم بةرنامة كردنى ئاشنا دةبن. بةربةرةكانى

لَةيةكى هةتاوىية( طةآل ى١٣٨٤ دا)مةبةست سالَىسالَ رِةوتى خويَندنى ئةو
م بةآل دةضىَ. بةرِيَوة داتوآل كانىلة قوتاخبانة وتربةربآل شيَوةيةكى هاوشيَوة بة

جؤراوجؤرة  تويَذة ولة ضني شيَوةيةكى بةرضاوبة فيَركارى ئيَستاش نةبوونى
 رِاويَذكردنى ناوةندى ٢٣ تةنيا ويةكاندا وةبةرضاو دةكةوىَةتىآليكؤمة

 هةية. رِاويَذكردنى نةخؤشةكانى ئيدز ورِاهيَنان يةكان بؤية كردةوةيىنةخؤشى
طرينطيان لة وشياركردنةوةى  زؤر يةكان رِؤلَيَكىةدا، رِاطةيةنةرة طشتىلةم نيَو
ئارةزووى زؤريان بؤ  الوةكان لة نةخؤشى ئيدزدا طيَرِاوة. ثيَشطريى وخةلَكى

فيلم رِةهةندةكانى ئةم  دروست كردنى دةتوانني بة نية. ستنى ئامؤذطارىيب
دروست كردنى  دا بطوجنيَنني.رِيَطاكانى ثيَشطرييشى تيَ وية ويَنا بكةيننةخؤشى

 دةرهيَنةرىبة ، "يدزالةدايك بووى ئ"وى نا خولةكى بة ٧٥فيلميَكى ديَكؤميَنتى 
بة شيَوةيةكى  كة ئةم فيلمة نةية.هةوآلئةم  ويَنة لةفةرِ، رِةزا رِةزازىعةلي

 ذيَر لة ونيشان دةدا بووةكاننةخؤشة تووش ذيانى وئيدز ىيدراماتيك نةخؤش
 رسوىل حمرز، دكرت مينو "دكرت، وةك وبانطىاانى بةنرِثسثؤ وكارناسانديَرى ضاوة
  بةرهةم هاتووة. ستايش" دكرت و نذاد

ى رةتوةزا خستووة كةدةريةطةأل ئيدز ئةزموونى جيهانيى بةربةرةكانى د
اريى و هاوكتةندروستى ناتوانآ بة تةنيايى ئةم ئةركة قورسة وةئةستؤ بطرآ

كةى تانى ديانيش وةك وآلثاريَزهةلَنةطرة. لة ئيَر ومانطيةكان بآهيَزة خةلَكى
 يةكانى دذى ئيدزدا رؤذيةكان لة ضاالكىجيهان دةورى ريَكخراوة ناحكوومى

 .دةداتةوةزياتر رِةنط ةطةأل رؤذ د
بةدةست  سةرؤكى دامةزراوة تويَذينةوةكان، زيايى، ديقةىةس روكتود

كارطاى فيَركارى رِاويَذكارى  لة ذنان،بوونةوةى ذيانى  ضاك وتوانايى هيَنانةوةى
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هةتاوى، بة ى١٣٨٤ سالَى يةكانى ثووشثةرِىكؤتايى لة كة لةسةر ئيدز،
 وسةرؤك كؤمارى ذنان، بنياتى هاوكارى ناوةندى كاروبارةكانى هاوبةشى

 يَوةضوو،رِبوونى ذيانى ذنان بة باش بةدةست هيَنانةوةو دامةزراوةى تويَذينةوةو
باش  نةخؤشى ئيدزدا بة كردنى كؤنرتِؤلَ يةكانى لةراوة ناحكوومىرِؤلَى رِيَكخ

 طوتى:و زانى
ندنى ثةرةسة رِادةى كؤمةلَطايةك لة يةكانى هةرىنييئا وهؤكارة نةتةوةيى"ـــ 

 رن.طاريطة يةكةدا،ةطةلَ نةخؤشىديان كةوتىوجؤرى هةلَس ئيدزو نةخؤشى
 ةادارى لئاط ون، بةهةلَقوآل طاداكؤمةلَ يةكان كة لة دلَىدامةزراوة شارستانى

 مةرِؤطراثردنى بثيَش لة رِاستاى بةرةو تيَك،وآل لتوورى هةرك وبارودؤخى ناوضةيى
كؤمةلَيَك  كؤشانن.خةريكى تيَ ةطةلَ ئيدزدبةربةرةكانىَ  و يةكانى كؤنرتِؤلَجيهانى

يةكانيش ةيىية ناوضهاوكارى وكارةوة دةطليَننلةيةكانيش رِيَكخراوة ناحكوومى لة
 نانىرِاهيَ وانايىذنان بةخستنةطةرِى تو لةم نيَوةدا رِيَكخراوةكانى رِادةكيَشن.

 وثةىلكةل وئاشنا دةكةن ئيدز لة ثيَشطريى ةطةلَ رِيَطاكانىدئةوان  ذنان،
م ئة هةروةها بةردةستيان. ئاسانى دةخةنة ئةم كارةش بة ثيَويست بؤ

يان رِيَ ويةكاننسىواردنة جهةآل بردنىويَنبؤ لةرِيَكخراوانة، هةولَى زؤريان داوة 
لةو  ةضونك ةطةلَ ئيدز،د بةربةرةكانى تيَكؤشانى ذنان بؤ ة بؤوخؤش كرد

ن ثياوا اتر لةذنان زي ذنان هةية، وندوتيذى جنسى نيسبةت بةت كؤمةلَطايانةى كة
 ."ئيدز دةبنة قوربانى
جنسى لة دةرةوةى هةرجؤرة ثيَوةندىيةكى " دروومشى كردنى يىبةكردةوة

 ديكةى كؤنرتِؤلَى رِيَطاكانى لة "،دا قةدةغةيةو ميَردايةتىضوارضيَوةى ذن
 وذيانيَكى ذن لة كؤمةلَطا بكةين كة مرؤظةكانى دةبىَ فيَرى ئيدزة. نةخؤشى

 وميَردة بةيةك وةفادارن وئةو ذن دا كةكاتيَكلة دريَذو بةردةوام،وميَردايةتى دوور
مةترسى طواستنةوةى  بكةن، بةرِيَوةبردنى بنةماكانى ئةخالقىبة  خؤيان ثابةند
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 هةرِةشةو ذيَر خاتةياننا يةكانةوةرِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسى لة ئيدز ظايرؤسى
لةم ضوارضيَوةية  بةدةر سيَكسى م هةرجؤرة ثيَوةندىيةكىبةآل طورِةشةوة.

 ية.   جيَطةى مةترسى وطوماناوى
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 يدزاو وةآلم لةسةر ئثرسيار ديَكهيَن

 
 
 !َيوةطالن بة ظايرؤسى ئيدزو نةخؤشى ئيدز ضية؟: ت١

وان لة نيَ طةةنرِئيدزةو  ظايرؤسى كؤتايى تيَوةطالن بة قؤناغى يدزائ نةخؤشى
 تووشبووان بة .داسةرهةلَ ئيدز بوون بة ظايرؤسىتووش سالَ دواى ١٧ تا ١٠

 سةروةنةهيض نيشانةيةك ذيان دةب ونىضةندين سالَ بةبىَ بو ئيدز ظايرؤسى
ةدواى بسالَ  ٣ تا ٥/٢ نةخؤشةكان نزيكةى ئالوودة بوونةكةش دةطوازنةوة.

 ئيدز دةمرن. ىينةخؤش وون بوونةوةىرِ
 
 !؟َىضؤن تووشى ظايرؤسى ئيدز دةب ـمرؤظ: ٢

 ىيَوةندنان، ثتةرِايى واذينالَى ذ لة رِيَطاى شاوةتةوة)منى(، ئيدز ظايرؤسى
ية خويَنى بةرهةمة وخويَن كةلَك وةرطرتن لة كاندؤم، بىَبة سيَكسى

دايكى  ،وبووةكانية هاوبةشة ثيسدةرزى ليَدان بة دةرزى تووشبووةكان،
 جىَدةست بة بوون يان دايكلة كاتى لةدايك بوون، بةربة مندالَةكةى  تووشبوو،

 بوون، دةطوازريَتةوة.دواى مندالَ
 
يةكان دةبنة هؤى طواستنةوةى ىئاسايية ثَيوةندىداخوا : ٣

 !ئالوودةيى؟
 تؤقةكردن،يةكانى وةك، رِيَطاى ثيَوةندىية ئاسايى لة ئيدز . ظايرؤسىةخيَرن

 سةفةر وقاثيَكى هاوبةش كردن، خواردن لة ماض ئةمالوالى يةكرت طرتن، ئاميَزلة
كان يةكةلَك وةرطرتن لة مةلةوانطة و ئاودةستة طشتى دا،ثاسيَك نيَوكردن لة
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  ناطوازريَتةوة.
 

ى يدز لة ِرَيطاكانى هةناسةكَيشان، كؤئةنداماظايرؤسى ئ داخوا: ٤
 و يان لةيةكانى بنةماَلةيىية ئاسايىو يان لة ِرَيطاى ثَيوةندىهةرس

 !تةوة؟قوتاخبانة و ئؤردووطا كرَيكارييةكانةوة دةطوازرَي شوَينى كار،
 ة.ناطوازريَتةو ى ئيدزشويَنانةدا ظايرؤس لةو . بةوشيَوةوةخيَرن 

 
دى َيطاى ثَيوةنبوون بة ظايرؤسى ئيدز لة ِرلة تووش َىضؤن دةكر: ٥

  !؟َىبكر بةرطرييةوة سَيكسى
 وذن ذيانى بنةماكانى سيَكسى، ثابةندبوون بة ىالدان لة خؤثاراسنت

 ةل شطريى، ثيَكاندؤم كةلَك وةرطرتن لة وميَردايةتى، بوونى يةك هاوبةشى ذيان
 . نةوةى ضلَكةكان دةكاطواست

 
 ، سووزةنةك ووةك كانىيةسَيكسى يةبوون بة نةخؤشىتووش داخوا: ٦

 !دةكا؟خؤش ئيدز  بوون بةتووش رَيطةى سيفليس،
رسى مةتضوونةسةرى  هؤى يةكان دةبنةسيَكسى يةتةواوى نةخؤشى بةلَىَ.

 ئيدز. ظايرؤسى تووشبوون بة
 
يكةوة ِرَيطاى شريى دا سى ئيدز لةبوون بة ظايرؤتووشئةطةرى ا داخو: ٧

 !؟هةية
يةوة رِيَطا دةتوانىَ لةم و دا هةيةو شريى دايكيَلةن ئيدز ظايرؤسى بةلَىَ.

 .كابمندالَةكة تووش 
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يةكانةوة خوَينى و بةرهةمةِرَيطاى خوَين بوون لةتووشئةطةرى  داخوا: ٨
 !هةية؟

 ةوة.وازريَتيةكانةوة دةطخويَنى بةرهةمة وخويَن لة رِيَطاى ئيدز بةلَىَ. ظايرؤسى
يش ث، طرييَنةدنةخؤشيَكى ديكة  كة بؤ كةسانةى ئةو ئيَستا خويَنى ضونكةم بةآل

مةترسى  ن،ريَبووةكان فرِىَ دةدخويَنة ثيس دةكريَتةوةو ثيَدانةكة، تاقى
  دابةزيوة. ٥ بؤ ٣ا لةسةد لةم رِيَطايةوة طرتنةوةى

 
 !ى طواستنةوةى ظايرؤسى ئيدز؟هؤ دةرزى وةشاندن دةبَيتة داخوا: ٩

 بةش لةهاو نىكةلَك وةرطرت بن،يةكة ئالوودة دةرزى سؤرِةنط و بةلَىَ. ئةطةر
 دا يةكيَك لةندةرزى وةشيَنةكا مؤعتادة سةرةسؤرِنطة ئالوودةكان لة سؤرِةنط و

 لة ونثاريَزب خؤن ثيَويستةكانا ةدةرزى وةشاندن دةبىَ لة ةية.طواستنةو رِيَطاكانى
 كاريان بة ن،بة تةواوى دلَنيا ئيسرتيل بوونى لة يةى كةدةرزى ئةو ةنط وسؤرِ

 ن.                  نةهاتوون كةلَك وةرطر
 

 !؟و طوَيضكة كون كردن ئالوودةيى دةطوازنةوةخاَل كوتان داخوا: ١٠
 دةبنة بوو،وثةىل ثيسكةل ودةرزى طويَضكة كون كردن بة وكوتان خالَ بةلَىَ.
 ستنةوةى نةخؤشى ئيدز.هؤى طوا

 
 !ة؟تا ئَيستا واكسَينَيك بة دذى نةخؤشى ئيدز دروست بوو داخوا: ١١

 هةية. يَذةىدروست كردنى واكسيَن در م تويَذينةوةكان بؤبةآل بةداخةوة نا،
 

 !ئالوودة بوون بة نةخؤشى ئيدز دةرمانى هةية؟ داخوا: ١٢
بةكارهاتوون  ئيَستا ى تادةرمانانة ةوئبةداخةوة دةرمانيَكى كاريطةرى نية. 

ئةم دةرمانانة  .ةنمردن وةدوا دةخ ةوةو ةنتةنيا كةميَك تةمةن دريَذ دةك
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 شيان هةية.جيددى ئاسةوارى توندو وطرانن زؤر
 

           !ظايرؤسى ئيدز لة كوَيوة هاتووة؟: ١٣
ةولَ هوةية طرينط ئة .يةكى نيةجياوازييةكةوة هاتبىَ لةهةر كويَ نية. روون

 تةوة.بؤوبآل و دا هةيةتانآليرؤسةكة لة هةموو ونةبىَ. ظا رىَ كةس تووشىبد
 
 !ظايرؤسى ئيدز يةكةم جار لة ض وآلتَيك دؤزرايةوة؟: ١٤

 زرايةوة.مريكادا دؤةنيَربازةكانى ئ لةنيَو ىز،١٩٨١ سالَى لة يةكةم جار
ى وضةيةكةند ناض لة ئيدز لةم رِيَكةوتةش، بةر هيَنديَك بةلَطة نيشان دةدةن كة

 دا بووة.جيهان
 
دا و ثياواننَيو ذنانن بة ئيدز لةبوومةترسيى تووش داخوا: ١٥

 !يةكسانة؟
 تووش دةبن. ذنان زياتر نةخيَر،

 
 !منداآلنيش تووشى ئيدز دةبن؟ داخوا: ١٦

مردنيش  وةكةوندةردلة طةورةكان ئيدز زووتر  دا نيشانةكانىنمنداآل لة بةلَىَ،
 ة.تريادا زلةنيَويان

 
 !؟ئيدز، مةترسيى هةية طةَل كةسى تووشبوو بةةدكاركردن داخوا : ١٧

 رسةبؤ يةكيان شويَنى كاردا مةترسى ئيدز لة بة كةسانى تووشبوو نةخيَر،
 بةرى خؤيان نية.ودةور
 
نةخؤشيى ئيدز، لة تووشبووانةوة بؤ ئَيمة  بؤضى لة شوَينى كاردا،: ١٨
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 !ناطوازرَيتةوة؟
 لة ودةداوويةكان رِية سيَكسىتةرِايى ورِيَطاى خويَن بوون لةضونكة تووش

 ةطةلَ ئةمانةدا نية.دشويَنى كاردا ثيَوةندى 
 

 ئيدز، طةَل نةخؤشى تووشبوو بةةدويى زؤرو بةردةوام آلتَيكة داخوا: ١٩
 !نابَيتة هؤى طرتنةوةى نةخؤشى لةو كةسة؟

ةنانةت كارو ت شويَنى وثةلةكانىلكة ئامرازو كةلَك وةرطرتن لة نةخيَر،
 ئيدز. هؤى طواستنةوةى ضايى خواردنةوةش نابنة ثةرداخى ئاو و

 
 َىثكاركردنيان  رَيطةىكةسانى تووشبوو بة ئيدز  َىدةب داخوا: ٢٠

 !؟بدرآ
وةدةرنةكةوتووة نيشانةيةكيان ليَ و تا كاتيَك هيَزى كاريان هةية بةلَىَ،

 دا.كردنبةردةم كار لة ةبةربةست ني بوون بة ئيدزتووش بكةن. دةتوانن كار
 وبن دازيشكثضاوةديَريى  ذيَر دةبىَ لة وةدةركةوت،نيشانةيةكيشيان ليَ ئةطةر
  خةريكى كارى خؤيان بن. كةسانى ئاسايى وةك
 
 !؟ز دةبنوآلتَيكى ديكةدا بة هةَلكةوت تووشى ئيد لة ئايا طةشتياران: ٢١

 .ودةداونةخؤش رِ كةسىةطةلَ د ى جنسىيبوون بةهؤى ثيَوةندنةخيَر، تووش
 لة كةلَك وةرطرتن و بوونى ثاس، ميرتؤكؤخة، سوار تؤقةكردن، ثشمني،

ؤ كةسيَكةوة ب ئيدز لة نابنة هؤى طواستنةوةى يةكانطشتى تةلةفوونة
 تر.كةسيَكى
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سازى ئايا ظايرؤسى ئيدز لة كاروبارى ِرؤذانةى ثزيشكى وةك، ددان: ٢٢
 !ازرَيتةوة؟دا دةطويةكانتاقيطة ثزيشكى و

 وثةىليان كةل ئيدز بن خؤيان هةلَطرى بؤ سازثزيشك يان ددان بةلَىَ، ئةطةر
كةن، ب كار يةكانية تةندروستىرِيَنويَنى بىَ طويَدان بة وشويَنى كاريان ثيس بيَ

  ئيدز دةطوازريَتةوة. ظايرؤسى
 

 وة:ثرسيار و وةآلم لة ثزيشكى سايتى"تبيان" لة بارةى ئيدزة
 
 رِاىبة نني. داربنةمالَةكةشم ئاطا بووم و يدزائ تووشى و الوم كضيَكى و،آلس: ١

 كة ئةم ةطرينط ئةوةيية بكةوين، نةخؤشى ئةو شويَن كة طرينط ئةوة نية من،
 ةنانةتتم هةية، و دلَةرِاوكةشدةبينم خةونى زؤر هاتووة. دا ثيَكلة من يةنةخؤشى

ئةو  ؤبهيض  دةرمانيَكيشم   ة.ئيشتيام ني واتةدةخؤم  زؤر بة ضاش ونان
ية ؤشىنةخ بوومن بةوتووش سالَ لة ٤ نزيكةى .وةنةهيَنا بةكارية نةخؤشى

تى من طريوطرف .نةداوة سةرى هةلَدا من هيض نيشانةيةك لة و ئيَستا آثةرِدةتيَ
  ية...و نائوميَدىكةم ئيشتيايى وكةم خةوى ودلَةرِاوكيَى هةميشةيى

 !سآلو بة
سةريان يةوة ئاكامى خةمؤكى لة هةموو طؤرِىَ هيَناوتنة طريوطرفتانةى كة ئةو

و دان ثزيشكى ضوارضيَوةى كة باست كردوون لة تةواوى ئةو بابةتانةى .هةلَداوة
 دةست نيشان وكردنتا بة ثرسيار ناسيَكى شارةزا هةيةثيَويستيت بة دةروون

ئيدز، كؤتايى  نةخؤشى بة بوونبنووسىَ. تووش دةرمانى ثيَويستيت بؤ كردن،
 خؤش دةوىَ. تؤشى وخواى مرؤظةكانى ديكة بةندةى وةكهةرتؤش  و ذيان نية

دا لة بةرامبةريان كةسيَك لةم دونياية طريوطرفتى تايبةت بةخؤى هةيةو هةر
 بؤ ئةوةية رِا ئةم دونيايةلة بنةرِةت ونابينى ئاريشة بىَ دةستةوةستانة. كةسيَكى
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 سةبرو ويةكاندا ون بيَنائؤميَدى وضةلَةمة وتةنط كةندوكؤسث و ويَلةن ـمرؤظ كة
 ،خؤى بدؤرِيَنىَ ـمرؤظ يةية كةجيَ دونيا ئةو كؤتايى كاتةوة.ب خؤرِاطريشى تاقى

 ثشوودريَذو خؤرِاطروضى شيَرثةجنةيان هةية كة نةخؤشى زؤر دةناسم كة ئةطينا
مردنيان  لة كة بري ئةوة جيَطاى بة ودةذين يةوةبة خؤشحالَى لةسةرةخؤو

. زؤر نةخؤشى بويَرنيرا باشزيندوون  كة تا لةوة دةكةنةوة بكةنةوة بري
بةرِؤذ بةرةو داخوران  كة رِؤذ ةطةلَ ئةوةىددةناسم  )ئيَم ئيَس(MS بة تووشبوو

 دةبىَ بىَ، كةمرت ى ديكةئ ئةوةى كة تةمةنيان لة دةزانن بةبىَ وتوانةوة دةضن و
يةكانيان كةمرتين توانايى لة وخؤشحالَن بةرن، ةسةرب تةمةنيَك بة ئيفليجى

 ضونكة تووشبوو دةزانىَ كة ،ئيدز خراثرتة لة MS باشرتين كةلَك وةردةطرن.
هةموومان رِؤذيَك  .رِزطارى بىَ يةكةشةرِى نةخؤشى لة بةو زووانة نامرىَ كة

طرينط  طرينط نية، م ئةوةبةآل دةمرين هيَنديَك زووترو هيَنديَكيش درةنطرت،
  .بذينكة ضؤن  ئةوةية

 
وىَ ن تيغى ةنازامن سةرتاشةكة ل سةرتاشخانةيةك. ضوومة حةوتوويةك ثيَشرت: ٢

 ةوة كةم كردخويَن هات. بري جيَى تيغةكة برِاو ديارةكةلَكى وةرطرت يان نا! 
ةكامن ةر دةستلةس بىَ. ضةند رِؤذيَكة ئالوودة بة ظايرؤسى ئيدز تيغة نةكا ئةو

 نازامن ثيَوةندى بةم باسةوة هةية؟ ، بوونثةيدا  زيبكة

 يةكيان بةوزيبكةى دةستةكانت هيض ثيَوةندى و هؤيةيةكةت بىَنيطةرانى
 كةمة ثيسةوة زؤر بةهؤى تيغى يةطواستنةوةى ئةم نةخؤشى يةوة نية.نةخؤشى

ةشى و ئالوودة بوونةكتيغةكة ئالوودة بة ظايرؤسى ئيدزة كة كاتيَك رِوودةدا و
ةطةلَ لةشى دنةخؤشيَك  مةودايةكى كةم لة تيَوةطالنةكةى بة لة ويَب ئاشكرا

لةشى مرؤظى  ئةم ظايرؤسة تةنيا لة كات.بكةسيَكى ديكةدا ثيَوةندى ثةيدا 
لةوة دلَنياى  ئةطةر و دةضىَ.يَهةواى ئازاددا لةن و لة زيندوودا توانايى ذيانى هةية
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 و نيطةران مةبة ية،ئيدزى ن ،ةكردو تؤ تيغةكةى خويَناوى بةر لة كة ئةو كةسةى
 بؤ يةكى ساكاريشى هةية وهةرضةند تاقيكارى، ثيَويست ناكا تاقيكاريش بكةي

 . بدةي ئةجنامى وبكةى ليَ كتؤريَكيش بضى دةتوانى داواىود الى هةر
 

وة، بطوازريَنة دايةكانطشتى دةضن لة مةلةوانطة هةن ويَ هيَنديَك نةخؤشى: ٣
 !طواستنةوةى هةية؟ ئايا ئيدزيش ئيمكانى

 يةكانىؤشىنةخ ؛بريتني لة بةم شيَوةية دةطوازريَنةوة يانةى كةنةخؤشى ئةو
دةرمانة  وثيَش بة هاتنة كاتيَك كة (Fungal) سةر كةرِووةكانى ،ثيَستى وةك
وى نةكرا يةكى دةرماننةخؤشى و هيض جؤرةو دةضنيَلة بازارِ هةنة لةن باوانةى كة

ايبةت ت وةيةكىشيَ ئةو بة وةك يةكانىنةخؤشى ئيدزو نةوة.شيَوةية ناطوازريَ بةو
 يةك،ةرانىهيض جؤرة نيط بةبىَ كسى دةطوازريَنةوة.يَس ثيَوةندى ووةك خويَن

 دن حةمتةنبةدواى مةلةكر ودةكةنتيَ رووى كةمرت ئةو مةلةوانطانةى كة بضنة
 و حةماميَكى باش بكةن.دةنبلةخؤ  دةستيَك شامثؤ

 
ن خويَ ةثووك ب ئةطةر رِيَطاى فلَضةى ددانةوة دةطوازريَتةوة؟ لة دزئي داخوا: ٤
 !بيَ

لَة رخِيؤ كؤتايى يةكان يان مؤخاتةكانىخويَنى رِيَطاى برينة لة دةضىَ ئيدز ويَ
يَك نةخؤش ثيسى كةسيَك كةلَك لة فلَضةى ئةطةر يان واذينالَ بطوازريَتةوة.

 ئةو ةرةنطن هؤى خويَن بةربوو بيَتةدا بوةرطرتنلةكاتى كةلَك ليَ وطرىَبوةر
 شيَوةيةدا نةخيَر. ةوجطة لية بطوازيَتةوة، نةخؤشى

 
ض  مى تاقيكارى ئيدزدا بةوةآل لة No Reactive  تكاية بفةرموون وشةى: ٥

بة  ئايا دةتوانني ؟ة دووثات كردنةوةى تاقيكارى دةكاو ئايا ثيَويست ب مانايةكة
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 دةيكةن باوةرِ تاقيكارىيانةى كة بابةت ئةو يةكان لةمى تاقيطة ئاسايىوةآل
 ةين؟ كب

 باشرتةوا ية.مرؤظةكة سامل بوونى و نةريَنى)نيَطةتيظ( مىماناى وةآل ئةمة بة
 متمانةكان ئةجنامجىَ و كراوثيَ برِوا تاقيطة جؤرة تاقيكارىية طرينطانة لة ئةو

 بدرىَ.
 

ارىية خزمةتطوز لةض شيَوةيةك دةتوانن  بة ئيدز بووةكانىتووش مرؤظة: ٦
 يةكانى نةخؤشخانة كةلَك وةرطرن؟خؤرِايى

يةكان ىية تايبةتنةخؤشى ئةم مرؤظانة دةتوانن سةردانى ئةجنومةنى كاروبارى
 دا بن.بيمةكان ضاوةديَرى يةكيَك لة و ثيَويستة حةمتةن لة ذيَربكةن
 

 ٥ بةستةى ٣ى)شيَوةى بةستةي بازارِ بة كة لة تيغانةى بابةت ئةو ويستم لة: ٧
دةفرؤشريَن،  وتى كؤرةنبةرهةمى وآل تد...و ه Dorco ماركى بة و دانةيى(
وةك  ـمةتى مرؤظسآل هيض طريوطرفتيَك بؤ ئايا ئةم تيغانة بكةم. ثرسيار

 واكث تةواوى بة وثيَش ناهيَننرقان( ي)يةكانى ئيدزو زةردوويىنةخؤشى
 ! خاويَنن؟

 لة كة ئيدزو زةردوويىةكانى وةك، يظايرؤسى نةخؤشى شيَوةيةكى طشتى بة
دةرةوةى  لة يَر(كاتذم ٤٨ ماوةيةكى كورت دا) رِيَطاى خويَنةوة دةطوازريَنةوة لة

 مآلبة .دا وةدةست بىَيةكانبةرهةمة بازرطانى ناضىَ لة و ويَو دةضنيَنلةش لة
 تة.سثيَوي روستىئيزنى وةزارةتى تةند ودواوة بيَترى بةئيمكانى هةية تيَوةطالنى

يسرتيلى ين و ئين خاووةرطرتن بة بيَتادثيَش كةلَك ليَ دلَنيايى زياتر دةشتوانني بؤ
 بكةين.
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ةم يان د ويَن ليكى وثيسايى ميزو برين بة رِيَطاى ليَك كةوتنى لة ئيدز داخوا: ٨
 !دةطوازريَتةوة؟ وةبووةكةكةسة تووش لووتى تةرِايى

يةكانى وةك، تةرِايى كةم لةنيَو ؤربةرِيَذةيةكى ز كة ظايرؤسى ئيدز هةرضةند
 ةكانى كويَذينةوةتثيَى  بة بيندراوة، ئارةقة، فرميَسك و... دةم)بزاق(، ويَن ليكى

وتن يَك كةل ة بةطواستنةوةى ئةو ظايرؤس ئةجنام دراون تاكوو ئيَستا بابةتيَك لة
 .انةطةيةندراوةرِ دايانةتةرِايى ةطةلَ ئةود

 
شانةى  بة سةر يَطاى تةقاندنى زيبكةىرِ لة HIVظايرؤسى داخوا: ٩

 !؟جةستةوةو يَن سةرتاشخانة دةضيَتة
 ةى كةخويَن بووةو شانةكة بةو ئيدز تووشى كة نةخؤشةى دا ئةوكاتيَكلة

 ترسيَكىسةرى كة ثيس بووةو هاوكات لة زيبكةكة دراوةو بةهؤى شانةكةوة لة
 ةلوازو ال زؤر ةئةطةر ةوئةوة هةية. كةوابوو، ئ سةرى بريندارة، ئةطةرى بدرىَ كة

و ن نةخؤشنيَوا خويَنى لة ك كةوتنىيةكى طشتى، دةبىَ ليَريَسا بةثيَى ية.خواريَ
 ئيدز ثيَك بىَ. وةرطردا دروست ببىَ تاكوو طواستنةوةى

 
 !ضؤنة؟ كردنةوةى تيَستى ئيدز تاقي: ١٠

ونى وب ة كةخويَن منوونةيةكى ساكارى ئيدز هةلَطرتنى كردنةوةى تيَستى تاقي
لةش  ويَن وةوةى ظايرؤسةكة بؤيَضوونة ن دواىمانط بة يةكة ضةندنةخؤشى
 .دةردةخا

 
 يدز لةئ ارةت بةض رِيَطايةكى ديكةوة دةتوانني سةب لة تاقيكارى، جياواز لة: ١١

مى ةآلو تيظ()ثؤزيَكاتي ئةريَنى بوونى ئةطةر رِيَطايةك نية لة خؤمان دلَنيا بني؟
 بووةكة ضؤن بىَ؟ةطةلَ تووشدكةوت وستاقيكارىيةكة، شيَوةى هةلَ
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تيش تايبة كةوتيَكىوهةلَس كردنةوة نية، لة تاقي نةخيَر، هيض رِيَطايةك جياواز
  نةخؤش دةبىَ بنيَردريَتة ناوةندة تايبةتةكان. وناكرىَ
 
ن دةكةي سةردانى سازةى كةكة ئةو ددان ضؤن دةتوانني دلَنيابني لةوةى: ١٢

ة م بارةولة دةطرىَ؟)ئةطةر بةرضاو ئيدز لة شطريى لةهةموو دةستووراتى ثيَ
 (.بةرن واكةين نبخؤماني ثىَ ئيسرتيل  وثةلةكانىماددةيةك دةناسن كة كةل

بة  ردةرةوةى لةش زؤ ئةم ظايرؤسة لة ئيدزةوة، بابةت طواستنةوةى لة
 ولكؤلئةوةك،  يةكانىئاسايى كةرةوةماددة خاويَن و بةزيندوويى ناميَنيَتةوة

يةكانى يىئاسا يَوةبردنى كارةرِكةوابوو بة وى بةرين،يَيَتادين دةتوانني لةنب
 ةوة،روكتوئيسرتيل كردنى كةرةسةكانى بةكاربردن لةاليةن د وتةندروستى

  مةترسيى طواستنةوةى دةطةيةنيَتة سيفر.
 

 ةكانىني هةوالَهةروةها دواي و طواستنةوةى ئيدز بابةت رِيَطاكانى تكاية لة: ١٣
 .كردنةوة بدةن وونرِية نةخؤشى ئةم

 دالةش بةرطرى كؤئةندامى لة سةرةكىى يهاتنى الوازلة ثيَك يةبريتى ئيدز
لة  بوونةوةى توانايى جةستة كةم ةم كارة دةبيَتة هؤىئ )كةمايةسى بةرطرى(.

خانة  ،سروشتى وةكناتوانايى سةركوت كردنى  وةطةلَ ضلَكةكاندبةربةرةكانى 
خويَن  ويَظايرؤسى ئيدز خانةكانى بةرطرى ن ةكان دةبىَ.يشريثةجنةيى

 سثلَ، ئيَسك، ؤخىو شانةكان)ميَن خانةكانى ثاريَزةرى و (9)لةنفؤسايتةكان
 بةرهةم ئةم خانانة رِؤلَيان هةية لة .تووش دةكا لةنفاوىيةكان( طرىَ جةرط و

بة  ةكان.و شيَرثةجنيةكانةطةلَ نةخؤشىدبةرةكانى بؤ بةر ذةهر هيَنانى دذة

                                           
9  : Lymphocyte و.. ، لةنفؤسايتليمفؤسايت، ليمفةخانة، لةنفؤسيت:  ملفوسيت  
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يةكى بةرطرى دووهةمة ئيدز جؤرة كةمايةسى ى دةبىَ بلَيَني كةشيوةيةكى طشت
 .ئيدزدا ثيَك ديَ ةطةلَ ظايرؤسىد هةوكردنلة رِةوتى  كة

 
 

 نيشانة باوةكانى ئيدز
 
  .ىَك نةهيَننيشانةيةك ثيَ هيض  ةنطةرِظايرؤسى ئيدز  بة يةكانسةرةتايى ةضلَك  (١
 ةودا.ش لة كردنةوةئارةقة ثاساو، ى كيَشى لةش بةبىَماندوويى، دابةزين  (٢
 ثيَستى. هةناسةكيَشان و دواى يةكةكانى لة يةك ضلَكة  (٣
 . Fever ياو  (٤
 لةنفاوىيةكانى تةواوى لةش. ئاوسانى طرىَ  (٥
 .زارو يَبرينى ن  (٦
 لَ.طةورةبوونى سث، طؤرِةكانى ناوضةى كؤئةندامى زاووزىَوئالَ  (٧
  .Diarrhea  نضوو سك  (٨

                                   
 طةَل ظايرؤسى ئيدزدا:ةدهؤى ضَلكةكان 
 وىبةرطر ةندامىخانةكانى كؤئ سةر هيَرش دةكاتة ـــ كةظايرؤســـ جؤريَك رِيَرتؤ

 رامبةربة بوونةوةى خؤرِاطرى لةش لة هؤى كةم و دةبيَتة ويان دةبايَلةن
 شيَرثةجنةكانيش. و هيَنديَك لة داضلَكةكان
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 كردنى نةخؤشىهؤيةكانى بةهيَز
 

 طةلَ مرؤظة تووشبووةكان:ةديَوةندى سيَكسى ث ( ١  
 و دا هةيةنةخؤشةكان ىييةكانى جنستةرِايى و شاوةت ويَلةن ئيدز ظايرؤسى

ان دةم ي كؤم ،ئافرةتان)مهبل( زيَى، وةك يةك لةم رِيَطايةوةهةرجؤرة ثيَوةندى
 ئةندامىكؤ اىرِيَط ديارة طواستنةوة لة وةى ئةم ظايرؤسة هةية.طواستنة ئةطةرى
ةندى و ثيَوةمليَنراشيَوةيةكى نةس م بةبةآل ،باوترة وقوونةوة زؤر ذنان و زاووزيَى

 يَن.ة دادةنطواستنةو كارىهؤ هةرجؤرة ثيَوةندىيةكى مؤخاتيش بة و بؤ زار زار
 كان. كةرةسرِ دانى ماددةليَ بووةكان بؤسؤرِةنطة ثيس كةلَك وةرطرتن لة( ٢
 يَش(.ث يَتةكةمرت د ئيستا بووةكانى)ديارةبةرهةمة ثيس ثيَدانى خويَن و  (٣
ان اقيطةكى تيةنتيَكنيسي ورِووبةرِووبوونةوةى كارمةندانى نةخؤشخانةكان  (٤

 ظايرؤسى ئيدز.  يان ميزى تووشبووان بة ثيسايى، طةلَ خويَن،ةد
 بينى:تَى

لة  بووثيس دةرزىنةكاوى تيَهةلَ ضةقينى لةبة ةنديدار رين مةترسى ثيَوزؤرت
 .دةست

نةوةى واستة هؤى طنابن كانيةسيَكسىناية ية ئاسايىبن كة ثيَوةندى ئاطادار
  يةكة.نةخؤشى

 كراوةكان ثَيشهاتة ضاوةِروان
نيشانةكان  كرىَديارة دة ضارةسةرى ماوةتةوة.ية بىَكة ئةم نةخؤشى ئيَستا

 هةمبةريةكان لةتويَذينةوة زانستى دريَذة بة ونكةبؤلَ ان كؤنرتِنةوة يكةبكةم 
بةدواى ئةريَنى بوونى  ئيدز ةنطةرِ ن.يدةرمانةكةى بدة وية ئةم نةخؤشى

. كاتيَك دةرنةخا خؤى نهيَنى مبيَنيَتةوةو تاقيكارىيةكةى تاكوو ضةندين سالَ بة
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ذيان ماوةيةكى  ىنيَوجنى مانةوة ،دةرخست ئاشكرا خؤى شيَوةى بة ئيدز كة
 .بطؤرِة
 

 يةكانئاسةوارة شيمانةيى
  .جؤراوجؤرةكانى جةستةدا كؤئةندامة ضلَكة جيددىيةكان لة ( ١
  Cancer شيَرثةجنة ( ٢
  death مردن ( ٣
 treatment دةرمان ( ٤

 سىظايرؤ ذةهرى)ثادتن( دذة و تاقيكارىخويَن كردنةوةىدانى تاقيئةجنام بة
تيَوةطالنةكة  كردنىدةست ثيَ مانط بةدواى ٦ تاك دةضىَ ئيدز)تةنانةت ويَ

. لةو وةرِاست بكةينة ثشتكردنةكة  دةتوانني دةست نيشان نةبىَ( ئةريَنى
 ،كراوة دةست نيشانتيَدا  يانيبوون بة ظايرؤسى ئيدزكة تووش نةخؤشانةى

ى وةك ترباوةكانى ضلَكة و يةكانى ديكةة جنسىيىدةبىَ بوونى زؤربةى نةخؤش
 .كةنب تاوتوىَ باريكةش دةردة
بوون ئاكامى تووش خةمؤكيى ثةيدابوو لة وةطةلَ دلَةرِاوكىَدبةربةرةكانىَ  بؤ

 ناسيَكةوة،اليةن دةروون نةخؤشةكة لة دةبىَ، مردن ئةطةرى و يةبةم نةخؤشى
ماكةكانى  لةكاتى سةرهةلَدانى ئةجنام بدرىَ. بؤ راويَذكارىدةرمانى يان  دةروون

 تاقميَك لة .مانةوة لةخةستةخانة بيَ ثيَويستى بة ةنطةرِ ،يةكةخؤشىنة
مةبةستى بةدةست  كانةوة بةيةيىتويَذينةوة و ثرِؤطرامةيَن نةخؤشةكان دةضنة

دةضىَ  ويَ لةم جؤرة بةرنامانةدا، واكسيَنةكةى. يان  دةرمانى باشرت هيَنانى
 كردنى كة دةست نيشان بريتان نةضىَ لة .خؤرِايى بيَكردن بة ضاوةديَرى
بةردةم مةترسيدان، بؤ  ئةطةر لة دا يارمةتيدةرة.كات زووترين لة يةكة،نةخؤشى

 ئةريَنى بوونى تاقيكارى ظايرؤسى ئيدزو لةكاتى كردن سةردان بكةنةوة. تاوتويَ
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كؤرثةكةدا   ضلَك كردن لة ئةطةرىدةرمانة تايبةتةكان  ن بةدةتوان سكثرِى، كاتى
 ن.بطةيةن كةمى  الني بة

 دةرمانةكان:
 ةنطةرِ نية. ضلَكى ئيدزدا ضارةسةركردنى ئيَستا دةرمانةكان كاريطةرىيان لة

 ذىدنةكانى دةرما كردنيان لة ةطةلَ ضلَكةكان يان ثيَشطريىد بةربةرةكانى بؤ
 لسىزا ين،ستاظؤد )ديدانؤزين،دذة ظايرؤس دةرمانةكانى ضلَكى كةلَك وةرطرن.

لَك ةرمانى ضد لة ازكةرى ثرؤتيَئها دةرمانةكانى كؤنرتِؤلَهةروة و زيدؤظني( تابني،
يةكة ةخؤشىنثيَشكةوتنى  ةنطةرِ ووةردةطرنليَ ئيدزدا كةلَكى ةطةلَ ظايرؤسىد

 بةو .بدرىَ انةوةئةزموونةك رة بةؤكتولة اليةن د . ئةو دةرمانانة دةبىَوةدوا خبا
 ة بؤكثرِةوس دايكانى لةزيدؤظني دةتوانني طواستنةوةى ضلَك ، دةرمانانةى وةك

 ةرمانةدسةبارةت بة  ليَكؤلَينةوةى ديكةى زؤر نةوة.يكةبكؤرثةكةيان كةم 
  دان. بةرِيَوةضوون و واكسيَنةكةي لةةكانرتيَنو

 
 يةدابوون بةم نةخؤشىكى لة كاتى تووشضاال

 مةتى هةربارودؤخى سآل ية بةبوون بةم نةخؤشىضاالكى لةكاتى تووش
انىَ ك دةتوضلَ نىماندوويى يان بوووةك،  طةليَكىةاوةتةوة. نيشانبةسرت تاكيَكةوة

 تةوة.كاب ية بةرتةسكبوون بةم نةخؤشىيةكانى كاتى تووشهيَنديَك لة ضاالكى
 رىَ.رزش بكوثيَك وةشيَوةيةكى رِيَك م ثيَشنيار دةكرىَ بةبةآل ثشوودان طرينطة،

 بژیو لێگرتنەوە)رژیم غذایی(:
 ،يةكانهةلَمذينى خواردةمةنى . خراثوثيَك بيَرِيَك وتةواو  خؤراك دةبىَ

نةخؤشة  دابةزينى كيَشى لةش لة ،وةكانوطؤرِكراوئالَ 10زيندةكردارة
 بة وكراليَ وى طومانآلخواردنى هيَلكةى نةكو لة ئيدزدا باوة. بووةكانىتووش

                                           
 . و.     Metabolism   زيندة كردارةكان، ميَتابؤليزممتابوليسم: :   10
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اوةكان بووة شارثيس يةخؤراكى يان ماددة يزة،رِبوون، شريى غةيرة ثاستؤثيس
  دوورى بكةن.

 "كتؤر مةيسةمى شريزادود "تبيان" رِاويَذكارى ثزيشكى"
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 يةكانكردن لة مافة كؤمةآليةتى بةرىىَيدز و بائ

     
  يةكانىتىيةكؤمةآل مافة هؤى ثيَشيَل كردنى بؤتة ئيدز ىينةخؤش ىيبةد ناو

 ووشبووى لة تدوور كؤمةلَطا، ويَن مرؤظة تووشبووةكان بةو ظايرؤسة. مرؤظةكانى
كاركردن  ويةكانيةتىكؤمةآلية دا لة ضاالكىئاكام لة ودةكةن ويَلَى ودةكةن

ية ارىكردنى خزمةتطوز ناوةندةكانى ثيَشكةش تةنانةت لة بةش دةبىَ.بيَ
 كة يةادةرِ بةو يدز،اكةوابوو ئ نادةن.يةكانيش طويَى ثيَدةرمانى وتةندروستى

يةكى زؤر ثيَوةندى ئيدز يةتيشة.كيَشةيةكى كؤمةآل ية،تةندروستى ةكىيكيَشة
 ةل ية كةو فةحشادا هةسرِكةرةكان، نيَربازىةطةلَ بةكارهيَنانى ماددةدنزيكى 

 يَك لةلتوورىيةكانى زؤرو كيةتىكؤمةآل ى،نييئاطةلَ بايةخة ةددذايةتى 
 ، و وةكبةلَكو ار،كةسانيَكى دةردةد داية، نةخؤشةكان نةوةك كؤمةلَطاكان

 دالَىمن وذن كريَن.دا دادطايى دةبريوزةينى طشتيى طوناكار لة كةسانيَكى تاوانبارو
يان جياكارانة وكةوتىهةلَس دان و كردنبةردةم بوختان ثيَكةسانيَك لة وةها

ة ببارةت هةمووى دةرةجنامى نائاطايى خةلَكة سة ئةمانة دا دةكرىَ.ةطةلَد
بؤ  ىدةرمان وزؤرى ناوةندةكانى تةندروستى طةلَ هةولَدانىةد يدز.ائ ىينةخؤش

 ةداخةوةب ئيدز، رِيَطاكانى طواستنةوةى سةبارةت بة خةلَك وشياركردنةوةى
يةكانى الكىلة رِيطاى ضا ية وئيدز قةرةنتينةى ني دةطةن.تيَ ئيَستاش خراثى

 و هةية يدزياننةخؤشيَكى ئ بنةمالَةيةك كة كةوابوو، رِؤذانةوة ناطوازريَتةوة.
 دةكرىَ.يان ليَدا دوورىثةرِى ئازارو ذانلةو

دا ئةوان ناضار بةوة يةكانةطةلَ ئيدزىدكةوتى نادروستى كؤمةلَطا  وهةلَس
دا، ئاكام لة ليَوةنةكةن. هيض جيَطايةك باسى لة وبشارنةوةيةكةيان دةكا نةخؤشى

تنةوةو ثيَشكةوتنى رِيَطاكانى طواس ةكانى سةبارةت بةثيَويستية زانيارى
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نةخؤشى طةجنةكانة. جحيَلَيَكى  ئيدز يةكة ناكةويَتة بةردةستى.نةخؤشى
وةدةست  لة ويةكانى لةدةست دةدايةتىكؤمةآل تةواوى مافةنةكاو لةسةركةوتوو 

ئةم رِةوتة  ئاكامى .بةش دةبيَو بنةمالَةكةى بيَهيَنانى داهات بؤ بذيوى خؤى
 دةبىَ. هةموو ئةندامانى بنةمالَةكةى داميَنى دةستة وكة  يةدةرةتانىبآ وهةذارى

 نةخؤشى مافى دامةزراندن، تووشبووان بة بةشى لةبيَ و دانى ثيشةدةستلة
رِيَكخراوى  ية،خؤيان وةرطيَرِاوةتةوة، بةم ثيَ ئيدزى لة ذيانى سروشتى

 طرتوون: لةبةرضاو رةوةى بؤخواكار ئةم مافانةى  نيونةتةوةيى
ابىَ اردا نكطةرمةى  كريَكار يان لة بةر لة دامةزراندنى رةكانخاوةن كا  (١
 بكةن.يان  ىلHIVَ كردنةوةى تاقي داواى
 تةىَ ببيَا نابئيدزد بوون يان نةبوونىرِوانطةى تووش مرؤظةكان لة ( بارودؤخى٢

ةريَنى ابىَ ئيدز نئكريَكارة تووشبووةكان بة  وثيَوةرى دامةزراندن يان كاركردنيان
 بكةنةوة. ويةكةيان بآلHIV كردنةوةى تاقي بوونى

 زانستى ثسثؤرِانى ويةكاندرمانى وتةنانةت كاربةدةستانى ناوةندة تةندروستى
 ية.هة ئيدز نةخؤشةكانى ثزيشكيش كردةوةيةكى جياكارانةيان نيسبةت بة

، جآى بىَ، تةريك خستنةوةيةكانطوزارىخزمةت كردنى ثيَشكةش خؤثاراسنت لة
 كردةوانةن. جؤرة لةو نةدان،طويَ ثيَ ومةتىرحوبىَ

 دةركردنى ىتةندروست سةربة وةزارةتى يدزائ سةرؤكى فةرمانطةى
 بة ضاركى ناثزيش طرووثى وبرِيارنامةيةكى رِاطةياند كة ناوةندةكانى دةرمانى

ية طوزارىكردنى خزمةت ئيدزو ثيشكةش ظايرؤسى وةرطرتنى تووشبووان بة
  ناوبراو دةلَىَ:  .ةويةكان كردثزيشكى

ة. رِةنطة لةم بوارةدا ثيَويستيمان هيض قازاجنيَكيان ني ياتةن بةخشنامةكان بة»ـــ 
تةنيا ناتوانىَ طريوطرفتةكان  هةرضةند دارِشتنى قانوونيش بة ياساطةليَك هةبىَ. بة

ةطةلَ تووشبووان دشاهيدى كردةوةى ناحةز  جار بةداخةوة زؤر .كاب ضارةسةر
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ددان  وية ثزيشكىطوزارىكردنى خزمةت ثيَشكةش ان خؤثاراسنت لةئيدز ي بة
مندالَيَك  .يدز منداآلننايةكانى ئبةآلم ضةوساوةترين قوربانىيةكان بووين. ثزيشكى

كؤمةلَ  وباوك وى دايكيلة ثشتطري ئيدز لةدايك بووة، بة تووشبوو لة دايكيَكى كة
 ضاوةديَرى لةيةكانى وةك، ثرسايةتىبةر نةئةم منداآل جار زؤر .بةش دةبيَبيَ

 شانة. بنةمالَةكةيان لةسةر بةدةست هيَنانى داهات بؤ ونةخؤش باوكى ودايك
 دا لةيةكانناوةندة طشتى خويَندن لة ومافى رِاهيَنان بةهرةمةندى لة

لة زؤربةى  نةخؤشةكان دةذميَردرىَ كة الَةيةكانى مندترين ثيَداويستىسةرةتايى
 بةش كردنى مندالَيَك لةبيَ ،ـمرؤظ بةثيَى جارِنامةى مافى بةشن.دا ليَى بيَتةكانوآل

 ية بؤدريَذىئيدزةوة، دةست نةخؤشى بوونى بةخويَندن بةهؤى تووش وفيَركردن
 .ـمرؤظ ىةكانترين مافسةر سةرةتايى

 ،دااسياباشوورى ئ ناوضةى كارطيَرِى يونيسيَظ لة رِاشيَد، رسادقىودوكت
 ند:رِايطةيا

 يدزن بىَئ بة تى باشوورى ئاسيا طريؤدةلة هةشت وآل ثيَنج ميليؤن مندالَ»ـــ 
ئايينة  ثيَنج ىنييائناوبراو داواى لة رِيَبةرانى بةناوبانطى  !؟«ئةوةى بزانن بؤضى

لَ ئةم طةةدة ضةند اليةن ىبةربةرةكاني ى يةكرت بؤييارمةت يةكة كرد بةئامسانى
 قؤلَ هةلَمالَن.كةرةوة قةيرانة مالَويَران
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 كردنى ذيان ثيَدانى خويَنى ثاك، ثيَشكةش

  
 ثةيظى يةكةم:

 بؤ ،داهةتاوى ى١٣٥٣ سالَى ئيَران لة طواستنةوةى خويَنى بنياتى
نى يَوةبردرِبة، وعةيبةكانىو بةرهةمة بىَكردنى خويَن دابةش وئامادةكردن

نةوةى طواست ضوارضيَوةى ربردن لةبةكا وتويَذينةوةيى كاروبارةكانى فيَركارى،
بةستى ين مةطرينطرت ة.وكارةكانى كردو مى دةستى بةدا بةشيَوةيةكى فةرِخويَن

بة  عةيبةكانىبىَ بةرهةمة وخويَن دا دابني كردنىئيَران خويَن لة طواستنةوةى
ى كراوةكان ةطةلَ ثيَوةرة دياريد باشرتين ضؤنايةتى ستاندار، هاوضةشنة

 ىى زانستهةروةها برةوثيَدان وهةذارو نةدارةكان وبؤ نةخؤش ىونةتةوةينيَ
  ى طواستنةوةى خويَنة. يثزيشك

 
 ئاماجنةكانى ئةم ِرَيكخراوة بة شَيوةى خوارةوةية:

 .نةخؤشةكان ىكردن لة ضاوديَري بةشدارى(  ١
 .نةخؤشى دوور لة خاويَن و ثاك و كردنى خويَنى دابني  (٢
 نى خويَن بةخشةكان.كؤكردنةوةو رِيَكخست  (٣
 . ... ثةرةثيَدانى تؤرِى ثيَطةكانى طواستنةوةى خويَن و  (٤

وةو لة: كؤكردنة يةيةكانى بنياتى طواستنةوةى خويَن بريتىخزمةتطوزارى
ن خويَ كردنى شى لةرِيَطاى ناوةندةكانى ثيَشكةو بةرهةمةكانكردنى خويَن دابةش

 وويَنخناوةندى ثيَشكةش كردنى  ئةم بنياتة تةنيا .داتلةسةرانسةرى وآل
 . ةتريةكانىناوةندة دةرمانى ونةخؤشخانةكان ي بةبةرهةمةكان
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 طواستنةوةى خويَن ضية؟

ديَك هيَن و لة اليةنى ذيوارى هةيةدا زانستى ثزيشكى طواستنةوةى خويَن لة
 .ريَطة دةدرآدا بةهؤى ثزيشكى تيماركةرةوة بوارى تايبةت

 ان بةنيايى يتة بة ةنطةرِ كردنةوةية كة شي شياوىزةكان جياوا خويَن بة ثاذة
ويَن خةكانى نةخؤشةكان بدرىَ. بةش بارودؤخى جؤراوجؤردا بة شيَوةى كاملَ لة

 طشتيى بريتني لة: شيَوةيةكى بة
 .بةربوونةكانكةم خويَنى يان خويَن بؤ (:1RBC) خرِؤكة سوورةكان  (١
 كاتيَك كة بةربووةكان،ية خويَنشىنةخؤ بؤ (:2ثةرِةكانى خويَن)ثالكت  (٢

  خويَن كةم دةبنةوة. رِيَذةى ثةرِةكانى
 .دةبردريَ ارؤتينةكانى خويَن بةكرِدابني كردنى ث (: بؤPlasma) ثالزما  (٣

 !كردنى خوَين كامانةن؟ قازاجنةكانى ثَيشكةش
ت بةدةس وكردنى خويَن، رِزطاربوونى ذيان طرينطرتين قازاجنى ثيَشكةش

دروستى تةن ةديكةشى ئاطاداربوون ل ىو لة قازاجنةكان انى رِةزايةتى خواهيَن
رةوة خوا ةىكردنى ئةم رِيَطايان لَبةهؤى كؤنرتِؤ خويَن بةخشةكة خؤيةتى كة

 رىَ:دئةجنام دة
 .ليَدانى دلَ  (١
 ثةستانى خويَن)فشارخون(.  (٢
 .طةرميى لةش ثلةى  (٣
 .رى طرووثى خويَنةكةىجؤ وكردنى كةم خويَنى دةست نيشان  (٤

                                           
 1 :R.B.C ( Red Blood Cell )  طلبوهلاى قرمز ، يان : Erythrocyte  ى بنةرِةتى : ديارة كار

 ى يان هةية .سةرةك ودا نةخشى ئةساسى  Co2و   O2خرِؤكة سوورةكان ، لة ئالَ و طؤرِ ثيَ كردنى طازةكانى 
 2  :Platelets ( Termbocyte ) ) ثةرِةكانى خويَن ) ثالكت : 
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 ؟خةميةوة دةكرىَو بىَئايا طواستنةوةى خويَن بة دلَنيايى
 

 ذيَر ةخاتن دةخويَن بةخشةكا دا هةمووئيَران بنياتى طواستنةوةى خويَن لة
 تةواوى .بيَ ن دابنيليَكؤلَينةوةوة تا ثاريَزراوى ئةوان و وةرطرانى خويَ و ثشكنني

 اتر لةيايى زيدلَن ؤتاقيطةكانى رِيَكخراوى ناوبراو ب لة خويَنة ثيَشكةش كراوةكان،
 ةدرىَ:دام كردنةوانةى خوارةوةيان بؤ ئةجنيان ئةم تاقيو ثاكىمةتىسآل وساغى
١)  HIV)ئيدز( 
 Bهيَثاتيتى   (٢
  C هيَثاتيتى  (٣

 سيفليس  (٤
 (Blood  Group) خويَنةكةى جؤرى  (٥

ت بة سةبارة كة ثرسيارانةى وبة دةرخويَن خويَن، ثيَشكةش كردنى كاتى
ت دةس ؤب ئةو ثرسيارانة م داتةوة.ةآلثرسرىَ ومةتى ليَى دةسآل بارودؤخى

 اون. دارةكان دارِيَذردةرة مةترسىخويَن كردنى كردن و تاوتوىَ نيشان
 

  :ىَدا بئةو كةسانةى دةتوانن خويَن بدةن دةبىَ ئةم ضةند خاآلنةيان تيَ
 .بيَ داسالَ ٦٥ و ١٧نيَوان  تةمةنيان لة  (١
 كيلؤ بىَ. ٥٠ ى خويَن بةخشكةم كيَش الني  (٢
دا سالَيَك لة ةىحةوتوو جاريَكة، بةو شةرت ٨ مةوداى ثيَدانى خويَن هةر بة  (٣

 .نةثةرِىَيَجار زياتر ت ٤ لة
 ةكةوىَ. كردنةوة دةرد تاقي بة كة خويَن بةخشةكة كةم خويَن نةبىَ،  (٤
 ،بابةتانةى خوارةوةى هةبيَ ينةى يةكيَك لةوكاتيَك خويَندةر ثيَش  (٥

رِةوتى  بكريَتةوةو لة خويَن ئاطادار ثزيشكى طواستنةوةى حةمتةن دةبىَ
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 :كارةكةدا بيَ
A)  دةرمانةكان بةكارهيَنانى هيَنديَك لة. 
B)  هةستيارى(Allergy)جنة"تب يو تةنطةنةفةسى،طةكانى وةك، ية طرين 

"(Hay fever ) و . ...   
C)  بة( رزبوونةوةى ثةستانى خويَنHypertension.) 
D)  (. مرض قند)نةخؤشى شةكرة 

E)  جةرط.   ويةكان، طورضيلةكان، سى يةكانى دلَنةخؤشى 

F)  بةرهةمةكانى. وثيَشينةى وةرطرتنى خويَن 

G)  َخويَن طرتن. وكوتان خال 

H)  يةكان. ثيَشينةى خووطرتن بةماددةسرِكةرة تةزريقى 

I)   َيان كؤلَنج كردن)تشنج( شينةى فىَ ليَهاتن)صرع(ثي. 
J)  يةكانية طوماناوىية سيَكسىثيَشينةى ثيَوةندى. 

K) شةش مانطى رِابردوودا ثيَشينةى نةشتةرطةرى لة. 

L)  مندالَ شريدان بة ودةورانى سكثرِى. 
 

 ية؟ىثيَشكةش كردنى ئؤتؤلؤط ض
 تا كاتيَك ثيَويست بة و نةخؤش خويَنةكةى ثيَشكةش دةكا شيَوةيةكة كة

ئةو نةخؤشانةى  ئؤتؤلؤط بؤ دةطريىَ.دا هةلَجيَطايةكى باش لة خويَنةكة دةبيَ
بةرِيَوةدةضىَ. لةم شيَوةيةدا  دةكةن، خؤيان نةشتةرطةرى بة دلَخوازى كة

خؤى دلَنيا  مةتىسآل كتؤرةوة بةجوانى بثشكندرىَ تا لةونةخؤش دةبىَ لةاليةن د
 وترينمةترسىلة خويَنى خؤيان كةلَك وةردةطرن بىَ كة . ئةو نةخؤشانةىبيَ

خويَن  يةكان بةهؤى بةشةكانىترين خويَن لةخؤيان دةكةنةوة. مةترسىخاويَن
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ثيَدانى  و ثرِؤتينى سريِؤم بة(، ثةرِةكان1WBCيةكان)خرِؤكةسثىوةكوو، 
 و دةضن.يَخويَنى ئؤتؤلؤط لةن

 

 دةبىَ ضى بكةن؟ بةر لة ثيَدانى خويَن، خويَن بةخشةكان
 

نى ادر لةىَ، بةبان تبري لة بةس دةبىَهيَنةرة، خويَن ئةزموونيَكى ضيَذ ثيَدانى
 اوئديكة  ذةكانىرِؤ نيسبةت بة رِيَذةيةكى زياتر ونخويَنةكة خواردنيَكى باش خبؤ

 خويَنةكة ثيَشكةش كردنى لةبةركاتذميَر  ٤٨ ئةطةر ئيمكانى هةية نةوة.خبؤ
ى ةى خواردنرِيَذ و ونا ن.ببويَر لة خواردنى خؤ دةبىَ وننابىَ ئاسثرين خبؤ

 ،ة ناكاويَنةكلة ثيَدانى خ خواردنى دةرمان ثيَشطريى .بري بيَدةرمانةكانت لة
 .كاثيَشطريى لةثيَدانى خويَنةكة بدةضىَ  م هؤى خواردنيان ويَبةآل

 

 قؤناغةكانى ثيَشكةش كردنى خويَن:  
خولةك  ٦٥ تا ٤٥ تةقريبةن و خةمةبىَ وخويَن ثرِؤسةيةكى ساكار ثيَدانى

 ن، دةبىَ بةكارنةهاتوو ووةردةطرَثةالنةى كةلَكيان ليوكةل ئةو دةوىَ. كاتى
 دواتر ودةكريَتةوة ناونووسى لةاليةن نةخؤشةوة ثرِ سةرةتا فؤرِمى ئيسرتيل بن.

خؤى دةداتةوةو  مةتىسةبارةت بة سآل ضةند ثرسيارى مىنةخؤشةكة وةآل
 ودلَ ليَدانى ولةش طةرماى خويَن، طرتنى ثةستانىكارى وةك، سا ثشكنينى

يةكةى ــــ تاقيكارى كردنى كةم خويَنى بؤ دةست نيشان خويَنى تاقيكارىيةكى
لةسةر  ثيَدةرية ــــ ئةجنام دةدرىَ. خويَنHB، كةم خويَنى كردنى دياري بؤ

                                           
 1  :White Blood  Cell ( Leucocyte )  :) بةشى بةرطرى لةش ثيَك طلبوهلاى سفيد ) لكوسيت :

ون. بردنى ئةو هةوكردنة وةخؤ دةكة، ئةوان بؤ بةرطري كردن و لةنيَوديَنن ، واتة هةركات هةوكردنيَك دروست بوو
   1mm 40003 =- هةزار خرؤكةية)  ١١تا  ٤رِيَذةيان بة شيَوةى سروشتى لة هةر ميلى ميرتى سىَ جادا، 

3Cells / mm  11000 .و .) 
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خاويَن  ثتيك،ئانتى سيَ يةكة بةجيَطاى دةرزى ودةكرىَ قةنةفةيةك دريَذ
 ن.دةطرخولةك خويَنةكةى ليَ ١٠ تا ٦ لة ماوةى دةكريَتةوةو دواتر

 
 دائَيران و بةرهةمةكانى لةخوَين سةرةكيىكارهَينةرانى بة

 

 يةكان.ىنةخؤشة تاالمس  (١
 . ايهيَمؤفيل نةخؤشةكانى تووشبوو بةجؤرةكانى  (٢
 .يةكاننةخؤشة دياليزى  (٣
 دلَةك، وطةورةكانى  يةنةشتةرطةرى يان بةويستىكة ثيَ نةخؤشانةى ئةو  (٤

(Heart،) طورضيلة (Kidney ، )ئيَسك، و ذنان هةية. مؤخى 
 .بةربووةكانية خويَننةخؤشى تووشبووان بة  (٥
ك ايد نىكؤرثانةى تووشى زةردوويى بوونة بةهؤى نةطوجنانى خويَ ئةو  (٦

 كؤرثةلَة. ةطةلَ د
 .ثيَوةندى ئةندامةكان  (٧
 .ية توندةكانسووتاوى  (٨
 .خايةنةكان ية دريَذكةم خويَنى  (٩

 .داقؤناغى شيمى دةرمانى تايبةت لة بة جؤرةكانى شيَرثةجنة،  (١٠
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 !ةياندواى خويَن ثيَدانةكنامةى كارى بؤ خويَن بةخشةكان بةبةر
 
 بةت نيسبة زؤرتر دواى ثيَدانى خويَنةكة، بةرِيَذةيةكى كاتذميَر ضةند  (١

 يةكان خبؤنةوة.ية ئاوةكىثيَشوو خواردةمةنى
 يةكى باش خبؤن.خويَنةكة خواردةمةنى دواى ثيَشكةش كردنى  (٢
 شن.رة مةكيَثيَشكةش كردنى خويَنةكة جطة دواى نيو تا يةك كاتذميَر بؤ  (٣
 ٥ ات ٣ اوةىم هةبوو، بؤ رِيَذىخويَن لة شويَنى دةرزىيةكة)قؤلَ( ئةطةر  (٤

 سةر. خبةنة تةوذمىكةنةوةو ب بةرزتان دةستخولةك 
ةرتان س كة طيَذة هاتن جؤريَك دانيشنتووشى بوورانةوة يان سةرة ئةطةر  (٥

 تة لةجةس نيسبةت بةتان سةر اكشيَن كةيان رِ ،تانو ئةذنؤيَبضيَتةوة ن
 .بيَ ترخوارةوة

. وةبكةنةثيَ كاتذميَر دةست يةكانتان دواى نيوية ئاسايىدةتوانن ضاالكى  (٦
 ببويَرن. ئةو رِؤذة خؤ دريذايى يةكى توند بةهةرجؤرة ضاالكى لة

 اوةندىنةطةلَ ددةتوانن  خويَنةكة حالَتان باش نةبوو، دواى ثيَدانى ئةطةر  (٧
ن ةطةلَ ثزيشك ياد وبطرن خويَنى ناوضةكةتان ثيَوةندى طواستنةوةى

 رِابطةيةنن. ثيَى وية رِاويَذ بكةنلةويَ ثةرستارةكةى كة
 ٢٤ ةل دا بيندرا،ثيَست رِيَذى لة ذيَران يان خويَنضزخويَن تىَ ئةطةر  (٨

 ٢٤ واىم دبةآلساردى خبةسةر،  شتى دانةكة،يةكةمى دواى خويَن كاتذميَرى
 ويَنلة بؤ ةك ،نكةلَك وةرطر خستنةرى سةرى طةرم بؤ شتى لة كاتذميَرى يةكةم،

 . قازاجنة بردنى ئةو نيشانانة زؤر بة
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 هيَنانى ذيانى هاوبةشلة ثيَك بةرئيدز  ىرايكتاق

       
 ايرؤسىكةسى تووشبوو بة ظ ١٠ لةهةر يةكان،ية جيهانىبةثيَى سةرذميَرى

 كةوابوو ثيَشنيارى ئاطان.ظايرؤسة بىَ ئةو كةس لة هةلَطرى ٩ دا،ئيدز لةجيهان
 يَكث لة رةبكردنةوةى ئيدزى تاقيكة  "بيَهزيستى"يةتى بنياتى جيَطرى كؤمةآل

 ىةو جيَيةئ م تابةآل نية. جىَبىَ ،زؤرة ملىذيانى هاوبةش كردؤتة شتيَكى  هيَنانى
 ةرثرسانب قةدةغةية، دا ئيَستاشئيَران ئيدز لة كة قسةكردن لةسةر نةخؤشى

ارةتى وةز ية.كردنةوةية بريورِاى جياوازيان هة كردنى ئةو تاقي بةزؤرى لةسةر
 خويَن تنةوةىطواس ةطةلَ ئيدزو رِيَكخراوىد رةكانىَكؤميتةى بةربة تةندروستى،

خى باية بىَن بةوةو ئةم كارةيايان كردةطةلَ ئةم هةنطاونانة دذايةتىدتوندى  بة
 يةتى داناوة.كؤمةآل وزانستى

  ستى،يةكانى وةزارةتى تةندروناوةندى نةخؤشى بةرثرسى طوويا، روكتود
   دةلَىَ:

 وطايةكى ئةهيض جيَ هاوبةش لة هيَنانى ذيانى لة ثيَك بةرئيدز  تيَستى»ـــ 
ن رؤظةكاماستيَك ئ وشيارى طشتيى بطةيةنينة ئاستى ئيَمة دةبىَ دونيايةدا ناكرىَ.

 «.دان بكةنكردنةوةى ئيدز سةر ةطةلَ تاقيدكردنى خؤيان  كردةوة دذايةتى بة
 و كردنةوانةزؤرى ئةم جؤرة تاقي بةرهةلَستكارةكان خةرجى تاقميَك لة

 وذن لة بةر دذايةتى هؤكارىبة ،ميَردةكان وذن تر بارى دةروونيى سةرطرووثيَكى
 لة بةر كردنةوةى ئيدز خؤرِايى كردنى تاقي م لةوانةية بةبةآل ميَردايةتى دةزانن.

ئاسةوارة  دةرةجنامةكانى بتوانن لة نهيَنى رِاطرتنى وهاوبةش هيَنانى ذيانى ثيَك
كردنى  دةست نيشان جار بؤ زؤر ة كةم بكةنةوة.خراثةكانى ئةو هةنطاونان

 كردنةوةى جياجيا ثيَويستة، ضونكة تاقي كةرِةتبرِاوانةى ئيدز، ئاكامى سىَ ليَ
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لةو  نةريَنى نارِاستى زؤريان هةية. وكردنةوةية بابةتةكانى ئةريَنىئةم تاقي
مى ئةو كاتةى ئاكا لةشى مرؤظةكةوة تا ويَظايرؤسةكة ضؤتة ن كاتةوة كة

 ئةم مةوداية شةش حةوتوو تا ةنطةرِ ، مةودا هةية.كردنةوةكة ئةريَنى بيَتاقي
ةم قؤناغة، ب ئةم ماوة نزيك بة شازدة مانطة. . هيَنديَك جار،شةش مانط بيَ

 دا، مرؤظةكة تيَوةطالو ودةالقةقؤناغى  لة .ثةجنةرة(دةالقة)قؤناغى دةلَيَن، 
 رىيةكةى بةشيَوةى نارِاست دةبيَتة نةريَنى.م ئاكامى تاقيكابةآل تيَوةطلَيَنةريشة،

 ماناى تيَوةطالن بة ظايرؤسىبة كةوابوو هةبوونى تاقيكارىيةكى نةريَنى)منفى(
HIV دا بنةمالَةكان تا كاتى ئاكام لة ئةم ثرِؤسةية سالَيَك خبايةنىَ. رةنطة ية.ن

 ةوة.دا مبيَننضاوةرِوانى ئاكامى يةكجارةكى دةبىَ لة كردنى دةست نيشان
 ومىكردنى تاالسيَ كردنةوةكان بؤ دةست نيشان دانى تاقيئيَستا ئةجنام

يَنانى ه ثيَك سرِكةرةكان بؤ ماددة و خووطرتن بةبوونيةكانى جووتنةخؤشى
 وى ذنكردن ىبؤ بة ياساي ميَردة طةجنةكان دةبىَ وذن وذيانى هاوبةش ثيَويسنت

كردنى ؤماروانة ثيَشكةش بة دةفتةرى تكردنةيان ئاكامى ئةم تاقيميَردايةتى
بؤ  زئيد كردنى كردنةوةى دةست نيشان تاقي م ئاكامىبةآل ئيزدواجةكان بكةن.

شانة انن خؤبةخميَردةكان دةتو وذن و ذيانى هاوبةش بة تؤثزى نية هيَنانى ثيَك
 كردنةوةية ئةجنام بدةن. وةئةستؤطرتنى خةرجةكان ئةم تاقي بة
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 (1يدزدا)ايَدان لة تووشبووانى ئخؤراك ث

      
 لة يَشطريىثبايةخة،  جيَطاى ئيدزدا زؤر ىيةطةلَ نةخؤشدلة ثيَوةندى  ئةوةى

ى م ئةطةر كةسيَك تووشى بوو، بةهؤبةآليةية. نةخؤشى بوون بةوتووش
  ئةوةطةلَد خؤ طوجناندندريَذبوونةوةى ماوةى نةخؤشيةكة طرينطرتين شت 

ش نيَكى باذيا بردنىسةرو بة ظايرؤسةكة طوازرانةوةى لة ثيَشطرتن ية،نةخؤشى
 رىيةضاوةديَ تووشبووان دةبىَ بزانن ئةطةر ية داية.ةطةلَ ئةو نةخؤشىد

 ضاورية لةبةبةم نةخؤشى داريةكانى ثيَوةندىخؤراكى وثزيشكى ،تةندروستى
 وبدةن ذيان ةدا دريَذة بةطةلَ ئةندامانى ديكةى بنةمالَةكةياندطرييَن، دةتوانن ب

 ةكةيانبنةمالَ وخؤيان بة و سةرةتايىورد و رِاهيَنانىطوزارىخزمةت دابني كردنى
مةتى آلسةوةى ئ لةبةر .ذيانيَكى باشرتيان رِينويَنى بكاتاكوو بةرةو  ،تةواوة

شةكانى  نةخؤ لة هيَنةر،نةخؤشى ةطةلَ هؤيةكانىدنىَ هيَزى بةربةرةكا شانةكان و
 ةش زؤرلبةرطرى  كؤئةندامىم دةبيَتةوةو بةهيَزكردنى كة بة ئيدز تووشبوو

استى ئةرى سضوونة جيَطاى بايةخ ثيَدانة، خواردن وةكوو ئةسلَيَكى طرينط لة
 ىردةمةنى خوارِيَطا لة مةتى نةخؤشةكةدا جيَطاى وةبريهيَنانةوةية و دةبىَسآل

ةكةن  د ةفةرس ةكتايبةت كاتيَك  بة بكرىَ، ئاوى ثاكةوة بؤيان دةستةبةر بةهيَزو
 دةرةوة نان دةخؤن. يان لة
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   دايةكانى خواردن لة نةخؤشى ئيدزئالَؤزى: ١

-PEMـــ وزة يان) ىخؤراكى ثرِؤتين ية بةدكانى ئةم نةخؤشىماكة يةكيَك لة

 نةخؤشةكانى تووشبوو بة كيَشى لةش لة ترين هؤى دابةزينىسةرةكى ية.(1
ئةم  .بةكاربردنةكةىسةرى ةك ضوونةووةرطرتنى وزةية نة ئيدز كةم بوونى
كؤمةلَة  كاتيَك كة وهةستى ضيَذايى بوون ضوونىتيَك كةسانة تووشى

ئةو  توانةوة دةضن، حالَةتى سروشتى بةرةو %ى٥٥ ماسؤلَكةكانى لةش تا
تن، آلدلَ تيَكة يةكانى ديكة دةتوانني ئاماذة بةكةسانة دةمرن. لة ئالَؤزي

 ئيشتيايى بكةين.و بىَ داهةلَكيَشان هةناسة زمى لةنةبىَ ورِشانةوة، شيَواوى
لةش لةم نةخؤشانةدا بريتني  كيَشى خيَرايى دابةزينى بة ترين هؤيةكانىسةرةكى

وكورِىيةكانى ضاالكى، ئيشتياو كةم بوونةوةى وزةى وةرطرياو، كةم لة:
  ية.ميَتابؤليكى

  

 وزة و ثرِؤتينى ثيَويست: ٢
ؤ رِاطرتنى كيَشيان ب بوون وزةى ثيَشنياركراو يدزئ كةسانةى تووشى ئةو بؤ

 و ١/٣ زةربى (BEEكراوى جيهانى) دياري طةلَ وزةى ثيَويستىةدبةرامبةرة 
اَطرتنى كيَشى لةشى ) واتة، بؤ رِ.١/٥ 1كيَشيشيان زةربى ضوونةسةرى  بؤ

سىَ " طةلَ رِةقةمىةد، كراوى جيهانى نةخؤشةكان، وزةى ثيَويستى دياري
ثيَنج "طةلَ رِةقةمى ةديان، سةرى كيَشيشو بؤ ضوونةليَكى دةدةين "كر يةسةلة
 ليَكى دةدةين(. "سةر يةكلة

ةطةلَ د كيَش بةرامبةرة رِاطرتنى ثيَويستى لةم نةخؤشانة بؤ ثرِؤتينى
كردنةوةى  بؤ نؤذةن ولةش كيَشى كيلؤ لة هةر ئةندازةى طرةم بة ١ـــ١/٤

                                           
 ليَكدان  : ضرب: 1 
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كيلؤطرام كيَشى لةش.  ةندازةى هةرئ طرةم بة ٢ـــ١/٥ةطةلَ دبةرامبةرة 
 خراث نية بزانني بة و قازاجنة دا زؤر بةلةش ثاراستنى خانةكانى ئارذيَنني لة

 دةكةوىَ.دا زةبرى ويPEMَ ئةسيد فوليك لة كارايى وكارهيَنان
 

 طؤشتةكان:
و ةوابوك طؤشتةكانن، بة زةين دادىَ، شتيَك كة دا يةكةمؤتنيباسى ثرِ لة

 بىَ واكضماسى خواردنيَكى زؤر  ماسى زياتر ثيَشنيار دةكرىَ.و طؤشتى قةل
ةورى ) ديارة ضخبورىَ جار حةوتوودا دوو كةم لة دةبىَ الني كةلَكة و بة عةيب و

 ةلَكووب، ثخرا و جةستة نةكيَ، بؤ ضةورى نيةكانى ديكةاسى جياواز لة ضةورىم
رؤظيَك و هةر م بؤ دنى ماسىواتة، خوار، كةو خويَنيش دادةبةزيَنىَيَؤلَى نكؤليسرتِ

زى دنى هيَكريَززؤر ثيَويستة و تةنانةت بؤ بةه طةليَكنةخؤش وةهابة تايبةت بؤ 
 سيَكسى ثياوان زؤر بة قازاجنة. وةرطيَرِ(.

 هَيلكة)ختم مرغ(:

 ةى كةةخؤشاننئةو  خواردنى بؤ و ثرِؤتينة هيَلكة يةكيَك لةسةرضاوة باشةكانى
 و سست تووشى دةكةن و ثةرِيةكةيان تيَةخؤشىدةورةى ضاك بوونةوةى دواى ن

 يَلكة،لة ه طرتنكاتى كةلَك وةرلةدةبىَ  قازاجنة. بة زؤر ،الوازى جةستةيى بوون
مان يحةتنارا تووشى يةكةىضةورى توانايى جةرطمان لةبةرضاو بىَ تاكوو رِيَذةى

وونة ب كبد(بةو كةسانةى  كة تووشى نارةحةتى جةرط) كةوابوو ثيَشنيار .نةكا
رة بؤ نووةو سئديارة  هيَلكة نةخؤن. لة سىَ دانة حةوتوودا زياتر دةكرىَ كة لة

و ةكوآلنسثيَنةى  )ضونكةوخواردنى سثيَنةى كوآل وخواردنى زةرديَنةكةيةتى
ؤراك خ دانىدةبيَتة هؤى دةست تيَوةر وى ئاويدين تيَداية كةانبة ماددةيةكى

 .حةوتوودا قةيناكا ك لةرِيَذةية هةرطةلَ ظيتامينى بيؤتني( بةةد
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 شري:
راكى بةدخؤ ثيَشطريى لة بؤ دةولَةمةند سةرضاوةيةكى ثرِؤتينى باش و  وةكوو

 ضكيَكىةلَ كةوةطد كةوابوو هةولَ بدةن رِؤذانة ثةرداخيَك شري قازاجنة، بة زؤر
 خورما خبؤن. ضيَشت خؤرى هةنطوين يان دوو دانة

 نيسك)عدس(:
 تني،ة ثرِؤجياواز ل و وة باشةكانى ثرِؤتينةسةرضا ديكة لة نيسكيش يةكيَكى

 يتوون،ؤنى زةةطةلَ رِدو كوآل نيسكى ةطةلَة.د سيؤميشىيويتامني ب، ئاسن و كةل
  وزةية. ثرِ خواردنيَكى تةواو و

 يةكان:ضةورى: ٣
وى انكان هةية بةية1ىضةورترشة بة كؤمةلَيَك لة  ثيَويستى ـجةستةى مرؤظ

 و خؤى دروستيان ناكا لةش بؤ كة EFA2 انثيَويستةكان ي يةىضةور ترشة
 رِؤنى زةيتوون، لة يانةترشة ضةورىئةم  خواردنةوة دابني بكريَن. لة رِيَطاى دةبىَ
ساردةكان وةك،  تايبةت ماسى ئاوة بة جؤرةكانى ماسى و رِؤنى سؤيا طويَز،

ةم ئةطةر بةرِيَذةيةكى ك و دا هةيةتؤن ساملؤن و ساردين، ،(الآقزل  خاتوونةك)
 دةبىَ كة يةكانية ثيَويستىترشة ضةورى تووشى ئالَؤزى لة مرؤظةكة بربيَن، بةكار

 لة دا دةبيندرىَ.يةكاننةخؤشة ئيدزى لةنيَو يةنةزمىبىَ وشثرِيَوى ئةم
ئةم  قازاجنة.بة زؤر MCT3 ضةورى كةلَك وةرطرتن لة تووشبووانى ئيدز

ئةم  دا دةفرؤشرىَ.لة دةرماخنانةكان و دا هةيةرِؤنى نارطيل ويَلةن يانةضةورى
خواردنةكةى كؤنرتِؤلَ  رِيَذةى دةبىَ ية وتوانةوة ن بة يانثيَويستى يانةضةورى
 يةويةكانى نيثيَويستى يةضةورىترشة ية، ضةورى هةروةها ئةم جؤرة بكرىَ.
ترشة  رِؤنى ماسى يان لة كةلَك وةرطرتن لة .يَنبرب دا بةكارLCT4طةلَ ةد دةبىَ

                                           
 اسيدهاى ضرب : ترشة ضةورى يةكان. و. :  1 
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بة  3 ضونكة ئؤميَطا ،دةكا كارايى ثاراسنت ضاكرت 3 يةكانى ئؤميَطاضةورى
 تر ئاوساوى كةم دةكاتةوة.يادا ز6 ةطةلَ ئؤميَطادبةراورد 

 
 :كانيةىمةنشلة: ٤

 

ة ديك نىكان وةك مرؤظةكايةمةنبة شلة دا ثيَويستىئيدزيش تووشبووانى لة
شانةوة رِ ضوون،كة تووشى زط رِؤذدا(، مةطةر ئةوةى ثةرداخ لة ١٢ تا ٨) واية
 ادةسلة تمان بة، ثيَويسوايثلةيةك  قةدةر بةرزبوونةوةى هةر بة .بيَبوو ياو يان
    هةية. زياتر ىؤتينرِث ١٠ داةسلة ووزة ١٣
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 (2)يدزدااثيَدان لة تووشبووانى ئخؤراك 
 

ى بؤ ستثيَوي ثرِؤتينى ووزة لةبةشى يةكةمى ئةم بابةتةدا سةبارةت بة
ة تامينلةم بةشةدا سةبارةت بة ظي نةخؤشة ئيدزىيةكان بامسان ليَوةكرد.

 ئةم نةخؤشانة باس دةكةين. يةكانىثيَويستى
 

 لف( ظيتامينةكان:ةئ
ينطيى طر يةكانكانزايى ماددة وهيَنانى ويتامنيبةكار يدزدا،ائ تووشبووانى لة
واردنى لة خ ينةوة كةيةكان ديَنئيدزى نةخؤشة هةية. كةوابوو وةبري زؤرى

دذة  بة نةكةن. ثيَويستى تووشبووانى ئيدز ميوة ضاوثؤشى وسةوزة
زؤر  C ظيتامني (، وA ويتامني بيَتاكارؤتني)دروستكةرىوةك،  كانىئؤكسيدة
 ىك رِؤنةوضكيَةطةلَ كد ثةرداخيَك ئاوى طيَزةر كةوابوو خواردنى سةرىَ.دةضيَتة
 تةطةيةنيَاوةكان بدةتوانىَ ويتامينة ناوبر دارِؤذيك( نا ئاو ليمؤ)رِؤذ وزةيتوون

 :ئةم ظيتامينانة بريتني لة ترىو باقى سةرضاوةكانى لةشى مرؤظةكة
 

 ( بَيتا كارؤتني:١
 دايةو روشتس لة كة ئؤكسيدةكانةبةهيَزترين دذة لة ئةم دذةئؤكسيدانة يةكيَك

 لة هةروةها ىَ.طيَزةردا دةست دةكةو لة بةزؤرى و ، Aدا دةبيَتة ظيتامنيلة لةش
ث طري و خاس()كاهوو ى قةيسى، قةيسى، ثةتاتة، سثيَناخ، كالَةك، كوولةكة،طةآل

 دا هةية.فووت
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 )ئةسيد ئةسكؤربيك(:C ظيتامني ( ٢
كة  ةئةم ويتامين كةم دةكاتةوة. ئيدز سةندنى ظايرؤسىثةرة C ويتامني
ةماتة، ت دا هةية.سةوزى ميوةو زؤر لة ئؤكسيدةكانة، بةرِيَذةيةكىدذة يةكيَك لة

 ... و بيبار نارنطى، ترش، ثرتةقالَ و كةلةم، ليمؤى شريين، ليمؤى ،نووسمةعدة
، نى شووتىخواردكةوابوو،  طرينطةكانى ئةم ظيتامينةن.هةرة سةرضاوة لة هتد،

 لَىطو دوو،كة ثةتاتة، بامية، وت، ثرتةقالَ، تووت فةرِةنطى،وطريث ف ،كةلةم
 نيار دةكرىَ.كالَ ثيَش تةماتةى كةلةم و
 هتد، ... وهةجنن هةجنن كردن وكوتان، سةهؤلَ بةسنت ليَنان، كردن، ورد
 نيى ويتامزؤر بوونةوةى رِيَذةيةكى هؤى كةم ميوةو سةوزةكان دةبيَتة لةسةر

C. ؤن.بياخن كالَى جيَطايةى كة دةكرىَ هةولَ بدةن بة ئةو كةواتة تا 

 ) تؤكؤفِرؤَل(:E( ظيتامني ٣
دذى  يَكسى،يى سواتة بؤبةهيَزبوونى توانا ويتامينى طةجنيَتى بة ئةم ظيتامينة

و نين دةناسئافرةتا مانطانةى خوىل لة بةر يةكانىئالَؤزى وثريى دذى ،نةزؤكى
نى رِؤ يا،سؤ ؤنىرِ طةمنةشامى، لة رِؤنى ثيَويستةكان كةظيتامينة هةرة يةكيَكة لة

 بةهؤى مبةآل هةية. داو طةمن زطويَ طولَةبةرِؤذة، بادةم زةمينى، كوجنى و طةمن،
 ىك هاتنثيَ ؤىه زؤرى دةبيَتة دا، خواردنىو ضةورىيَنلة توانةوةى ئةم ويتامينة

 ةب،وةى حشيَ بة خواردنى ئةم ويتامينة لة كةوابوو، .دالة لةش ذاراوى بوون
ى اردنانةخو ئةو م ضونكةبةآل ن،بةرضاو بطريةكةى لةقاميكارى اليةنى دةبىَ

ةية مةسةل ، ئةوبوون ذاراوىهؤى  نني كة ببنة زؤر يان تيَداية هيَندةE ويتامني
و ىيا ضةوربةآلم بةو هؤية كة تةواوى سةرضاوةكانى تةن نية. نيطةرانى جيَى

 ن.ةبىَ لة زؤر خواردنيان دوورى بكةرِؤنةكانن، د
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 :B ب( ظيتامينةكانى طرووثى

واناى ت هيَزو روةهاهة وزؤرخواردن  ئةم طرووثة ئيشتياى ويتامينةكانى
 سةر. جةستةيى مرؤظيش دةبةنة

 

 )تيامني(:         B1 ويتامني: ١

طةمن  ىسؤ نج،بري نان، ،ةكانطؤشت لة دةلَيَن،ئةم ظيتامينة كة تيامينيشى ثىَ
 دا بةهؤىتىهةآلؤذرِ ئيَمةى يةوة لةنيَوبةخؤشى دانةويَلَةدا دةست دةكةوىَ. ... و

 لة ىَ،ابني دةكرلةش د زؤر بؤ ئاستيَكى م ويتامينة تاثيوازةوة ئة و سري خواردنى
هؤى  دةبيَتة كة هةية (،Alicin 2)٢ ثيوازدا ئاليسينى و سري بةر ئةوةى لةنيَو

 ماسى و ضايى زؤرى خواردنى م بة ثيَضةوانةةآلب ئةو ويتامينة. زؤرى هةلَمذينى
ى تياميناز"" ضونكة ،ويتامينة ئةو بوونةوةى رِيَذةى كةم هؤى دةبنة نةكوآلو

نة ةبدؤريان زتيامينة و، خواردنى  كردنةوةىشي دا هؤكارىاستىلةرِ تيَداية كة
لة  ةرينط كط كىرِؤلَيَئةم ويتامينة سةرةرِاى  دا.هؤى كةمى ئةم ويتامينة لة لةش

 و سرتيَس بوونةوةى بؤ كةم هؤكاريَكيشة دا هةيةتى،لةش بةرطريى كؤئةندامى
ساغ  كةسانى يان تيَداية بؤ B1ةو خواردنانةى ويتامنيكةواتة ئ رِاوكىَ.دلَة

 اقيت بوون،لَاك كارى سرتيَس خولَقيَنى وةك منهيَنديَ بةتايبةت ئةوانةى
يَشة، يان لةثهتد ... وشؤفريى زانكؤ، دةورةى و قوتاخبانة كردنةوةكانى

ؤى تة هياد بكةين كة كةمى ئةم ظيتامينة دةبيَنابىَ ئةوةش لة ثيَويستة.
امى و كؤئةندضوونى تةنيشتة دةمارةكانو هةروةها تيَكخؤشى بيَرى بيَرىنة

 هةرس و هةوكردنى دةمارةكان. 
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 )ِريبؤفالوين(:B2ويتامني : ٢
 اطرتنىلة رِ رضاوىبة زؤر رِؤلَيَكى دةلَيَن،كة رِيبؤفالوينيشى ثىَ ئةم ويتامينة

 ؤب كة د"ؤكلؤرِايرِؤبني هايدرِ "ديَزؤكسى دةرمانى دا هةية.لةش بارودؤخى
يشانةكانى ن دةباتة سةرىَ.  B2 ويتامني ، ثيَويستىديَ ئيدز بةكار دةرمانى

 (،Cheilosisزمان) ودةم وليَوةكان قةلَشينى وكةميى ئةم ويتامينة، برين
 شيَنةىكارى رِةرِةنط بوونى رِوو ، ثرِتنها ضاو لة هةلَدانى ثيَستى لووت، ئاو

 ةل و نيَو ضاوبوونى شتيَك لة، هةست كردن بةضاو ضاو، برينى رِةشيَنةى
 ية.دا كةم خويَنىنيهايةت

 ،يةكانايطي خؤراكة كةباب، جةرط و بريتني لة: سةرضاوةكانى ئةم ويتامينة
 )ئةو لَشري، نيشاستة، رِيشاخؤراكانةى وةك، شريةمةنيةكان. ئةو  وسةوزة
هؤى  و دةبيَتةدةست دةكةوىَ زؤرى دا بةاتةكانوةسةوز ميوةو لة كة شتةى

 )قةندى كتؤزو ال (fiber)دةلَيَن فيرب ثيَى ويةكانيخؤراك هةرس كردنى ثامشاوة
 نيَوينة لةويتام و، سةنتيَزى ئةم ئةو ويتامينةيان تيَدا دةست دةكةوىَ شري(، كة

ةم لى كةم ذةيةكيةكانى رِخيؤلة رِيَسةرىَ، ضونكة باكرتى دا دةباتةرِخيؤلَةكان
 دةكةن. ظيتامينة دروست

 )ثرييدؤكسني(:B6 ويتامني: ٣

 ،الَةكك سثى، ماسى، مريشك، طةمنةشامى، مؤز، تووت فةرِةنطى، طؤشتى لة
ؤز، م ناخ،سثيَ بةشيَوةيةكى طشتى دا هةية.و سثيَناخ تةماتة، ثةتاتة ثاقلة،
 .يَردريَندةذم خؤراكى ئةم ويتامينة باشرتين سةرضاوةىوةك،  ماسى و ثةتاتة

 .دةكا يادئةم ويتامينة ز ثيَويستى نيازيد""ئيزؤ دةرمانى
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 )سيانؤكووباالمني(:B12 ويتامني: ٤
 ةخؤش لةن تةمةنى ئةطةر هيَلكةدا هةية. زةرديَنةى وماسى طؤشت، جةرط، لة

بةم  ىدا ثيَويستى زياترهةرس كردن كؤئةندامىبةهؤى ناتةواوى لة  بىَ، سةرةوة
 ويتامينةية.

 

 :(M)ويتامني فوليك ئةسيد ج(
يةكةى كارايى وبردن (دا بةكارPEM) بةدخؤراكيى ثرِؤتني ـــ ئيَنيَرِذى لة

 هيَز يتامينةئةم و ضونكة دةضيَتة سةرىَ، يةكةشىو ثيَويستى دةكةوىَيَزةبرى و
 طؤشت ،رتةقالَث ئاوى سةرىَ. ئةم ويتامينة لة سثيَناخ، تواناي جةستة دةباتة و

 ثةنريدا هةية. و رط، شريكا برية، طويَرةكة، تايبةت طؤشتى بة
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 يدز و بذيوى بة شريى دايكائ

  
 بة دايكى تووشبوولة نةى كةمندآل ئةو (٣/١سيَى) نزيكةى يةك لةسةر

 بوون يان دةورانىمندالَ كاتى ،ادلة دةورانى سكثرِى ئيدز بوون، نةخؤشى
 بوون.ية شريثيَدان تووشى ئةو نةخؤشى

 سالَى ١٥ تةمةنى ذيَر مندالَى هةزار ٨٠٠ ةىرِيَذ زايينى، ى٢٠٠١ لةسالَى
يَطاى رِ يان لة٩٠ا لةسةد دةست نيشان كران كة نزيكةى يدزائ تووشبوو بة

بوو لة لةدايك نىمنداآل لةسةدى ٣٥ تا ١٥ نزيكةى بوون.دايكيانةوة تووش
 وونبوون تيَوةطالمندالَ سكثرِى يان كاتى كاتىئيدز،  لة تووشبوو بة دايكانى
 ية بوون.نةخؤشى ئةو كاتى شريثيَدان تووشىلةسةديان لة ١٥ نزيكةى

 
ى يدز لة دةورانادةضَى طواستنةوةى ظايرؤسى ئوَي ئةو هؤيانةى كة

 بريتني لة: شريثَيدان كةم كةنةوة،
 شريثيَدان. بوونةوةى دةورانى كةم  (1
 .دامانطةكانى يةكةم دايك لة بةرتةسك كردنةوةى ثيَدانى شريى  (2
 .دةرمانى طريوطرفتةكانى مةمك وثيَشطريى  (3
 .داشريثيَدان ماوةى لة HIV ضلَكى بوون بةلة تووش ثيَشطريى  (4
  .دةمى مندالَةكة ويَبرينى ن خيَراى برين و دةرمانى  (5
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 نةوةى دةورانى شريثَيدان بة منداَل:دكر : كةم1
 

وة ردان خوائيدز، شريي بة تووشبوو دايكىلة زؤر ماوةيةكى نةى بؤمنداآل ئةو
بوون تووش ئةطةرى وة كةاديرت زياتريان هةية. بوون بة ضلَكيَكىئةطةرى تووش

وة، خوارد مانط شريى دايكيان ٦ ماوةى بؤ نةدا كةآللةو مندا يةنةخؤشى بةو
 ة.ن  خواردوسالَ شريى دايكيا ٢ ماوةى كة بؤ ئةو منداآلنةنسيَى  يةك لةسةر

 

 دا:كةملة مانطةكانى يةنى شريى دايك : بةرتةسك كردنةوةى ثَيدا2
 

 دز،ئي بة وشبووتو تايبةت دايكانىبة دايك، شريى ويَيةكانى نهؤكارة ثاريَزراوى
 ثيَىةب كةدا.طرى لةش لة بةرامبةر ئةم ضلَرتواناى بة ضوونةسةرى هؤى دةبيَتة

بوون ووشطةرى تئافريقا دةركةوتووة ئة باشوورى ئاكامةكانى ليَكؤلَينةوةيةك لة
 ة، لةيان خواردودايك لة شريى مانط كةمرت ٣ بؤ ماوةى نةدا كةمنداآل وبة ضلَك لة

كةلَكيان  ... ميوةو ئاو، ئاوديكةى وةك،  لة خؤراكى كة نةىئةو منداآل ضاو
 كةمرتة. وةرطرتووة،

 

 يةكانى مةمك:رمانى نةخؤشىدة : ثَيشطريى و3
 هؤى نةةبمةمك د طريوطرفتةكانى ديكةى مةمك و برينى طؤى ئاوسانى مةمك،

 .HIV رِيَذةى طواستنةوةى ظايرؤسى ضوونةسةرى
 

 دا:ندالة ماوةى شري ثَي  HIVضَلكى بوون بة: ثَيشطريى لة تووش4
 ةطةرىهؤى ضوونةسةرى ئ دا دةبيَتةشريدان ماوةى ضلَك لة بوون بةتووش

HIV. 
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 و دةمى منداَلةكة:َي: دةرمانى خَيراى برينى ن5
 ةستةى.و جيَن هؤى طواستنةوةى ظايرؤسةكة بؤ بيَتةودةمى مندالَ دةيَن برينى

 
 

 و ِرَيكخراوى ثَيشنيارةكانى ِرَيكخراوى تةندروستى جيهانى
بة ِرَيكخراوى نةتةوة سةر ىمنداآلن  ثشتيوانى لة

 ( لة ثَيوةندى UNICEF)يةكطرتووةكان
 دا:طةَل خواردنى شريى دايكةد

 
 بوون بةوتووش كةسانةى كة ونةبوون يان ئة ئيدز ذنانةى تووشى ئةو  (١

ندالَةكةيان مبة  مانط شري ٦ تا نةكراوةتةوة، دةبىَ يةيان تيَدا يةكالنةخؤشى
دا دوايي انطىم ٦ تا ٤ لة هةية، ثيَدانيان دريَذةى شري طةلَ ئةوةى كةةد وبدةن

 . ريَذةى هةبيَددةبىَ  سالَى ٢ تا ئةم رِةوتة خواردنى ديكةش بدةنة منالَةكة كة
قازاجنةكانى  وبابةت مةترسى لة HIV تووشبوو بة هةموو دايكانى  (٢

 بؤ ويستةثيَ و رِاويَذكارى هةية مندالَةوة، ثيَويستيان بة بذيَوىرِيَطاكانى 
 رتنط ويَستو دواى هةلَبكريَن طوجناو رِيَنويَنى و هةلَبذاردنى رِيَطايةكى لةبار

 بكريَ.ىلَ يان ثشتيوانى
 ،و لَةكةمندا ةدايك دةدريَت جياتى شريى خؤراكانةى لة ةوكاتيَك ثيَدانى ئ  (٣

كةم  الني وبدرىَدايكى ثيَ دا تةنيا شريىيةكةم كيَشا، ثيَويستة لة مانطى دريَذةى
  .يَب شريى دايكى يةكةىخؤراكة سةرةكى يةكةمى تةمةنى مانطى بؤ

ان خؤي شريى و بةبوون ئيدز نةخؤشى دايكانةى تووشى بابةت ئةو لة  (٤
 ثيَشطريى لة شريثيَدان بؤ دروستى دةكةن، دةبىَ لة شيَوةى مندالَةكةيان بةخيَو
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 بن و دلَنيا ضلَك كردنى مةمك و... مةمك، طؤى برينىمةمك وةك،  طريوطرفتةكانى
 ئةم طريوطرفتانةدا بة ثةلة دةرمان بكريَن. كاتى سةرهةلَدانىلة

 مندالَ، ةبرِيَطاى شريدان  لة HIV طواستنةوةى كةم طةياندنى الني بة  (٥
طةلَ ةد يةكانى كةمةترسى و ى مرؤظةكةيثيَطةى مةدةن ناوضةكة، دةبىَ بارودؤخى

 ضاوبةدخؤراكى لةبةر زؤربةى ضلَكةكان، وةك، ىديكة دةستكردى خؤراكى
 بطرييَن.

 دةبىَ ةيان،مندالَةك خؤيان دةدةن بة شريى كة ئيدز بة دايكانى تووشبوو  (٦
 وىبذيَو ىئاكامةكانى زةرةرهيَنةر ثيَشطريى لة رِينةوة، بؤب شري كاتى لة
 ريَن.و ثشتيوانى بك مةتى مةمكيان رِيَنويَنىثاراستنى سآل و دةروونى

اوةيةك ميان  بة مندالَةكةى نادا شري ،HIV بة كاتيَك دايكى توشبوو  (٧
 ؤطرامىثرِ لة دلَنيايى ىلَ بربِيَتةوة، بؤ لةدايك بوونى كؤرثةكةى، شريى دواى

 يَويستى بةث سالَى يةكةمى ذياني كؤرثةكةدا  ٢ كةم لة خؤراكى جيَطرةوة الني
 رِاويَذكردن هةية.

 ويةكانية ثزشكىضاوةديَرى دةبىَ دةستيان بة ئيدز تووشبوو بة ذنانى  (٨
 ويةكانتىية زانسثشتيوانيى ناوةندو دامةزراوةكانى رِيَكخةرى بةرنامة خؤراكى

 .ابطكارييةكانى بنةمالَةيى رِابنياتة رِاويَذ
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 يةكانبنةما سةرةكى و سرتاتيذى
 

هؤى نةخؤشى بة ونةمان طةلَ مةترسيى مةرط وةد ،يان HIVيةكانىمةترسى
ردن امبةر مبةر ةمندالَةكة ل وة. شريى دايك،درانسةنطيَهةلَ دايك دانى شريىنةثيَ
تر نىزؤربةى ضلَكةكا وشانهةناسةكيَ كؤئةندامىضلَكةكانى  ضوون،ئاكامى سك لة

ية يةكان، ثيَويستىية خؤراكىثيَويستى دايك جياواز لة دةثاريَزىَ. شريى
 ىَ.ديَن دا وةدىذيانى مانطى يةكةمى تايبةت لةيةكانى مندالَيش بةدةروونى

 شكةوتووةكان،تة تازة ثيَوآل تايبةت لة بة HIVدايكانى تووشبوو بة  كةوابوو بؤ
 ريىش شك وو شري وةك شريى دايك يان جيَطرةوةكانى شريى يَدانىث برِياردان بؤ

 ؤب  HIVطواستنةوةى ئةطةرىشريى دايك  دا كةحالَيَكلة مانطا زؤر دذوارة،
 يةكانى كةمةترسى شري، خواردنى جيَطرةوةكانى دةباتة سةرىَ. %١٥ مندالَةكة

 دامىكؤئةن ضلَكةكانى ضوون وسكيةكانى وةك، ضلَكى يةلة ئاكامى نةخؤشى
 .ت دةكاقا ٦مندالَةكةدا  مانطى يةكةمى ذيانى ٢ مةوداى هةناسةكيَشان لة

بني ايى داان تواندان ي حالَى طةشةكردنلة تانىلة وآل دايكانةى لةو ذمارةيةكى زؤر
 ةئاماد خاويَن بؤ ئاوى نية يان دةستيان بة خؤيان كردنى جيَطرةوةى شريى

 بة مندالَ ةبدايك  دا، نةدانى شريىةى كؤمةلَطاكانزؤرب هةروةها لة .كردنى رِاناطا
 و وضةلَةمةتةنططةلَ زؤر ةدبووة  HIVدايكيَك كة تووشى  دةزانن. عةيب وعار

 ةطةرىئ و وةىمانة زيندوو ومةتىبابةت سآل ويَنة لةبؤ كةندوكؤسث بةرةورِووية.
تة و طريوطرفمندالَةكةى رِيَطاى شريةكةيةوة بؤ ضلَك لة طواستنةوةى
 ثيَش، ةبة مندالَةكةى، ديَت خؤى هؤى نةدانى شريىبة يةكان كةتةندروستى
 نيطةرانة. 
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 دا !HIV  يةكةم  سةركةوتنى مرؤظيَك بة سةر ظايرؤسى

  
ر سةةببىَ كةلَك وةرطرتن لة دةرمان، ثياويَكى طةجنى ئيسكاتلةندى بة

 ى خؤىسآلمةت سةرلةنوىَدةست هيَنا و دا سةركةوتنى بةHIVظايرؤسى 
 رِاطةيةنةرة ،٢٠٠٥ نوامربى ى١٤ ةشةممرِؤذى يةك وةدةست هيَناوة.

ى جنطة كىياويَئينطلستان ث وكردةوة كة لةآليةكانى ئورووثا هةوالَيَكيان بطشتى
ا د HIVظايرؤسى سةردةرمان بة كةلَك وةرطرتن لة بىَبة ئيسكاتلةندى
ثشت  ةوالَةهدروستى ئةم  يةوةزانستى اليةن ناوةنديَكىئةطةر لة سةركةوتووة.

دا زيشكىث وارىبرِووى زانايانى ةبدةتوانىَ دةالقةيةكى هيوا  رِاست بكريَتةوة،
 ك بؤةرمانيَكةسة، د لةشى ئةو ليَكؤلَينةوةى سيستةمى رِيَطاى بكاتةوة تا لة

 بدؤزنةوة. يدزاوبردنى نةخؤشيى ئيَلةن
 ئاغاى  HIVكردنةوةىمى تاقيوةآل ،دا٢٠٠٢ سالَى ئاطؤستى لةمانطى

تريان كردنةوةيةكى تاقي ئةريَنى بوو، ضواردة مانط دواتر سيمثسوَن" "ئاندروَ
ويَنة بؤ اريى،تاقيك كةرِةت دانى سىَئةجنام دواىبة دا.لةسةر خويَنةكةى ئةجنام

 نيَوةئيرت ل"، ئيدديعا بكا ناوبراو دةتوانىَ هةنووكة، DNA تيَستيَكى
ةكةم ي سيمثسون" "اندرو ."ضاك بؤتةوة و نية HIV دا ظايرؤسىخويَنةكةى

 بةرةوة. اك بؤتان، ضبة فةرِمى رِاطةيةندراوة بىَ بةكارهيَنانى دةرم بووة كة ـمرؤظ
اتر م دوآلبة و،ئةمريكايى شتيَكى واى باس كردبو لةو وةرزشكاريَكى رِةش ثيَستى

 ة.وةرطرتو بةهيَز كةلَكى دةركةوت لة دةرمانى ثيَشكةوتوو و
 اتر بؤزي وةىة بؤ تويَذينةكردو داوايان ليَ "سيمثسون"، رةكانى ئاغاىوكتود

 .يان بكاهاوكارى HIV بؤ  ضارةى طوجناودؤزينةوةى  رِيَطا دان بةيارمةتى
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 او دةلَىَ:ناوبر  لةندةنة. دانيشتووى وسالَ تةمةنيةتى ٢٥ سيمثسون" "اندرو

 ور ترسيَنةرةزؤ )ئيدز(HIV رضةندهة ضاك بوومةتةوة. نية كة من ثيَم سةير"ـــ 
سؤن سيمث ". ئاغاىدا ثيَك هيَناوةمن زؤر سةيرى لة ئةم مةسةلةية هةستيَكى

وةى دؤزينة يارمةتى بة ونةخؤشةكان خؤى بؤ ثشتيوانى لة كاتى دةيةوىَ
 .ئيدز تةرخان بكا نةخؤشى دةرمانى
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 دائيَران لة يةكانكلينيكة سىَ طؤشةي
 
دا نئيَرا ةطؤشةييةكان لسىَ طوزارىيةكانى كلينيكةخزمةت و ضاالكى ؤنيةتىض

دى ى ناوةنكلينيك ثةرشتىسةر زادة،كتؤر عةىل مةلةكوطةلَ دةدوتوويَذيَك  لة
تانى وآل لة طةلَ ئيدزةدبةربةرةكانىَ  ورِؤذئاواى تاران تيَكؤشان تةندروستى

 .يةيَطؤرِ دا لةطرووثة جؤراوجؤرةكان وذتويَ ونيَو ضنيلة ناوضةكة، فارسى زمانى
 دةست ،رةكانناديا وية ديارهةموو ضاالكى لةم بةشةدا سةرةرِاى رِيَزدانان بؤ

  يةكةم ضؤنيةتى تيَكؤشانيان. وطؤشةكاندةكةين بة ناساندنى كلينيكة سىَ
 بة، و كرماشان دامةزرا لة ،٢٠٠٠ دا سالَىئيَران طؤشة لةكلينيكى سىَ

دا يَرانلة ئ ئيدز يةكانىدةرمانى كلينيكة رِينى كات وةك ستانداريَك  بؤثةتيَ
 .وةدامةزراند

 وثيَشطريى رِاويَذكردن، رِاهيَنان، ضوارضيَوةى، ضاالكيى ئةم ناوةندة لة
 سىَ رِةهةندى: دةرمان لة

 ،يةكانية سيَكسىنةخؤشى ( لفةئ
  ،ـــ ئيدزHIV  ( ب
 ةنةوة ببةم بؤكراوة. هةر ثيَناسة ،كانسرِكةرة بةكارهيَنانى ماددة ( ج

 .نوارسطؤشةكان ناسىَ كلينيكة
 ،طرتووةو كلينيكانة لةبةرضاو ئةم جؤرة بؤ ئيَران بوودجةيةكى دةولَةتى

 كةسانةى سةردانى ئةو كردنةوةكانى تاقي ودةرمانى مةخارجيى هةموو خةرج و
 ئةو ئةم ناوةندة بؤ يةكانىطوزارى. كةوابوو تةواوى خزمةتدابني دةكا ،دةكةن

وةرطرتنى هيض خةرجيَك بؤيان  بىَبة وخؤرِايى كةسانةى سةردانى دةكةن بة
دةبن  شيَوةى نهيَنى يةكان بةطوزارىكة خزمةت جيَطاى سةرجنة ئةجنام دةدرىَ.
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واتة نةخؤش  بناسيَنىَ. خؤى دا كة نةيةويَكاتيَكنةناسانى نةخؤش لة بؤ
 . يةكيَك لةم ناوةندةبة ناساندن ناكريَ ناضار ويَنىَخؤى بناس ثيَويست ناكا

 ز،ى٢٠٠١ لة هاوينى كة طؤشةى رِؤذئاواى تارانة، سىَ كلينيكى يانة،تةندروستى
ية طوزارىخزمةت ثيَشكةش كردنى لةم كلينيكانةدا جياواز لة ة.ووبكار بة دةست

 وكردن دوورى تووشبووان لة مةبةستى ثشتيوانى كردنى ثيَويستةكان، بة
 يةكان،يةتىو كؤمةآلطشتى يةضاالكى بةشداري كردن لة هاندانيان بؤ وطؤشةطريى
 يةكان ثيَك هات.ئيدزى نةخؤشة دا ئيمكانى كؤكردنةوىئيَران لة جار بؤ يةكةم

 People living With ) كؤبوونةوةى بة ئةم كؤبوونةوانة كة

HIV/AidsـــPLWHA ) ،وا دةذين  ئيدزطةلَةد خةلَك" واتة ناسراون ،"
يةكان هان طشتى يةضاالكى بؤ ئةم طرووثة جؤراوجؤر شيَوةى بة دارِيَذراون كة

كؤبوونةوةى  وكؤرِ مسينارو مؤسيقا، منوونةى بةرنامةكانيان كؤنسيَرتى لة بدريَن.
 واكتيَب خويَندنةوة دةتوانني ن وشيَعر و زؤر كارى هونةرى كؤمةلَيَكى وجؤراوجؤر

 و هيَنديَك جار داوا لةدةضننةخؤشةكانةوة بةرِيَوة اليةن خودىلة كة ببةين،
نرخيان بة وتوويَذى باس و وبوارةش دةكرىَ كؤبوونةوة ئةو ثزيشكانى ثسثؤرِى

 ثيَك بيَنن.  بؤ
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 شيَوازيَكى نويَى دةرمانى ئيدز
    

ة ك ئةوةيةرِانى ئةو بوارة و ثسثؤهةموو هةولَةكانى زانستى ثزيشكى
ةخشن، بب كةةمرِؤظ تةمةنيَكى دريَذتر بةالنى كةم دةرمانيَكى نويَى بؤ بدؤزنةوةو 

يانةدا يىدوا ت لةمذبنيَكى ئةو دونياية خةريكن بة تايبةو قولة هةموو كةليَنبؤية 
ةم ش بدةيةكيو تا رِابريمةندانى بوارى ثزيشكى ئةلَمان زياتر لة هةولَى ئةوةدان

 اكامة طةيشتوون. ئ
سةر لة تر،ية بة ثيَضةوانةى شيَوازة باوةكانىئةم شيَوة دةرمانة نويَ

ؤظة طرتنةوةى ظايرؤسى ئيدز لة جةستةى مرِو ىلَكردنزؤرثيَشطريى لة 
 سةكة لةدان كة ظايرؤلة هةولَى ئةوةنةكردؤتةوة، بةلَكوو  دا ضرِتووشبووةكان

 كةن.بيش بةهيَز كؤئةندامى بةرطري وةهاو هةرخانةكانى نةخؤش بسرِنةوة
 ،يةة نويَيَوازو شبةبؤ يةكةم جار توانيان  لة تويَذةروانى ئةلَمانىطرووثيَك 

نانة و خاو سةرلةنوىَ ئةؤظـ دةريَننريدز لة خانةكانى ماظايرؤسى ئ جيَنى
 ببووذيَننةوة. 

ملويَن  ٣٩ر لة اتيثيَى نويَرتين رِاثؤرِتى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان زبة
ة لئيدز  خؤشيىكاتى سةرهةلَدانى نةلةكةس لة خةلَكى دونيا تووشى ئيدز بوونة. 

ؤيان يانى خطادا سىَ دةيةى رِابردوودا، نزيك بة سىَ ملويَن كةس لة تةواوى دوني
ة لسالَ بةر  دةست داوة. تاكوو دةية لةبوون بةو نةخؤشىاكامى تووشلة ئ

وى ئةو لةسةدى تةوا ١٢ية تةنيا وشبوو بةو نةخؤشىئيَستا رِيَذةى ذنانى تو
 . ٥٠ اةدلةس م هةنووكة ئةو رِيَذةية طةيوةتةنةخؤشانةى ثيَك ديَنا، بةآل

يدز بؤ نيَو لةش تاكوو كاتى سةرهةلَدانى اكاتى ضوونى ظايرؤسى ئلة
 كردنى الوازى كؤئةندامى بةرطريى لةش، تاكوو دةست ثيَ يةكة، واتةنةخؤشى
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نيَو حةشيمةتى تووشبووان بة ئيدز، هةنووكة لة ايةنىَ.خبسالَ  ١٠ ويَ دةضىَ
كة تةنيا دوو ملويَن كةس  يان بة دةرمانةميليؤن كةس ثيَويستى ٧نزيك بة 

 لةوانة دةستيان بةوةها ئيمكاناتيَك رِادةطا. 
ىَ: دا دةلَؤىخرِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة رِاثؤرِتى تازةى ساآلنةى 

يَوة تةشةنة شبة خراثرتين زايينى، ى٢٠٣٠ئيدز تاكوو سالَى  نةخؤشيى
 وىرِووبةرِومارةيةك لة وآلتةكان ذ طةشةو ثةرةسةندنةكةىو دةسيَنىَ

ةوة ى نةتتويَذينةوةيةكى ديكةى رِيَكخراوطريوطرفتيَكى جيددى دةكاتةوة. 
م دز كةبةربةرةكانى كاريطةرى ئيبىَ ةكطرتووةكان باس لةوة دةكا كة بةي

مكانى ئيياو و شرو دابني كردنى رِاهيَنانى لةباكردنةوةى هةذارى، مردنى منداآلن
اتيَكى هةر كةياتر لرِاوانةى دةرمانى ئيدز زبئةمرِؤكة ثيَويستيى ليَكةوابوو نية. 

  دةكرىَ. ديكة هةستى ثيَ
 ةلَمانئنةوةى ذيراوةى تويَدامةزى تويَذةرةوانى دوو ةثيَى ئاكامى ليَكؤلَينةوبة
 نةيَناه"، كارى هاينريش ثتة " ئةنيستيتؤى" " ووةكانى "ماكس ثالنكبة نا

روشتى ى سنزمييَكةدا ئكانى نةخؤشيدز لة خانةائ ىبؤهيَلَةوةى سرِيندةرةوةو 
ك لة يةكيَ و تةكميلىدةيكا كة ثيَناسة، ثةرةثيَدان "ناوى "رِيَكؤمبينيسبة

يةى يبةتىايية تاةوة، ئةم توانيةكانئةلَمانىاليةن تويَذةرةوة تايبةمتةندييةكانى لة
سةر تر، لةىةكانضةوانةى شيَوازة باوية بة ثيَئةم شيَوة دةرمانة نويَ ثيَداوة.

ظة ؤرةى مة جةستظايرؤسى ئيدز ل و وةرطريانىطرتنةوةىلَ ،كردن فرةثيَشطريى لة 
ة سةكة لظايرؤ دان كةنةكردؤتةوة، بةلَكوو لة هةولَى ئةوة دا ضرِبووةكانتووش

 كةن.بخانةكانى نةخؤش بسرِنةوةو هةروةها كؤئةندامى بةرطرييش بةهيَز 
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 ئاسانزميى مؤعجيزةةئ

 

ية لة ؤشىظايرؤسى ئةم نةخيدز دةرمان نةكراوة. اتاكوو ئيَستا نةخؤشيى ئ
و دةبيَتة  ى خانةكانى لةشDNAويَنةى ئةو ظايرؤسانةية كة خؤى دةطةيةنيَتة 

ة يةكيَك ل ن لةكةلَك وةرطرتيةكان بةيَذةرةوة ئةلَمانىتوبةشيَك لةو. 
ستيَك ك مقةةكان، توانيويانة وة""رِيَكؤمبينيسنزمية ةتايبةمتةندييةكانى ئ

يَدا تى كة ظايرؤسةكةى DNAبيكةنة نيَو خانةى تووشبووةوةو بةشيَك لة 
 ، دووةةو كارئنزميى رِيَكؤمبينيس دةتوانىَ دواى ةئكةنةوة. بدراوة، جيا ليَك

ةر ئةو دواية هثيَكةوة بلكيَنيَتةوة. سةرلةنوىَ  DNAسةرة جياكراوةكةى 
ر ؤفيسؤثرِ خاتةوة.دة دوورخانةية بؤ خؤى وردة وردة ظايرؤسة جيابؤوةكة 

اوى اريَزرثناسى و لة بوارى ظايرؤس " لة دامةزراوةى هاينريش ثتة"يواخيم هاوبر
لة  رةكانى،خؤى و هاوكا يةىازة نويَدةكا، هيوادارة كة ئةو شيَودا ضاالكى ناسى

ؤظة رم دةرمانى عةمةىل بؤ سالَى داهاتوودا ببيَتة شيَوةيةكى ١٠ماوةى 
 خؤيان ازةىو شيَوو هاوكارةكانى ئة "هاوبر"يدز. ابووةكان بة نةخؤشيى ئتووش

دا لة داهاتوو لة سىَ سالَىة. ورددا ئةزموون كسةر ضاندنى خانةكانلة تاقيطة و لة
ة ؤظرتة مدا تاقى دةكريَتةوةو دواى ئةوةش نؤبة دةطارة تاقيطةييةكانبوونةوة

 بووةكانى ئيدز.تووش
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 يةكةنةخؤشى بؤ كؤنرتِؤلَ كردنىشيَوازيَك 
 

كى وازيَو بوو بة شيَئةطةر ئةو شيَوازةيان جيَى طرت، "هاوبر"بة وتةى 
لة ا دةرمان كردنى نةخؤشةكان بةم شيَوةية دةبىَ كة، سةرةتدةرمانى، 

ؤسيان ى ظايرئاسةوار، وةرطرياون لة خويَن كة يانةىخانة بناغةيتاقيطةدا ئةو 
ؤ نيَو كةرةوانة باكضبة طةرِانةوةى ئةم خانة  دةكةنةوة. و خاويَنيانناهيَلَن ثيَوة

و بةو شيَوةيةى كة ستةى بةهيَز دةبىَى بةرطرى جةDNAخويَنى نةخؤشةكة، 
كى بةشيَ و سرِينةوةى ظايرؤسةكانى لةتوانايى البردنكرا، لة سةرةوة باس 

 . هاوبر دةلَىَ:لة خانةكانى نةخؤشةكةدا دةبىَ طةورة
يَو ندا لةكةؤشةئيدز لة جةستةى نةخ رِةنطة ئةم شيَوازة هةموو ظايرؤسةكانىـــ 

ك لة ة. يةكيَيةكةى قابيلى كؤنرتِؤلَ كردنو توندى نةخؤشىنةبا، بةآلم ثةرةسةندن
هاتةى ة ثيَكانى لبازدانة خيَرا و بةردةوامةكيدز، اايرؤسى ئيةكانى ظتايبةمتةندي

ةم لوجؤرى طةليَكى جؤراهاتنى ضةشنتوانايى ثيَككاريَك كة بؤماوةيى داية، 
يى نادا تواو شيَوة دةرمانة باوةكانلة بةرامبةر دةرمانظايرؤسةدا هةية و 

   خؤرِاطرى ثيَداوة. 
وةردةطرن ى ئةلَمان كةلَكى ليَننزميةى كة تويَذةرةوةكاةتايبةمتةندى ئةو ئ

يةكانى طؤرِانكاري طةلَةددا خؤى توانىَ لة زووترين كاتئةوةية كة، دة
دريَذة بة تيَكؤشانى خؤى بدا. خالَيَكى زةقى ئةم شيَوة و ظايرؤسةكةدا بطوجنيَنىَ

كةم  ،تاكوو ئيَستا بوونةكة لة ضاو شيَوة باوةكانى ، "هاوبر"دةرمانة بة وتةى 
يدز كة ئيَستاكة زؤر باوةو اباشرتين رِيَطاى كؤنرتِؤلَى نةخؤشيى ئة. خةرجرت

بؤ ضةند سالَيَك دريَذتر دةكةن، كةلَك وةرطرتن لة  هةيةو تةمةنى نةخؤشةكة
يؤرؤ خةرج هةلَ  ١٥٠٠٠ة، كة ساآلنة بؤ هةر نةخؤشيَك ضةندين دةرمان
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و كةم باشرتبوارى مادديشةوة ثيَ يةيان لةبؤية ئةو شيَوازة نويَ دةطرىَ.
 .تيَضووترة

  
 
 

 وةرطرياوةكان: سةرضاوة كةلَك ليَ
 
١)               WWW.Aids-ir.org 

٢)                      WWW.Tebyan.net 

٣)                  WWW.Zanan.co.ir 

٤)                       WWW.Unicef.org 

٥)                      WWW.Irib.ir 
 يدز.ئ ت بةيةكطرتووةكان سةبارةنةى رِيَكخراوى نةتةوةرِاثؤرتى ساآل(   ٦
 

http://www.aids-ir.org/
http://www.tebyan.net/
http://www.zanan.co.ir/
http://www.unicef.org/
http://www.irib.ir/
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