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ثيَشةكى:
ديارة نةخؤشيى ئايدز زؤر لةوة بةربآلو و ئالَؤزترة ،وةك ئةوةى كة ليَرةدا
هاتووة ،بةآلم نابىَ حاشا لةوةش بكةين كة نةخؤشىيةكى بةو هةموو
طرينطىيةى كة هةية ،بلَيَني لة وآلتةكةى ئيَمةدا كةسى واى ىلَ نية كة تووشى ئةو
نةخؤشىية مالَويَرانكةرة نةبووبىَ .بؤية هةم شاردنةوةى زةرةريَكى طةورةية بؤ
كؤمةلَطاكةمان و هةميش كآلو سةر خؤمان دةنيَني كة شتيَكى وا بكةين .لةوةش
طرينطرت ئةركى هةموو ئةو دوكتورو ثسثؤرِانةى بوارى ثزيشكىية كة زياتر لةو
جؤرة نةخؤشيانة بكؤلَنةوةو ئاسةوارة باش و خراثةكانى بة خةلَكةكةيان
رِابطةيةنن نةك ئةوةى ليَيانى وةشارن! شتيَكى ديكةى كة زؤر دةميَكة ثيَوةم
بيلَيَم و بآلوى بكةمةوة ،ئةويش ئةوةية بةداخةوة لة وآلتة بةآلليَدراوةكةى كوردى
بىَبةش لةهةر جؤرة ماف و ئازادييةك ،ئةوةية كة دوكتورو ثسثؤرِانى بوارى
زانستى ثزيشكى زؤر خؤ لة بوارى نووسني و ليَكؤلَينةوةى زانستى نادةن و خؤى
ليَ دةبويَرن ،ئةويش بةرِاستى ئى نةشارةزاييان نية ،بةلَكوو زياتر ئى تةماحة،
تةماح بةو ماناية كة لةبةر ثرِ كارى رِؤذانةيان و وةدواكةوتنى مادديات ،سةر
ناثرِذيَن كة وةشويَن زانستةكةيان كةون و الني كةم شتى نويَى ىلَ بآلو بكةنةوة.
بةداخةوة ئيَستاش دةبينني زؤر لة نةخؤشينةكان بة جوانى بؤ خةلَكةكةمان
رِوون نةكراوةتةوة ،يان ئةوةتا بةرِاستى بآلوكراوةى زانستى ثزيشكى وةك
ثةرتووك هةر زؤر كةمة و جارى واية تويَخت دةضىَ شتيَكى ئةوتؤت دةست
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ناكةوىَ .بؤية جيَطاى خؤيةتى طلةيى لةو ثسثؤرِانة بكةين كة خؤى ىلَ نادةنو خؤ
دةشارنةوة .بةو هيواية لةمةودوا زياتر طرينطى بة بوارى زانستى ثزيشكى بة
زمانى كوردى بدةن و ئةدةبياتى كورديشى لةو بوارةدا ثيَ دةولَةمةندتر بكةن.
منيش ليَرةدا بة حوكمى كارةكم و هؤطريم بة كاروبارى بوارى ثزيشكى ،ئةم
ثةرتووكة ضووكةلَةية كة لةسةر نةخؤشيى ئايدز نووسراوةو زؤر شتى بةنرخى
تيَداية و لة سايتم وةرطرتووة ،وةرم طيَرِاوةتةوة سةر زمانى شريينى كوردى.
ديارة شتيَكى كةمة بةآلم زؤر ثوختة ،تةواوى ئةو شتانةى كة هةموو كةس دةبىَ
لةسةر ئةو نةخؤشىية بيان زانىَ ،تيَيدا هاتووةو بة جوانى ئاماذة بة هةموو
اليةنةكانى كراوةو دةكا .بؤية ئةطةر بلَيَني هةموو شتيَك لةسةر ئايدز ،واتة هةر
لة نيشانةكانو قؤناغةكانىيةوة بطرة تا رِيَطاكانى ثيَشطريىو ...هتدةوة ،باس
دةكا ،خرامثان نةوتووة .هةروةها جيَى خؤيةتى كة ليَرةدا سثاسيَك لةو هاورِىَ
خؤشةويستانةم ،كاك مةسعوود رِةواندووست و كاك فايةق مةمحوودى بكةم كة
بةرِاستى بة وردى هةلَةوثةلَةيان بؤ دةست نيشان و رِاست كردوومةوة.
بةو هيواية كة خةلَك بة خويَندنةوةى ئةم نووسراوةية لةسةر نةخؤشى ئيدز
كة بةرِاستى تا ئيَستاشى دةطةلَدا بىَ ،هيض دةرمانيَكى بنربِكراوى بؤ
نةدؤزراوةتةوة ،شتيَكى باشى ليَوة فيَر بن ،بة قةول :بة سوود بىَ بؤيان ،بؤية
منيش دةلَيَم :ثيَشكةشة بة:
هةموو ئةو كةسانةى لة رِيَطاى خزمةت كردن بة مرؤظةكان ماندوويى ناناسن،
بة تايبةت ئةو كةسانةى لة كاروبارى ثزيشكىو دةرمانىدا ،شارةزا و ثسثؤرِنو
بة شةو و رِؤذ ،لة خزمةت كردنى نةخؤشةكاندا تةنةخى ناكةن.
هةروةها ثيَشكةشة بة هةموو ئةو كةسانةى كة زياترى كاتةكانى تةمةنيان
تةرخان دةكةن بؤ دؤزينةوةى رِيَطا ضارةى ئةو نةخؤشىيانةى وةك ،ئايدز كة تا
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ئيَستا بىَضارةسةر ماونةتةوةو هيض دةرمانيَكى يةكجارةكييان بؤ
نةدؤزراوةتةوة.
وةرطيَرِ:
٧ى بانةمةرِى ١٣٨٥ىهةتاوى
نةخؤشخانةى ئازادى
حيزبى ديَموكرِاتى كوردستانى ئيَران
شارةكةى حاجى قادر /كؤية
Jalalsalehi@yahoo.com
Or
Jalal.237479@gmail.com
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ناساندنى نةخؤشىيةكة:
 HIVظايرؤسيَكة كة نةخؤشيى كوشندةى ئايدزى ليَدةكةويَتةوة .ئةم
ظايرؤسة بةهيَرشة بةردةوامةكانى خؤى كؤئةندامى بةرطرى لةش بةجؤريَك الواز
دةكا كة تةنانةت بة كةمرتين ضلَكيَك طيانى نةخؤش دةخاتة مةترسىيةوة .تا
ئيَستا الني كةم  ٢٨ملويَن كةس لةسةرانسةرى دونيادا بةهؤى تووشبوون بة
ئيدزةوة طيانيان لةدةست داوة.
لة كاتيَكدا ،كة زياتر لة  ٢٠ساأل لة ناسينى HIVتيَدةثةرىَ ،ئيَستاش هيض
واكسيَنو ضارةسةريَك بؤ ئيدز نةدؤزراوةتةوة .بةم ثىَية ،وةضةى نويَى
دةرمانةكان ،تةنيا تةمةنى تووشبووان بة HIVبة شيَوةيةكى بةرضاو دةبةنة
سةرىَ.
ضريِؤكى سةرهةلَدانى نةخؤشيى كوشندةى ئيدز:
لة سالَى ١٩٨١ىزايينى ،هةشت منوونةى دذوار لة تووشبوون بة نةخؤشيى
"كاثوسى ساركوما" ،كة يةكيَكة لة جؤرة كةمرت مةترسىدارةكانى شيَرثةجنة و
زياتر لةنيَو مرؤظة بةساآلضووةكاندا باوة ،لةنيَو ثياوانى نيَربازى نيؤيؤرك
دؤزرايةوة .هاوكات دةطةلَ ئةم منوونانة ،ريَذةى تووشبووان بة ضلَكيَكى كةمى
سييةكان لة كاليفؤرِنيا و نيؤيؤرك بةرزبؤوة .ئةطةرضى لةو كاتدا ،هؤيةكانى
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بآلوبوونةوةى كتوثرِى ئةم دوو نةخؤشىية روون نةببؤوة ،بةآلم ئةم دوو رووداوة
ثزيشكىية وةك سةرةتاى سةرهةلَدانى ئايدز ناو دةبريَن .لة ماوةى يةك سالَدا
ئةم نةخؤشىية بىَناوة ،بة رِيَذةيةكى بةرضاو ثةرةى سةند تا لة ئاكامدا سالَى
١٩٨٢ىزايينى ،ناوي ئيدزيان لةسةر دانا( .)1AIDSوردة وردة ،رِيَذةيةكى
زياتر لةم نةخؤشىية نويَية تآطةيشنت .ضونكة نةك هةر هاوجنسخوازةكان،
بةلَكوو زؤر لة طرووثة جؤراوجؤرة بةربآلوةكانى ديكةى خةلَكيشى تووش دةكرد.
نةخؤشةكانى خويَنبةربوونى بؤماوةيى 2و مؤعتادة تةزريقىيةكان دةطة َل
دةركةوتنى نيشانةكانى هاوشيَوةى نةخؤشى ئايدز سةردانى دوكتؤريان دةكرد.
هاوكات دةطةلَ سةرهةلَدانى ئايدز لة ئامريكا ،لةوثةرِى ئؤقيانووسى ئاتالنتيكدا،
نؤذدارةكان لة هةذارترين قورِنةى جيهان ،واتة ئافريقا ،هةستيان بة بآلوبوونةوةى
دياردةيةكى نويَى تةندروستى كرد.
ئةم نةخؤشىية كة لة زمانى خؤجيَيىدا ناوى "اسليم" ـــمردن لة ئاكامى
لةنيَوضوونى وردة وردةى لةشـــيان لةسةر دانابوو ،لة ئةفريقادا بووة كيَشةيةكى
قوولَ .لة قؤناغى يةكةمدا ،ثزيشكةكان هيض هؤيةكيان نةدةدي بؤ ئةوةى ثيَيان
وابآ ثيَوةندىيةك لة نيَوان ئيدز ،نةخؤشى باو لةنيَو هاوجنسخوازةكانى
ئامريكاى دةولَةمةند ،و "اسليم"دا هةبآ .بةآلم ليَكؤلَينةوةكانى دواترو
بآلوبوونةوةى نيشانةكانى هاوشيَوة لة نيَوان ذنان و هاوجنسخوازةكانى ديكةدا
دةرخيست كة هةر دووكى ئةم نةخؤشىيانة ،يةك نةخؤشيني واتة هةردووكيان
ئيدزن .لةطةلَ هةراوهوريا و ئالَؤزىو شاراوةيى ئةم نةخؤشىية كوشندة نويَيةدا
هةولَةكان بؤ دةست نيشان كردنى هؤيةكانى سةرهةلَدانى ئيدزو شيَوةى
طواستنةوةى ،بة خيَرايىيةكى بىَويَنة دةستى ثىَكرد.
1

2

" .و.

Aquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS
 : Haemophilia /Hemophiliaهيَمؤفيليا ،هيَمؤفيلى ،خويَن بةربوونى بؤماوةيى " ،هموفيلى
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لة سالَى ١٩٨٤ىزايينىدا ،طرووثيَكى ليَكؤلَةرةوةى ئامريكايى بة
سةرؤكايةتى "رابرت طالؤ" رِايانطةياند كة هؤى نةخؤشى ئيدزيان دؤزيوةتةوة،
واتة هةر ئةو ظايرؤسةى كة ئيَستا ئيَمة ثيَى دةلَيَني  .HIVديارة ئةم ئيديعاية
دةطةلَ نارِةزايةتيى "لؤك مؤننتيَر" و تاقمة ليَكؤلَةرةوة فةرِانسةيييةكان
بةرةورِوو بؤوة ،كة ضةند مانط ثيَشرت ئةم ظايرؤسةيان ناسىبوو .لة طةرمةى
ئةم هةراوهوريايانةدا ،ليَكؤلَةرةوةكان بؤ دؤزينةوةى دةرمانى ئيدز ئامادةبوون،
واتة بةدواداضوونيَك كة ئيَستاش دريَذةى هةية .تاقيكارىيةكانى خويَن دةريان
خست كة ظايرؤسى  HIVتةواوى دونياى لةنيَو ثةجنةى تيَك شكيَنةرى خؤى
ناوةو لة ماوةيةكى كورتدا بة هةموو دونيادا بآلوبؤتةوة .هةولَةكان بؤ تيَطةيشنت
لةم ظايرؤسة بوو بة بابةتيَكى ئيَميَرجيَنسى و فةورى .ئةوة كة لة كويَرِا هاتووةو
بؤضى لة سةدةى بيستةمدا و هاوكات لة دوو جيَطةى جياواز ،يانى ئافريقا و
ئامريكا سةري هةلَدا ؟!

سةرضاوةى ظايرؤسى:HIV
بةثيَى ئةو بةلَطة ئاشكراو رِوونو باوةرِ ثيَكراوانةى لةبةر دةست دان ،طومانى
تيَدا نية كة ئايدز لة ظايرؤسى HIVيةوة سةرضاوة دةطرآ .بةآلم ئيَستا زياتر
لةسةر ئةم بابةتة ثىَ دادةطرن كة تيَطةيشنت لة سةرضاوةى ظايرؤسى HIVبؤ
دؤزينةوةى واكسيَنو دةرمانة كاريطةرترةكان ،زؤر طرينط و ثيَويستة .بة ثيَى
دوايني ليَكؤلَينةوةكان لة بوارى تايبةمتةنديية بؤماوةيىيةكانى  ،HIVهؤكارى
طواستنةوةى ئيدز ،روون بؤتةوة كة ئةم ظايرؤسة لة ئاويَتةبوونى دوو ظايرؤسى
جياواز لة مةميوونى شامثانزةدا ثيَك هاتوة .ئةم ظايرؤسانة لة جؤرى SIV3ن،
كة لة مةميووندا ،نةخؤشى ثيَك ديَنىَ.
Virus Simian Immunodeficiency = SIV
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ئةم ليَكؤلَينةوانة ،ئةو تيؤريىية باوةى كة دةلَآ ،ئيدز لة سةدةى رابردووداو
لة ليَرِةوارةكانى رؤذئاواى ئافريقا سةري هةلَداوة ،ثشترِاست دةكاتةوة .لة سالَى
١٩٩٩ىزايينى ،بآلوكراوةى "نيضر" لة ذمارةى مانطى فيَوريةى خؤيدا،
بريدؤزىيةكى(تيؤرى) ضاث كرد كة لة اليةن زؤربةى كارناسانى ئةم لقةوة
ثشتيوانى ليَكرا .بة ثيَى ئةم تيؤرىية ،ئيدز سةرةتا لة رِيَطاى يةكيَك لة
ذيَرضةشنةكانى 1شامثانزة لة ئافريقا بؤ مرؤظـ طوازراوةتةوة .بة برِواى زانايانى
بوارى ثزيشكى مرؤظـ بؤ يةكةم جار لة نيوةى يةكةمى سةدةى رابردووةوةو لة
ئاكامى رِاوكردنو خواردنى طؤشتى شامثانزة ،كة ئيَستاش ئةو نةريتة لة ئافريقا
هةر بةردةوامة ،تووشى ئيدز بووة.
ديار نةبوونى كاتى سةرهةلَدانى سةرةتايى منوونةكة
زانستى مرؤظايةتى لة بارةى سةرضاوةى ئايدزةوة زؤر لةوة زياترة كة زؤربةى
خةلَك بريى ليَدةكةنةوة .ليَكؤلَينةوة بؤماوةيىيةكان دةريان خست كة HIV
يةكيَك لة منوونةكانى بازدانى SIVية ،كة لة مةميوون ،شامثانزة ،طوريل و زؤر
جؤرى ديكةى لةوانة لة ئافريقا دةست دةكةون.
 SIVلة رِابردوويةكى نة زؤر دووردا ضووة نيَو لةشى مرؤظةوةو بة دواى
بازدانيَكى بؤماوةيى طؤرِا و بوو بة  .HIVبة ئيَحتمالَيَكى زؤر ،ناوضةى "طينةى
بيسائؤ" لة رِؤذئاواى ئافريقا شويَنيَكة ،كة ئةم رِاطويَزانو طواستنةوةيةى ىلَرِوو
داوة.
زؤريَك لة زانايان لةسةر ئةو باوةرِةن كة طواستنةوةى ئةو ظايرؤسة زياتر لة
جاريَك رِووى داوة ،ضونكة زؤر منوونةى جؤراوجؤرى ئةم ظايرؤسة ،لة مرؤظدا
 :Subspecific :1ذيَر ضةشن ( زير طونة) .و.
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بؤتة هؤى دةرخستنى ئيدز .بةآلم دياري كردنى كاتيَكى دياري كراو بؤ ئةم
طواستنةوةية لة ئاذةلَةوة بوَ مرؤظ دذوارترة.
خالَيَكى جيَطةى سةرنج كة لة ليَكؤلَينةوةكان دةركةوت ،ئةوةبوو كة لة
سةدةى نؤزدةيةم هيض كام لةو ئافريقايىيانةى كة بة ملويَن كةسيان بة كؤيلةتى
بؤ وآلتانى دةرةوة طوازرابوونةوة ،طريؤدةى ئةم ظايرؤسة نةبوون .كةوابوو ئيدز
دةبىَ بة دواى سالَى ١٨٦٠ىزايينىدا ،سةري هةلَ دابىَ .ظايرؤسى HIV
يةكةم جار لة سالَى ١٩٥٩ىزايينىدا ،لة منوونةى ثالزماى خويَنى ثياويَكى
خةلَكى كؤنطؤ دؤزرايةوة .هةرضةند يةكةم منوونةى ئيدز لة ئةمريكا لة سالَى
١٩٨١ى زايينىدا بيندرا .بةآلم بة ثيَى نيشانةكان يةكةم قوربانيى ئايدز لةم
وآلتةدا دةطةرِيَتةوة بؤ سالَى ١٩٦٩ىزايينى .لةو سالَةدا ،الويَكى رِةش ثيَست
لة شارى "سةنت لويى" ئةمريكا بةهؤى تووشبوون بة ئيدزةوة طيانى لةدةست
دا.
ليَكؤلَينةوةكان سةبارةت بة خيَرايى تةكينةوةى بؤماوةيى نيَوان دوو
بنةمالَةى سةرةكيى ئايدزHIV ،ى يةك و HIVى دوو ،دةري دةخا كة
طواستنةوةى ظايرؤس بؤ مرؤظـ لة دةوروبةرى سالَى (١٩٤٠بة هةلَةى نزيك بة
 ٢٠ساأل) رِووي داوة.
هةروةها ئةطةرى ئةوةش هةية كة ضوونة سةرى رِادةى سةفةرى مرؤظـ لة
نيَوان وآلتة جؤربةجؤرةكان دواى دةيةى ١٩٦٠ىزايينىدا ،يارمةتى
ثةرةسةندنى ظايرؤسى HIVى داوة .ليَكؤلَينةوة بؤماوةيىيةكان لةسةر
ظايرؤسى  ،SIVكة بؤ باشرت تيَطةيشنت لة طواستنةوةى لة جؤرى
مةميوونةكانةوة بؤ مرؤظـ يارمةتيدةر بوو ،لة اليةن تاقميَك لة بريمةندانى
نيَونةتةوةيىيةوة ،بةريَوةضوو و لة بآلوكراوةى زانستى " "Scienceبآلو
كرايةوة .ئةم تاقمة ثيَيان وابوو كة دوو ظايرؤسى جؤراوجؤر لة دوو جؤرى
20
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شامثانزة ئاويَتة بووةو ظايرؤسى SIVيان ثيَك هيَناوة.

ظايرؤسةكانى ديكة:
نووسةرانى ئةم وتارة زانستىية دةلَيَن :رِشتةيةك لة ناثاكىو ضلَكة
بةردةوامةكان لة مةميوونى "مانطابيى لووت سوور"دا و ضةشنيَكى طةورةتر بة
ناوى  Spot-Noseبوونة هؤى ثيَك هاتنى بنةمالَةيةك لة ظايرؤسةكان بة ناوى
" sivcpzئيَس ئاى وى سى ثى زى".
خالَيَكى طرينط ئةوةية كة هةر دووكى ئةم ضةشنانة خؤراكى شامثانزة بوونو
ذينطةيان لة رِؤذئاواى ئافريقاى ناوةندى هةلَكةوتوة " .اليزابت بيلز " لة زانكؤى
ناتينطامى بةريتانيا و هاوكارةكانى دةلَيَن :دؤزينةوةى ئةم بابةتة كة ظايرؤسى
 SIVلة شامثانزةدا خاوةنى ضاوطةيةكى دووفاقةية ،ئاكامى طرينطى زانستى
ىلَدةكةويَتةوة .ئةم ليَكؤلَينةوانة بة خستنةرِووى بةلَطةوة نيشان دةدةن كة
مرؤظـ تةنيا زيندةوةريَك لة وةضةى مةميوون نية كة لة رِيَطاى طواستنةوةى
ظايرؤسةوة لة ضةشنيَك بؤ ضةشنيَكىتر( زؤر وآ دةضىَ ،بةهؤى رِاوكردن) بة دوو
جؤرى جياوازى  SIVطريؤدة بووة .تويَذةرةكان دةلَيَن :لةوانةية ،ظايرؤسى
"ئيَس ئاى وى سى ثى زي") (S.i.v.c.p.zبة كةوتنة ثاأل ظايرؤسيَكىتر لة
لةشى شامثانزةدا بؤتة ئةو ظايرؤسةى كة نةخؤشىيةكانى شيَوة ئيدز لة مرؤظدا
ثيَك ديَنآ .بريمةندان ئيَستا لة هةولَى ئةوةدان رِيَذةى بآلوبوونةوةى ئةم ظايرؤسة
لةنيَو شامثانزة وةحشىيةكاندا تاوتوىَ بكةن .بةآلم ضونكة ئةو ذيَرضةشنةى
شامثانزة كة ئةم ظايرؤسةى تيَدا دؤزراوةتةوة لةبةردةم مةترسى لةنيَو ضوون
داية ،بريمةندان رووبةرووى تةنطو ضةلَةمة بوونةتةوة.
بةشيَك لة ليَكؤلَةرةوان دةلَيَن :رِةنطة ظايرؤسى  HIVلة كاتى ئةو
تاقيكاريىيانةى بؤ دروست كردنو بةرهةم هيَنانى واكسيَن ئةجنام دراون ،لة
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ئاذةلَةوة بؤ مرؤظـ طوازرابيَتةوة .ئةوان دةلَيَن :رِةنطة كةلَك وةرطرتن لة شانة
تووشبووةكانى شامثانزة ،واكسيَنى تيَوة دابيَ .بةو حالَةش ،ئةو ليَكؤلَينةوانةى
لة دانيشتنى كارناسانى ئيدز لة ئةجنوومةنى ثاشايةتى لةندةن ثيَشكةش كران
دةريان خست كة لة واكسيَنى ئاماذة ثيَكراوداDNA ،ى شامثانزة نةبيندراوة.
بةرِيَز "هووثيَر" لة كتيَبةكةىدا ئيديعاى كردوة كة لة كؤتايىيةكانى دةيةى
١٩٥٠ىزايينىدا ،بؤ بةرهةم هيَنانى يةكةم جؤرةكان لة واكسيَنى ئيفليجى
منداآلن ٤٠٠ ،شامثانزةيان رِاو كردبوو .ئةو ثيَى واية هيَنديَك لة بريمةندان بؤ
بةرهةم هيَنانى واكسيَن لة طورضيلةى شامثانزةى طريؤدة بة ظايرؤسىSIV
كةلَكيان وةرطرتووة .واكسيَنى ئيفليجيى منداآلن الني كةم بة يةك ميليؤن كةس
لة كؤنطؤ ،كة لةوكاتدا كؤلؤنيى بيَلذيك بوو و ،هةروةها بة دانيشتووانى رِوواندا و
برِؤنديى ئةمرِؤش دراوة ،ئاشكرا بووة كة شويَنى  ٢٨ثرِؤذةى بةرهةم هيَنانى
واكسيَن دةطةلَ يةكةم بابةتى طريؤدة بة ظايرؤسى  HIVثيَوةندىيةكى نزيكيان
هةبووة.

بارودؤخى ئايدز لة دونيادا
ئةمرِؤ لة جيهاندا  ٤٢ملويَن كةس بة ظايرؤسى  HIVطريؤدةن .زياتر لة دوو
لةسةر سيَى ( )٢/٣ئةم رِيَذةية لة وآلتانى باشوورى دةشتى ئافريقادا دةذين.
خراثى بآلوبوونةوةى ئةم نةخؤشىية لةم ناوضةية بة جؤريَكة كة لة بةشيَك لةم
وآلتانةدا لة هةر سىَ كةسى بةتةمةن يةكيان طريؤدة بة ظايرؤسى HIVية .بة
سةرنج دان بةمة كة هةر رِؤذةى  ١٤هةزار كةس بة كؤى كةسانى تووشبوو بة
ئايدز لة جيهاندا زياد دةبىَ ،مةترسى ئةوةى ليَدةكرىَ كة  HIVئاسياش
بتةنيَتةوة.
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باكوورى ئافريقا و رِؤذهةآلتى نيَوةرِاست
رِيَذةى تووشبووان بة  HIVلة ئافريقاى باكوورو رِؤذهةآلتى ناوةرِاست لة
حالَى بةرزبوونةوة داية ،بةآلم تا ئيَستا زؤر بةر ضاو نيية .بةو حالَةش رِيكخراوى
نةتةوة يةكطرتووةكان وشيارى دةدا كة نكؤلَي ليَكردنى رِاستيى ئيدز لة اليةن
هيَنديَك لة رِيَبةرانى سياسيى و كؤمةآليةتى لة هيَنديَك لة وآلتانى ناوضةكةدا،
شويَنكارى بؤ ثةرةسةندنو بآلوبوونةوةى ثةتاى ئيدز خؤش كردوة .ئةم
نةخؤشىية زياتر لة هةر جيَيةك لة سوماىل و سوودان باوة ،بةآلم ئيَران و
ليبيش شاهيدى طةشةكردنى ئةو نةخؤشيىيةن.

تيَوةطالن:
ظايرؤسى HIVلة خويَن ،شلةكانى كؤئةندامى جووت بوونو هةروةها لةنيَو
شريى دايكى تووشبوودا دةبينرآ .ئةم ظايرؤسة دةطةلَ ئةم شالنةدا دةضيَتة نيَو
لةشى كةسانىترةوة.

ريَطاكانى تةشةنةكردنى :HIV
ئةلف :كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنطى هاوبةشى ثيسبوو يان هةر كةرةستةيةكىتر
كة بؤ كونكردنى ئةندامةكانى لةش كةلَكى ليَوةردةطريآ و ثيسة.
ب :لة رِيَطاى خويَنى ئالوودةبووةوة.
ج :لة بةردةم ليَك كةوتنو دانانى برين يان هةر برِدراويَكى ديكةى لةش دةطة َل
شلةكانى ثيسبوو بة .HIV
د :منداآلنى دايكانى تووشبوو رةنطة لة دةورانى كؤرثةلةيى(جنني)دا ،كاتى
لةدايك بوون يان لة رِيَطاى خواردنى شريةوة تووش بنب.
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ظايرؤسى  HIVلةنيَو ليكى مرؤظى تووشبوودا هةية ،بةآلم رِيَذةكةى لةوة
كةمرتة كة بتوانىَ نةخؤشىيةكة بطوازيَتةوة.
كاتيَك شلةكانى هةلَطرى ظايرؤس وشك بووبنةوة ،مةترسى طواستنةوةى
ظايرؤس ناميَنآ.
خووطرتووانى ماددة هؤشبةرةكان(معتادان تزريقى) دةتوانن بة دوور
كةوتنةوة لة بةكارهيَنانى سورِةنطة هاوبةشةكان مةترسيى تووشبوون بة HIV
كةم بكةنةوة.
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طومانةكانى سةبارةت بة HIV
ئةم ظايرؤسة بةم رِيَطايانةى خوارةوة ناطوازريَتةوة:
 )1لةريَطةي هةوا ،كؤخة و ثشمينةوة.
 )2لةريَطةي ماض كردن ،دةست ليَداني ثيَست يان تؤقة كردنةوة.
 )3بةهؤي كةلَك وةرطرتنى هاوبةش لة كةلوثةلي ضيَشت ليَنانى وةك
مةجنةلَ  ،ضةقؤ و . ...
 )4بةهؤي تواليَتة طشتىيةكانةوة.
 )5لة ريَطةي ثيَوةداني ميَشوولة و زةرطةتة يا طةستنى ئاذةلَة
درِندةكانةوة.
 )6لة ريَطاي مةلةكردن لة مةلةوانطة طشيتيةكاندا.
 )7بةهؤي خواردني ضيَشتيَك كة نةخؤشي تووشبوو بة ئيدز ليَى ناوة.
هةنطاوة نوىَيةكانى ئيَران بؤ بةربةرةكانى دةطةلَ ئيدز:
وةزارةتي لةش ساغى 1ئيَران رِايطةياندوة زجنرية هةولَيَكى نويَى بؤ ثيَشطريي
كردن لة ثةرةسةندني تووشبوون بة ظايرؤسى  HIVواتة هؤى تووشبوون بة
نةخؤشيى ئيدزو ضارةسةركردني تووشبوواني ئةم نةخؤشىية وةرِآ خستوة.
هاوكات دةطةلَ رؤذي جيهانيي ئايدز ،وتةبيَذيَك بة ناوي وةزارةتي تةندروستيي
ئيَرانةوة ويَرِاي رِاطةياندني وردةكاريةكاني ئةم هةنطاوانة وتي:

 :1وزارت بهداشت  :وةزارةتى لةش ساغى ،وةزارةتي تةندروسيت.
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ـــ ئيَران يةكةم وآلتي ناوضة دةبيَ كة هةلَدةستىَ بة بةرِيَوةبردني بةرنامةيةكي
بةربـآلو بؤ ئاطاداركردنةوةي خةلَك لة ئيدز و  .HIVبة وتةي ئةم كاربةدةستة،
ئةم بةرنامة لة ئاستى هةموو وآلتدا و بؤويَنة لة طوندةكانةوة دةست ثيَدةكات.
وتةبيَذي وةزارةتي تةندروسيت ئيَران هةروةها رِايطةياند ،ئاسانكاريي زؤرتر
دةكةين بؤ دابني كردني دةرمانو ئيمكاناتي ثيَويست بؤ تووشبووان بة ئايدز.
ناوبراو هةروةها هةوالَي بةرِيَوةبردني بةرنامةيةكي دةرمانيي لة بةندخيانةكاني
ئيَرانيشدا رِاطةياند .بة وتةى ئةم بةرثرسةي وةزارةتي تةندروستى ،ئيَستا لة
سيَ دةرماني سةرةكيي ئيدز ،دوويان لة ئيَراندا ساز دةكريَن .ماوةيةك ثيَشرت
سةرضاوة دةولَةتييةكاني كؤماري ئيسالمي رِايانطةياند كة نزيكةي  ٣٠هةزار
كةس لة ئيَراندا بة هةلَطرى ظايرؤسي  HIVناسراون ،كة هؤي تووشبووني
زؤربةيان كةلَك وةرطرتن لة سورِةنطي ثيس بووة( .بةثيَي ئامارة نافةرمىيةكان
 ١٢٠هةزار كةسى تووشبووى ئيدز لة ئيَراندا دةذين).
قؤناغة سةرةتايىيةكانى تووشبوون بة ئيدز:
نزيك بة نيوةى ئةو كةسانةى تازة تووشى  HIVدةبن ،لة ماوةى  ٢تا ٤
حةوتوودا هيَنديَك نيشانة و ئاسةوارى وةك نيشانةكانى هةآلمةتيان
ليَدةردةكةوىَ ،وةك تاو و لةرز ،ماندوويى ،نةخؤشيية ثيَستىيةكان ،ئازارى
جومطةكان ،سةر ئيَشة و ئاوسانى رِذيَنة لةنفاوىيةكان.
يةكةى ذماردنى خرؤكة سثىيةكانى "سى دى  "+4يةكسانة دةطةلَ رِيَذةيان
لة يةك ميليميرتى سىَ جاى خويَندا( .)1mm3دةطةلَ ثيَشكةوتنى ظايرؤسةكة
رِيَذةيان كةم دةبيَتةوة.
كؤئةندامى بةرطريى كةسيَكى ساغ خاوةنى  ٦٠٠تا  ١٢٠٠خانةى "سى دى
 "+4لة ميليميرتى سىَجا داية .ئةطةر ئةم ذمارةية بؤ  ٢٠٠دانة كةم بيَتةوة،
26
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نةخؤش تووشى ئايدز بووة.
"بارى ظايرؤسى" ،ذمارةى زةرِرِاتى ظايرؤسة لة ميليميرتى سىَجادا .لة
قؤناغة سةرةتايىيةكاندا ،ئةم ذمارةية بة زؤربوونى ظايرؤس لة خويَندا دةطاتة
ئةوثةرِى خؤى.
لة هيَنديَك لة تاكةكانى تووشبوو بة HIVدا ضةندين سالَ دةخايةنىَ تاكوو
نةخؤشيى ئيدزيان ليَوةدةركةوىَو لةم ماوةيةدا ئةوان هةست بة سآلمةتى
دةكةنو هيض جؤرة نيشانةيةكى دةرةكى لةهةمبةر هةبوونى ئةم ظايرؤسة
لةواندا نابيندرىَ .لة كةسانى ديكةى تووشبوو بة HIVدا رِةنطة نيشانةكانى
وةك ،دابةزينى كيَشى لةش ،ياو و ئارةقة كردن ،لري 4و بؤ ماوةيةكى كورت
سرِانةوةى بري ،دةركةون.

تاقيكارىيةكانى :HIV
 )1لة رِةوتى طشتىترين تاقيكارىيةكان بؤ دياري كردنى  ،HIVجؤريَكى
تايبةت لة دذةتةنةكان ،واتة ثرِؤتينةكانى دذى نةخؤشى ،دةدؤزريَنةوة.
 )2ئةطةرضى دذةتةنةكان لة ئاكامى كاردانةوةى  HIVلة لةشدا بةرهةم
ديَن ،بةآلم ئةم رووداوة  ٦تا  ١٢حةوتوو بة دواى تووشبوون بة
نةخؤشىيةكةدا رِوو دةدا.
 )3لة حالَيَكدا كة ئةم دذةتةنانة لة شةرِكردنو بةربةرةكانى دةطةلَ
ظايرؤسةكةدا بةو شيَوةية كاريطةر نني ،بةآلم وةك نيشانةى بوونى
ظايرؤس لة لةشدا جيَطةى متمانةن.

 : Urticaria : 4لريط ،لري( ،كهري)  .و.
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 )4لةو ضةند حةوتوويةدا كة شويَن ثآطرتنى ثيسى بىَئاكام و وةآلمى
تاقيكارىيةكة نةريَنىية ،تووشبووةكة دةتوانىَ ظايرؤسةكة بؤ كةسانى
ديكة بطوازيَتةوة.

ضوونة ثيَشى نةخؤشيى ئايدز لة لةشدا:
كؤئةندامى بةرطريى لةش كة لة هيَرشى ظايرؤسةكة زةبرى ويَ كةوتووة ،توانا
و هيَزى خؤى بؤ بةرةنطاربوونةوةو شةرِكردن دةطةلَ نةخؤشىيةكان لةدةست
دةداو هةرجؤرة ضلَك و هةوكردنيَك دةتوانىَ طيانى نةخؤشةكة خباتة
مةترسىيةوة .ئةو كةسانةى كة تووشى HIVبوونة ،لة بةرامبةر
نةخؤشيىيةكانى وةك دةردة باريكة(سل) ،1ماالرِيا و سىية سؤ2دا خةسار
هةلَطرترنو بة دابةزينى ريَذةى خرؤكة سثىيةكانى "سى دى "+4ى لةشيان،
خةسارهةلَطريان لة ثيَشووش زياتر دةبآ.
نةخؤشةكانى تووشبوو بة  HIVهةروةها لة بةرامبةر ئةوةى كة بة "ضلَكة
هةلثةرستةكان" بةناوبانطن ،الوازو خةسارهةلَطرترن .ئةم جؤرة ضلَكانة لة
باكرتىية باوةكان ،كةرِوةكانو ئةو مشةخؤرانةوة سةرضاوة دةطرن كة لةشيَكى
ساغ توانايى بةرطري كردنى لة بةرامبةرياندا هةية ،بةآلم دةتوانىَ لةو كةسانةدا
كة كؤئةندامى بةرطرى لةشيان زيانى بةركةوتووة ،نةخؤشيى ساز كا و زؤر
جاريش لةنيَويان بةرىَ.

 :1تىَبينى :جؤريَك باكرتياى نةخؤشى ئازارة باريكة كة دذى دةرمان خؤرِاطرة ،واتة دةرمانةكة هيض كارى تيَ ناكا و
بة) XDR-TB ( Extrem Drug Resistant Tuberculosisناسراوة كة لة باشوورى ئافريقا بآلو
بؤتةوة .زؤر لة زانايانى بوارى ثزيشكى ثيَيان واية ثاش ظايرؤسى  ، HIVئةم باكرتياية دووهةمني مةترسيى طةورةى
سةردانيشتووانة لة بةر ئةوةى لة ماوةى  ٣حةوتوودا  ٢٥كةسى كوشتووة  .و.
 :2ذات الرّيه :هةوكردنى سىيةكان  ،سىية سؤ ،سينة ثالَوو ،ماسينى سىيةكان " ،ثنومونى" .و.
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هيَنديَك لةو هؤكارة نةخؤشيهيَنةرانة كاتيَك كة رِيَذةى خانةكانى "سى
دى"+4ى نةخؤشةكة زؤرة هيَرش دةكةنة سةر لةش ،بةآلم زؤربةيان كاتيَك كة
رِيَذةي ئةم خانانة طةيشتة كةمرت لة  ،٢٠٠يانى خالَى دةسثيَكى سةرهةلَدانى
ئايدز ،ئةكتيظ دةبن .ئةطةر ضاوةديَرىية ثزيشكىيةكان لةبةردةست دابن ،ئةو
كات دةكرآ دةرمانو ضارةسةرى ثيَويست بؤ ثيَشطريى لة هيَنديَك لةو ضلَكانة بة
نةخؤش بدرآ .ديارة ئةم دةرمانانة جاروبار طراننو هةروةها رِةنطة هيَنديَك
ئاسةوارى الوةكيشيان ليَبكةويَتةوة.

بةرفةك 5و زؤنا: 6

بةرفةك ضلَكيَكى كةرِوويىية كة زياتر هيَرش دةكاتة نيَو دةم ،طةروو يان
كؤئةندامى زاووزيَى ذن .ظايرؤسى زؤنا كة هيَرثس سيمثليَكسى ناوة " Herpes

 ،"simplexتواناى ثيَك هاتنى لةنيَو دةم و مندالَداندا هةية .هةر دووكى ئةو
ضلَكانة باون ،بةآلم رِيَذةى سةرهةلَدانى ئةم جؤرة ضلَكانة لةنيَو كةسانى
تووشبوو بة ئايدزدا زياترةو تةنانةت دةتوانىَ ئةو كةسانةى كة رِيَذةى خانةكانى
"سى دى"+4يان لةسةرىَية ،تووش بكا.

5

 :برفك :بؤقذة ،بةرفةك ،نةخؤشىيةكى قارضىية و وةك تويَ يةكى سثى سةر زمان دادةثؤشىَ كة زياتر لة

منداآلندا باوةو لة كوردةوارىدا ثيَى دةلَيَن بؤقذة .Oral Candidiasis ،و.
( Herpes :6هرثس ،تبخال) :تيَميسك ،تةب خالَ ،هيَرثس ،تاميسك ،هةلَزرِان ،خشرؤك .بةآلم بوَ زؤنا :تةث
خالَ ،تاميسكي زؤستةر ،تيَميسكي زؤستةر ،نةخؤشي زؤستةر ،وةك تاميسك واية لة ناوضةي دةماراندني
دةماريَكدا دةردةكةويَ بة تايبةتي لةو كةسانةي كة بة مندالَي درِكةو ميَكوتةيان طرتوة ،كةواتة نةخؤشييةكي
سةخيت ظايرؤسيية كة بة شيَوةي زيثكةو بلَق لة دريَذةي دةماريَكي ثيَستدا خؤ دةنويَينَو ئيَشو خارشيت زؤري
هةية .جؤري سيَهةمي ظايرؤسي تيَميسكة كة شيَوةيةكي شةش اليي هةية ،تةنيا بة ميكرِؤسكؤثي ئةليكرتِؤني
دةبيندريَو تريةي ظايرؤسةكة لة نيَوان  ١٦٠تا  ٢٠٠نانؤميرت داية Zoster .و.
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نيشانةكان:
بةرفةك دةبيَتة هؤى ئةستووربوونو ئاوسانيَكي سثي لةسةر ثيَست و وشك
بووني نيَو دةم و قووتداني خواردن دذوار دةكات .يانى شت خواردن بة زةمحةت
دةبىَ.
زوَنا دةبيَتة هؤي بلؤق كردني بة ذان لة شويَين طريؤدةدا.

دةردةباريكة:1
دةردةباريكة هؤى بنةرِةتى مردنةكان لة نيَوان تووشبووان بة ئايدز لة
سةرانسةرى دونيا داية و هاوكات زؤريَك لة وآلتان ،دةطةلَ طشتطرييةكانى HIV
و دةردةباريكةدا بةرةورِوون .هؤكارى سيل جؤرة باكرتىيةكة كة زؤربةى خةلَك
هةلَطرين ،بةآلم تةنيا لة هيَنديَك كةسدا دةبيَتة هؤى نةخؤشيى.
ئةطةر كةسانيَك هةلَطرى ئةم باكرتىيةن ،تووشىHIVيش بن ،ئةطةرى
سةرهةلَدانى دةردة باريكة لةواندا  ٣٠هيَندة دةضيَتة سةرىَ.
سةرةتا سيل هيَرش دةكاتة سةر سىيةكان ،بةآلم دةشتوانىَ رِذيَنة
لةنفاوىيةكانو ميَشكيش بطريَتةوة.

نيشانةكان:
 )1كؤخةيةكى تووندو زؤر جار خويَنيشي لةطةلَة.
 )2ئازار لة قةفةزةى سينطدا.
 )3ماندوويى لةرِادةبةدةر.
 )4دابةزينى كيَشى لةش.
1

 :Tuberculosis(T.B) :دةردةباريكة ،ئازارة باريكة ،سيل ،سيل و ديق( ،سل ،تب الزم) .و.
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 )5ياو و ئارِةقة كردنةوةى زؤر لة كاتى نووسنتدا.

شيَرثةجنةى كؤئةندامى بةرطريى لةش:

كةسانى تووشبوو بة  HIVزياتر لة كةسانيَكىتر لةبةردةم مةترسيي

تووشبوون بة جؤرةكاني شيَرثةجنةى كؤئةندامى بةرطريي لةش دان كة بة
 )Non-Hodgkin’s Lymphomas( NHLناسراوة.
 NHLدةتوانيَ هيَرش بكاتة سةر هةر شويَنيَكي جةستةي مرؤظـ بؤويَنة،
ميَشكو درِكةمؤخ(خناع) و لة ماوةي سالَيَكدا نةخؤشةكة بكوذيَ .ئةم نةخؤشيية
بيَ لةبةرضاوطرتنى رِادةي خرِؤكة سثييةكاني "سي دي  "+4لة جةستةي
نةخؤشي ئيدزيدا ،توانايي سةرهةلَداني هةية .شيمي دةرماني ،ريَطا ضارةى ئةم
جؤرة شيَرثةجنانةية.

نيشانةكاني :NHL

)1

ئاوساني رذيَنة لةنفاوييةكان.

 )2ئارةقة كردنةوة لة كاتي نووسنتدا.
 )3دابةزيين كيَشي لةش.
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برينة مةترسيدارةكاني :KS
 )Kaposi’s Sarcoma(KSجؤرة نةخؤشييةكة وةك شيَرثةجنة واية و
لةنيَو ثياواني تووشبوو بة ئيدزدا باوة .ئةم نةخؤشيية دةبيَتة هؤي سةرهةلَدانى
برينطةليَكي سوور يان بنةوش كة زياتر لةسةر ثيَست وةديار دةكةون .ئةو
نةخؤشىية هةروةها دةتوانآ لةسةر دةم و رذيَنة لةنفاوييةكانو كؤئةندامي
هةرسو سييةكانيش كاريطةريي هةبآو ببيَتة هؤي لةنيَوضوونى نةخؤش .ئةم
نةخؤشىية زياتر هيَرش دةكاتة سةر ئةو نةخؤشانةى كة رِيَذةى خرِؤكة
سثىيةكانى "سى دى "+4يان لة  ٢٥٠كةمرتة ،بةآلم لةو كةسانةى كة رِيَذةى
ئةو خانانةيان كةمرتة ،مةترسىدارترة.

نيشانةكان:
 )1برين.

 )2ثشوو سوواربوون لة كاتيَكدا كة هيَرشى بؤ سةر سىيةكان كرد بيَ.
 )3خويَنبةربوون لة كاتيَكدا كة هيَرشى كردبيَتة سةر كؤئةندامى هةرس.
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سىيةسؤ(ثى سى ثى)
سىيةكان:
 )Pneumocystis Pneumonia(P.C.Pيةكيَكة لةو ضلَكة
هةخلوازانةى كة دةبيَتة هؤى سىيةسؤ(ذات الرّيه) كة سينة ثالَووشى ثىَ دةلَيَن.
ئةم ضلَكة هيَرش بؤ سةر سىيةكان دةكات ،بةآلم هةروةها دةتوانىَ رِذيَنة
لةنفاوىيةكان ،سثلَ ،جةرط يان مؤخى ئيَسكيش بثيَكىَ .هةروةها ئةم
نةخؤشىية يةكيَك لة هؤية طةورةكانى مردنى نةخؤشةكانى تووشبوو بةHIV
بووة ،بةآلم ئيَستا بةهؤى هةبوونى داودةرمان قابيلى ثيَشطريىو ضارةسةرىية.
ئةم نةخؤشىية طةليَك لةو كةسانةى كة رِيَذةى خرِؤكة سثىيةكانى "سى دى
"+4يان لة خوار ٢٠٠وةية ،تووش دةكات.

نيشانةكان:
 )1ياو (.)Fever
 )2وشكة كؤخة.
 )3هةست بة تةوذم هيَنان بؤ سةر قةفةزةى سينطو بة زةمحةت هةناسة
هةلَكيَشان.
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ضلَكةكانى ميَشك:
نةخؤشةكانى  HIVهةروةها لة بةرامبةر دوو جؤر ضلَكدا ،كة زياتر هيَرش
دةكةنة سةر ميَشك ،الوازترو لةبةردةم مةترسى زياتر دان.
تؤكسؤثالمسؤسيس( )Toxoplasmosisكة لة مشةخؤريَك(انطل) لة
ئاذةآلندا سةرضاوة دةطرآ ،دةتوانآ ببيَتة هؤى ثيَكهاتنى برين لةنيَو لةشدا.
كريثتؤكؤكوس( )Cryptococcusــــجؤرة كةرِوويةكى نيَو خؤلَةـــ زياتر
دةبيَتة ضلَك كردنى ثةردةى ميَشك(مننذيت) .ئةم نةخؤشىية لة ثةردةى
مؤخ(خناع) و ميَشكدا ،ضلَك ثيَك ديَنىَو دةشتوانىَ ببيَتة غةشو لةنيَو ضوونيش.
ئةم ضلَكانة لةو نةخؤشانةى كة رِيَذةى خانةكانى "سى دى "+4يان لة ١٠٠
كةمرتة ،باوة.

نيشانةكان:

 )1ذانة سةر.
 )2ياو(ضوونةسةرى تاى لةش).
 )3طريوطرفت و ئالَؤزى لة بيننيدا.
 )4دلَ تيَكةآلتنو رِشانةوة.
 )5الوازى لة اليةكى لةش.
 )6دذوارى لة قسةكردنو رِيَطا رِؤيشنتدا(تؤكسؤثالمسؤسيس).
 )7طريانى ماسؤلَكةكانى مل(مننذيت).
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دةرمانةكانى دذى ئايدز:
لةكاتى سةرهةلَدانى ثةتاى HIVدا ،كؤمةلَيَك دةرمان دروست كراون كة لة
رِيَطاى كؤنرتؤلَ كردنى زؤر بوونى ئةم ظايرؤسةوة ،تةمةنى تووشبووان بةHIV
بة شيَوةيةكى بةرضاو دةباتة سةرىَ .ئةم دةرمانانة لة خيَرايى لةنيَوضوونى "سى
دى "+4ى نةخؤشةكان كةم دةكاتةوةو توانايى دةرخستنى ئيدز دةخاتة دواوة،
بةآلم ضارةسةرى ناكات.
بة طشتى ضوار طرووث دةرمان هةن كة لة قؤناغة جياوازةكانى ئالوودةبوونو
طةشةكردنى  HIVو ئيدزدا كارايييان هةية:
 :1بةرطيَرِةوة هاتووةكان:
ئةم دةرمانانة بة ثرِؤتينةكانى سةر رووكارى دةرةوةى ظايرؤسى HIVيةوة
دةلكيَنو بةر بة ثيَوةلكانو هاتن بؤ خانةكانى "سى دى  "+4دةطرن .تاكوو
ئيَستا تةنيا جؤريَك لة دةرمانةكة ،بة ناوى فؤزيؤن( ،)Fuzeonكةوتؤتة
بازارِةوة.
 :2بةربةستةكانى ئيَن.ئارِ.تى)NRT (7
ئةم بةربةستانةش بةر بة كؤثى كردنى بؤهيَلَة()Geneكانى ظايرؤسىHIV
دةطرن .نؤكليَئؤسايدةكان كةرةستةى بيناسازيى ئةم بؤهيَآلنةن .ئةم دةرمانة،
ثرِؤسةى كؤثى كردن لة رِيَطاى بةرهةم هيَنانى منوونةى خةوشدار لةم
كةرةسانةى بيناسازى ،دةشيَويَنىَ.
7

: N.R.T= Nucleoside Reverse Transcriptase
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 :3بةربةستةكانى ئيَن ئيَن ئارِ تى)N.N.R.T (8
ئةم بةرطيَرِةوانةش بةرةجنامى كؤثي كردن دةشيَويَنن .ئةوان بة ثيَوةنووسان
بةو ئانزميةى كة ئةم ثرِؤسةية كؤنرتِؤلَ دةكا ،كؤثى كردن تيَك دةدات.
 :4بةرطيَرِةوةكانى جؤرى ثرِؤتيَز(:)Protease
ئةم دةرمانانة بة ئانزمييَكىتر بة ناوى ثرِؤتيَزةوة دةنووسيَن كة دةورى
سةرةكييان لة كؤكردنةوةى دانةكانى ظايرؤسة نويَيةكاندا هةية.
دةرمانةكانى دذى ظايرؤسى ئايدز دةبىَ بة شيَوةى ئاويَتةيى بةكار بربيَن.
زياتر لة سىَ جؤر دةرمانى جياواز كة الني كةم دوو دةستةى جياواز لة
دةرمانةكان ،هاوكات بة نةخؤش دةدرىَ .بة ئالَوطؤر ثيَك هيَنان لة فؤرِم و
قةوارةى ظايرؤسى  ،HIVتاقميَك لة جؤرةكانى ئةم ظايرؤسة لة بةرامبةردا
خؤرِاطرى ثةيدا دةكةن .كةوابوو شانسى كؤنرتِؤلَ كردنى "ئيَض ئاى وى" لة
كاتيَكدا كة لة ضةندين دةرمان كةلَك وةردةطريدرىَ ،زياتر دةبىَ .لة هيَنديَك لة
بابةتةكان لة ئالوودة بووة نويَيةكاندا ،شويَن ثيَى ئةو ظايرؤسانةيان طرتوون كة
تةنانةت بةر لةدةست ثيَكردنى ضارةسةرى لة بةرامبةر دةرمانةكاندا خؤرِاطرى
نيشان دةدةن.

: N.N.R.T= Non-Nucleoside Reverse Transcriptase

36

8

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم

ئاسةوارة الوةكىيةكان:
ئةلف :ئاسةوارة الوةكىية باوةكان:
 )1دلَ تيَكةآلتن(تهوع).
 )2رِشانةوة(استفراغ).
 )3ماندوويى لة رِادةبةدةر(خستطى مفرط).
 )4لري.
 )5زط ضوون(اسهال).
 )6بىَ خةوى و كةم خةوى.
 )7سرِبوونى دةوروبةرى دةم و زار.
 )8ئازارى طةدة.
ب :ئاسةوارة الوةكىية ناباوةكان:
 )1هةوكردنى ثانكرياس(التهاب لوزاملعدة).
 )2زيان ويَ كةوتن بة جةرط و ثةنكرياس.
 )3برينةكانى نيَو دةم.
 )4طؤرِانى قةوارةى لةش.
 )5زيان ثآطةيشنت بة خانة دةمارىيةكان.
 )6كةم خويَنى.
 )7الوازىو ئازارى ماسؤلَكةكانى لةش.
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ضلَكى زط (ئيَم ئةى سى):
 )Mycobacterium Avium Complex(M.A.Cيان MAI
ضلَكيَكة كة لة باكرتىيةكانى نيَو ئاو ،تةثو تؤز ،خؤلَو ثاشةرِؤى بالَندةكانةوة
ثةيدا دةبيَ .ئةم نةخؤشىية هيَرش دةكاتة سةر تويَى دةرةوةى طةدةو
رِخيؤلَةكانو لة ئاكامدا دةتوانآ لةنيَو خويَنو تةواوى بةشةكانى ديكةى جةستةدا
بآلو بيَتةوة M.A.C .زياتر ئةو كةسانةى كة رِيَذةى خرؤكة سثىيةكانى "سى
دى "+4يان لة  ٧٥كةمرتة ،تووش دةكات.

نيشانةكان:

 )1ذانة زط.
 )2رِشانةوةو دلَ تيَكةآلتن كة ياوى ىلَ دةكةويَتةوة.
 )3ئارةقةكردنةوة لةكاتى نووسنتدا.
 )4بىَ ئيشتيايى.
 )5دابةزينى كيَشى لةش.
 )6ماندوويى.
 )7سك ضوون.
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مةترسى كويَربوون(سى ئيَم وى):
 )Cyto megalo virus(C.M.Vضلَكيَكى ثيَوةنديدار بة ظايرؤسى
تيَميسكة و لة نةخؤشةكانى تووشبوو بة ئيدزدا زياتر دةبيَتة هؤى ئاوسانى تؤرِى
ضاو( .)Retinitisئةم نةخؤشىية مردنى خانةكانى تؤرِى( )Retinaلة ناوضةى
ثشتةوةى ضاوى ليَدةكةويَتةوةو ئةطةر ضارةسةر نةكرىَ لة زووترين كاتدا
دةبيَتة هؤى كويَربوون CMV.بةهؤى دةرمانةوة ثيَشطريى ليَدةكرىَ .ئةم
ظايرؤسة هةروةها لةسةر زؤربةى بةشةكانى ديكةى لةش دةتوانىَ كاريطةرى
هةبيَ .ئةم نةخؤشىية زؤر بة كةمى لةو كةسانةى كة رِيَذةى خانةكانى "سى دى
"+4يان لة  ١٠٠بؤ سةريَية ،هيَرش دةكا و زؤربةى ئةو كةسانةى كة رِيَذةى
ئةو خانانةيان لة  ٥٠كةمرتة ،تووش دةكات.
نيشانةكان:
 )1طرفتى بينني وةك رِةشكة و ثيَشكة.
 )2ليَلَ بوونى ضاو و ثةيدابوونى خالَى نةديو.
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كورتة ميَذوويةكى سةرهةلَدانى ئيدز:
لة سالَى ١٩٨١ىزايينىدا ،لة جةستةى هةشت ثياوى نيَربازى نيؤيؤركدا
نةخؤشيى ساركؤما كاثووسى ( )Kaposis Sarcomaكة جؤريَك
شيَرثةجنةى 1دةمارة خويَنىيةكانة ،دؤزرايةوة .ئةم جؤرة شيَرثةجنةية زؤر
كةمة و زياتر بةساآلضووان تووشى دةبن .هاوكات دةطةلَ ئةم رووداوة ،رِيَذةى
تووشبووان بة جؤرة ضلَكيَكى دةطمةنى سىيةكانيش لة نيؤيؤرك و كاليفؤرنيا
بةرز بؤوة .بةرثرسانى تةندروستىو دةرمانى ئامريكا لةو كاتدا هؤى بآلو
بوونةوةى كتوثرِى ئةم دوو نةخؤشىيةيان نةدةزانى ،بةآلم ئيَستا ئةم دوو
رِووداوة ثزيشكىية بة سةرةتاى سةرهةلَدانى نةخؤشيى ئايدز لة ذيانى
مرؤظايةتىدا دةذميَردريَن .لة ماوةى سالَيَكدا ،ئةم نةخؤشىية نةناسراوة ثةرةى
طرت و لة سالَى ١٩٨٢ىزايينىدا ،ناوى AIDS(Acquired Immune
) ،Deficiency Syndromeواتة نةخؤشيى كةمى بةرطرى وةرطرياويان
لةسةر دانا .وردة وردة ،ئةم نةخؤشىية نةك هةر هاوجنسخوازةكان ،بةلَكوو
خةلَكى ديكةشى تووش كرد .نةخؤشةكانى هيَمؤفيليا و مؤعتادةكان لة
طرووثةكانى دواتر بوون.
لةم ساآلنةدا ،نةخؤشىيةكى نوىَ لة هةذارترين قورِنةى(قارة) جيهان بووبة
كيَشةيةكى جيددى ،كة لة زمانى خؤجيَيىدا بة ئيَسليم ( )Slimناسراوة واتة:
مردن لة ئاكامى لةنيَوضوونى وردة وردةى لةش.

 :Cancer :1شيَرثةجنة ،قرذة ،نةخؤشى قرذة ،ترياويى ،كارسينؤما ،سةرةتان .و.
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لة ئاكامى ليَكؤلَينةوةى زياتردا دةركةوت كة ئةم نةخؤشىية هةمان نةخؤشيى
ئيدزة .سالَى ١٩٨٤ىزايينى ،هةولَى بريمةندانو ليَكؤلَةرةوان بؤ دؤزينةوةى
هؤيةكانى نةخؤشيى كوشندةى ئايدز بةئاكام طةيشت .تاقميَكى ليَكؤلَةرةوة بة
سةرؤكايةتى "رِابرت طالؤ" رِايانطةياند :هؤيةكانى ئةم نةخؤشىيةيان ثيَناسة
كردوة .ديارة ئةم وتةية بة توندى لة اليةن ليَكؤلَةرةوانى فةرِانسةوى كة ضةندين
مانط ثيَشرت ظايرؤسى HIVيان دةست نيشان كردبوو ،دةطةلَ نارِةزايةتى
بةرةورِوو بؤوة.
بة ثيَى دوايني ليَكؤلَينةوةكان لةسةر تايبةمتةنديية بؤماوةيىيةكانى ظايرؤسى
 ،HIVئةم ظايرؤسة لة ئاويَتةبوونى دوو ظايرؤسى جؤراوجؤر لة شامثانزةدا ثيَك
هاتووة .ظايرؤسى  HIVلة رِوانطةى زانستى ظايرؤسناسىيةوة سةربة طرووثيَك
لة ظايرؤسةكانة كة لة مةميوونةكاندا نةخؤشى خولَقيَنة .بةرهةمى بؤماوةيى
باس كراوى ئةم بريدؤزىية كة ئايدز لة سةدةى رِابردوودا لة ليَرِةوارةكانى
رِؤذئاواى ئافريقا سةري هةلَداوة ،ثشت رِاست دةكاتةوة .بة برِواى زانايان ،مرؤظـ
بؤ يةكةم جار لة نيوةى يةكةمى سةدةى رِابردوودا لة ئاكامى رِاو و خواردنى
طؤشتى شامثانزة ،نةريتيَك كة ئيَستاش لة ئافريقادا بةردةوامة ،تووشى ئايدز
بووة .زؤربةى بريمةندان لةسةر ئةو باوةرِةن كة طواستنةوةى ئةو ظايرؤسة زياتر
لة جاريَك رِووي داوة ،ضونكة جؤرة جياوازةكانى ئةم ظايرؤسة دةبيَتة هؤى
سةرهةلَدانى نةخؤشيى ئايدز لة مرؤظدا.
سةرنج رِاكيَش ئةوةية كة ئةطةرضى يةكةمني بابةتى تووشبوون بة ئيدز لة
سالَى ١٩٨١ىزايينىو ،لة ئامريكا رِاطةيةندراوة ،بةلَطةكان وادةردةخةن كة
يةكةم قوربانيى نةخؤشيى ئايدز لةم وآلتةدا الويَكى رِةش ثيَست بووة كة لة
سالَى ١٩٦٩ىزايينىدا مردووة.
لة ثاساوى دؤزرانةوةى هاوكاتى ئةم نةخؤشىية لة دوو خالَى جوطرافيايىدا
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دةطوترىَ كة زيادبوونى سةفةرة نيَونةتةوةيىيةكان بةدواى دةيةى ١٩٦٠ى
زايينى ،يارمةتى بة بآلوبوونةوةو ثةرةثيَدانى ظايرؤسى  HIVلة تةواوى دونيادا
داوة.
ئيَدوارد هوثيَر هةوالَنيَرى بةريتانيايى لة كتيَبةكةى خؤى بةناوى "رووبار"دا
تيؤرىيةكى سةرنج رِاكيَشى لةبارةى شيَوةى طوازرانةوةى ئةم ظايرؤسة لة
شامثانزةوة بؤ مرؤظـ هيَناوةتة طؤرِآ .بة وتةى هوثيَر لة كؤتايىيةكانى دةيةى
١٩٥٠ىزايينىدا بؤ بةرهةم هيَنانى يةكةم منوونةكانى واكسيَنيى خؤراكيى
ئيفليجى منداآلن ٤٠٠ ،شامثانزة رِاو كراونو كةلَك وةرطرتن لة تةواوى شامثانزة
تووشبووةكان بة ظايرؤسى  HIVبؤ بةرهةم هيَنانى واكسيَن ،ظايرؤسةكةى بؤ
الني كةم يةك ميليؤن كةس لة خةلَكى كؤنطؤ ،روواندا و برِؤندى طواستؤتةوة .بة
ثيَى ئةو بةلَطانةى لةبةردةست دان ،شويَنةكانى  ٢٨ثرؤذةى بةرهةم هيَنانى
واكسيَن دةطةأل ئةو شويَنانةى يةكةم منوونةكانى تووشبوون بة ظايرؤسى
HIVيان تيَدا تؤمار كراوة ،يةك دةطرنةوة.
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ترس و خؤفيَك بة ناوى ئايدز !
دةتوانني دذكردةوةى خةلَكى كؤمةلَطا لة رِووبةرووبوونةوة دةطةلَ مرؤظيَكى
تووشبوو بة نةخؤشيى ئايدز بيَنينة بةرضاو .كاتيَك خةلَك دةطةلَ كةسيَكى
تووشبوو بة ظايرؤسى  HIVبةرةورِوو دةبنةوة بة شيَوةيةك ليَى دوور
دةكةونةوة كة وةك ئةوةى ئيزرائيلة و كتوثرِ لة بةرضاوى زةق بؤتةوة .ئيدز
نةخؤشيي ترسناكى سةدةى بيستةمة كة دةستةوةستانى ثزيشكةكانى لة
كؤنرتِؤلَ كردنو ثةيداكردنى رِيَطاضارةى هةميشةيى ،بؤتة هؤى ئةوة كة نزيك بة
 ٣٠سالَ بةسةر جيهاندا حاكمييةت بكا.
ئةم نةخؤشىية يةكةم جار لة سالَى ١٩٨١ىزايينى ،لةنيَو ثياوانى
هاوجنسخوازى نيؤيؤرك سةري هةلَدا و هاوكات لة ئافريقاش تووشبووان بةم
نةخؤشىية ناسران .ئةم دوو ناوضةية(ئامريكا و ئافريقا) سةر سوورِمانى
ثزيشكانى لة سةرهةلَدانى ئةم نةخؤشىية لة دوو شويَنى ئةوثةرِاوثةرِى زانستيى
جيهانى ىلَكةوتةوة ،ئةمريكا بة ثيَشكةوتنى زانستىو تيَكنؤلؤذىو ئافريقاى
دواكةوتوو لة زانست و ثيشةسازى .بةهةرحالَ ئةم نةخؤشىية نةناسراوة كة
جؤرةكانى فرةضةشنى نةخؤشىية ضلَكىيةكانى دةطةلَدا بوو ،لة سالَى
١٩٨٢ىزايينىدا ناوى ئايدزى لةسةر داندرا .بةواتايةكى ساكارتر ،ئايدز
نةخؤشي لةكاركةوتنى كؤئةندامى بةرطريى لةشة .ظايرؤسى  HIVكارى خرِؤكة
سثىيةكانى نيَو لةش لة بةرامبةر نةخؤشىية ضلَكىيةكاندا دةوةستيَنىَو
تةنانةت هةآلمةتيَكى سادة يان نةخؤشيى سووتانةوةى سىيةكان كة لة نةخؤشة
ئاسايىيةكاندا بة سانايى دةرمان دةكرآ ،لة ئيدزىيةكاندا رِةنطة كوشندة بآ.
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ئةم ترسو خؤفة زؤرة لة ضوارضيَوةى ظايرؤسىHIVدا
لة كوىَ ،كةىو ضؤن ثةيدا بووة؟!
بة باوةرِى زانايان ،مرؤظـ يةكةم جار لة نيوةى يةكةمى سةدةى رابردوودا لة
ئاكامى راو و خواردنى طؤشتى شامثانزة ،نةريتيَك كة هيَشتاش لة ئافريقا باوة،
بةم ظايرؤسة طريؤدة بووة .بةثيَى دوايني ليَكؤلَينةوةكان لة بوارى تايبةمتةندىية
بؤماوةيىيةكان ،هؤى طواستنةوةى ئايدز لة ئاويَتةبوونى دوو ظايرؤس لة
شامثانزةدا ثيَك هاتووة .بةآلم دياري كردنى وردى كاتى طواستنةوة لة ئاذةلَةوة
بؤ مرؤظـ كيَشةخولَقيَنة .خالَيَكى جيَى سةرنج كة لة ليَكؤلَينةوةكاندا روون بؤوة
ئةوةبوو كة لة سةدةى نؤزدةهةمدا هيض كام لة ميليؤنان ئافريقاييةك كة بة زؤر
تووشى كؤيلةيى ببوونو بؤ وآلتانى بيانى راطوازرابوون بةم ظايرؤسة طريؤدة

نةبوونة .ظايرؤسى  HIVبؤ يةكةم جار سالَى  ١٩٥٩لة منوونةى
خويَنى ثياويَك لة وآلتى كؤنطؤدا دؤزرايةوةو يةكةم قوربانيى ئيدز لة
ئةمريكا دةطةرِيَتةوة بؤ سالَى .١٩٦٩
لة وآلتانى ئورووثايىو ئامريكا ،بةهؤى نةبوونى ثابةنديى ئةخالقى
(ثةرةئةستاندنى بىَئةخالقى) ،ثيَوةندى سيَكسى ئازاد و كةلَك وةرطرتن لة ماددة
هؤشبةرة تةزريقىيةكان بؤتة هؤى ئةوة كة لة يةكةم سالَةكانى ناسينى ئةم
نةخؤشىيةدا ،ئيدز لةو وآلتانةدا قوربانى زياترى ليَبكةويَتةوة ،بةآلم بةدواى
ئةودا سياسةتةكانى ئةو وآلتانة لة وةخةبةر هيَنانو دانى زانيارى زياتر لةسةر
ئةو نةخؤشىية بة خةلَكىو كؤنرتِؤلَ كردنى ،بووة هؤى دابةزينى ذمارةى
تووشبووان لة وآلتة ئورووثايىو ئامريكايىيةكاندا .بةثيَى رِاثؤرتى ساآلنةى
رِيَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان(بؤ سالَى ٢٠٠٦ىز) ،كؤنرتِؤلَى ثةتاى ئايدز لة
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ئافريقادا لةدةست دةرضووة .هةر بةثيَى ئةو رِاثؤرتة تا سالَى ٢٠٠٦ىز ،نزيك
بة  ٤٢ميليؤن كةس لة تةواوى جيهاندا بة ظايرؤسى  HIVتووشبوونة كة دوو
ميليؤنو نيويان مندالَن.
دوو لةسةر سيَى( )٢/٣هةموو نةخؤشة ئيدزييةكان لة وآلتانى باشوورى
دةشتى ئافريقا دةذين .خراثى بآلوبوونةوةو ثةرةسةندنى ئةو نةخؤشىية لةو
ناوضةيةدا بة جؤريَكة كة لة بةشيَك لةو وآلتانةدا لة هةر سىَ كةس طةورةسالَ
يةكيان بة ظايرؤسى  HIVطريؤدة بووة.
لةنيَو وآلتانى ئافريقايىدا ،وآلتةكانى "سوازيلةند" و "بؤتسوانا" بة ٤٠
لةسةدى نةخؤشىيةكة لة طةورةساآلندا زؤرترين رِيَذةى سةر ذميَرىيان هةية.
ذمارةى تووشبووان ،تةنيا لة ئافريقاى باشوور  ٥/٣ملويَن كةسة .رِةنطة بلَيَى
ئةمة هةذماريَكى رِاضلَةكيَنةرة ،بةآلم لة ئيَمة و وآلتةكةمان مةودايةكى دوورى
هةية .رِاستة ،بةآلم هةر ئةوة ئاشكراى دةكا كة رِؤذانة  ١٤هةزار كةس بة كؤى
نةفةراتى تووشبوو بة ئيَض ئاى ظى ثؤزيَتيفةوة(ئةريَنى) زياد دةبىَو ترسى ئةوة
هةية كة  HIVئاسياش داطري بكا .دةثرسى بؤضىو ضؤن؟!
دةزانن كة رِيَطاكانى هةرة طرينطى طواستنةوةى ئةم ظايرؤسة بةكاربردنى
ماددة هؤشبةرة تةزريقىيةكان بة سؤرِةنطى ثيس بوو ،ثيَوةندى سيَكسى ئازادو
بىَسةرةوبةرةى ئةخالقى لة دايكى تووشبوو بؤ كؤرثةلة(جنني) و كةلَك وةرطرتن
لة خويَنى ثيس بووية.
بة وتةى كارناسانى بوارى ئيدزناسى لة بةر ئةوةى تيَكةآلوى سيَكسى بة
لةبةرضاونةطرتنى خالَةكانى ثيَشطريى يةكيَكة لة طرينطرتينو طشتىترين رِيَطاكانى
طواستنةوةى تووشبوو بة ظايرؤسى  ،HIVئةو بةشة لة كؤمةلَطا كة لة بوارى
سيَكسىدا كة زياتر بةربةرِةلَآليىيان ثيَوة ديارة ،لة بةردةم مةترسى زياتر دان.
كةواتة زؤربةى ئةو كةسانةى كة تازة تووشي ئةو نةخؤشىية بوون ،تةمةنيان لة
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نيَوان  ١٥تا  ٢٤سالَ داية و ،هةروةك دةزانن وآلتةكةمان ـــمةبةستى نووسةر،
وآلتى ئيَرانةـــ يةكيَك لةو وآلتانةية كة زؤرينةى حةشيمةتةكةى طةجنة و
بةكاربردنى ماددة هؤشبةرةكانو ثيَوةندى سيَكسى ئازاد لة نيَوان طةجنةكاندا
دةتوانىَ ببيَتة هؤى ثةرةسةندنو بآلوبوونةوةى ئيدز لة وآلتةكةماندا .بةثيَى
سةرذميَرىيةك لة وآلتةكةماندا كة لة اليةن وةزارةتى تةندروستىيةوة كراوةو تا
مانطى رِةزبةرى ١٣٨٢ىهةتاوى( )٢٠٠٣دةطريَتةوة ،كؤى تووشبووان بة
ظايرؤسى ئايدز  ٢٧٦(٥٧٨٠ذنو  ٥٥٠٤ثياو) كةسة كة لةنيَو ئةوانةدا ٦٩٤
كةس( ٢٨ذنو  ٦٦٦ثياو) مردوون ٥٣ ،كةس( ٢ذنو  ٥١ثياو) طريؤدة بة ئيدز
بوونو ئةوانىتريشيان ئالوودة بةHIVن(دةورةى مت بوونى ئةم نةخؤشىية،
زؤر لة سةريَية و رةنطة تا  ١٥سال خبايةنىَ .يانى ويَ دةضىَ كةسةكة طريؤدة
بة ظايرؤسى  HIVبووبىَ ،بةآلم نيشانةكانى نةخؤشىيةكةى ئاشكرا نةبوو
بيَت) .ئايا ئةم سةرذميَرييانة رِاست و جيَى باوةرِن؟ بة سةرنجدان بةوة كة لة
بريورِاى طشتيى وآلتةكةماندا ،ئايدز هاو واتاية دةطةلَ بىَسةرةوبةرةيىو
بةربةرِةلَآليى ،ترسى ئةوة هةية كة تووشبووان لة ضوونو خؤناساندن بة ناوةندة
دةرمانىيةكان خؤ ببويَرن.
لةم حالَةتةدا كؤمةلَيَكى زياتر لة ئةندامانى بنةمالَة بة تايبةتى هاوسةرةكان لة
بةرامبةر مةترسى تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدزدا دةبن .بةرثرسانى تةندروستى
ئيَران بة وةبةرضاوطرتنى شاردنةوةى تووشبووان ،ذمارةى تووشبووان بة ئيدزيان
لة وآلتدا تا  ٢٥هةزار كةس بةراورد كردوة ،كة ئةطةر بةدانى زانيارى زياترو بة
بةكاربردنى شيَوةكانى دانانى ماددةى هؤشبةرى خؤراكى بة جيَطاى ماددة
ىلَدةرةكان(تزريقى) ،بآلوكردنةوةى سورِةنطى ئيسرتيلو خاويَن لة ثاركةكانو
شويَنى خرِبوونةوةى مؤعتادةكانو كؤنرتِؤلَى ذنانى ويَلَ طةردى دةطةلَدا نةبيَت،
زؤرى ثيَناضىَ رِيَذةى تووشبووان زؤر لةوة زياتر دةضيَتة سةرىَ.
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رِيَكخراوة ئةمنيةتييةكانى  USلة رِاثؤرتيَكدا ثيَشبينىيان كردوة كة تا
سالَى ٢٠١٠ىزايينى ،بةم رِيَذةي خوارةوة ئايدز ثةرة دةطرىَ:
 )1رووسية  ٥تا  ٨ميليؤن كةس كة  ٧ئةوةندةى ذمارةى نةخؤشةكان
لة سالَى ٢٠٠٢دا دةبىَ.
 )2ضني  ١٠تا  ١٥ميليؤن كةس كة  ١٢ئةوةندةى ذمارةى نةخؤشةكان
لة سالَى ٢٠٠٢دا دةبىَ.
 )3هيَند  ٢٠تا  ٢٥ميليؤن كةس كة نزيكةى  ٢ئةوةندةى نةخؤشةكانى
سالَى  ٢٠٠٢دةبىَ.
 )4ئيتيؤثى  ٧تا  ١٠ميليؤن كةس كة  ٢ئةوةندةى نةخؤشةكانى سالَى
 ٢٠٠٢دةبىَ.
 )5نيجرية  ١٠تا  ١٥ميليؤن كةس كة  ١٢ئةوةندةى نةخؤشةكانى سالَى
 ٢٠٠٢دةبىَ.
هةروةكى دةبينن لة حةوت سالَى داهاتوودا وآلتى هيَند زؤرترين رِيَذةى
تووشبووانى دةبيَو هؤيةكةشى دةطةرِيَتةوة بؤ لة خوارةوة بوونى زانيارى خةلَك
و ضوونة سةرى هةذارى لةم وآلتةدا و هةر لةم كاتةدا وآلتةكةمان لة طةمارؤى دوو
ناوةندى طةورةى بآلوبوونةوةى نةخؤشيى ئيدزدا دةبيَ ( رووسية و هيَند).
مرؤظى تووشبوو بة ئيدز نةخؤشة .دةبىَ وةك نةخؤشيَك هةلَسوكةوتى دةطة َل
بكرىَ .نابىَ لة بةرى هةلَيَى .نابىَ تؤمةتبارى بكةين .دةبىَ بة ثاراستنى
ئاسايشةوة بةهانايةوة بضني تا دةردو ئازارى ئةو نةخؤشىية كة هيض
ضارةسةريَكى بؤ نةدؤزراوةتةوة ،كةم بيَتةوة هةرضةند كة بؤ زامى جةستةى
دةرمانيَك نيية ،بةآلم بة هةلَسوكةوتيَكى لةبارو ال ليَكردنةوةى الني كةم
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برينةكانى دةروونى سارِيَذ بكةينو ورةى ثىَبدةين كةوا هةست ثيَبكا دانةبرِاوةو
ئةركى بةرثرسانة كة بة ئاورِدانةوةيةك لة ثيَكهاتةى الوي كؤمةلَطا ،ئةم
نةخؤشيىية بة جيددى بطرن .رِيَطاكانى بةربةرةكانى دةطةلَ ئةو نةخؤشيية لة
قوتاخبانةكاندا فيَر بكةنو هةموو ثيَكةوة لة بةرانبةر هيَرشى ئةو نةخؤشييةدا
رِاوةسنت ،بة ثتةوبوونى بنةما ئةخالقىيةكان ،بة كؤنرتِؤ َل كردنى مؤعتادةكان،
بة تيَطةياندنو ورياكردنةوةى خةلَكىو كؤنرتِؤلَ كردنى خويَنة وةرطرياو و
هاوردةكان.

بة هيواي جيهانيَكي بيَ ئايدز!

48

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم

رِووبانى سوور ضؤن بوو بة نيشانى ئايدز؟
ئةو " ئارِمان "ةى كةلَك وةرطرتن لة شريتى(رووبان) سوورى باو كرد ،ئارِمانى
ئاطاداركردنةوةو تيَطةياندنى طشت اليةك لة نةخؤشيى ئيدز بوو.
لةسالَى ١٩٩١ىزايينىدا ،تاقميَك لة هونةرمةندان ،كة زؤربةى دؤستةكانيان
بةهؤى نةخؤشيى ئيدز طيانيان لةدةستدا بوو ،بة دامةزراندنى طرووثى
ويَناكردني ئيدز( )The Visual Aids Artists Caucusلة شارى نيؤيؤرك
برِيارياندا لة رِيَطاى هونةرةوة ،لة دذى ئةم نةخؤشىية كوشندةية خةبات بكةن.
يةكةم جار ئةوانة بوون كة شريتى سووريان وةك نيشانى طرووثةكةيان ديارى
كرد" .ثاتريك ئةوكانيَل" ،دامةزريَنةرى طرووثى ئايدزى ويَنايى ،ئيَستاش لةسةر
هةموو جلو بةرطةكانى شريتيَكى سوور هةية ،ئةطةرضى بؤ خؤشى تووشى

نةخؤشيى ئايدز بووة .ئةو دةلَىَ:

ـــ من بة ئايدز نامرم ،من دةطةلَ ئايدزدا دةذيم .هاورِيَى زؤرم بوون كاتيَك كة
نةخؤش كةوتن ،زؤر الو بوون .ئةوان هةموو بة طةجنى لة دونيا دةرضوونو منيش
ذيانى خؤم بؤوان دادةنيَم.
دةطةلَ ثاتريك لة كاتيَكدا كة لةسةر قةنةفةيةك لة مالَةكةى خؤى ،هةلَكةوتوو
لة ناوضةى باكوورى شارى نيؤيؤرك دانيشتبوو ،وتوويَذ دةكةم .رِووخسارى
بةهؤى نةخؤشىيةكةوة كزو الواز بووة ،بةآلم ئيَستاش باوةرِى بة ذيان ماوة .لة
ثةناى دا "ئاليَن فريم" ،كة يةكيَك لة ئةندامانى طرووثى  ١٥كةسةى ويَناكردني
ئايدز بوو ،دانيشتبوو .ئاليَن كة ويَنةطريَك بوو لة سالَى ١٩٩١ىزايينىدا ،وةكوو
ئةندامةكانى ديكةى ئةو طرووثة شويَن يةك مةبةست كةوتبوونو ئةويش وةدةست
هيَنانى كةرةسةيةك بوو كة بتوانىَ خةلَك ناضار بة بريكردنةوة لة بارةى ئايدزةوة
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بكات .ئاليَن دةلَيَ:

ـــ ضارةيةكىترمان نةبوو .ئيَمة دةبوو كةلَكمان لة هونةرةكةمان وةرطرتباية.
وةك ئةوة وابوو كة لة يةك شةودا ئيدز تةواوى كؤمةلَطاى هونةرى نيؤيؤركى
هةلَدةلووشى .كتوثرِ كة ضاومان كردةوةو دميان زؤريَك لة هاوكارو دؤستةكامنان
دةطةلَ مردندا دةستوثةجنة نةرم دةكةن.

ناوبراو دريَذةدةدا:

ـــ داهيَنانى بريؤكةى كةلَك وةرطرتن لة رِووبان كاتيَك بة ميَشكمان طةيشت كة
بينيمان بةدواى كؤتايى هاتنى شةرِى كةنداوى فارس ئةمريكايىيةكان تةنانةت لة
شارة طضكةكانيش ،بؤ ثشتيوانى لة سةربازةكانيان ،لة شريتى زةرد كةلَكيان
وةردةطرت .بةآلم ثرسيارةكة ئةوةبوو كة بؤ شريتى ئايدز ،ض رِةنطيَك شياوةو
دواية ضى ىلَ بكةين؟!
ئةوكات بوو كة باسو رِاويَذكردن كةوتة نيَو طرووثةكة و لة ئاكامدا لةسةر
رِةنطى سوور ساغ بووينةوة" .ئاليَن" لةم بارةوة دةلَىَ:

ـــ ئيَمة لة رِةنطةكانى ديكةوة دةستمان ثىَكرد .يةك يةك خستماننة ئةو الوة،
بةهةرحالَ رِةنطى سوورمان هةلَبذارد ،ضونكة رِةنطيَكة سةرنج رِاكيَشو هةستيَكى
تايبةتى دةخاتة ميَشكةوة .وةبريديَنمةوة كة سوور هةروةها رِةنطى خويَنة و
"ثاتريك"يش دةطةلَ تةئيدى قسةكانى مندا طوتى:

ـــ رِةنطى سوور رِةنطى ئةوينة .طرووثى هونةرمةندانى ويَناكردني ئايدز ،سةرةتا
لةسةر شيَوةى ثاثيوَنى هيَماى ئيدز ناكؤكيان بوو ،بةآلم دواى ماوةيةك
طةآللَةيةكيان ثةسند كرد كة ئيَستا لة هةموو جيهاندا وةك سةمبوىل ئايدز
دةناسرىَ.
لةو سالَةدا ،ثاتريك لة "برادؤي" ناوةندي شانؤي ئةمريكا لة نيويورك ،ضةند
دؤستو برادةري هةبوونو رِيَورِةمسي خةآلتي "تؤني"يش ()Tony Awards
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خةريك بوو دةستى ثيَدةكرد .ئةم طرووثة  ٣هةزار شريتى سووريان هيَناية نيَو
شويَنى رِيَورِةمسةكةوة .بةآلم شتيَك كة رِوويدا ،هةرطيز ضاوةرِوان كراو نةبوو،
كاتي بآلوبوونةوةي ئةم رِيَورِةمسة لة تةلةظيزيؤنة سةرانسةرييةكاني ئةمريكا،
"جيَرمي ئايريَنز"( )Jeremy Ironsهونةرمةندي ناسراوي بةريتانيايي ،يةكيَك
لةو شريتة سوورانةي بة بةرؤكيةوة هةلَواسيبوو و ،هاتة بةردةم كاميَراكان.

ئاليَن دةلَيَ:

ـــ ئيَمة سةرمان سوورِما .ديارة دةمانزاني ثرِؤذةيةكي بامشان هةية ،بةآلم هةر
بة خةيالَيشماندا نةهاتبوو رِؤذيَك بيَو بتوانني خةلَك رِازي بكةين شريتةكان لة
بةرؤكيان بدةن .لة رِيَورِةمسى تؤنىدا هةموو ئةو شريتةيان بة بةرؤكةوة دابوو.
كةمسان نةدةناسىيةوة .بة خةويشماندا نةدةهات كة بريؤكةكةمان بةوشيَوةية
ثيَشوازى ليَبكرىَ .بةم شيَوةية بوو كة شريتى سوور بة خيَرايىيةكى بىَويَنة
بووة هيَماى جوانى نةخؤشىيةكى ناشريينو ثيس .بةآلم طرووثى ويَناكردنى ئيدز
نة لة شريتى سوورو نة لة هيض شريتيَكىتر هيض داهاتيَكيان وةدةست نةهيَنا.

ثاتريك دةلَىَ:

ـــ خالَيَكى طرينط لة بارةى ئةم دياردةوة ئةوة بوو كة شتةكة خؤرِسك بوو.
ئيَمة بؤ داهاتو ثارة ئةم كارةمان نةكردو تةنانةت بة ئةنقةست برِيارماندا كة
اليةنى بازرطانيى ثىَنةدةين.
"ثاتريك" ماوةيةك تيَرِاماو دريَذةىدا:
ـــ زؤر سةيرة كة ئيَستا هيَنديَك سياسةمتةدارى ناثاك دةبينم شريتى جؤراوجؤرى
سوورو سثىو شني بة بةرؤكيانةوة دةدةنو ديَنة بةردةم كاميَراكان .نازامن ئةمانة
ضؤن بوونة باو .ئةو  ١٥هونةرمةندةى كة شريتى سووريان داهيَنا بةدواى ئةوةدا
كاريَكى هاوبةشيان نةكرد" .ئاليَن" دةلَىَ:
ـــ ئيَمة لة ماوةيةكى كةمدا لة بةيةك طةيشنتو ثرِؤذةى شريتى سوور دوايني
51

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم
كارى هاوبةمشان بوو .لةوةى كة هةليَكمان وةدةست كةوت تا لة بةرهةميَكى
هونةرى وا طرينط لة سةردةمى ثؤست موديَرِندا بةشيَكمان هةبيَ ،زؤر باش بوو.

"ثاتريك"يش دةلَىَ:

ـــ زؤر دذوارة مرؤظـ لة بابةت شتيَك كة لة ناراحةتىيةوة سةرضاوةى طرتبىَ
شانازى وةدةست بيَنآو ثيَوةى بنازىَ .خؤزطة هةموو ئةو شانازىيةم َىل
بستيَندرايةوةو مبتوانياية بيدةمةوة ،بةآلم ئةم ضةند سالَة بآلوبوونةوةى ئيدزم
نةديبا .ئةو ساآلنةى كة ئةو هةموو مرؤظة ،ئةو مرؤظة ليَهاتوو و بة بةهرانة ،لة
باشرتين سالَةكانى تةمةنى الويَتىياندا لةدةست ضوون .ئيَستا تةنيا دؤستيَكى
دةورانى بيست سالَيم ماوة.
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ئايدز ،هةآلمةت تا مردن
ئةطةر مرؤظيَكى بالَغ و ثيَطةيشتوو دوو نيشانةى بنةرِةتيى نةخؤشى ئيدزى
دةطةلَ يةكيَك لة نيشانة الوةكىيةكانى هةبىَ ،بة مةرجيَك كة بؤ ناتةواوى
كؤئةندامى بةرطريى لةشى هؤيةكى دياري كراوى وةك بةدخؤراكىو زؤربةى
هؤيةكانى ناسيَنةرةوةى نةبىَ ،تووشى ئايدز بووة.
ئةلف :نيشانة سةرةكىيةكانى ئةم نةخؤشىية بريتني لة:
 )1دابةزينى كيَشى لةش زياتر لة سةدا دة.
 )2زط ضوونى دريَذخايةن بؤ زياتر لة مانطيَك.
ب :نيشانة الوةكىيةكانى ئةم نةخؤشىية بريتني لة:
 )1كؤخةى بةردةوام و توند بؤ ماوةى زياتر لة مانطيَك.
 )2ضلَكى ثيَستى كة خورانو تيََميسكى زؤناشى دةطةلَة.
كؤى ئةم نيشانانة بة طشتى لة ئاكامى ناتةواوى كؤئةندامى بةرطرى لةشى
مرؤظـ و طةشةكردنى ضلَكةكانةوة ثيَك ديَ.
دؤكتؤر شريينى ئةفهةمى ،ثسثؤرِى نةخؤشىية ضلَكىيةكانة و ئةندامى
هةيئةتى زانستيى زانكؤى ثزيشكيى تاران ،ضؤنيةتى حةوانةوةو سةقامطريبوونى
نةخؤشيى ئيدز لة لةشى مرؤظدا شىدةكاتةوة .بة وتةى ئةو ،سىَ تا شةش
حةوتوو بةدواى ضوونى ظايرؤسةكة بؤ نيَو لةش نيشانةكانى هةآلمةتى ئاسايى بة
شيَوةى ضوونة سةرى تاى لةش ،ذانى طةروو ،طةورةبوونى رِذيَنة لةنفاوىيةكان،
ئازارى جومطة و ماسؤلَكةكان ،ذانةسةر ،الوازىو بىَحالَى ،بىَئيشتيايى ،دابةزينى
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كيَشى لةش ،دلَ تيَكةآلتنو رِشانةوة ،زطضوونو زؤر جار نةخؤشىية
ثيَستىيةكان سةرهةلَ دةدةن.
ئةم قؤناغة بةبىَ ثيَويست بوون بة دةرمان ،دواى تيَثةرِينى يةك تا سىَ
حةوتوو بؤ خؤى كؤتايى ديَ .مةترسىدارترين قؤناغى نةخؤشىيةكة ،قؤناغى بىَ
ى هيض نيشانةيةكى
نيشانةى HIVية .ظايرؤسةكة هةشت تا دة سالَ بةب َ
سةرجيَيى دياري كراو لة جةستةدا دةميَنيَتةوة .مرؤظى بة رِوالَةت ساغ لةم
قؤناغةدا نةخؤشىيةكة بؤ كةسانىتريش دةطوازيَتةوة .زؤربةى ئةو كةسانةى بة
ظايرؤسى  HIVئالوودة بوون ،بةبىَ ئاطادارى لة تيَوةطالنى خؤيان لةم قؤناغة
بىَنيشانةيةدا ،ذمارةيةكى زؤر لةو كةسانةى لةبةردةم مةترسىدان،
تيَوةدةطليَنن .لةم قؤناغةدا ،دؤزينةوةى نةخؤشىيةكة تةنيا لة رِيَطاى ثشكننيو
تاوتوىَ كردنة تاقيطةيىيةكانةوة ئةجنام دةدرىَ .لة قؤناغى كؤتاييدا ،نةخؤشى
ئايدز دةطةلَ ماكةكانى نةخؤشىيةكةى وةك ،زطضوونى زياتر لة مانطيَك ،تاو و
لةرزى دريَذخايةن ،دابةزينى كيَشى لةش زياتر لة سةدا دة ،ئارِةقةكردنةوةى
شةوانة ،ماندووبوون و وةرِةزى ،طةورةبوونةوةى رِذيَنة لةنفاوىيةكانو ئالَؤزىية
دةمارىيةكان ،رِووخسارى بنةرِةتيى خؤيان دةردةخةن .لة قؤناغى كؤتاييشدا،
ئةم ظايرؤسة كوشندةية ضاوةرِوانى قوربانىيةكةيةتىو ئةو كةسةى تووشى
الوازيى كؤئةندامى بةرطرى بووة ،بةرطةى نةخؤشىيةكى ساكار ناطرىَو
دةيكوذىَ.
زؤر هؤكار هةن بؤ ثةلةكردن لة ثيَكهاتنى قؤناغى ئةكتيظى(فعال) نةخؤشيى
ئيدز ،بؤويَنة ،تاقميَك لة ضلَكة ميكرؤبىو ظايرؤسىيةكان ،بذيوى خراث ،كةلَك
وةرطرتن لة ماددة هؤشبةرةكانو ئةلكؤلو ،دلَةرِاوكيَى زؤر.
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رِيَطاكانى طواستنةوة ،لة تةمومذيَكى وةهم و شةرمدا
ِريَطاكانى طواستنةوةى ظايرؤسى  HIVبةسةر ضوار طرووثى سةرةكىدا
دابةش دةكريَن:
 )1ثيَوةندىية سيَكسىية طوماناوىيةكان.
 )2دايكى تووشبوو بة ئيدز.
 )3خويَنو بةرهةمة خويَنىية ثيسو ئالوودةكان.
 )4كةلَك وةرطرتن لة كةرةسةى تيذو برِندة ،وةك دةرزىو ضةقؤو. ...
 :1ثيَوةندىية سيَكسىية طوماناوىيةكان:
هةموو كةس ،ذن و ثياو ،ثريو طةنج ،هةذارو دةولَةمةند ،بةهؤى ثيَوةندى
سيَكسى دةطةلَ مرؤظى تووشبوو بة ظايرؤسى  HIVرةنطة تووش بيَ .ئةم
رِيَطاى طواستنةوةى ظايرؤسة هةشتا لةسةدى تووشبووان لة سةرانسةرى جيهانى
لةخؤطرتووة .خالَيَكى طرينط ئةوةية كة تووشبوون بة ضلَكةكانى ديكةى
كؤئةندامى زاوزىَ ،بة تايبةت برينةكانى ئةم بةشة ،مةترسى طواستنةوةى
ظايرؤسى HIVلةهةر جاريَك ثيَوةندى سيَكسى دة تا سةد ئةوةندة دةباتة
سةرىَ.
دوكتور ميَهرنازى رِةسوولَىنذاد ،ثسثؤرِى نةخؤشىية ضلَكىيةكانو ئةندامى
هةيئةتى زانستيى زانكؤى تاران ،شيَوازة ناسروشتىيةكانى ثيَوةنديى سيَكسى بة
مةترسىدار ناو دةبا و لة بارةى ئةطةرى طواستنةوةى ظايرؤسى  HIVلة ئاكامى
ثيَوةندى سيَكسىدا دةلَىَ" :تةنانةت جاريَك ثيَوةندى سيَكسى توانايى
طواستنةوةى ئةم ظايرؤسةى هةية ،ض لةرِيَطاى دةمةوة بيَ ،ض كؤم و ض لةرِيَطاى
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ثيَشةوةى(واذينالَ) ذنانةوة بيَ .لة ثيَوةندى سيَكسى دةمةوة ،ئيَحتمالَى
طواستنةوةى ظايرؤسةكة لة شيَوازى سروشتى كةمرتة ،بةآلم ثيَوةندى سيَكسى
لة رِيَطاى كؤمةوة ،تةنانةت ئةطةرى طواستنةوةى لة كؤئةندامى ثيَشةوةى ذنيش
زياترة.
كاندؤم كةرةسةيةكى هةرزان بايىو لةبةردةست داية كة رِيَكخراوى تةندروستى
جيهانى( )WHOبؤ ثيَشطريى لة طواستنةوةى ئيدز ،ثيَشنيار دةكات لة كاتى
ثيَوةندى سيَكسىدا ،كةلَكى ليَوةرطرن .بةآلم داخوا كةلَك وةرطرتن لة كاندؤم بة
ماناى بة سيفر طةياندنى ئةطةرى طواستنةوةى ظايرؤسى  HIVلة كاريَكى
سيَكسيى طومان ليَكراوة؟ دةبىَ بلَيَني نةخيَر! لة هةلومةرجيَكى لةبارو دروست
كةلَك وةرطرتن لة كاندؤم ،ئيَستاش مةترسى تووشبوونى تا ئاستى لة سةدا دوو
هةية.
دوكتور بةهرامى يةطانة ،بةرثرسى ئةجنومةنى خةبات دذى خةسارة
رِةفتارييةكان ،1رِيَكةوتى دروست كردنو بةسةرضوونى كاندؤمةكان ،زانيارى
لةسةر شيَوةى دروست كةلَك وةرطرتنو ،جؤرى كاندؤمةكان بؤ ثيَشطريى لة
طواستنةوةى ظايرؤسى  HIVبة كاريطةر دةزانىَو ،دةلَىَ :دةآلندنى كاندؤمة
ئاسايىيةكان بؤ ثيَشطريى لة جوولَة و بزواندنى تؤوةكان(اسثرم) و ثيَشطريى لة
منالَبوون لةبارة ،بةآلم ئةم كاندؤمانة توانايى كؤنرتِؤلَ كردنى جوولَةى ظايرؤسى
HIVيان نية .واتة كاندؤميَك كة بة مةبةستى ثيَشطريى لة مندالَبوون كةلَكى
ليَوةردةطريىَ دةطةلَ ئةو كاندؤمةى كة بؤ ثيَشطريى لة طواستنةوةى ظايرؤسى
 HIVبةكار دةبرىَ ،جياوازىيان هةية .كاندؤميَك كة بؤ ئةو مةبةستة
هةلَدةبذيَردرىَ دةبىَ الني كةم يةك ميليميرت( )1mmئةستوورايى هةبىَو لة

 :1آسيبهای رفتاری :خةسارة كانى ثيَوةندىدار بة هةلَسو كةوتةوة ،خةسارة رةفتارى يةكان .و.
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جؤرى "ثؤىل وينيل" بيَ .كاندؤمةكانى "التيَكس" لة باشرتين جؤرى
كاندؤمةكانن.

دوكتور رِةسوولَىنذاد لةم بارةوة دةلَىَ:

ـــ ئةطةرى درِانى كاندؤمةكان زؤرة .دةبىَ لة ماوةى ثيَوةنديى سيَكسى لة
كاندؤمةكان كةلَك وةربطريىَ ،جؤرةكةى باش بيَو تةنيا بؤ جاريَك بةكار بربىَ.
لةكاتيَكدا لة كاندؤمى جؤرى التيَكس لة هةموو ماوةى ثيَوةنديى سيَكسىدا

دةكرىَ بة باشى كةلَكى ليَوةربطريىَو لة بةرامبةر طواستنةوةى ظايرؤسى
HIVدا كارايى زؤر باشى هةية .لة تويَذينةوةيةك لة ئورووثادا لةسةر ذمارةيةك
لةو ذنو ميَردانةى كة يةكيان ئالوودةو ئةويرتيان ساغ بوو ،دةركةوت :لةنيَو
 ١٢٣ذنو ميَرد كة لة كاندؤم كةلَكيان وةرطرتبوو ،هيض كام لة ساغةكان لة كارى
سيَكسىدا تووش نةبوون.
 :2دايكى تووشبوو بة ئيدز:
دايكانى تووشبوو بة ظايرؤسى  HIVلةكاتى دووطيانى ،منالَبوون يان دواى
مندالَبوون ،لة رِيَطاى شريثيَدانةوة ،ظايرؤسةكة بؤ مندالَةكةيان دةطوازنةوة .ئةو
دايكانةى دواى مندالَبوونيش بة ظايرؤسى ئايدز ئالوودة دةبن ،بة ئيَحتمالَى لة
سةدا  ،٣٠لة رِيَطاى شريثيَدانةوة ظايرؤس بؤ مندالَةكةيان دةطوازنةوة.
وةسيةت بؤ ئةو ذنانةى كة ئالوودة بة ظايرؤسى ئيدز بوون ،نةيةلَن دووطيان
بنو لةكاتيَكيشدا كة دووطيانن لة بارى بةرنو كؤتايى ثيَبيَنن .خواردنى
دةرمانةكانى دذى ظايرؤس بةرِيَذةيةكى زؤر ثيَشطريى لة تووشبوونى
كؤرثةلة(جنني) دةكا و ذنى تووشبوو بة  HIVئةريَنى دةبىَ لة رِيَطاى
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نةشتةرطةرى قةيسةرييةوة 2مندالَةكةى ببىَو تا ئةو جيَيةى دةكرىَ لة شريثيَدان
بة مندالَةكةى خؤ بثاريَزآ.
 :3خويَن و بةرهةمة خويَنىية ثيسو ئالوودةكان:
نزيكةى لة سةدا  ٤لة هةلَطرانى ظايرؤس لة جيهاندا ،بةهؤى وةرطرتنى خويَن
يان بةرهةمة خويَنىية تووشبووةكان بةم ظايرؤسة ،تووشى ئايدز بوون .ديارة
ئيَستا ،بة كؤنرتِؤلَ كردنى وردو دةقيقى منوونةكانى خويَن ،طواستنةوة بةم
شيَوازة بة رِيَذةيةكى بةرضاو دابةزيوة.
 :4كةلَك وةرطرتن لة كةرةسةى تيذو برِندة ،وةك دةرزىو ضةقؤ و...
ئةو كةلو ثةالنةى كة ثيَستى مرؤظـ دةبرِن يان كونى دةكةنو دةيرِووشيَنن،
وةك كةلوثةىل خويَن طرتن(حجامت) ،خالَ كوتان ،خةتيَنةكردنو دةرزى
ئاذنني(طب سوزنى) و تيغى سةرتاشخانة و فلَضةى ددان(مسواك) و ئامرازةكانى
طوىَ مسني ،كةلوثةىل ددان سازى ،سؤرِةنط و سةرة سؤرِةنط ،دةزطاى سةر
تاشني و "اثى ليدى" ،ئةطةر بىَئيسرتيل كردنو خاويَن كردنةوةى تةواو كةلَكيان
ليَوةرطريدرىَ ،ظايرؤسى  HIVدةطوازنةوة .هةر كةرةسةيةك كة بة خويَنى
كةسى ئيدزاوىيةوة ثيس بىَو ،لة برينى كةسيَكىتر بدرىَ ،ئةطةرى تيَوةطالنى
زؤرة.

 :2سزارين  :واتة مندالَ بوون لة رِيَطاى نةشتةرطةرى يانى بة شيَوةى سروشتى مندالَ نةبوون  .نةشتةرطةرى
قةيسةرى .و.
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لة ثيَوةندىية كؤمةآليةتىية ثاكةكاندا ئةطةرى طواستنةوةى ظايرؤسى HIV
يان نية يان نزيك بة سيفرة.

دوكتور يةطانة دةلَىَ:

ـــ بؤ طواستنةوةى ظايرؤسى  HIVلة رِيَطاى شلةمةنىيةكانى كةسيَكةوة بؤ

كةسيَكىتر ،دةبىَ لةهةر سةنتى مةتريَكى سىَ جادا( )1cm3الني كةم دة دانة
ظايرؤسى ئةكتيظ هةبيَ.
رِيَذةى ئةو ظايرؤسة لة ئاوى دةم و فرميَسكدا زؤر كةمة ،دةطةلَ ئةوةشدا
ئةنزميةكانى نيَو ئةو شالنة ،ظايرؤسةكة لةنيَو دةبا .كةوابوو ،ئاوى نيَو دةم
كارايى لة طواستنةوةى ئيدزدا نية ،بةآلم ئةطةر ثيَوةندى لة رِيَطاى دةمةوة ببيَتة
هؤى خويَنبةربوون ،ئةطةرى طواستنةوةى هةية.
خواردنى ضيَشتى تيَوةردراو بة خويَنى كةسى ئيدزى ،ثيَوةدانى
جرِوجانةوةران بة تايبةت ثيَوةدانى ميَشوولة ،ثيَوةندىية ئاسايىيةكانى وةك
تؤقةكردنو لة باوةش طرتنو ماض كردن ،كؤخة و ثشمني ،كةلَك وةرطرتن لة جيَطا
خةوى هاوبةش ،كةلَك وةرطرتنى هاوبةشى قاث و قاضاخى ضيَشت ليَنان ،كةلَك
وةرطرتن لة تةلةفوونة طشتىيةكان ،ئةستيَرو تةواليَتة طشتىيةكان(،)W.C
دةست ليَدان لة دةزطريةى كةرةسة طوازةرةوةكانى وةك ثاس يان تاكسى
نةخؤشيى ئايدز ناطوازنةوة.
باشرتين رِيَطاى ئيسرتيل كردنو خاويَن كردنةوةى كةرةسة ثزيشكىيةكان،
كةلَك وةرطرتن لة دةزطاى ئوتووكآلوة.
ئةلكؤىل  ٧٠ثلةش بؤ ئيسرتيل كردن بةكار دةبرىَ .شتومةكةكان دةبىَ بؤ
ماوةى  ١٥خولةك لةنيَو كحولةكةدا مبيَننةوة .بةآلم بؤ كةرةسةكانى
نةشتةرطةرى ئةم شيَوةى ئيسرتيل كردنة بةس نية و حةمتةن دةبىَ لة
ئوتووكآلو(دم فشار) كةلَك وةرطريىَ .ظايرؤسى  HIVبة نيسبةت طةرماوة زؤر
59

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم
هةستيارةو لة بةرامبةر تيشكى خؤردا ناضاالك و ثاسيظة .خؤرِاطرى ئةم ظايرؤسة
لةنيَو خويَنى مةييوودا شةش رِؤذة.
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ثةرةسةندنو طشتطرييى نةخؤشى ئايدز:
بةثيَى نويَرتين سةرذميَريى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة بارةى
بآلوبوونةوةى نةخؤشى ئيدز لة جيهاندا ،نزيك بة  ٣٨ملويَن كةس ئالوودة بة
ظايرؤسى HIVن .ئةم ظايرؤسة لةكاتى دؤزينةوةى تا ئيَستا زياتر لة ٢٠
ميليؤن كةسى كوشتووة .هةروةها ئةم ليَكؤلَينةوةية نيشان دةدا كة نةخؤشيى
ئيدز بة خيَرايى لة هةموو ناوضةكانى جيهاندا لة حالَى بآلوبوونةوةو ثةرةسةندن
داية .تةنيا لة سالَى ٢٠٠٥دا ،نزيك بة  ٥ميليؤن كةس تووشى نةخؤشيى ئيدز
بوون .رِيَذةى بآلوبوونةوةو ثةرةطرتنى نةخؤشيى ئيدز لة ناوضةكانى جيهاندا
جياوازة .دانيشتوانى بةشيَك لة وآلتةكان زياتر لة وآلتةكانىتر تووشى ئيدز بوونو
لة ئاستى وآلتيَك ،تةنانةت لة نيَوان ثاريَزطاكانيشدا جياوازى هةية .بةآلم
رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ذمارةى تووشبووان بة ظايرؤسى ئيدز لة قارِةى
ئاسيادا  7/4ميليؤن كةسى رِاطةياند .شارةزايان لةسةر ئةم باوةرِةن كة نزيكةى
نيو ميليؤن كةس لة قارِةى ئاسيا لة سالَى رِابردوودا بةهؤى ئيدزةوة طيانيان لة
دةست داوةو  1/1ميليؤن كةسيش ئالوودة بةو ظايرؤسة بوون .لة نيَوان
تووشبووانى سالَى رِابردوودا %٠/٣ ،لة ذنانو  %٠/٤لة ثياوان لة تةمةنى  ١٥تا
 ٢٤سالَيدان .جيَطاى سةرجنة كة رِيَذةى تووشبوونى خةلَك بة ظايرؤسى HIV
لة دوو وآلتى ثرِ حةشيمةتى جيهان واتة ،ضني و هيَند زؤر كةمة.
لة ئيَران ،بةثيَى دوايني سةرذميَريى وةزارةتى تةندروستى رِيَذةى تووشبووان
بة  ،HIVتاكوو سةرةتاى ثووشثةرى ١٣٨٣ىهةتاوى(٧١٠٨ ،)٢٠٠٤
كةس بووة .لةم رِيَذةية ٦٧٦١ ،كةس( )٪٩٥/١ثياو و  ٣٤٧كةسيش()%٤/٩
ذنن.
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لةو  ٦٧٦١كةسة ١١ ،كورِو  ١٣كضى ذيَر  ٤سالَ( لة كؤى طشتىدا،
%٠/٥ى هةموو تووشبووةكان) ،هةروةها  ١٥ثياو و  ٤ذنى سةروو ٦٥
سالَ(بة شيَوةى رِيزبةندكراو  %٠/٣و  )%٤/١تووشى ئةم نةخؤشىية بوون.
هةر بةثيَى ئةو سةرذميَرىية ،زؤرترين ذمارةى تووشبووان بة HIVلة
تةمةنى  ٢٥تا  ٣٤سالَى داية .بة جؤريَك كة  ١٩١٣ثياوى تووشبوو()٪٤٢/٨
و  ٩٤ذنى تووشبوو( )٪٣٣/٦لةنيَو ئةم طرووثةدا رِاطةيةندراوة.
بةثيَى رِاثؤرِتى وةزارةتى لةشساغى ،زؤرترين رِيَطاى طواستنةوةى ئةم
نةخؤشىية لةو وآلتةدا ،خووطرتن بة ماددة سرِكةرة تةزريقىيةكانة ،كة ٤١٠٧
كةس( )٪٥٧/٨لةم رِيَطايةوة تووشبوون .بةدواى ئةوةدا٢٢٩٢ ،
كةسيش( )%٣٢/٢بة شيَوازى ناديار ٤٧٦ ،كةس( )٪٦/٧لة رِيَطاى ثيَوةنديى
سيَكسىيةوةو  ٢٠١كةسيش( )٪٢/٨لة رِيَطاى خويَنو بةرهةمةخويَنىيةكانةوة
بوون ٣٢ ،كةسيش( )٪٠/٥لة رِيَطاى دايكةوة طوازراوةتةوة.
وةزارةتى تةندروستى رِيَذةى ئةو مردنانةى كة بةهؤى نةخؤشى ئيدزةوة بوون
تا ئيَستا  ٧٧١كةسى رِاطةياندوة كة لةم ذمارةية ٧٤١ ،كةس ثياو و ٣٠
كةسيش ذن بوون .بةآلم سةرذميَرية فةرِمىيةكان لة بارةى نةخؤشى ئيدزةوة
رِيَذةيةكى كةمرت نيشان دةدةن .دوكتور حمةممةد مةهدىطويا ،جيَطرى وةزارةتى
تةندروستىو كارناسى ئيدز ،دواى بآلوبوونةوةى رِاثؤرِتى ئةم دوايييانةى
رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة بارةى بارودؤخى ئيدز لة جيهاندا ،لة
وتوويَذيَك دةطةلَ يةكيَك لة رِؤذنامةكانى تاراندا دةلَىَ :ذمارةى تووشبووان بة
ئيدزى لة ئيَراندا  ٣٠تا  ٣٥هةزار كةس رِاطةياندوة.
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ذنانى بآتاوان ،قوربانىية بآدةنطةكان!
لة سالَى ١٩٨٥ىزايينىيةوة ،تا ئيَستا ،رِيَذةى ذنانى تووشبوو بة ئيدز لة
 %٣٥بؤ  %٤٨بةرز بؤتةوة .هةروةها  %٦٠لة تووشبووانى  ١٥تا  ٢٤سالَةى
ئيدز ،ذنانن.
كووفى عةنان ،سكرتيَرى طشتيى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ،لة
ثةيامةكةىدا بة بؤنةى رؤذى جيهانى ذن ،لة ٨ى مارسى ٢٠٠٤دا ،بةرامبةر بة
١٨ى رِةشةممةى ١٣٨٢ىهةتاوىدا ،ثيَى لةسةر رِؤلَى هةرةثيَويستى ذنان لة
خةبات دذى ثةتاى ئيدز داطرتؤتةوة .لة يةكةم سالَةكانى دؤزينةوةى نةخؤشى
ئيدزدا ،بةشيَكى زؤر لة ليَكؤلَةرةوانو كؤمةلَناسان ثيَيان وابوو كة ئيدز
نةخؤشىيةكة كة تةنيا ثياوان تووشى دةبن .لة دةيةى رِابردوودا ،سةرذميَريةكان
دةريان خست كة ذنان كةمرت كةوتبوونة ذيَر كاريطةريى ئةم نةخؤشىيةوة .بةآلم
ئيَستا ذنانيش كةوتوونةتة بةر قوورسايى بارى ئةو ثةتا مالَويَرانكةرة.
رِادةى تووشبوونى ذنانى طةجنى ئافريقايى لة ثياوة طةجنةكانيان زياترة .لة
سةرانسةرى جيهاندا ،الني كةم نيوةى ئةو كةسانةى كة تازة تووشى ئةو
نةخؤشىية دةبن ،ذننو ،لةنيَو كةسانى كةمرت لة  ٢٤ساألدا ،كضانو ذنانى جحيَلَ
نزيك بة دوو لةسةر سيَى( )٢/٣هةلَطرانى ظايرؤسةكة ثيَك ديَنن .ئةطةر رِيَذةى
ئةم تووشبوونة بةردةوام بيَ ،لة ماوةيةكى زؤر كةمدا زؤربةى هةرة زؤرى
نةخؤشة ئيدزىيةكان لة ذنان ثيَك ديَن.
كووفى عةنان لة بةشيَكى ديكةى ثةيامةكةىدا طوتى:
ـــ ذنانى هةذارو فةقري بةهؤى تووشبوون بة ئيدز وردة وردة ئةمنييةتى
ئابوورييان لة جاران زياتر لةدةست دةدةنو زياتر لة مافى هةبوونى شويَنى
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نيشتةجآ بوون ،دارايى(ماميلك) ،مرياتو تةنانةت لة خزمةتطوزارىية
تةندروستىية طوجناوةكان بىَبةرى دةبن .لة طوندةكاندا ،ئيدز بؤتة هؤى
لةنيَوضوونى ئةو سيستمة كة بة دريَذايى سةدةكان ،لة كاتى قاتىوقرِى و وشكة
سالَيدا ،بؤ ضارةسةرى طريوطرفتةكانى وةك بذيوى بنةمالَةكانيان ،يارمةتيدةرى
ذنان بووة .ئاكامى ئةم كارة بووة هؤى ثرِذوبآلوىو ليَك ترازانى بنةمالَةكان،
كؤضكردن و لة كؤتايىدا ضوونة سةرى مةترسى تووشبوون بة ظايرؤسى ئايدز.
ئايدز ،كضانى بةهؤى ضاوةديَرىو سةرثةرشتى لة خزمة نةخؤشةكانيان،
يارمةتى بؤ ثالَثشتى لة بنةمالَةكةيان يان دةرضوون لة مالَةوة ناضار بة دةست
هةلَطرتن لة خويَندن دةكا و ،لة ئاكامدا ئةوان زياتر لة قووآليى هةذارىو نةدارى
رِؤ دةضن .مندالَةكانيشيان كةمرت شانسى ضوون بؤ قوتاخبانةيان هةية و ئةطةرى
تووشبوون بةو نةخؤشىيةيان لة ئارا داية .كةوابوو كؤمةلَطا باجيَكى طةورةتر
دةدا سةبارةت بة كاريطةريى مالَويَرانكةرى ئايدز لةسةر ذنان.
بة بةراورد دةطةلَ ثياوان ،ذنان جياواز لةو كةسةى كة شوويان ثيَكردوة
كةمرت وا هةية شةريكيَكى ذيانى ديكةشيان هةبيَو هةروةها ذنان كةمرت لة ثياوان
ئالوودة بة ماددة هؤشبةرةكانن ،كةواتة بؤضى ذنان لة بةرامبةر نةخؤشى ئيدزدا
خةسار هةلَطرترن؟!
كووفى عةنان ئةم هؤكارانة دةست نيشان دةكا :هةذارى ،دةستدريَذى كردن،
توندوتيذى ،نةبوونى زانيارى ،بة شوودانى بة زؤر بة ثياوانى بةتةمةنو ثياوانيَك
كة ضةندين ذنىتريان هةية.
دوكتؤر "ميرتا معتمدى هروى" سةرؤكى دايرةى ئيدز لة وةزارةتى
تةندروستى ،ثيَشبينى دةكا كة لة داهاتوودا دةطةلَ ضوونة سةرى رِيَذةى ذنانى
تووشبوو لة بةراورد دةطةلَ ثياوانى تووشبوو لة وآلتدا بةرةورِوو دةبني .ناوبراو

دةلَىَ:
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ـــ لة ئيَراندا ،ئيَستا رِادةى ذنانو ثياوانى ئيدزى ،لة بةراورد دةطةلَ رِابردوودا،
ئالَوطؤرِيَكى بةرضاوى بةسةردا نةهاتووة ،ثياوان هةروا  ٩٥لةسةدى تووشبووان
ثيَك دةهيَنن .بةآلم لة داهاتوودا شاهيدى ئالَوطؤرِى ئةم رِيَذانةو ضوونةسةرى
رِيَذةى ذنانى تووشبوو بة ئيدز دةبني.
بةداخةوة  ٧٠لةسةدى ذنانى تووشبوو بة ظايرؤسى  HIVلة ئيَراندا ،لة
رِيَطاى ثيَوةنديى سيَكسى دةطةلَ ميَردةكانيان تووشبوون.

دكتؤر مؤعتةميَدى هيَرةوى ،دةلَىَ:

ـــ ذنان ،بةهؤى بارودؤخى فيزيؤلؤذيكىو كؤمةآليةتى ،لة بةرامبةر ظايرؤسى
ئيدزدا لة ثياوان خةسارهةلَطرترن .كةوابوو ضاوةرِوان دةكرىَ رِيَذةى ذنانى
تووشبوو بة نةخؤشى ئيدز لة وآلتدا بضيَتة سةرىَ.
يةكةم ذنى تووشبوو بة ظايرؤسى  HIVلة ئيَران سالَى ١٣٦٨ىهةتاوى
( ،)١٩٨٩دةست نيشانكرا .ئةم ذنة سالَيَك دواتر طيانى لةدةستدا .لةنيَو
ثياوانى ئيَراندا ،باوترين شيَوةى تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدز كةلَك وةرطرتن لة
سؤرِةنطو سةرة دةرزى ثيس لةكاتى ليَدانى ماددةى سرِكةر داية ،لةكاتيَكدا
زؤربةى ذنانى تووشبوو بة ئيدز لة رِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسىيةكانةوة بووة.
هةروةكوو طوترا ،ذنان  ٥لةسةدى كةسانى تووشبوو بة ظايرؤسى  HIVلة
وآلتةكةمان ثيَك دةهيَنن كة  ٤٦لةسةدى ئةم رِيَذةية خيَزاندارن .خالَيَكى جيَى
سةرنج لة سةرذميَرييةكاندا ئةوةية كة ويَ دةضىَ طواستنةوةى ظايرؤسةكة لة
ثياوةوة بؤ ذن  ٢٠ئةوةندة زياتر بيَ لة ئةطةرى طواستنةوى لة ذنةوة بؤ ثياو.
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هةموو شتيَك لةسةر ئيدز!
هؤيةكان ،قؤناغةكان ،رِيَطاكانى ثيَشطريى و...
لة كاتيَكدا وآلتانى ثيَشكةوتووى جيهان لةم ضةند دةيةى ثيَشوودا كيَشةى
نةخؤشىية تةشةنة سيَنةرةكانيان تا رِادةيةك ضارةسةر كردووةو ،هةموو هةولَ
و توانايى و ئيمكاناتى خؤيان بؤ بةربةرةكانى لة طةلَ نةخؤشىيةكانى تةشةنة
نةكراو بؤ ويَنة نةخؤشىية "قلبى ــــ عروقى"يةكان و شيَرثةجنةكان ضرِ
كردبؤوة ،لة نةكاو و كتوثرِ لة سالَى 1360( ،1981ى هةتاوى) جؤريَك
نةخؤشيى ضلَكى لة دونيادا سةري هةلَدا كة بة خيَرايى بة تةواوى جيهاندا
بآلوبؤوةو ،ضراى هيواى لةنيَوبردنى نةخؤشىية تةشةنةسيَنةرةكانى تةنانةت لة
وآلتة ثيَشكةوتووةكانيشدا كوذاندةوة .ئةم نةخؤشىية كة خؤى وةك كيَشةيةكى
تةندروستى دةرخست ،ناوى ئيدزة .لةم نةخؤشىيةدا كؤئةندامى بةرطرى لةش
تووشى تيَكضوون و ئالَؤزى دةبيَ.
ئايدز جؤرة نةخؤشىيةكى كوشندةية كة لة هةموو وآلتانى جيهان ،لة طرووثة
تةمةنىية جياوازو رِةطةزو نةتةوة جؤراوجؤرةكاندا ،نة تةنيا لة
هيَمؤسيَكسؤيلةكاندا ،بةلَكوو لةهةر دوو رِةطةزدا بينراوةو لةرِاستىدا ئيدز
كيَشةيةكى جيهانىية و ثيَوةنديى بة وآلت و طرووثيَكى تايبةتةوة نية .هؤى
سةرهةلَدانى نةخؤشىيةكة جؤرة ظايرؤسيَكة كة سةرضاوة سةرةكييةكةى هيَشتا
بة تةواوى رِوون نية.
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ِريَطا سةرةكىيةكانى طواستنةوةى ئيدز بريتني لة:
 )1ثيَوةندىية سيَكسىيةكان(رِةطةزى جياواز ،هاوجنسخوازةكان)
دةطةلَ مرؤظة تووشبووةكان.
 )2ثيَدانى خويَنو بةرهةمة خويَنىية ئالوودةكان ،كةلَك وةرطرتن لة
سؤرِةنطى هاوبةش ،بة تايبةت لةنيَو مؤعتادة تةزريقىيةكانو
بةكاربردنى ئاميَرو كةرةسة ثيسبووةكان.
 )3طواستنةوة لة دايكى تووشبوو بؤ كؤرثةلَة.
بةشيَوةيةكى طشتى دوو طرووث لة تةمةنةكان زياتر تووشى
ئيدز دةبن:
 )1ثيَطةيشتووةكان لة تةمةنى  ٢٠تا  ٤٥سالَى.
 )2شريةخؤرةكانو تازة لةدايك بووان.
مردن بةهؤى ئيدز لة الواندا لةنيَو هةموو وآلتانى جيهان بؤتة طريوطرفت و
كيَشةيةكى مةترسيدارو جيَطاى نيطةرانى .نزيك بة  ٧٥تا  ٩٠لةسةدى
تووشبوون بة ظايرؤسى ئايدز لة طرووثة تةمةنىيةكانى  ٢٠تا  ٤٥سالَ رِوودةدا
كة تةمةنى هةولَو بنياتنةرى و ضاالكيى ئابوورىية ،ضوونةسةرى مردن لة ئاكامى
طريؤدةبوون بة ئيدز لة هةرزةكارو شريةخؤرةكاندا ،تةمةنى زؤربةى وآلتانى
جيهان ديَنيَتة خوارىَ.
لةبةر ئةوةى ئيدز تةنيا كيَشةيةكى تةندروستى نية ،بةلَكوو كيَشةيةكى
كؤمةآليةتىو كلتووريية كة كيَشةى ئابووريشى بةدواوةية ،ثيَويستة هةموو دام و
دةزطا حكوومى ،ناحكوومىيةكانو خةلَك لة بابةت كؤنرتِؤلَو ثيَشطريى لةو
نةخؤشىية بةيةكةوة هاوكارىو هاوبةشىو بةشدارى بكةن .بةهؤى ئةوةي كة
ئيَستا واكسيَنيَكى كاريطةرو دةرمانيَكى بنةرِةتى بؤ ئةو نةخؤشىية لةدةستدا
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نية ،تةنيا رِيَطاى بةربةرةكانىَ دةطةلَ ئيدز ،ثيَشطريى لة تووشبوونة.
هةرضةند نةخؤشيى ئيدز ئيَستا مةسةلة و طرفتيَكى توندى تةندروستيى
وآلتةكةمان نية ،بةآلم ضوونةسةرى رِادةى تووشبوون لة سالَى ١٣٦٦ىهةتاوى
بةم الوة كة يةكةم بابةتى لة وآلتةكةمان(ئيَران)دا دؤزرايةوة ،لةاليةك و،
هةلَكةوتنى ئيَران لة ناوضةى ئاسيا ،كة هةموو سالَآ بةرِادةيةكى رِوو لة زيادبوون
منوونةى زؤر دةبآ ،لةاليةكى ديكةوة ،ثيَويست دةكا كة بة بةكاربردنى رِيَطا
كاريطةرةكانى ثيَشطريى ،لة تةقينةوةى ئةم طرِكانة دامركاوة ثيَشطريى بكرىَ.
بةخؤشىيةوة بريوباوةرِة ئايينىيةكانو ثابةندى بنةمالَة ئيَرانىيةكان بة بنةما و
ئاكارو رِةوشتة ئيسالمىيةكان ،خؤى يةكيَك لة رِيَطاكانى كؤنرتِؤلَو ثيَشطريى لة
تووشبوون بة ئيدزة.

ثيَناسة:
لة بةر ئةوةى لة هيَنديَك لة وآلتةكاندا بةهؤى نةبوونى ئيمكانات ،ئةطةرى
دياري كردنى تاقيطةى ئايدز لة ئارادا نية ،بوونى هيَنديَك لةو نيشانانةى خوارةوة
لة طةورةساآلنو منداآلندا رةنطة نيشانةيةك لة ئايدز بيَ.
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ئيدز لة مرؤظة ثيَطةيشتووةكاندا!
ئيدز لة مرؤظى ثيَطةيشتوودا الني كةم بة دوو نيشانةى سةرةكى ،دةطةلَ
يةكيَك لةو نيشانة الوةكىيانةى خوارةوة دةست نيشان دةكرىَ ،بةو مةرجةى كة
بؤ كةموكورِتى ثاريَزراوى(امينى) و ناتةواويى كؤئةندامى بةرطرى لةش هؤيةكى
دياري كراو بؤويَنة شريثةجنة ،بةدخؤراكى يان زؤربةى هؤيةكانى دياري كراوى
ديكة لة طؤرِىَدا نةبىَ.
نيشانة سةرةكىيةكان (عاليم اصلى):
 )١دابةزينى كيَشى لةش زياتر لة .%١٠
 )٢زطضوونى دريَذخايةن زياتر لة مانطيَك.
 )٣تاو و لةرزى يةك نا يةك يا سةقامطري بؤ زياتر لة مانطيَك.
نيشانة الوةكىيةكان(عاليم فرعى):
 )١كؤخينى بةردةوام بؤ ماوةى زياتر لة مانطيَك.
 )٢ضلَكة ثيَستىية بآلوبؤوةكان دةطةلَ خارشت.
 )٣ثةيدا بوونى تيَميسك.
 )٤بةرفةكى نيَودةم.
 )٥ضلَكى تيَميسكيى ماوةدارى ثيَشرِةو و بآلوبؤوة ،طةورةبوونى
تةواوى رِذيَنة لةنفاوىيةكان.
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لةرِاستىدا نةخؤشيى ئيدز ،كؤمةلَيَك نيشانةية كة لة ئاكامى ناتةواويى
كؤئةندامى بةرطرى لةشى مرؤظـ و نيشانةكانى سةبارةت بة ضلَكةهةخلوازةكان،
خؤي دةردةخا.

هؤيةكانى نةخؤشى:
هؤى ئايدز ظايرؤسيَكة كة توانايى تيَوةطالنو تووش كردنو طرتنةوةيةكى
ئيَجطار زؤرى هةية و ثيَى دةلَيَن ظايرؤسى تيَكدةرى كؤئةندامى بةرطرى لةشى
مرؤظـ يان  ،HIVضونكة هؤيةكانى الوازيى كؤئةندامى بةرطريى لةشى مرؤظـ ثيَك
ديَنآ.
ظايرؤسى ئيدز لةنيَو لةشى مرؤظدا قؤناغى جؤراوجؤر تيَثةر دةكا كة يةكيان
دةورةى تيَكؤشانى نهيَنىية ،لةم قؤناغةدا ظايرؤس لةحالَى طةشةكردنو زؤربوون
دايةو دواى ئةوةى لةهةر باريَكةوة بارودؤخى لةبارى بؤ رِةخسا ،هيَرشةكانى
دةست ثآدةكا و دةبيَتة هؤى لةنيَوبردنى خانةكانى بةرطرىو لة ئاكامدا مردنى
مرؤظى ىلَدةكةويَتةوة .تووشبوون بةو ظايرؤسة لة هةموو سةردةمةكانى ذيانى
مرؤظدا دريَذةى دةبيَ.

دةبآ سةرنج دةينة ئةوة كة تةنيا ئاستةنطى جيَى متمانة لة بةرامبةر
ثةرةسةندنى تيَوةطالن ،وةبةرضاوطرتنى توندو ياسامةندى ثيَوةندىية
سيَكسىيةكانو ثابةندبوون بة بنةما ثريؤزةكانى ذنو ميَردايةتىو بةها
ئةخالقىيةكان لة كؤمةلَطة داية.
تةنيا خويَن ،تؤوى نيَرينة و ميَينة و شريى دايكى تووشبوو بة ئيدز،
نةخؤشىيةكة لة كةسيَكةوة بؤ كةسيَكىتر دةطوازنةوة .لةبةرئةوةى ظايرؤسى
ئيدز ناتوانىَ ماوةيةكى زؤر لة دةرةوةى لةشى مرؤظ بذى ،ثيَوةندىية
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ئاسايىيةكانى نيَو كؤمةلَ وةك شويَنى كارو قوتاخبانة و  ...هتد ،نابنة هؤى
طواستنةوةى ئةم نةخؤشىية ،ظايرؤسى ئيدز لة بةرامبةر طةرمادا زؤر الوازو
هةستيارة.

ِريَطاكانى تةشةنة:

ناسينى رِيَطاكانى طواستنةوةى نةخؤشى بؤ ثيَشطريى لة ثةرةسةندنى زؤر

طرينطة.
ظايرؤسى ئيدز لة ضةند رِيَطاى سةرةكيى خوارةوة ،لة كةسيَكى تووشبوو بؤ
كةسيَكى ساغ دةطوازريَتةوة:

لة رِيَطاى ثيَوةندى سيَكسىيةوة:

باوترين رِيَطاى ثةرةسةندنى ئيدز ،نزيكايةتى جنسىية .ظايرؤس رِةنطة لة

كةسة تووشبووةكةوة بؤ شةريكى ذيانى بطوازريَتةوة(ثياو بؤ ثياو ،ثياو بؤ ذنو
ذن بؤ ثياو) .هةروةها لة ذنةوة بؤ ذن دةطوازريَتةوةو بة طشتى نزيكايةتيى
جنسى(ثيَوةندىية سيَكسىيةكان) هةشتا لةسةدى منوونةكان لةخؤ دةطرآ كة
زياتر لة %٧٠ى ئةو رِيَذةية بةهؤى نزيكايةتى دةطةلَ رِةطةزى بةرامبةرو
%١٠يشى بةهؤى هاوجينسخوازىيةوةية.
بوونى نةخؤشىية جنسىيةكانى ديكةى وةك سووزةنةك ،سيفليسو برينةكانى
كؤئةندامى زاووزآ مةترسيى تووشبوون بة ئايدز ضةند قات دةكةن .كةوابوو
سةرنجدان بةو مةسةلة طرينطة و دةرمان كردني بة ثةلةيان دةبىَ وةبةرضاو
بطريآ .ذنان ،زياتر لةبةردةم تووشبوون بةهؤى شةريكى ذيانيانةوةن ،ضونكة
ئةطةرى طواستنةوةى ظايرؤسةكة لة ثياوةوة بؤ ذن زياترة.
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طواستنةوة لة رِيَطاى خويَنو بةرهةمة خويَنىيةكانةوة!

كةلَك وةرطرتن لة خويَنو بةرهةمة خويَنىيةكانى تووشبوو بة ظايرؤسى ئايدز،

رِيَطايةكىترى طواستنةوةية .ئةطةرضى تواناى ئالوودةكردنى خويَنو بةرهةمةكانى
زؤرة ،مةترسى طواستنةوة لةو رِيَطايةوة  ٣تا  ٥لةسةداية ،ضونكة منوونةى
خويَنة بةخشراوةكان بة رِيَكخراوى طواستنةوةى خويَن زؤر بة وردى تاقى
دةكريَنةوةو خويَنة ثيسةكان بةدواى ناسينيان كةلَكيان ليَوةرناطريىَ .هةربؤية
لة زؤربةى ئةو وآلتانةى كة ئيمكاناتى تاقيطةيىيان بؤ ئةو كارة هةبيَ،
طواستنةوةى نةخؤشى لة رِيَطاى خويَنةوة زؤر كةمة.

كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنط و سةرةسؤرِةنطى ثيس بوو!

كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنط و سةرة سؤرِةنطى ثيس بوو بة شيَوةيةكى
هاوبةش لة مؤعتادة تةزريقىيةكاندا ،يةكيَكىتر لة رِيَطاكانى طواستنةوةية.

ضونكة كةلَك وةرطرتن لة ماددة هؤشبةرةكان كاريَكى ناياسايىية و زؤربةى ئةو
كةسانةى مؤعتادن بارى ئابوورىيان زؤر خراثة ،لة ئاكامدا لة سؤرِةنطة
بةكارهاتووةكانى كةسانىتر كةلَك وةردةطرن و لةم رِيَطايةوة ئةطةر كةسةكة
هةلَطرى ظايرؤسى ئيدز بوو ،بةرِاحةتى ظايرؤسةكة دةطوازيَتةوة.

طواستنةوة لة دايكةوة بؤ مندالَ!

ظايرؤسى ئيدز لة دايكى تووشبوو بؤ مندالَ رِةنطة لة ماوةى سكثرِىدا ،كاتى
مندالَبوون يان ماوةيةك دواى مندالَبوون بطوازريَتةوة .رِادةى طواستنةوةى
نةخؤشىيةكة لة دايكةوة بؤ مندالَةكة  ٥تا  ٧لةسةداية و تةنانةت تووشبوون
لةو منداآلنةدا كة لة رِيَطاى نةشتةرطةرى قةيسةرىيةوة لةدايك دةبن ،بيندراوة!
شريثيَدان يةكيَك لة رِيَطاكانى طواستنةوةى نةخؤشىية .بةآلم ضونكة ئيَحتمالَى
كةمة و قازاجنةكانى بةخيَوكردنى منالَ بة شريى دايك زؤر زياترة ،زؤر جار
ثيَشنيار دةكرىَ دايكةكة شري بة مندالَةكة بدا.
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نزيكةى لةسةدا  ٢٥تا  ،٣٥واتة يةك لةسةر سيَى ئةو كؤرثانةى كة لة دايكى
تووشبوو بة ظايرؤسى ئيدز لةدايك دةبن ،بةر لةدايك بوون ،كاتى لةدايك بوون يان
لةكاتى وةرطرتنى شري لة مةمكى دايكيان تووشى نةخؤشى ئيدز دةبن .لة
منداآلندا ،تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدز بة خيَرايى بةرةو ثيَك هيَنانى نةخؤشى
ئيدز دةضيَتة ثيَش و شانسى زيندوو مانةوةشى زؤر كةمة.

ِريَطاكانى ديكةى طواستنةوة:

ثيَوةلكاندنى ئةندامةكان لة شانةكانى مرؤظى تووشبوو ،خالَ كوتانو طوىَ
كون كردن بة دةرزىو كةرةسةى ثيسبوو ،كةلَك وةرطرتن لة فلَضةى ددانو تيغى
رِيش تاشينى مرؤظى نةخؤشو سوننةت كردن(خةتيَنة) بة كةرةسةى ثيسو
ئالووداوى ،لة رِيَطاكانىترى طواستنةوةى نةخؤشني(.لةسةر يةك كةلَك وةرطرتن
لة كةلوثةىل تةندروستى تاكةكةسيى كةسانىتر تةنانةت كةسانى ساغيش
كاريَكى ذيرانة و بيَهداشتى نية ،ض دةطا بةوة كة لة كةلوثةىل مرؤظى نةخؤشى
تووشبوو بة ئيدز كةلَك وةرطريىَ) .لةرِيَطاكانى هةناسةكيَشان ،هةرسو يان لة
رِيَطاى ثيَوةندىية ئاسايىيةكانى نيَو بنةمالَة يان شويَنى كار ،زانكؤ ،قوتاخبانة و
ئؤردووطا بة كؤمةلَةكانى كار يا سةيرانو طةشتو طوزار ،طواستنةوةيةك
رِانةطةيةندراوة.
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ظايرؤسى نةخؤشيى ئايدز ،لةم رِيَطايانةى
خوارةوة ناطوازريَتةوة!
 )١ظايرؤسى "ئيَض ئاى وى" لة ليكى نيَو دةمى مرؤظى تووشبوودا هةية،
بةآلم رِيَذةكةى زؤر لةوة كةمرتة كة نةخؤشى بطوازيَتةوة.
 )٢ثيَوةنديى ئاسايى تاكةكان لة مالَةوة يان لةنيَو كؤمةلَدا دةطةلَ نةخؤش.
 )٣تؤقةكردن.
 )٤كةلَك وةرطرتن لة كةلوثةىل هاوبةشى نان خواردن :وةك ،دةورى ،ليوان،
كةوضك و ضنطالَ و...
 )٥كةلَك وةرطرتن لة مةلةوانطة و ئاودةستة طشتىيةكان و . ...
 )٦لةئاميَز طرتنو ماض كردنى دةم وضاو.
 )٧كؤخة و ثشمني.
 )٨دةزطرةى درطا ،طووشى تةلةفوون و. ...
 )٩كةلَك وةرطرتن لةجلو بةرطى كؤنةو لة بةركراو. ...
 )١٠ئاو و خواردةمةنىية جؤراوجؤرةكان. ...
 )١١فرميَسك و ئارةقةى نةخؤش.
 )١٢كةلَك وةرطرتن لة ئامرازةكانى طواستنةوةى وةك ،ماشني و. ...
 )١٣ثيَوةدانى جرِوجانةوةرةكان.
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ئةو طرووثانةى لة بةردةم مةترسىدان
ئةم طرووثانةى خوارةوة زياتر لة بةردةم مةترسىدان:
 )١ئةوكةسانةى كة ثيَوةندى طورضيلة يا هتديان بووة يان بة بةردةوامى
كةلَكيان لة دياليز وةرطرتوةو قاميكاريو ثاريَزى ثيَويستيان وةبةرضاو نةطرتوة.
 )٢كةسانيَك كة ثيَويستىيان بة خويَنو بةرهةمةكانى ديكةى هةية(بةهؤى
نةخؤشىيةكانى وةك ،هيَمؤفيلى ،تاالسيَميا و.)...
 )٣ئةو مؤعتادة تةزريقىيانةى كة لة سؤرِةنط 1و سةرة سؤرِةنطى 2هاوبةش
كةلَك وةردةطرن(ديارة ئةم جؤرة كردةوانة زياتر لة بةندخيانةكاندا دةبيندريَن).
 )٤هاوسةرانى مرؤظة تووشبووةكان.
 )٥هاوبةشة سيَكسىيةكانى مرؤظة تووشبووةكان.
 )٦ئةو كةسانةى شةريكي جنسى جؤراوجؤريان هةية.
 )٧ذنانى بىَئةخالق(قةحبة).1
 )٨هاوجنسخوازةكانو يان ئةو ذنو ثياوانةى كة ثيَوةنديى سيَكسى بةدةر
لة ذنو ميَردايةتىيان هةية.
 )٩تووشبووان بة هيَثاتيت(ئاوسانى جةرط) يان تووشبووان بة ئازارةباريكة.
 )١٠خالَ كوتانو كةلَك وةرطرتنى هاوبةش لة ئامرازةكانى ئةم كارة.

 :1سرنط :سؤرِةنط Syringe .و.
 :2سر سرنط  :Niddleسةرة سؤرِةنط /سرةنج  ،نيدلَ ،سةرة دةرزى .و.
 : 1زنان روسثى :ذنانى بىَ ئةخالق و داويَن فرؤش ،ذنانى بىَ ئةخالق ،ذنانى لةش فرؤش .و.
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 )١١تووشبووان بة نةخؤشىية سيَكسىيةكانو ،بة تايبةت ئةو كةسانةى
كؤئةندامى زاوزآيان بريندارة.
 )١٢مةلةوانةكانو ئةو شؤفيَرانةى كة هاتوضؤى دةرةوةى سنوورةكان
دةكةن.
 )١٣منداآلنى دايكانى تووشبوو.
 )١٤طةجنةكان.

نيشانةكان:
ئالوودةبوون بة ظايرؤسى ئيدز ،هؤكارى تووشبوون بة نةخؤشيى ئايدز نية،
بةآلم سةرةجنام هةر تووشى دةبيَ .مةبةست لةم رِستةيةى سةرةوة ئةوةية كة
ظايرؤسةكة ضؤتة نيَو جةستةى مرؤظـ ،بةآلم هيَشتا ئةو ئالَوطؤرِانةى نيشانةكانى
نةخؤشى ثيَك ديَنآ ،وةدى نةهيَناوة.
يةكيَك لةرِيَطا سةرةتايىيةكانى ناسينى نةخؤشىيةك ،ناسينى نيشانةكانىو
قؤناغة جؤراوجؤرةكانى ثةرةسةندنى نةخؤشىيةكةية ،بة سةرنجدان بةم
رِاستىية دةكرىَ هةر لة سةرةتاوة ثيَش بة تةشةنةسةندنى ئيدز لة قؤناغة
سةرةتايىيةكاندا بطريىَ .نيشانةكانى تووشبوون بة ئيدز زؤر ئالَؤزنو ضةندين
قؤناغن كة رِةنطة هةموويان لة نةخؤشةكةدا نةبيندريَن .ئةم قؤناغانة بريتني لة:

قؤناغى يةكةم

تووشبوون بة ضلَكةكان:
لة زؤربةى منوونةكاندا ئةطةر رِادةيةكى ثيَويست ظايرؤسى ئيدز بضيَتة
جةستةى كةسيَكةوة دواى ضةند حةوتوو هيَنديَك نيشانةى وةك ياو ،ئازارى
قورِط ،طةورةبوونى رِذيَنة لةنفاوىيةكان ،ذانى جومطة و ماسوولكةكان ،ذانةسةر،
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سستىو الوازى ،بىَئيشتيايى ،د َل تيَكةآلتنو رِشانةوة ،دابةزينى كيَشى لةش،
سكضوون و ثةيدابوونى هيَنديَك ثةلَة و زيثكة لةسةر ثيَست يان هيَنديَك
دةركةوتى عةسةبى ليَوةدةردةكةوىَ .ئةم نيشانانة تايبةتى ننيو زؤر لة
نةخؤشىيةكانى ديكة دةضن .ضونكة ثاش يةك دوو حةوتوو ئةو نيشانانةى لة
سةرةوة ئاماذةيان ثيَكرا ناميَنن ،كةمرت دةبينرآ نةخؤشىيةكة لةو دةورةيةدا
ديارى بكرآ.
جطة لةوةش لةكاتى ضوونى ظايرؤسى ئيدز بؤ نيَو جةستةى مرؤظةوة تا
ئةريَنى بوونى ئاكامى تاقيكارىية ثزيشكىيةكان كة نيشاندةرى تووشبوونى
مرؤظةكةية ،نزيكةى دوو تا دوازدة حةوتوو و جارى واشة تا شازدة مانط
دةخايةنىَ .لةم مةودا زةمةنىيةدا ،ئةو مرؤظة هةلَطرى ظايرؤسى ئيدزةو رِةنطة
كةسانى ديكةش تووش بكا و بةداخةوة بة شيَوازة تاقيكارىية هةنووكةيىيةكان
ناكرآ بوونى ئاشكرا بكرآ.

قؤناغى دووةم

واتة قؤناغى بىَنيشانة:
دواى ضاك بوونةوةى لةخؤوةى قؤناغى يةكةم(عفونت حاد) ،نةخؤش دةضيَتة
قؤناغى بىَنيشانة كة بة ثيَى جؤرى ظايرؤسةكة لة  ١٠تا  ١٧سالَ دةخايةنىَ.
لةم ماوةيةدا مرؤظى تووشبوو هيض نيشانةيةك لة نةخؤشىيةكةى ليَ بةديار
ناكةويَو بةرِوالَةت زؤر ساغة ،بةآلم بؤ كةسانى ديكة مةترسيدارة .ئةم قؤناغة لة
منداآلندا كورت خايةنترةو لةم قؤناغةدا تووشبووةكة كةسانىتريش تووش
دةكا .لةم دةورةيةدا تاقيكاريةكانى  HIVئةريَنىية(ثؤزيَتيظ) .كؤنرتِؤلَ كردنى
بآلوبوونةوةى ظايرؤس لةم قؤناغةدا زؤر دذوارة.
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قؤناغى سيَهةم

طةورةيى بآلوبؤوةو بةردةوامى رِذيَنة لةنفاوىيةكان:
لةم قؤناغةدا رِذيَنة لةنفاوىيةكان بة طةورةيىو بة شيَوةى هاوخشت 1و بةبىَ
ئازار زياتر لة دوو جيَطاى لةش جطة لة نةرمايى رِان وةدةر دةكةونو الني كةم بؤ
ماوةى  ٣مانط بةو شيَوةية دةميَننةوة.

قؤناغى ضوارةم

قؤناغى بةرلة ئايدزو حالَةتة ثيَوةنديدارةكان بة ئيدزةوة:
ثيَش سةرهةلَدانى دوايني نيشانةكانى ئيدز لة نةخؤشدا ،ئاسةواريَك ثةيدا
دةبن كة نيشانةكانى ئيدزيان ثيَدةلَيَن و بريتني لة:
 )١دابةزينى كيَشى لةش زياتر لة %١٠ى كيَشى ثيَشوو.
 )٢سكضوون بؤ ماوةى زياتر لة مانطيَك.
 )٣تاو و لةرز بؤ ماوةى زياتر لة مانطيَك.
 )٤ئارةقةكردنةوةى شةوانة.
 )٥ماندوويى ،سستىو الوازى.
ئةم نيشانانة بة ثيَشةكيى نيشتةجىَبوونى تةواوى ئيدزن كة خالَى كؤتايى
نةخؤشييةكةية ،دةذميَرن .لة زؤربةى حالَةتةكاندا ،بىَئؤقرةيى ،بىَئيشتيايى لة
خواردن ،ذانة زط و ذانة سةر هةية و ئالَوطؤرة ثيَك هاتووةكانى عةسةبى دةبيَتة
هؤى لةدةست ضوونى بريو زةينو خةساري دةمارة موحيتىيةكان .ديارة ئةم
نيشانانة زياتر يةك لة دواى يةكن ،بةآلم دابةزينى كيَشى لةش لة زؤربةى
نةخؤشةكاندا هةية و بةرةو ثيَشةوةش دةرِوا .زؤربةى نةخؤشةكان لةم قؤناغةدا

 :1قرينة  :هاوخشت  ،هاو ويَنة .و.
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تووشى خةسارة ثيَستىو مؤخاتىيةكانو خةسارطةليَكى بةردةوام يان كاتى
لةنيَو دةم و كؤئةندامى زاووزىَدا دةبىَ بةهؤى ظايرؤسة جؤراوجؤرةكانةوة.

ئايدز:

قؤناغى ثيَنجةم

ئايدز بة قؤناغى كؤتايى تووشبوون دةطوترىَ .لةم قؤناغةدا بةهؤى كةم
بوونةوةى هيَزو توانايى بةرطرى لةش ،مرؤظ ئامادةية بؤ تووشبوون بة زؤربةى
ضلَك و شيَرثةجنةكان كة نيشانةى جؤراوجؤريان هةية و لة ئاكامدا نةخؤشةكة
لةنيَو دةبا.
نزيك بة  ٢٥لةسةدى مرؤظةكان دواى  ٥سالَ ٢٥ ،لةسةديان بةدواى ١٠
سالَ و نزيكةى  ٢٥لةسةديشيان دواى  ١٥سالَ ثاش ضوونى ظايرؤسةكة بؤ نيَو
لةشيان تووشى ئيدز دةبن .يانى بة طشتى نزيكةى  ٧٥لةسةدى تووشبووان
دواى  ١٥سالَ بة قؤناغى ئيدز دةطةن.
لة بابةت ئةم مةسةلةوة لة %٢٥يَك كة ماونةتةوة ض ضارةنووسيَكيان هةية و
كةى دةضنة قؤناغى ئيدزةوة مشتومرِى لةسةرة .بةآلم ئةوةى سةمليَنراوة
ئةوةية كة مرؤظى تووشبوو ،تةنانةت ئةطةر درةنطرتيش بضيَتة قؤناغى
نةخؤشىيةكةوة ،هةميشة بؤ كةسانى ديكة بة مةترسيدارى دةميَنيَتةوة.
ئيدز لةسةر تةواوى كؤئةندامةكانى لةش وةكوو ،هةناسةكيَشان ،هةرس،
ماسوولكةكان ،دةمارةكان ،ثيَستو مؤخات ،طويَضكةو طةروو و لووت و...
كاريطةريى هةية.
بةدواى طةيشنت بة قؤناغى كؤتايى ئايدز ،ماوةى نيَوجنى تةمةن لة
ثيَطةيشتوواندا نزيكةى دوو سالَو نيوةو لةكؤتايىدا نةخؤش بةهؤى يةكيَك لة
ضلَكة هةخلوازةكان يان شيَرثةجنةوة دةمرآ.
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ناسينى نةخؤشىيةكة:
نةخؤشيى ئيدز تةواوى كؤئةندامةكانى جةستة تووش دةكات .بة ناسينةوةى
بةجىَو بة بةكارهيَنانى دةرمانة رِاطرةكانو ضاوةديَرىية تةندروستىيةكان دةكرىَ
تا رِادةيةكى بةرضاو لة كةندوكؤسثةكانى نةخؤش كةم بكريَتةوةو بارودؤخيَكى
طوجناوترى بؤ دابني بكرىَ.

دةرمان :Treatment

بةداخةوة ئيدز تا ئيَستا دةرمانيَكى يةكجارةكى نية .بؤ ضلَكة هةخلوازةكانو

شيَرثةجنةكان دةتوانني دةرمانة ثيَويستةكانيان بؤ بةكار بيَننيو بة دةرمانة
تايبةتةكان ،كؤئةندامى بةرطرى لةش بةهيَز بكةين ،بةآلم تا ئيَستا بؤ ثيَشطريى
لة ئيدز واكسيَنيَكى كاريطةر نةدؤزراوةتةوة.

رِيَطاكانى ثيَشطريى:

لةبةر ئةوةى ئةم نةخؤشىية واكسيَنو دةرمانى بؤ نةدؤزراوةتةوةو تووشبوون
بة ظايرؤسى ئيدز ئاكامةكةى مةرطة ،كةواتة تةنيا رِيَطاى بةربةرةكانىَ،
بةكاربردنى شيَوازى رِيَطاكانى ثيَشطريى لة تووشبوونة كة بريتني لة:
بة مةبةستى ثيَشطريى لة تةشةنةسةندنى نةخؤشى لة رِيَطاى ثيَوةندىية
سيَكسىيةكانةوة:
 )١خؤثاراسنتو دوورى كردن لةثيَوةندىية جنسىية طوماناوىيةكان ،بةرلة
ذن هيَنان.
 )٢ثابةندى بة بنةما ئةخالقىيةكان دواى ذن هيَنان.
 )٣وةفادارمانةوة بة خيَزانو دوورى لة الدانة جنسىيةكانو ثيَوةندىية
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سيَكسىيةكان.
 )٤كةلَك وةرطرتن لة كاندؤم.
 )٥دوورى كردن لة ثيَوةنديى جنسى لة ثاشةوة.
 )٦بة كؤنرتِؤلَ كردنى خويَنو بةرهةمةكانى ،لةم رِيَطايةوة ئةطةرى
تةشةنةكردنى زؤر كةم دةبيَتةوة.
 )٧دوورى كردن لةكةلَك وةرطرتنى دووبارة لة سؤرِةنطة بةكارهاتووةكانو
بةكارنةهيَنانى سؤرِةنطة هاوبةشةكان.
 )٨كةلَك وةرنةطرتن لة فلَضة هاوبةشةكانو بةكارنةهيَنانى تيغى رِيش تاشينى
بةكارهاتوو.
 )٩ئيَستا كة تةنيا رِيَطاى ثيَشطريى لة تووشبوونى مندا َل لة دايكى
ئيدزاوىيةوة ،ئاووس نةبوونى ذنى تووشبوو و كةلَك وةرطرتن لة كةلوثةىل
ثيَشطريى لة سكثرِىية.

رِؤلَى نةخؤشىية سيَكسىيةكان لة
بآلوبوونةوةى ئايدزدا!
نةخؤشىية جنسىيةكان لةو نةخؤشىية زؤر باوانةى جيهانن كة بة شيَوةيةكى
طشتى لة ئاكامى ثيَوةندى سيَكسى دةطةلَ مرؤظى تووشبوو يان لة رِيَطاى دايكى
هةلَطرى ئةو نةخؤشىيانةوة دةطوازريَنةوة ،بةآلم ويَ دةضىَ كةلَك وةرطرتن لة
سؤرِةنطو سةرةسؤرِةنطة هاوبةشةكان لة مؤعتادة تةزريقىيةكاندا ببنة هؤى
تووشبوون بةم نةخؤشىيانة.
بةثيَى بةراوردى رِيَكخراوى تةندروستيى جيهانى زياتر لة  ٣٣٠ملويَن حالَةتى
نويَى نةخؤشة سيَكسىية لة دةرمان هاتووةكان وةك سووزةنةكو سيفيليس
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ساآلنة لة دونيادا سةرهةلَ دةدةنو لةرِاستىدا رِؤذانة شاهيدى سةرهةلَدانى
نزيكةى يةك ميليؤن حالَةتى نويَى نةخؤشة جنسىيةكان لة جيهان داين.
بةثيَى رِاثؤرِتى سةرضاوة برِوا ثيَكراوة جيهانىيةكان ،نةخؤشة سيَكسىيةكان
لةجيهاندا لة ضوونةسةر داية بة سةرنجدان بة تةشةنةسةندنى خيَراى ئةم
نةخؤشىيانة كؤنرتِؤلَى نةخؤشة سيَكسىيةكان زؤر زؤر ثيَويستة .ضونكة
نةخؤشىية طوازةرةوةكان لة رِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسىيةكانةوة بابةتيَكى
هةستيارةو قسةكردن لة سةريان بة رِاشكاوى ،لة وآلتة جؤراوجؤرةكان بؤويَنة لة
ئيَراندا ئاسان نية و دةبيَتة هؤى ناو زرِاندنى نةخؤشةكة ،لة ئاكامدا نةخؤشةكان
يان لةكاتى خؤيدا سةردان ناكةن بؤ وةرطرتنى دةرمانو يان بؤ دةرمانةكةيان
دةضنة الى دةرمان فرؤشة نةريتىيةكان .هةربؤية بة باشى تيمار ناكريَنو دةبنة
هؤى طواستنةوةو ثةرةثيَدانى نةخؤشىيةكة .لةكاتى لةبةرضاو نةطرتنو دةرمان
نةكردنى ئةم نةخؤشىيانةدا ،رِةنطة ئاسةوارى جيددى وةك ،نةزؤكى ،ئاووس
بوون لة دةرةوةى مندالَدان ،شيَرثةجنةى ملى مندالَدان ،خويَنبةربوونى زؤرو
درِانى بؤرِىيةكانى مندالَدان رِوو بدا كة دةبيَتة هؤى مردن .لة دوو لةسةر
سيَ( )٢/٣يا زياترى ذنانى سكثرِى تووشبوو بة سيفيليسى سةرةتايى ،ضلَك لة
رِيَطاى دايكةوة بؤ كؤرثةلة دةطوازريَتةوة .ئاكامة خراثةكانى نةخؤشيية
سيَكسىيةكان تةنيا لة نةخؤشةكاندا بةرتةسك نابيَتةوةو ئةطةر ذنانى سكثرِ
تووشى نةخؤشىية سيَكسىيةكان بن ،ئةطةرى لةبارضوونى لةخؤوة ،لةدايك
بوونى ثيَش وةخت ،لةدايك بوونى مندالَ بة مردوويى ،مردنى كؤرثةلة لةنيَو
مندالَداندا ،لةدايك بوونى مندالَ بة كيَشيَكى كةم و ضلَك كردنى ضاو و سىيةكانى
مندالَةكة زؤرة .تووشبوون بة نةخؤشىية سيَكسىيةكان ،مةترسى تووشبوون
بة ئيدز دةباتة سةرىَو دةبيَتة هؤى ثيَك هاتنى ئايدزو مردنى نةخؤشةكان.
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رِةهةندة كارةساتاوىيةكانى ئايدز لة جيهاندا(طرينطى
نةتةوةيى ،نيَونةتةوةيىو جيهانى):
ساآلنة لة جيهاندا نزيكةى  ٥/٨ميليؤن حالَةتى نويَى تووشبوون بة ظايرؤسى
ئيدز تؤمار دةكرىَ كة ئةم ذمارةية لة سالَةكانى  ١٩٩٩و ٢٠٠٠دا ،طةيشتؤتة
سةرووى شةش ميليؤنو نيو .هةروةها ساآلنة مردن لة  ٢/٥ملويَن كةسةوة،
طةيشتؤتة  ٣ميليؤن كةس ،كة ضوارةمني هؤى مردن لةجيهانو يةكةمني هؤى
مردن لة جيهانى سيَهةم داية و ،زؤرترين هؤى مردنةكانيش بةهؤى ئيدزةوة لة
 ١٩٩٩و ٢٠٠٠دا لة طرووثة ضاالكة طةجنةكانى هةموو جيهان داية.
يةكةم حالَةتى نةخؤشى ئيدز لة ئيَراندا سالَى ١٣٦٤ىهةتاوى و لة مندالَيَكى
تةمةن  ٦سالَة كة نةخؤشى هيَمؤفيلياى بوو و لة خويَنى تووشبوو بة ظايرؤسى
ئايدز كةلَكى وةرطرتبوو ،بيندراوة.
بةثيَى دوايني هةلَسةنطاندنةكان ،رِيَكةوتى ١ى رِةزبةرى ١٣٧٨ىهةتاوى،
 ١٨٠٤حالَةتى تووشبوون بة ظايرؤسى ئايدز دؤزراوةتةوة كة  ٢٣٧حالَةتيان
طةيشتوونةتة قؤناغى ئيدزو لةم رِيَذةيةش  ٢٠٣كةسيان مردوون .ديارة بةثيَى
بةراوردى رِيَكخراوى تةندروستيى جيهانى ذمارةى تووشبووان لة ئيَراندا نزيكةى
 ٨٠٠٠كةس ثيَش بينى دةكرآ.
حالَةتة ئاماذة ثىَكراوةكان ،بةو ريَطايانةى خوارةوة تووش بوون:
%٦٩ )١يان بةهؤى كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنط و سةرة سؤرِةنطى هاوبةش،
مودميَنةكانى كة بة دةرزى ماددةى سرِكةر بةكار ديَن.
%١٣ )٢يان لة رِيَطاى ثيَوةندى سيَكسىيةوة.
%١١ )٣يان لة رِيَطاى خويَنو بةرهةمةكانىيةوة.
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%١ )٤يش لة دايكى تووشبوو بؤ مندالَةكةىو هيَنديَك بواريش ناديارن.
ئايدز بةآلى كؤمةلَطاى هاوضةرخة .ئيَستا ئيدز تةنيا نةخؤشىيةكة كة لة
هةموو وآلتانى جيهاندا ،ض هةذارو ض دةولَةمةند ،وةك تةنطذةيةكى سةر رِيَطاى
ذيان باسى ىلَدةكرىَ.
ئيدز لة هةموو وآلتانى جيهان ،لة نةتةوةو رِةطةزة جؤراوجؤرةكاندا بينراوة.
ئيدز تةنيا طرفتيَكى تةندروستى نية ،بةلَكوو طرفتيَكى كؤمةآليةتىـــ
كلتووريشة.
بةهؤى ليَكدانةوةى خراث و ترس لة تةشةنةسةندنى نةخؤشى ،نةخؤشةكان
لة بابةت هةلَبذاردنى خانوو ،كار ،ضاوةديَرىية تةندروستىيةكانو ثشتيوانى
كردن دةكةونة بةر فةرقو جياوازى دانان .هةلَسوكةوتى نالةبارو سووكايةتى
كردن ،دةبنة هؤى طؤشةطريىو تةريك كةوتنةوةى نةخؤشو هةىل رِاهيَنانو
فيَربوونيشى ىلَدةستيَنن .ترس لة مردن ،ترس لة دوورخرانةوةو تةنيايى ،ترس لة
لةقةبى كؤمةآليةتى ،دةركردنى كريَكارة تووشبووةكانو ناو زرِاندنيان لةاليةن
دؤستانو بنةمالَةكةيانةوة ،دةبنة هؤى ئةوة ئةوانةى طومانى ئةوة دةكةن كة
ئيمكانى هةية تووشبوو بن ،تا ئةو جيَطايةى بؤيان دةطوجنىَ وةزعييةتى خؤيان
بشارنةوة كة ئةمة بؤ خؤى هؤكاريَكى ثةرةسةندنة .هةربةم هؤيةوة ئةم
نةخؤشانة دةبىَ لة خزمةتطوزارىية ثشتيوانىية جؤراوجؤرةكانى كؤمةلَ
بةهرةمةند بن .لة هيَنديَك لة كؤمةلَطاكانى وةك ئيَران ،كة ئيدز لة ئاستيَكى زؤر
كةم داية ،هيَشتا طريوطرفتة ئابوورىو كؤمةآليةتىيةكان ،وةدةرنةكةوتوون ،بةآلم
لة داهاتوودا رِةنطة بةو شيَوةية نةبيَ .دةبىَ ئةوة بزانني ئةم طريوطرفتانة لة
تةنيشتماننو هةرِةشةمان ىلَدةكةن ،ضونكة وآلتةكةمان لة ناوضةى ئاسيادا
هةلَكةوتوة كة ثرِ حةشيمةترين ناوضةى جيهانة و بةثيَى بةراوردى رِيَكخراوى
تةندروستى جيهانى بة لة خوارةوةتربوونى ثيَوةرة ئابوورىو مرؤيىيةكان،
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ئةطةرى طشتطريى ئالوودةيىو نةخؤشى ئيدز لة سةدةى ٢١دا زؤرة .دةبىَ
سةرنج بدةين كة تةنيا بةربةستى جيَى باوةرِ بؤ ثيَشطريى لة ثةرةسةندنى
هةرضى زياترى نةخؤشىيةكة ،ضاوةديَرى توندو ياسامةندى ثيَوةندىية
جنسىيةكانو وةفادارمانةوة بةنيسبةت بنةما ثريؤزةكانى ذنو ميَردايةتىو
بايةخة ئةخالقىيةكانى كؤمةلَطاية.

ئايدز و هةلَسو كةوتة مةترسيدارةكان
دوكتور مةسعوودى ثزشكيان ،وةزيرى ثيَشوى تةندروستيى ئيَران ئةم
طرووثانة بة طرووثة ثرِ مةترسىيةكان دادةنىَ ،ذنانى لةشفرؤش ،موعتادةكان،
طةجنة سةرةرِؤكان ،دانيشتووانى ثادطانةكان ،ئةو شؤفيَرانةى هاتوضؤى
سنوورةكان دةكةنو كةسانى بيَكارة .هةروةها دةلَآ" :ناسينى ئةم جؤرة
كةسانة يةكيَكة لة تةوةرة ئيسرتاتيذىيةكانى وةزارةتى تةندروستى بؤ كؤنرتِؤ َل
كردنى نةخؤشى ئايدز .بؤ طةيشنت بةم مةبةستة ،رِيَكخراوى تةندروستى جيهانى،
لة ماوةى  ٥سالَدا ١٥ ،ميليؤن دؤالر بؤ بةرةوثيَش ضوونى قؤناغةكانى ئةم
بةرنامةية دةداتة وةزارةتى تةندروستى".
يةكةم حالَةتى تووشبوون بة نةخؤشيى ئايدز لة سالَى ١٣٦٤ىهةتاوى
رِاطةيةندرا .مندالَيَكى تةمةن  ٦سالَة كة نةخؤشى هيَمؤفيلي بوو و لة خويَنى
تووشبوو بة ظايرؤسى ئيدز كةلَكى وةرطرتبوو ،تووشى ئةم نةخؤشىية بوو.
ماوةيةك دواتر ،لة بةندخيانةكانى كرمانو جريؤفت ،هاوكات ئيدز بينرا و بؤ
بةندخيانةكانى شارةكانىتريش طوازراوة .دواى ئةوة ،نةخؤشى ئيدز لة نيَوان
مؤعتادة تةزريقىيةكان ،ذنانى ويَلَطةردو تاقميَك لة ثيَرسونيَلى ناوةندة
دةرمانىيةكان ثةرةى سةند.
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كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنطيَك بؤ ضةند مؤعتادو ئةجنامدانى كارى سيَكسى
ثيَضةوانةى ئةخالقو بةها كؤمةآليةتيةكان دوو هؤكارى بنةرِةتى بآلوبوونةوةى
ئيدز لةنيَو بةندىيةكان دان .ئةو تاوانانةى بةندىيةكان تووشى بوون زؤر جار
هةر ئةو كردةوة ثرِ مةترسىيانةن كة تاك لة بةردةم تووشبوون بة
نةخؤشىيةكانى وةك ئيدزو زةردوويى(هثاتيت) دادةنيَن .لةاليةكىترةوة ،نيَو
بةندخيانة بؤ زؤربةى مرؤظةكان يةكةم هةىل ذيانة بؤ ئاشنايةتى دةطةلَ كردةوة
ناشايستةكانى وةك ،خووطرتن بة ماددةسرِكةرةكان(اعتياد) و بىَسةرةو بةرةيى
سيَكسى .بةهةرحاأل سةرةرِاي هةموو ضاوةديَريو ئاطا ليَبوونةكانيش ،كردةوة
مةترسىدارةكاني وةك ،كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنطة هاوبةشةكان لةنيَو
موعتادةكان ،خالَ كوتانو ثيَوةندىية سيَكسىية ناشايستةكان ،لة
نيَوبةندىيةكاندا باون .بةندىية مؤعتادةكان بةهؤى ئاسةوارة دةروونىيةكانى
كةلَك وةرطرتن لة ماددة سرِكةرةكان يان لة بةرامبةر وةرطرتنى ثارة يان دةرمان
تووشى لةش فرؤشى دةبن .لةاليةكى ديكةوة ،لةبةردةستدا نةبوونى كةلوثةىل
ثيَويست بؤ ليَدانى ماددة سرِكةرةكان ،مؤعتادةكان ناضار دةكا لة هةر كةرةسة
و شيَوةيةك بؤ طةياندنى ماددة بؤ نيَو جةستةيان كةلَك وةرطرن .لة هيَنديَك لة
بةندخيانةكاندا ،رِاثؤرت دراوة كة  ١٥تا  ٢٠مؤعتاد لة سؤرِةنطيَكى ثيس
كةلَكيان وةرطرتووة ،تةنانةت كةلَك وةرطرتن لة كةلوثةليَكى وةك ،نووكى
ثيَنووسو سةرى سريِؤم بؤ ليَدانى ماددة هؤشبةرةكان باوة .بةآلم ديوارى بةرزى
بةندخيانة ناتوانىَ بؤ ماوةيةكى زؤر بةندىيةكان لة كؤمةلَطا دابرِىَ ،زؤربةى
بةندىيةكان دةورةى بةندى كورت خايةنيان هةية و هيَنديَكىتريش لة دةورانى
ئيجازة يا دواى ئازادبوون دةطةرِيَنةوة كؤمةلَطا .بةثيَى ليَكؤلَينةوةيةك كة لة
ئةمريكا كراوة%٥١ ،ى بةندىيةكان لة دوانزة كات ذميَرى يةكةمى دواى ئازاد
بوونيان ثيَوةندييةكى سيَكسىيان ئةجنام داوةو %١١يشيان لة يةكةم رِؤذى
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ئازاد بوونيانةوة دةستيان كردؤتةوة بة بةكارهيَنانى ماددة سرِكةرةكان.
دوكتؤر ثةرويزى ئةفشار ،بةرثرسى دةرمانو تةندروستيى طشتيى
بةندخيانةكانى ئيَران ،لة وتوويَذيَكى رِؤذنامةوانى لة سالَى رِابردوودا()٢٠٠٥
رِايطةياندوة" :دواى سةملاندنى نةخؤشى ئيدز لة مرؤظيَكى بةند كراودا ،وةكوو
تةواوى بةندىيةكانى ديكة لة سلوولة(بند) طشتيىيةكاندا دةيهيَلَنةوةو هيض
جؤرة جياكردنةوةيةك نية .هةروةها سةرذميَريةكى تايبةتى رِيَذةى تووشبووانى
ئيدز لة زيندانةكاندا نية".
بةآلم "دكرت مينو حمرز" ،ثسثؤرِى نةخؤشىية ضلَكىيةكان ،لة
سةرذميَرىيةكانى سةبارةت بة رِيَذةى بآلوبوونةوةى ئيدز لةنيَو طرووثة
مةترسىدارةكان بةطومانة و دةلَىَ" :ئيَمة دةستمان بةو كةسانة كة لة رِيَطاى
ثيَوةندىية جنسىيةكانةوة تووشى ئيدز بوون رِاناطا و ئةم جؤرة كةسانة بة نيَو
كؤمةلَطادا بآلوبوونةوة .ئةوان هةن و ئيَمةش حاشا لة بوونيان ناكةين .زؤربةى
ئةو كةسانةى كة دؤزيوماننةوة مؤعتادة بةندىيةكان بوون ،بةآلم هيَنديَك بةلَطة
دةرى دةخةن كة رِيَذةى تووشبوون بة نةخؤشى ئيدز لة ئاكامى ثيَوةنديى
سيَكسى لة وآلتةكةماندا لة حالَى زؤربوون داية .ئيمكانى طواستنةوةى نةخؤشى
ئيدز لة رِيَطاى سؤرِةنطى هاوبةش لة مؤعتادةكاندا نزيك بة %١٠٠ة ،لةحالَيَكدا
لة ثيَوةندىية جنسىيةكاندا ئةطةرى طواستنةوةى ئيدز  ٠/١يان  %١٠لةهةر
كةرِةت ثيَوةندى سيَكسى داية .بةآلم كاتيَك كة ئةم كارة زؤر دووثات بيَتةوة،
ئيمكانى تووشبوونيش زياتر دةبيَ .كةوابوو ئةوةى بةثيَى سةرذميَرىية
تؤماركراوةكان بةدةست ديَ ئةوةية كة طواستنةوةى ئيدز لة رِيَطاى كةلَك
وةرطرتن لة سؤرِةنطة هاوبةشةكان لةنيَو مؤعتادةكاندا زياترة".
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دابونةريتةكانى وةك ،خالَ كوتانة تايبةتةكان ،بوونة برا بةهؤى ئالَوطؤرِى
خويَن ،خةتةنة كردنو برِينى ناوك بة شيَوةى نةريتىو خويَنطرتنى نةريتى 1بة
شيَوةى ناتةندروستىو هةروةها فرةذنى ،تاوانكارى ،سكثرِبوونى ثيَش وةخت،
بىَئةخالقى ،توندوتيذى دةطةلَ ذنانو كضان لة هةلَسوكةوتة مةترسيدارةكان لة
ثةرةسةندنى نةخؤشى ئايدزدان .بةداخةوة كارى وةك خالَكوتانو خويَن طرتن لة
نيَو هيَنديَك لة مؤعتادة تةزريقىيةكاندا ئؤطرييان زؤرةو ئةجنام دانى ئةم جؤرة
كردةوة ثيسانة خيَرايى طواستنةوةو بآلوبوونةوةى ظايرؤسى  HIVدةبةنة
سةرىَ.
دؤكتؤر رِةزا مةلةك زادة ،وةزيرى ثيَشووى تةندروستى ئيَران لة بارةى
ئةجنامدانى ئةم كردةوة ناتةندروستىيانةوة وشيارى داوةو دةلَىَ" :نابىَ هةر
كةسو ناوةنديَك ئيدديعاى كرد حةمتةن بلَيَني ئةو خويَن طرتنةى بة شيَوةى
تةندروستىية ،مةطةر ئةوة كة لة اليةن وةزارةتى تةندروستىيةوة مؤرى تةئيدى
لةسةر درا بيَ ".
ذمارةى تووشبووان بة نةخؤشيى ئيدز بةثيَى ثاريَزطاكان لة وةزارةتى
تةندروستى بة نهيَنى دةزانرآ .ضونكة رِةنطة ئةم ذمارانة ببنة هؤى ثيَك هيَنانى
ترسو خؤفى نارِاست لةو ثاريَزطايانةى كة ئةو نةخؤشىيةى تيَدا زؤر باوةو،
دلَنيايى نارِاست لة ناوضةكانىترى ىلَبكةويَتةوة .بةآلم خةلَك هيَشتا ئةو
ئاطادارىيةى بةرثرسانى ثاريَزطاكانى سيستانو بلووضستان لة بابةت
بآلوبوونةوةى  HIVلةم ثاريَزطايةياندا داوة لة برييان نةكردوة .زؤربةى ثياوانى
دانيشتووى ئةم ثاريَزطايانة بؤ ثةيداكردنى كار كؤضيان بؤ وآلتانى دةوروبةر
كردوةو لةكاتى طةرِانةوةدا ،ظايرؤسى HIVيان بؤ خيَزانةكانيان بة ديارى
 :1حجامت :يانى خويَن طرتن وخويَن بةردان كة لة قةديمداو بة تايبةت لةديَهاتةكان ئةوكارة دةكرا كة ثيَيان
دةطوت كةلَةشاخ طرتن(كةلَةشاخ) و بةو كةسةش كة خوينةكة دةطرىَ ثيَى دةلَيَن خويَنطةر(حجامت ضى) .و.
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هيَناوة .بةهؤى دريَذبوونةوةى كاتى دووركةوتنةوةى كةسةكة لة بنةمالَةكةى،
ئيمكانى هةولَدان بؤ كردةوة ثرِمةترسىيةكان هةية .كةوابوو لة تةواوى جيهاندا
حةشيمةتة كؤضكردووةكان بة ثرِمةترسىترين حةشيمةت لة رِوانطةى تووشبوون
بة ئيدز دةزانريَن.
لة سنوورةكانى باكوورى ئيَرانيش هاتنى حةوتووانةى نزيك بة هةزار كض و ذنى
رووسى ،بة مةبةستى كرِينو فرؤشتنى شتومةك لة  ٣٥كيلؤميرتى ئاستارا ،لة
طواستنةوةى ظايرؤسةكةدا بىَ كاريطةر نني .لة لةنطةرطا بازرطانىيةكانى ديكةى
ثاريَزطاى طولَستانيشدا ئةو مةترسىية هةية.
بة وتةى دوكتور بةهرامى يةطانة ،وةزارةتى تةندروستى بؤ ثيَشطريى لة
طواستنةوةى ئيدز لة سنوورةكانى باكوور ،جانتاى تةندروستىيان دروست
كردوة .لةنيَو ئةم جانتايانةدا ،سابوون ،فلَضة و هةويرى ددان ،و كاندؤم دةطةلَ
كاتالؤط بؤ رِيَنويَنى كةلَك ليَوةرطرتنيان داناوة .ئةو جانتايانة لةنيَو ئةو
كةسانةى لة سنوورى ئيَرانو كؤمارة تازة بةسةربةخؤيى طةيشتووة
باكوورىيةكان لة هاتوضؤدا بوون ،بةخؤرِايى دابةش كران .بةآلم ئيَستاش
بةرنامةيةكى دارِيَذراو و ريَكخراو بؤ ثيَشطريى لة بآلوبوونةوةى ظايرؤسى ئيدز لة
نيَوان ذنانى بىَئةخالق و مشتةرىيةكانياندا نية.

دوكتور مةسعوودى ثزشكيان دةلَىَ:

ـــ ئيَمة بةهؤى مةسةلةى بريوباوةرِ و كلتوورةكةمانةوة ناتوانني لةم بارةوة بة
شيَوةى فةرِمىو ئاشكرا تيَبكؤشني .ئيَستا هاوكارةكامنان لة زانكؤ
ثزيشكىيةكان خةريكى ناسينى طرووثةكانى بة هةلَسوكةوتى مةترسيدارن ،بؤ
ئةوةى بتوانني بؤ زانيارى ثآدان ،رِاهيَنان ،ثيَشطريىو دةرمانيان هةنطاو
هةلَيَنينةوة .وةزارةتى تةندروستى بة دابنيكردنى دةرمانى خؤرِايى ،كةلوثةىل
ثيَشطريىو ثةرةثيَدانى باسى رِاهيَنان ،ثشتيوانى لة طرووثة زانكؤيىيةكان
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دةكةن.

ئايدز و رِيَطا ضارةسةرىيةكانى!
لة كاتيَكدا كة ضووينةتة نيَو هةزارةى نويَوة ،ظايرؤسى لةنيَوبةرى كؤئةندامى
بةرطرى لةشى مرؤظـ يان  HIVهةروا دريَذة بة رِؤلَى بةرضاوى خؤى لة مةترسى
خستنة سةر سآلمةتى مرؤظـ لة سةرانسةرى جيهاندا دةدا .سةرذميَرىية
ثيَشكةش كراوةكانى ئةم دوايىيانة لةاليةن رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانةوة
دةري دةخا كة نزيك بة  ٣٤ميليؤن كةس لة خةلَكى جيهان تووشى ئةم
نةخؤشىيةنو هةر سالَةش  ٥/٦ميليؤن كةس بةم رِيَذةية زياد دةبىَ ،كارةساتى
مرؤيى سةبارةت بة ئيدز بىَويَنةية.
زؤربةى رِيَطاكانى طواستنةوةى ظايرؤسى HIVدةتوانىَ بة شيَوةى جؤراوجؤر
ثيَوةندى بة ئاكارو كردةوةكانى مرؤظةوة بيَ ،وةك ماددة هؤشبةرو كارة
سيَكسىيةكان .لةكاتيَكدا ئةم جؤرة كردةوانة لة هيَنديَك لة كؤمةلَطاكان برةوى
زؤرى ثةيدا كردوة ،دةكرىَ زؤربةيان بةراهيَنانو راويَذكاريى شياو بطؤرِيَن يا
ضاكسازى بكريَن .ضةندين وآلتى وةك ،تايلةند و ئؤطاندا توانيويانة بة هةولَو
تةقةلاليةكى زؤر لةم بوارةدا ،بة سةركةوتنةوة رِيَذةى بآلوبوونةوةى ئةم
نةخؤشىية كةم بكةنةوة.

كةلَك وةرطرتن لة كةلوثةىل ثيَشطريى ،كردةوة سيَكسىية بىَمةترسىيةكانو
دوورى كردن لة كردةوة مةترسىدارةكانى ديكة ،بة " ستاندارة زيَرِينةكان "ى
ثيَشطريى لة ئايدز دةذميَردريَن.
90

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم
لة ئةمريكا ئةطةرضى هةلَسوكةوتة مةترسيدارةكان لة هيَنديَك لة طرووثةكانى
وةك ،ثياوانى نيَرباز بةشيَوةيةكى بةرضاو دابةزيوة ،رِاثؤرِتةكانى ئةم دوايىيانة
دةربرِى ضوونةسةرى دووبارةى ئةو نةخؤشىيةن .ئةم دةست ثيَكردنةوةى
تيَكؤشانة بآطومان بةشيَوةيةكى ضةند هؤيىية و بةشيَكى بةهؤى ثشتيوانيى
لةرزؤكى طشتىو سياسىيةوةية .رِيَطاكانى بةربةرةكانيى سةرةكى بؤ طؤرِينى
هةلَسوكةوتةكان بةدريَذايى زةمةن دةرةجناميَكى بطؤرِو دذبةيةكى هةبووة.
هةروةها توانايى بةهيَزى دوكتورةكانو ثسثؤرِان بؤ كارتيَكردن لةسةر
هةلَسوكةوتى نةخؤشةكان ،بةداخةوة لة بري كراوة .بةثيَضةوانةى جطةرةكيَشان،
رِاويَذ كردنو طةياندنى زانيارىيةكان لةسةر ثيَشطريى لة ئيدز كةمرت لة %١ى
بابةتةكانى طةرِانةوةى نةخؤشةكان بؤ الى دوكتورةكةيان ثيَشكةش دةكرىَ .لة
كؤتايىدا ،دةست رِاطةيشتنى زانستى ثزيشكى بة ضارةسةرة نويَيةكان ،كة
دةبيَتة هؤى ثاراستنى سآلمةتيى طيانو ثيَشطريى لة تووشبوون بة زؤربةى
نةخؤشىية ظايرؤسىيةكانو رِةنطة مةترسيى تووشبوون بة ئيدزيش كةم
بكاتةوة .بةداخةوة ئةم رِيَطا دةرمانىيانة وةآلمدةرى هةمووان نةبووة،
دةرةجنامةكانى دذوار بوونة و بةسرتاوةتةوة بة بوونى ثؤتانسيَلى دذة ذةهرو
ئاسةوارة دريَذماوةكان .لةبةر ئةوةى ئةطةرى بةرهةم هيَنانى دةرمان يان
واكسيَنيَك لة داهاتوويةكى نيَزيكدا كةمة ،هةولَةكان بؤ كةم كردنةوةى نةخؤشيى
تةشةنةسيَنى ئيدز دةبىَ وةك ئاماجنيَكى سةرةتايى بؤ ثيَشطريى لةم نةخؤشىية
سانرتاليزة بكرىَ .ثزيشكانو ثيَشكةشكةرانى تةندروستى دةبىَ رِؤلَيَكى
سةرةكىو طرينط لة رِاويَذكردنو طةياندنى زانياريى ثيَشطريانة خبةنةرِوو .بؤ
دوكتورةكان طرينطة بزانن بؤ ثيَشطريى لة نةخؤشى ئيدز ثيَويستىيان بة
كارامةيى راويَذكردنو خؤتيَهةلَقوتاندنى دةروونناسى بةربآلو نية .ثيَشطريى وةك
بةشيَك لة رِاهيَنانى سآلمةتى رِؤذانةية و بةدةست نيشان كردنو ديارى كردنى
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رِادةى مةترسىيةكانو كؤكردنةوةى زانيارىيةكان دةتوانني بة هةلَسوكةوتة
مةترسيدارةكاندا بضينةوة.

ض كةسانيَك لةبةردةم مةترسيى تووشبوون
بةم نةخؤشىية دان؟!
دةطوترىَ ،زياتر لة يةك ميليوَن كةس لة ئةمريكا تووشى نةخؤشى ئيدز بوونو
هةر سالَةش لةنيَوان  ٤٠تا  ٨٠هةزار كةس بةم رِيَذةية زياد دةبىَ.
بةشيَوةيةكى بةرضاو بيندراوة كة لة نيَوان ثياوانى نيَربازو مؤعتادة
تةزريقىيةكاندا هةروةك نةخؤشيى ئيدز ثةرةى سةندوة ،طرووثةكانى بةردةم
مةترسىو رِيَطاكانى طواستنةوة طؤرِاون .ذنان ،الوانو ميَرمنداآلنو كةمايةتىية
رةطةزىيةكان ،بةرضاوترين حةشيمةتى بةردةم مةترسى تووشبوون بة
نةخؤشى ئيدزن.
طرينطرتينو خيَراترين هؤكارى طواستنةوةى ظايرؤسى  HIVلة رِيَطاى
هةلَسوكةوتة مةترسيدارة سيَكسىيةكانةوةية ،لةحالَيَكدا بابةتةكانى نةخؤشى
بة شيَوةى سوننةتى لة ناوةندى شارةكان ضرِ بؤتةوةو بةرةبةرة لة حالَى
طواستنةوة بةرةو دةوروبةرى شارةكان داية .كةواتة لة وةآلمى ثرسيارى "ض
كةسانيَك لةبةردةم مةترسى ئةم نةخؤشىيةدان؟!" ـــ وةآلمةكة لة يةك وشةدا
ئةمةيةـــ هةموو!! دوكتورةكان وا طرميانة دةكةن كة تةواوى نةخؤشةكانيانـــ
الوةكانو ميَرمنداآلنـــ لةبةردةم مةترسيى تووشبوون دان .ئةوان لةهةر
كاميَكيان ثرسيارى تايبةتى لةسةر هةلَسوكةوتة سيَكسىو مةترسيدارةكان
دةكةنو ،بةم ثيَية رِاويَذكردنو رِاهيَنانةكانيان ثيَشكةش دةكةن .ويَناى ئةوة كة
كةسيَك لة مةترسى تووشبووندا نية ،برييَكى مةترسيدارو بة الرِىَدا بةرانةية.
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ثيَشطريى لة  HIVو كردةوة سيَكسىيةكان:
بة مةبةستى رِاويَذكردنو رِاهيَنانة كاريطةرةكان لة بابةت ئيدزةوة ،دوكتور
دةبىَ سةرةتا لة ثيَشينةو رِابردووى سيَكسيى مرؤظةكة بة شيَوةيةكى طشتطريو
هةمةطري زانيارى وةدةست بيَنىَ .ئةم ئاماجنة كاتيَك ديَتةديي كة بابةتةكانى
سةبارةت بة مةسةلةى سيَكسى زؤر بةرِاحةتى بيَنة بةر باس ،جياوازىية
مرؤيىيةكان رِيَزيان ىلَبطريآ ،لة وشة ساكارو خؤمالَىيةكانى كة نةخؤشةكان ليَى
تيَدةطةن كةلَك وةرطريىَو ثرسياري رِوونو بةرضاو لة بارةى هةلَسوكةوتة
تايبةتةكان بكريَن ،نةك ئةوة كة تةنيا ثرسيار بكرىَ" ،ئايا ثيَوةندى سيَكسيت
بووة"؟!
بنةماكانى:HIV
ظايرؤسى HIVلة رِيَطاى كردةوةى سيَكسى بة لةبةردةم دانانى تويَيةكانى
مؤخاتى كؤئةندامى زاووزيَى ثياو( ،)Penisدةم ،كؤئةندامى زاووزيَى ذن
( )Vaginalو كؤم ( )Rectalدةطةلَ تؤوى تووشبوو بة ظايرؤسى ئيدز ،بةر لة
رِةحةت بوون(ئاوهاتنةوة) ،تةرِايى واذينالَ يان خويَن دةطوازريَتةوة.

ئيمام عةىل دةفةرموآ:
زؤرجار كاتذميَريَك رِابواردن و هةوةس ،غةميَكى دوورودريَذى ىلَ دةكةويَتةوة.
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ثيَشطريى لة HIVو ماددة هؤشبةرةكان
دةطوترىَ كة يةك لةسةر سيَى تووشبووان بة  HIVمؤعتادة تةزريقىيةكانن.
ئةم ذمارةية ئةو كةسانة ناطريَتةوة كة هاوكات خوويان بة ماددةسرِكةرةكانو
ئةلكؤل طرتووةو لة رِيَطاى كردةوةي مةترسىداري سيَكسىيةوة تووشى HIV
دةبن.
ئةو كةسانةى كة بة ماددة هؤشبةرةكانةوة طريؤدة بوون دةبآ ئةم خاآلنة
وةبةرضاو بطرن:
 )1خؤثاراستنى تةواو لة بةكارهيَنانى ماددة سرِكةرةكان.
 )2سةردانى ثرِؤطرامةكانى دةرمانو تةرك كردنى ماددة سرِكةرةكان.
 )3كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنطة بةكار نةبراوةكانو دوورى كردن لة
سؤرِةنطة هاوبةشةكان.
 )4دوورى كردن لة ثيَوةندىية سيَكسىية مةترسىدارةكانو يان هةر
جؤرة كردةوةيةكى كة كةسانيَكىتر دةخاتة مةترسىيةوة.
بةداخةوة ئةم خاآلنة هةميشة بةرِيَوة ناضن .زؤر جار نةخؤشةكان نايانهةوآ
يا ناتوانن خووخدةو هةلَسوكةوتى خؤيان بطؤرِنو دةرمان قةبووأل بكةن يان
دةستيان بة رِيَطا خزمةتطوزارىيةكانى بةكارهيَنانى شيَوازة طوجناوةكانى
دةرمان رِابطا .لةبةر ئةوةى طةىلَ جار ئةم سيناريؤية دووثات دةبيَتةوة،
سرتاتيَذيى ثيَشطريى لة  HIVزؤرتر وةك مؤديَليَكى كةم كردنةوةى خةسار
دةضآ .ئةم مؤديَلة قةبوولَ دةكا كة لة ماددة سرِكةرةكان كةلَك وةرطرياوةو
كةلَك وةردةطريدرىَ ،بةآلم لة هةولَى بة الني كةم طةياندنى ئاسةوارة زيان
بةخشةكانى ئةم كارةن.
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بنةماكانى  HIVسةبارةت بة بةكارهيَنانى
ماددة سرِكةرةكان
هةنطاوى يةكةم ،رِاهيَنانى دروستة .لة بابةت ئةو نةخؤشانةش كة بةردةوام لة
ماددةسرِكةرةكان كةلَك وةردةطرن شيَوةى طواستنةوة باس دةكةين .ظايرؤسى
 HIVكاتيَك لة رِيَطاى بةكارهيَنانى ماددةكانةوة دةطوازريَتةوة كة خويَن يان
هةر شلةيةكىترى لةش ،لة مرؤظيَكى تووشبوو بؤ مرؤظيَكى ساغ بطوازريَتةوة.
دةبىَ بزانني كة دةرزى يان سؤرِةنطة هاوبةشةكان باوترين رِيَطاى طواستنةوةى
نةخؤشى ئيدز لة نيَوان مؤعتادة دةرزى وةشيَنةكان دةذميَردريَن .مؤعتادةكان
دةبىَ بؤ هةر كةرِةتيَك دةرزى ليَدان لة سؤرِةنطة ئيسرتيلةكان كةلَك وةرطرن.
ئةو كةسانةى كة هةر لة سؤرِةنطة هاوبةشةكان كةلَك وةردةطرن دةبىَ لة تةواوى
وردةكارىيةكانى شيَوةى ئيسرتيل كردنى كةلوثةلةكانيان زانيارىيان هةبىَ.
ظايرؤسى  HIVبة شيَوةى كاريطةر لة رِيَطاى شؤردنى رِيَكوثيَك و لة بارى ئةو
كةلوثةالنةى كة بؤ ماددةكة بةكار براون بة ئاوى خاويَن لةنيَو دةضىَ .دواى
ئاوكيَشان ،الني كةم دةبىَ بؤ ماوةى يةك خولةك لةنيَو طرياوةيةكى ئيسرتيلى
بةهيَزدا بيخووسيَنني يان بيشؤينةوة .لة هيَنديَك وآلتان شويَنيَكى تايبةتىيان
داناوة كة مؤعتادة دةرزى وةشيَنةكان دةتوانن دةرزىية بةكارهاتووةكانيان
دةطةلَ دةرزى ئيسرتيل بطؤرِنةوة .ليَكؤلَينةوةكان دةريان خستووة كة ثرِؤطرامى
طؤرِينى دةرزىيةكان ،طواستنةوةى نةخؤشى لة نيَوان مؤعتادة دةرزى
وةشيَنةكانى كةم كردؤتةوةو بريؤكةيةكى بةكةلَكة بؤ هةر ثرِؤطراميَكى طشتطريى
ثيَشطريى لة ئايدز .هةرضةند كة ،بةشيَك لة رِةخنةطران لةوة دةترسن كة ئةو
جؤرة بةرنامانة مؤعتادة دةرزى وةشيَنةكان لةوةدةست هيَنانى دةرمان رِاطرىَو
لة ماددةسرِكةرةكان بدا ،هيض
ويَ دةضىَ رِةوايى بةكةلَك وةرطرتن
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بةلَطةيةك ئةم ئيديعاية بةرِاست نازانىَ .بة ثشتيوانى توندى رِيَكخراوة
زانستىيةكان ،وتوويَذ لةسةر ثرِؤطرامى طؤرِينى دةرزى زياتر اليةنى سياسى ثةيدا
كردوة تاكوو اليةنى سآلمةتى طشتى.

ثيَشطريى لة  HIVو سكثرِبوون
هيض كام لة ثرِؤطرامةكانى ثيَشطريى لة  HIVبةرِادةى بةرنامةكانى ثيَشطريى
لة ذنانى سكثرِدا سةركةتوو نةبووة .لة سةدا ٩٠ى تووشبوون بة نةخؤشى ئيدز
لة منداآلندا بةهؤى طواستنةوةى لة رِيَطاى دايكةوة بؤ مندالَةكة ديَتة ثيَش .لة
وآلتى ئةمريكا ساآلنة  ٧٠٠٠مندالَ لة رِيَطاى دايكانى تووشبوو بة  HIVلةدايك
دةبن ،بةآلم رِيَذةيةكى كةم لةم منداآلنة هةلَطرى ظايرؤسى ئيدزن .ئةم رِيَذةية لة
وآلتانى ثةرةئةستيَندا زؤر زياترة .هاوكات دةطةأل سكثرِى يان مندالَبووندا
ئةطةر دةرمانى لةبارو شياو بةكار نةبريَن ،ظايرؤسى  HIVتوانايى طواستنةوةى
زياتر لة يةك لةسةر سيَى( )١/٣لةدايكةوة بؤ مندالَةكةى هةية .لةم ساآلنةى
دوايىدا ضارةسةرىيةكانى سةبارةت بة بةربةرةكاني دةطةلَ  HIVرِيَذةى
بابةتةكانى طواستنةوةى نةخؤشىيةكةى هيَناوةتة خوارىَ .دةرمانيَكى تايبةت بة
ناوى  AZTيان (Zidovudineزيدؤظؤدين) ،كاتيَك هةم بة دايكى سكثرِو هةم
بة مندالَى تازة لةدايك بوو دةدرىَ ،دةتوانىَ بةرِادةى لة سةدا  ٨طواستنةوةى
نةخؤشىيةكة كةم بكاتةوة .دةرمانةكانى ديكةى HIVيش رةنطة كاريطةر بن،
بةآلم لةم بارةوة تويَذينةوةى تةواو نةكراوة.
ذنانى دووطيان دةبىَ حةمتةن تاقيكارى  HIVئةجنام بدةنو لة رِاويَذكاريى
دروست لةم بارةيةوة بةهرةمةند بن .ئةو ذنانةى كة تووشى  HIVبوون دةبىَ
زانيارى تةواويان سةبارةت بة ثيَشطريى لة سكثرِى ،مةترسى طواستنةوةى
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ظايرؤسى  HIVلة دايكةوة بؤ مندالَ و ،بةكارهيَنانى دةرمانةكانى دذى ئيدز بؤ
كةم كردنةوةى ئةطةرى طواستنةوة ،لة دوكتورةكةيان وةدةست بيَنن .هةروةها
بؤ ذنانى تووشبوو بة HIVبة تايبةت ئةو كةسانةى كة ميَردةكانيان
HIVكةيان نيَطةتيظة ،ثيَويستة راويَذيَكى دروست لة بابةت كردةوة جنسىية
ى سكيان ثرِ بىَ،
بىَمةترسييةكان وةدةست بيَننو ،ئةطةر دةيانهةو َ
جيَطرةوةكانى تيَكةآلويية سيَكسىية نةثاريَزراوةكان فيَر بن.
لةو وآلتانةى دةرمانةكانى دذى ئيدز وةكAZT ،ى بةرِاحةتى وةدةست
دةكةوىَ ثرِؤطرامةكانى ثيَشطريى لة ذنانى دووطيان لة هيَنانةخوارى رِيَذةى
منداآلنى تووشبوو بة  HIVبة تةواوى سةركةوتوو بووة .ئةم بارودؤخة لة
وآلتانى ثةرةئةستيَندا زؤر خراثة ،ضونكة بةهؤى نةبوونى سةرضاوة ،دةست
رِاطةيشنت بة دةرمانةكانى دذى ئيدزى بةرتةسك كردؤتةوةو ئيمكانى
تاقيكارىيةكانى سةبارةت بة HIVى كةم كردؤتةوة.

ثيَشطريى لة  HIVدواى كةوتنة بةردةم ظايرؤسةكة
تا ثيَش ئةمة ،خةلَك دواى تووشبوون بة نةخؤشى ئيدز هاندةريَكى كةميان
هةبوو بؤ كةلَك وةرطرتن لة ضاوةديَرىية ثزيشكىيةكان .تويَذينةوةكان دةريان
خستووة كة كةلَك وةرطرتن لة  AZTدةست بةجىَ دواى كةلَك وةرطرتن لة
سؤرِةنطة ثيسبووةكان ،دةتوانىَ لة سةدا 80ى ئةطةرى تووشبوون بة HIV
كةم بكاتةوة .ثيَشطريى دواى ثةيدابوونى ( )PEPثيَويستى بة كةلَك وةرطرتن لة
دةرمانةكانى دذى  HIVبةدواى كةوتنة بةردةم ظايرؤسةكة هةية .ئةطةر ئةم
رِيَطاية بؤ مؤعتادة دةرزى وةشيَنةكان بةكةلَك بووبىَ ،ذيربيَذانةية كة بؤ ئةو
كةسانةى كة لة رِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسىيةكانةوة تووشبوونة ،بة قازانج بيَ.
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تيؤريى سةرةكى لة بابةت ""PEPةوة ،وةك سرتاتيَذىيةكى ثيَشطرييكةر لة
 HIVئةوةية كة بةكارهيَنانى دةرمانةكانى دذى ئيدز بةدواى ئةوة كة مرؤظةكة
كةوتة بةردةم  ،HIVرةنطة بتوانىَ لة رِيَطاى رِاطرتنى زؤر بوونى ضلَكو يان
بةهيَزكردنى كؤئةندامى بةرطرى لةش بؤ لةنيَوبردنى ظايرؤسةكة ،ثيَشطريى لة
تووشبوون بة نةخؤشىيةكة بكا .تاكوو ئةمرِؤكة بةلَطةيةكى ئاشكرا كةPEP
دواى كردةوة ثرِ مةترسىية جينسىيةكانى بة كاريطةر بزانآ ،نةبووةو ئيَستا بؤ
 PEPرِيَنويَنىية نةتةوةيىيةكان يان رِيَكةوتننامةيةك لةم بوارةدا ئامادة
نةكراوة .بةو حالَةش لة زؤربةى وآلتةكان ثزيشكانو ثسثؤرِان دواى هةلَسوكةوتة
مةترسيدارة سيَكسىيةكان " "PEPثيَشنيار دةكةن.
زؤربةى خةلَك (و زؤربةى ثسثؤرِان) تا ئيَستا شتيَكيان لةسةر (PEPثيث)
نةبيستووة .بؤ دابةزاندنى رِيَكارة 1هةمةطريةكانى ثيَشطريى لة  ،HIVبردنة
سةرى ئاستى زانياريى كؤمةلَطا ثيَويستة .بزانن داخوا  PEPلة شويَنى ذيانتان
دةست دةكةوىَ .خةلَك دةبىَ ئةوة بزانن كة  PEPرِيَبازيَكى سةرةتايى بؤ
ثيَشطريى لة  HIVنية .كةلَك وةرطرتن لة كةرةسةكانى ثيَشطريى ،كردةوة
سيَكسىية بىَترسةكانو دوورى كردن لة كردةوة مةترسىدارةكانى ديكة،
بة"ستانداردة زيَرِينةكان"ى ثيَشطريى لة ئيدز دةذميَردريَن .بةوحالَةش ئةطةر
شيَوازة سةرةتايىيةكانى ثيَشطريى تووشى كةموكورِى بوون ،دةتوانني لة
 PEPبؤ كةم كردنةوةى ئةطةرى تووشبوون بة نةخؤشى لة مرؤظدا كةلَك
وةرطرين .رادةى كاريطةريى  PEPلة كةم كردنةوةى مةترسى تووشبوون بة
دواى كردةوة ثرِمةترسىية سيَكسىيةكاندا هةروةها بة نةناسراوى ماوةتةوة.
هةرضةند رِيَنويَنىية جيهانىيةكان بؤ  PEPنني ،ئةم شيَوازة بؤ ئةو كةسانةى لة
كاتى ثيَوةندى سيَكسى هيض شتيَكى ثاراستنىيان بؤ رِيَكتالَ(مقعد) ،واذينالَو يان
 :1راهربد  :رِيَكار  ،ئيَسرتاتذى .و.
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دةم نية ،دةطةلَ ئاوهاتنةوةى مرؤظى تووشبوو بة  HIVيان مؤعتادة دةرزى
وةشيَنةكان ثيَشنيار دةكرىَ كة  ،PEPدةبىَ ئةو ثةرِةكةى سىَ رؤذ(  72كات
ذميَر) دواى لةبةردةم دابوونى ئةو ظايرؤسة دةست ثىَبكرىَ PEP .بؤ ئةو
كةسانةى كة لة رِيَطاى كردةوة سيَكسىيةكان لة بةردةم ظايرؤسى  HIVدان،
يان لة داهاتوودا نييةتى ئةجنامدانى كردةوةى بىَترسيان هةية ،زؤر رِيَكوثيَك و
لةبارة ،بةآلم رِيَنوينيى خيَراو ليَبرِاوانة بؤ كاتى بةكارهيَنانى  PEPلةم بوارةدا
لة بةردةستدا نية.

دةرةجنام:

بة نةبوونى واكسيَنو دةرمانى ليَبرِاو ،هةولَى ئيَمة بؤ سةركةوتن بةسةر

نةخؤشى تةشةنةسيَنى HIVدا ،دةبىَ لةسةر ثيَشطريىيةكةى ضرِ بيَتةوة .ض
كردةوة سيَكسىيةكان ،ض بةكارهيَنانى ماددة سرِكةرةكانو كردةوةى ديكة كة
مرؤظةكة دةخاتة بةردةم مةترسى تووشبوون ،ثيَويستة خةلَك لة رِاهيَنانو
كارامةيىية رِاست و دروستةكان بؤ ثاريَزطارى كردن لة خؤيان بةهرةمةند بن.
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رِاهيَنان ،تةنيا رِيَطاى ثيَشطريى
وةزارةتى تةندروستى ،كلينيكة سىَ طؤشةكانى خستوونة طةرِ .سىَ طؤشةكة
سةمبوىل تيَكؤشانى ئةم كلينيكانةية كة بريتىية لة؛ رِاويَذ كردنو دةرمانى
ئيَعتياد ،رِاويَذكردنو دةرمانى ئايدز ،رِاويَذو دةرمانى نةخؤشىية سيَكسىيةكانى
بيَجطة لة ئيدز .مةبةست لة كةرتى رِاويَذكارىو دةرمانى ئيدز ،دريَذكردنةوةى
قؤناغى سةرةتايى نةخؤشى ئايدزة .دةرمانى ئيدز زؤر ثرِ خةرجة .كةسانيَك كة
لة قؤناغى ئةكتيظى نةخؤشىيةكة دان ساآلنة ثيَويستىيان بة دةرمانةكانى
مةزندة كراو بة نرخى  ٦ميليؤن متةنة كة تةواوى ئةم خةرجة وةزارةتى
تةندروستىو دةرمان دابينى دةكا.
كلينيكة سىَ طؤشةكان بة ثاراستنى تةواوى بنةماكانى نهيَنى ثاريَزىو تةنيا بة
ثيَدانى رِةمزيَك بة نةخؤشى تووشبوو بة ئايدز بةبىَ وةرطرتنى هيض جؤرة
زانيارىيةكى مةدةنى يارمةتى بةم نةخؤشانة دةكا" .دكرت مينو حمرز"
تيَكؤشانى ئةم كلينيكة سىَ طؤشانة شى دةكاتةوة" :يةكةم كلينيكى سىَ طؤشة
لة كرماشان دامةزرا كة دواتر بة باشرتين ناوةندى رِاويَذكردن ناسرا .نةخؤشةكان
ثيَويستىيان بة جيَطةيةك هةية كة وةآلمدةرةوةيان بىَ .كلينيكةكان سةرةتا لة
سىَ شويَنى وآلت دامةزران ،هةر بةم هؤيةوة ،ثيَيان دةطوتن كلينيكة سىَ
طؤشةكان .ئيَستا ئةم كلينيكانة لة زؤربةى شويَنةكانى ئيَران دامةزراون .ئةو
دوكتؤرانةى كة لةم كلينيكانة كار دةكةن بة وردى نةخؤشةكان دةثشكننو كارة
سةرةتايىيةكانى وةك ،واكسيناسيؤنو تاقيكارىية تايبةتةكانيان بؤ ئةجنام
دةدةن .هةروةها رِاويَذيشيان ثىَدةكةن" .بةآلم بة وتةى دوكتؤر مةحبووبةى
حاج عةبدولباقى ،سةرؤكى بةشى ضلَكيى نةخؤشخانةى ئيمام خومةينى ،زانيارى
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نةخؤشةكانى تووشبوو بة ئيدز لة بارةى ئةم نةخؤشىيةوة زؤر كةمة ،دةطة َل
ئةوةى كة رِاهيَنان طرينطرتينو طاريطةرترين رِيَطاى ثيَشطريى لة طواستنةوى ئةم
نةخؤشىيةية" ،دةبىَ هةلَسوكةوتةكان لة ئاستى كؤمةلَطادا بة شيَوةيةك بيَ كة
قسةكردن لةو جؤرة مةسةالنة و دةربرِينى طريوطرفتةكان وةك كاريَكى ئاسايى
سةيرى بكرىَ .هةروةها دةبىَ بة طةجنةكان ،كة طرووثيَكى لة بةردةم مةترسى
تووشبوون بة نةخؤشى ئيدز دان ،رِيَطاكانى ثاريَزطارى كردن لة مةترسىيةكانيان
فيَر بكةين".
بة وتةى دوكتؤر حوسيَنى حاتةمى ،ثسثؤرِى نةخؤشىيةكانى ضلَكىو وةرزى،
بنةرِةتىترين رِيَطا بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى ئيدز بةربةرةكانى دةطةلَ ثشيَويية
كؤمةآليةتىيةكانو الوازبوونى فةرهةنطة .ناوبراو ثيَشنيار دةكا" :بةرثرسانى
تةندروستى قوتاخبانةكان دةبىَ الوةكان فيَر كةن كة خووطرتن بة ماددة
هؤشبةرة وةشيَنةكان ،بوونى شةريكى جنسى زؤرو كردةوة مةترسىهيَنةرةكانى
كة دةبنة هؤى كةوتنة زيندانةوة ،مةترسى تووشبوون بة ئيدز دةبةنة سةرىَ ".
بة وتةى هيَنديَك سةرضاوة لة وةزارةتى تةندروستى رِيَذةى تووشبووانى كةمرت
لة  ١٩سالَ لة ئيَران  ١٤٠كةسن .ئةم سةرذميَرية ثيَويستيى سةرنجدان بة
رِاهيَنانى قوتابيانو الوةكان دةردةخا .لة كؤتايىيةكانى سالَى رِابردوودا ،عةىل
زةرِةفشان ،بةرِيَوةبةرى طشتى ضاثو بةرنامةرِيَذيى ثةرتووكة دةرسىيةكانى
وةزارةتى ثةروةردةو فيَركردنى ئيَران ،لة وتوويَذ دةطةلَ رِؤذنامة نيَوخؤيىيةكان،
هةوالَى بآلوكردنةوةى نزيكةى دوو ميليؤن ناميلكةى رِاهيَنانى "ثيَشطريى لة
ئيدز" لة قوتاخبانةكانى دواناوةندى سةرانسةرى وآلتى رِاطةياند .مامؤستايانى
زيندةوةرزانى(زيست شناسى) يةكةمى دواناوةندى ناضار بة تيَثةرِكردنى خوىل
تايبةتى رِاهيَنانى ثيَشطريى لة ئيدز بوونو طوتنةوةى ناميلكةى "ثيَشطريى لة
ئيدز" وةك برِطةيةك لة وانةى زيندةوةرزانى ئيجبارى بوو .لةم ناميلكةيةدا ،كة بة
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زمانيَكى ساكار نووسراوة ،قوتابيان دةطةلَ نةخؤشى ئيدزو رِيَطاكانى
بةربةرةكانى كردنى ئاشنا دةبن .بة بةرِيَوةضوونى ئةم بةرنامة تاقيكارىية ،لة
رِةوتى خويَندنى ئةو سالَدا(مةبةست سالَى ١٣٨٤ى هةتاوىية) طةآللَةيةكى
هاوشيَوة بة شيَوةيةكى بةربآلوتر لة قوتاخبانةكانى وآلتدا بةرِيَوة دةضىَ .بةآلم
ئيَستاش نةبوونى فيَركارى بةشيَوةيةكى بةرضاو لة ضنيو تويَذة جؤراوجؤرة
كؤمةآليةتىيةكاندا وةبةرضاو دةكةوىَو تةنيا  ٢٣ناوةندى رِاويَذكردنى
نةخؤشىية كردةوةيىيةكان بؤ رِاهيَنانو رِاويَذكردنى نةخؤشةكانى ئيدز هةية.
لةم نيَوةدا ،رِاطةيةنةرة طشتىيةكان رِؤلَيَكى زؤر طرينطيان لة وشياركردنةوةى
خةلَكىو ثيَشطريى لة نةخؤشى ئيدزدا طيَرِاوة .الوةكان ئارةزووى زؤريان بؤ
بيستنى ئامؤذطارى نية .دةتوانني بة دروست كردنى فيلم رِةهةندةكانى ئةم
نةخؤشىية ويَنا بكةينو رِيَطاكانى ثيَشطرييشى تيَدا بطوجنيَنني .دروست كردنى
فيلميَكى ديَكؤميَنتى  ٧٥خولةكى بة ناوى "لةدايك بووى ئايدز" ،بة دةرهيَنةرى
عةليرِةزا رِةزازىفةرِ ،لة ويَنة ئةم هةوآلنةية .ئةم فيلمة كة بة شيَوةيةكى
دراماتيك نةخؤشيى ئيدزو ذيانى نةخؤشة تووشبووةكان نيشان دةداو لة ذيَر
ضاوةديَرى كارناسانو ثسثؤرِانى بةناوبانطى وةك" ،دكرت مينو حمرز ،دكرت رسوىل
نذاد و دكرت ستايش" بةرهةم هاتووة.
ئةزموونى جيهانيى بةربةرةكانى دةطةأل ئيدز دةريخستووة كة وةزارةتى
تةندروستى ناتوانآ بة تةنيايى ئةم ئةركة قورسة وةئةستؤ بطرآو هاوكاريى
هيَزة خةلَكىيةكان بآطومان ثاريَزهةلَنةطرة .لة ئيَرانيش وةك وآلتانى ديكةى
جيهان دةورى ريَكخراوة ناحكوومىيةكان لة ضاالكىيةكانى دذى ئيدزدا رؤذ
دةطةأل رؤذ زياتر رِةنط دةداتةوة.
دوكتور سةديقةى زيايى ،سةرؤكى دامةزراوة تويَذينةوةكان ،بةدةست
هيَنانةوةى توانايىو ضاك بوونةوةى ذيانى ذنان ،لة كارطاى فيَركارى رِاويَذكارى
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لةسةر ئيدز ،كة لة كؤتايىيةكانى ثووشثةرِى سالَى ١٣٨٤ىهةتاوى ،بة
هاوكارى ناوةندى كاروبارةكانى هاوبةشى ذنان ،بنياتى سةرؤك كؤمارىو
دامةزراوةى تويَذينةوةو بةدةست هيَنانةوةو باش بوونى ذيانى ذنان بةرِيَوةضوو،
رِؤلَى رِيَكخراوة ناحكوومىيةكانى لة كؤنرتِؤلَ كردنى نةخؤشى ئيدزدا بة باش

زانىو طوتى:

ـــ "هؤكارة نةتةوةيىو ئايينىيةكانى هةر كؤمةلَطايةك لة رِادةى ثةرةسةندنى
نةخؤشى ئيدزو جؤرى هةلَسوكةوتىيان دةطةلَ نةخؤشىيةكةدا ،طاريطةرن.
دامةزراوة شارستانىيةكان كة لة دلَى كؤمةلَطادا هةلَقوآلون ،بة ئاطادارى لة
بارودؤخى ناوضةيىو كلتوورى هةر وآلتيَك ،لة رِاستاى بةرةوثيَش بردنى ثرِؤطرامة
جيهانىيةكانى كؤنرتِؤلَ و بةربةرةكانىَ دةطةلَ ئيدز خةريكى تيَكؤشانن .كؤمةلَيَك
لة رِيَكخراوة ناحكوومىيةكانيش لةكارةوة دةطليَننو هاوكارىية ناوضةيىيةكانيش
رِادةكيَشن .لةم نيَوةدا رِيَكخراوةكانى ذنان بةخستنةطةرِى توانايىو رِاهيَنانى
ذنان ،ئةوان دةطةلَ رِيَطاكانى ثيَشطريى لة ئيدز ئاشنا دةكةنو كةلوثةىل
ثيَويست بؤ ئةم كارةش بة ئاسانى دةخةنة بةردةستيان .هةروةها ئةم
رِيَكخراوانة ،هةولَى زؤريان داوة بؤ لةنيَوبردنى هةآلواردنة جنسىيةكانو رِيَيان
خؤش كردوة بؤ تيَكؤشانى ذنان بؤ بةربةرةكانى دةطةلَ ئيدز ،ضونكة لةو
كؤمةلَطايانةى كة توندوتيذى جنسى نيسبةت بة ذنان هةية ،ذنان زياتر لة ثياوان
دةبنة قوربانى ئيدز".
بةكردةوةيى كردنى دروومشى "هةرجؤرة ثيَوةندىيةكى جنسى لة دةرةوةى
ضوارضيَوةى ذنو ميَردايةتىدا قةدةغةية" ،لة رِيَطاكانى ديكةى كؤنرتِؤلَى
نةخؤشى ئيدزة .دةبىَ فيَرى مرؤظةكانى كؤمةلَطا بكةين كة لة ذيانيَكى ذنو
ميَردايةتى دوورودريَذو بةردةوام ،لةكاتيَكدا كة ئةو ذنو ميَردة بةيةك وةفادارنو
خؤيان ثابةند بة بةرِيَوةبردنى بنةماكانى ئةخالقى بكةن ،مةترسى طواستنةوةى
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ظايرؤسى ئيدز لة رِيَطاى ثيَوةندىية سيَكسىيةكانةوة نايانخاتة ذيَر هةرِةشةو
طورِةشةوة .بةآلم هةرجؤرة ثيَوةندىيةكى سيَكسى بةدةر لةم ضوارضيَوةية
طوماناوىو جيَطةى مةترسىية.
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هيَنديَك ثرسيارو وةآلم لةسةر ئايدز
 :١تيَوةطالن بة ظايرؤسى ئيدزو نةخؤشى ئيدز ضية؟!
نةخؤشى ئايدز قؤناغى كؤتايى تيَوةطالن بة ظايرؤسى ئيدزةو رِةنطة لة نيَوان
 ١٠تا  ١٧سالَ دواى تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدز سةرهةلَدا .تووشبووان بة
ظايرؤسى ئيدز ضةندين سالَ بةبىَ بوونى هيض نيشانةيةك ذيان دةبةنةسةرو
ئالوودة بوونةكةش دةطوازنةوة .نةخؤشةكان نزيكةى  ٢/٥تا  ٣سالَ بةدواى
رِوون بوونةوةى نةخؤشيى ئيدز دةمرن.
 :٢مرؤظـ ضؤن تووشى ظايرؤسى ئيدز دةبىَ؟!
ظايرؤسى ئيدز لة رِيَطاى شاوةتةوة(منى) ،تةرِايى واذينالَى ذنان ،ثيَوةندى
ى كةلَك وةرطرتن لة كاندؤم ،خويَنو بةرهةمة خويَنىية
سيَكسى بةب َ
تووشبووةكان ،دةرزى ليَدان بة دةرزىية هاوبةشة ثيسبووةكانو ،دايكى
تووشبوو ،بة مندالَةكةى بةر لةدايك بوون ،كاتى لةدايك بوون يان دةست بةجىَ
دواى مندالَبوون ،دةطوازريَتةوة.
 :٣داخوا ثيَوةندىية ئاسايىيةكان دةبنة هؤى طواستنةوةى
ئالوودةيى؟!
نةخيَر .ظايرؤسى ئيدز لة رِيَطاى ثيَوةندىية ئاسايىيةكانى وةك ،تؤقةكردن،
لةئاميَز طرتن ،ئةمالوالى يةكرت ماض كردن ،خواردن لة قاثيَكى هاوبةشو سةفةر
كردن لةنيَو ثاسيَكدا ،كةلَك وةرطرتن لة مةلةوانطة و ئاودةستة طشتىيةكان
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ناطوازريَتةوة.
 :٤داخوا ظايرؤسى ئايدز لة ِريَطاكانى هةناسةكيَشان ،كؤئةندامى
َةيىو يان لة
هةرسو يان لة ِريَطاى ثيَوةندىية ئاسايىيةكانى بنةمال
شويَنى كار ،قوتاخبانة و ئؤردووطا كريَكارييةكانةوة دةطوازرَيتةوة؟!
نةخيَر .بةوشيَوةو لةو شويَنانةدا ظايرؤسى ئيدز ناطوازريَتةوة.
ى لة تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدز لة رِيَطاى ثيَوةندى
 :٥ضؤن دةكر َ
ى؟ !
سيَكسىيةوة بةرطري بكر َ
خؤثاراسنت لة الدانى سيَكسى ،ثابةندبوون بة بنةماكانى ذيانى ذنو
ميَردايةتى ،بوونى يةك هاوبةشى ذيانو كةلَك وةرطرتن لة كاندؤم ،ثيَشطريى لة
طواستنةوةى ضلَكةكان دةكا.
 :٦داخوا تووشبوون بة نةخؤشىية سيَكسىيةكانى وةك ،سووزةنةك و
سيفليس ،ريَطةى تووشبوون بة ئيدز خؤش دةكا؟!
بةلَىَ .تةواوى نةخؤشىية سيَكسىيةكان دةبنة هؤى ضوونةسةرى مةترسى
تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدز.
 :٧داخوا ئةطةرى تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدز لة ِريَطاى شريى دايكةوة
هةية؟!
بةلَىَ .ظايرؤسى ئيدز لةنيَو شريى دايكدا هةية و دةتوانىَ لةم رِيَطايةوة
مندالَةكة تووش بكا.
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 :٨داخوا ئةطةرى تووشبوون لة ِريَطاى خويَنو بةرهةمة خويَنىيةكانةوة
هةية؟!
بةلَىَ .ظايرؤسى ئيدز لة رِيَطاى خويَنو بةرهةمة خويَنىيةكانةوة دةطوازريَتةوة.
بةآلم ضونكة ئيَستا خويَنى ئةو كةسانةى كة بؤ نةخؤشيَكى ديكة دةطرييَن ،ثيش
ثيَدانةكة ،تاقى دةكريَتةوةو خويَنة ثيسبووةكان فرِىَ دةدريَن ،مةترسى
طرتنةوةى لةم رِيَطايةوة لةسةدا  ٣بؤ  ٥دابةزيوة.
 :٩داخوا دةرزى وةشاندن دةبيَتة هؤى طواستنةوةى ظايرؤسى ئيدز؟!
بةلَىَ .ئةطةر سؤرِةنط و دةرزىيةكة ئالوودة بن ،كةلَك وةرطرتنى هاوبةش لة
سؤرِةنط و سةرةسؤرِنطة ئالوودةكان لة مؤعتادة دةرزى وةشيَنةكاندا يةكيَك لة
رِيَطاكانى طواستنةوةية .دةبىَ لة دةرزى وةشاندنة ناثيَويستةكان خؤ بثاريَزنو لة
سؤرِةنط و ئةو دةرزىيةى كة لة ئيسرتيل بوونى بة تةواوى دلَنيان ،يان بةكار
نةهاتوون كةلَك وةرطرن.
 :١٠داخوا خالَ كوتانو طويَضكة كون كردن ئالوودةيى دةطوازنةوة؟!
بةلَىَ .خالَ كوتانو طويَضكة كون كردن بة دةرزىو كةلوثةىل ثيسبوو ،دةبنة
هؤى طواستنةوةى نةخؤشى ئيدز.
 :١١داخوا تا ئيَستا واكسيَنيَك بة دذى نةخؤشى ئيدز دروست بووة؟!
بةداخةوة نا ،بةآلم تويَذينةوةكان بؤ دروست كردنى واكسيَن دريَذةى هةية.
 :١٢داخوا ئالوودة بوون بة نةخؤشى ئيدز دةرمانى هةية؟!
بةداخةوة دةرمانيَكى كاريطةرى نية .ئةو دةرمانانةى تا ئيَستا بةكارهاتوون
مردن وةدوا دةخةن .ئةم دةرمانانة

تةنيا كةميَك تةمةن دريَذ دةكةنةوةو
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زؤر طراننو ئاسةوارى توندو جيددىشيان هةية.
 :١٣ظايرؤسى ئيدز لة كويَوة هاتووة؟!
روون نية .لةهةر كويَيةكةوة هاتبىَ جياوازييةكى نية .طرينط ئةوةية هةولَ
بدرىَ كةس تووشى نةبىَ .ظايرؤسةكة لة هةموو وآلتاندا هةية و بآلوبؤتةوة.
 :١٤ظايرؤسى ئيدز يةكةم جار لة ض وآلتيَك دؤزرايةوة؟!
يةكةم جار لة سالَى ١٩٨١ىز ،لةنيَو نيَربازةكانى ئةمريكادا دؤزرايةوة.
هيَنديَك بةلَطة نيشان دةدةن كة بةر لةم رِيَكةوتةش ،ئيدز لة ضةند ناوضةيةكى
جيهاندا بووة.
 :١٥داخوا مةترسيى تووشبوون بة ئيدز لةنيَو ذنانو ثياواندا
يةكسانة؟!
نةخيَر ،ذنان زياتر تووش دةبن.
 :١٦داخوا منداآلنيش تووشى ئيدز دةبن؟!
بةلَىَ ،لة منداآلندا نيشانةكانى ئيدز زووتر لة طةورةكان دةردةكةونو مردنيش
لةنيَوياندا زياترة.
 :١٧داخوا كاركردن دةطةلَ كةسى تووشبوو بة ئيدز ،مةترسيى هةية؟!
نةخيَر ،كةسانى تووشبوو بة ئيدز لة شويَنى كاردا مةترسىيةكيان بؤ سةر
دةوروبةرى خؤيان نية.
 :١٨بؤضى لة شويَنى كاردا ،نةخؤشيى ئيدز ،لة تووشبووانةوة بؤ ئيَمة
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ناطوازريَتةوة؟!
ضونكة تووشبوون لة رِيَطاى خويَنو تةرِايىية سيَكسىيةكان رِوودةداو لة
شويَنى كاردا ثيَوةندى دةطةلَ ئةمانةدا نية.
 :١٩داخوا تيَكةآلويى زؤرو بةردةوام دةطةلَ نةخؤشى تووشبوو بة ئيدز،
نابيَتة هؤى طرتنةوةى نةخؤشى لةو كةسة؟!
نةخيَر ،كةلَك وةرطرتن لة ئامرازو كةلوثةلةكانى شويَنى كارو تةنانةت
ثةرداخى ئاو و ضايى خواردنةوةش نابنة هؤى طواستنةوةى ئيدز.
ى
ى كةسانى تووشبوو بة ئيدز ريَطةى كاركردنيان ث َ
 :٢٠داخوا دةب َ
بدرآ؟!
بةلَىَ ،تا كاتيَك هيَزى كاريان هةية و نيشانةيةكيان ليَوةدةرنةكةوتووة
دةتوانن كار بكةن .تووشبوون بة ئيدز بةربةست نية لة بةردةم كاركردندا.
ئةطةر نيشانةيةكيشيان ليَوةدةركةوت ،دةبىَ لة ذيَر ضاوةديَريى ثزيشكدا بنو
وةك كةسانى ئاسايى خةريكى كارى خؤيان بن.
َكةوت تووشى ئيدز دةبن؟!
 :٢١ئايا طةشتياران لة وآلتيَكى ديكةدا بة هةل
نةخيَر ،تووشبوون بةهؤى ثيَوةنديى جنسى دةطةلَ كةسى نةخؤش رِوودةدا.
تؤقةكردن ،ثشمني ،كؤخة ،سواربوونى ثاس ،ميرتؤ و كةلَك وةرطرتن لة
تةلةفوونة طشتىيةكان نابنة هؤى طواستنةوةى ئيدز لة كةسيَكةوة بؤ
كةسيَكىتر.
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 :٢٢ئايا ظايرؤسى ئيدز لة كاروبارى رِؤذانةى ثزيشكى وةك ،ددانسازى
و تاقيطة ثزيشكىيةكاندا دةطوازريَتةوة؟!
بةلَىَ ،ئةطةر ثزيشك يان ددانساز بؤ خؤيان هةلَطرى ئيدز بن يان كةلوثةىل
شويَنى كاريان ثيس بيَو بىَ طويَدان بة رِيَنويَنىية تةندروستىيةكان كار بكةن،
ظايرؤسى ئيدز دةطوازريَتةوة.

ثرسيار و وةآلم لة ثزيشكى سايتى"تبيان" لة بارةى ئيدزةوة:
 :١سآلو ،كضيَكى الوم و تووشى ئايدز بووم و بنةمالَةكةشم ئاطادار نني .بةرِاى
من ،طرينط ئةوة نية كة شويَن ئةو نةخؤشىية بكةوين ،طرينط ئةوةية كة ئةم
نةخؤشىية لة مندا ثيَك هاتووة .خةونى زؤر دةبينمو دلَةرِاوكةشم هةية ،تةنانةت
نانو ضاش بة زؤر دةخؤم واتة ئيشتيام نية .هيض دةرمانيَكيشم بؤ ئةو
نةخؤشىية بةكار نةهيَناوة .نزيكةى  ٤سالَ لة تووشبوومن بةو نةخؤشىية
تيَدةثةرِآ و ئيَستا هيض نيشانةيةك لة مندا سةرى هةلَ نةداوة .طريوطرفتى من
دلَةرِاوكيَى هةميشةيىو كةم خةوىو كةم ئيشتيايىو نائوميَدىية...
بة سآلو!
ئةو طريوطرفتانةى كة هيَناوتنة طؤرِىَ هةموو لة ئاكامى خةمؤكىيةوة سةريان
هةلَداوة .تةواوى ئةو بابةتانةى كة باست كردوون لة ضوارضيَوةى ثزيشكى دانو
ثيَويستيت بة دةروونناسيَكى شارةزا هةية تا بة ثرسياركردنو دةست نيشان
كردن ،دةرمانى ثيَويستيت بؤ بنووسىَ .تووشبوون بة نةخؤشى ئيدز ،كؤتايى
ذيان نية و تؤش هةروةك مرؤظةكانى ديكة بةندةى خواىو تؤشى خؤش دةوىَ.
هةر كةسيَك لةم دونياية طريوطرفتى تايبةت بةخؤى هةيةو لة بةرامبةرياندا
دةستةوةستانة .كةسيَكى بىَ ئاريشة نابينىو لة بنةرِةترِا ئةم دونياية بؤ ئةوةية
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كة مرؤظـ لةنيَو كةندوكؤسث و تةنطوضةلَةمة و نائؤميَدىيةكاندا ون بيَو سةبرو
خؤرِاطريشى تاقى بكاتةوة .كؤتايى دونيا ئةو جيَيةية كة مرؤظـ خؤى بدؤرِيَنىَ،
ئةطينا نةخؤشى زؤر دةناسم كة شيَرثةجنةيان هةية كةضى خؤرِاطرو ثشوودريَذو
لةسةرةخؤو بة خؤشحالَىيةوة دةذينو بة جيَطاى ئةوة كة بري لة مردنيان
بكةنةوة بري لةوة دةكةنةوة كة تا زيندوون باش رايبويَرن .زؤر نةخؤشى
تووشبوو بة (MSئيَم ئيَس) دةناسم دةطةلَ ئةوةى كة رِؤذ بةرِؤذ بةرةو داخوران
و توانةوة دةضنو دةزانن بةبىَ ئةوةى كة تةمةنيان لة ئى ديكة كةمرت بىَ ،دةب َ
ى
تةمةنيَك بة ئيفليجى بةسةر بةرن ،خؤشحالَنو لة كةمرتين توانايىيةكانيان
باشرتين كةلَك وةردةطرن MS .لة ئيدز خراثرتة ،ضونكة تووشبوو دةزانىَ كة
بةو زووانة نامرىَ كة لة شةرِى نةخؤشىيةكة رِزطارى بىَ .هةموومان رِؤذيَك
دةمرين هيَنديَك زووترو هيَنديَكيش درةنطرت ،بةآلم ئةوة طرينط نية ،طرينط
ئةوةية كة ضؤن بذين.
 :٢حةوتوويةك ثيَشرت ضوومة سةرتاشخانةيةك .نازامن سةرتاشةكة لة تيغى نو َ
ى
كةلَكى وةرطرت يان نا! ديارة جيَى تيغةكة برِاو خويَن هات .بريم كردةوة كة
نةكا ئةو تيغة ئالوودة بة ظايرؤسى ئيدز بىَ .ضةند رِؤذيَكة لةسةر دةستةكامن
زيبكة ثةيدا بوون ،نازامن ثيَوةندى بةم باسةوة هةية؟
نيطةرانىيةكةت بىَهؤية و زيبكةى دةستةكانت هيض ثيَوةندىيةكيان بةو
نةخؤشىيةوة نية .طواستنةوةى ئةم نةخؤشىية بةهؤى تيغى ثيسةوة زؤر كةمة
و كاتيَك رِوودةدا كة تيغةكة ئالوودة بة ظايرؤسى ئيدزةو ئالوودة بوونةكةشى
ئاشكرا بيَو لة مةودايةكى كةم لة تيَوةطالنةكةى بة نةخؤشيَك دةطةلَ لةشى
كةسيَكى ديكةدا ثيَوةندى ثةيدا بكات .ئةم ظايرؤسة تةنيا لة لةشى مرؤظى
زيندوودا توانايى ذيانى هةية و لة هةواى ئازاددا لةنيَو دةضىَ .ئةطةر لةوة دلَنياى
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ئةو كةسةى كة بةر لة تؤ تيغةكةى خويَناوى كردوة ،ئيدزى نية ،نيطةران مةبة و
ثيَويست ناكا تاقيكاريش بكةي ،هةرضةند تاقيكارىيةكى ساكاريشى هةية و بؤ
الى هةر دوكتؤريَكيش بضى دةتوانى داواى ليَ بكةىو ئةجنامى بدةي.
 :٣هيَنديَك نةخؤشى هةن ويَ دةضن لة مةلةوانطة طشتىيةكاندا بطوازريَنةوة،
ئايا ئيدزيش ئيمكانى طواستنةوةى هةية؟!
ئةو نةخؤشىيانةى كة بةم شيَوةية دةطوازريَنةوة بريتني لة؛ نةخؤشىيةكانى
ثيَستى وةك ،كةرِووةكانى سةر ( )Fungalكاتيَك كة هاتنة ثيَش بةو دةرمانة
باوانةى كة لة بازارِ هةنة لةنيَو دةضنو هيض جؤرة نةخؤشىيةكى دةرمان نةكراوى
بةو شيَوةية ناطوازريَنةوة .ئيدزو نةخؤشىيةكانى وةك ئةو بة شيَوةيةكى تايبةت
وةك خويَنو ثيَوةندى سيَكسى دةطوازريَنةوة .بةبىَ هيض جؤرة نيطةرانىيةك،
بضنة ئةو مةلةوانطانةى كة كةمرت رووى تيَدةكةنو بةدواى مةلةكردن حةمتةن
دةستيَك شامثؤ لةخؤ بدةنو حةماميَكى باش بكةن.
 :٤داخوا ئيدز لة رِيَطاى فلَضةى ددانةوة دةطوازريَتةوة؟ ئةطةر ثووك بة خويَن
بيَ!
ويَ دةضىَ ئيدز لة رِيَطاى برينة خويَنىيةكان يان مؤخاتةكانى كؤتايى رِخيؤلَة
يان واذينالَ بطوازريَتةوة .ئةطةر كةسيَك كةلَك لة فلَضةى ثيسى نةخؤشيَك
وةربطرىَو لةكاتى كةلَك ليَوةرطرتندا ببيَتة هؤى خويَن بةربوون رةنطة ئةو
نةخؤشىية بطوازيَتةوة ،جطة لةو شيَوةيةدا نةخيَر.
 :٥تكاية بفةرموون وشةى  No Reactiveلة وةآلمى تاقيكارى ئيدزدا بة ض
مانايةكة و ئايا ثيَويست بة دووثات كردنةوةى تاقيكارى دةكا؟ ئايا دةتوانني بة
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وةآلمى تاقيطة ئاسايىيةكان لة بابةت ئةو تاقيكارىيانةى كة دةيكةن باوةرِ
بكةين؟
ئةمة بة ماناى وةآلمى نةريَنى(نيَطةتيظ) و سامل بوونى مرؤظةكةية .واباشرتة
ئةو جؤرة تاقيكارىية طرينطانة لة تاقيطة برِوا ثيَكراو و جىَمتمانةكان ئةجنام
بدرىَ.
 :٦مرؤظة تووشبووةكانى ئيدز بة ض شيَوةيةك دةتوانن لة خزمةتطوزارىية
خؤرِايىيةكانى نةخؤشخانة كةلَك وةرطرن؟
ئةم مرؤظانة دةتوانن سةردانى ئةجنومةنى كاروبارى نةخؤشىية تايبةتىيةكان
بكةنو ثيَويستة حةمتةن لة ذيَر ضاوةديَرى يةكيَك لة بيمةكاندا بن.
 :٧ويستم لة بابةت ئةو تيغانةى كة لة بازارِ بة شيَوةى بةستةيى( ٣بةستةى ٥
دانةيى) و بة ماركى  Dorcoو هتد ...بةرهةمى وآلتى كؤرةنو دةفرؤشريَن،
ثرسيار بكةم .ئايا ئةم تيغانة هيض طريوطرفتيَك بؤ سآلمةتى مرؤظـ وةك
نةخؤشىيةكانى ئيدزو زةردوويى(يرقان) ثيَش ناهيَننو بة تةواوى ثاكو
خاويَنن؟!
بة شيَوةيةكى طشتى ظايرؤسى نةخؤشىيةكانى وةك ،ئيدزو زةردوويى كة لة
رِيَطاى خويَنةوة دةطوازريَنةوة لة ماوةيةكى كورت دا(  ٤٨كاتذميَر) لة دةرةوةى
لةش لةنيَو دةضنو ويَ ناضىَ لة بةرهةمة بازرطانىيةكاندا وةدةست بىَ .بةآلم
ئيمكانى هةية تيَوةطالنىترى بةدواوة بيَو ئيزنى وةزارةتى تةندروستى ثيَويستة.
دةشتوانني بؤ دلَنيايى زياتر ثيَش كةلَك ليَوةرطرتن بة بيَتادين خاوين و ئيسرتيلى
بكةين.
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 :٨داخوا ئيدز لة رِيَطاى ليَك كةوتنى برين بة ميزو ثيسايىو ليكى نيَو دةم يان
تةرِايى لووتى كةسة تووشبووةكةوة دةطوازريَتةوة؟!
هةرضةند كة ظايرؤسى ئيدز بةرِيَذةيةكى زؤر كةم لةنيَو تةرِايىيةكانى وةك،
ليكى نيَو دةم(بزاق) ،ئارةقة ،فرميَسك و ...بيندراوة ،بة ثيَى تويَذينةوةكانى كة
ئةجنام دراون تاكوو ئيَستا بابةتيَك لة طواستنةوةى ئةو ظايرؤسة بة ليَك كةوتن
دةطةلَ ئةو تةرِايىيانةدا رِانةطةيةندراوة.
 :٩داخوا ظايرؤسى HIVلة رِيَطاى تةقاندنى زيبكةى سةر بة شانةى
سةرتاشخانة دةضيَتة نيَو جةستةوة؟!
لةكاتيَكدا ئةو نةخؤشةى كة تووشى ئيدز بووةو شانةكة بةو خويَنةى كة
بةهؤى شانةكةوة لة زيبكةكة دراوةو ثيس بووةو هاوكات لة سةرى كةسيَكىتر
بدرىَ كة سةرى بريندارة ،ئةطةرى ئةوة هةية .كةوابوو ،ئةو ئةطةرة زؤر الوازو لة
خواريَية .بةثيَى ريَسايةكى طشتى ،دةبىَ ليَك كةوتنى خويَنى لة نيَوان نةخؤشو
وةرطردا دروست ببىَ تاكوو طواستنةوةى ئيدز ثيَك بىَ.
 :١٠تاقي كردنةوةى تيَستى ئيدز ضؤنة؟!
تاقي كردنةوةى تيَستى ئيدز هةلَطرتنى منوونةيةكى ساكارى خويَنة كة بوونى
نةخؤشىيةكة ضةند مانط بةدواى ضوونة نيَوةوةى ظايرؤسةكة بؤ نيَو لةش
دةردةخا.
 :١١جياواز لة تاقيكارى ،لة ض رِيَطايةكى ديكةوة دةتوانني سةبارةت بة ئيدز لة
خؤمان دلَنيا بني؟ ئةطةر رِيَطايةك نية لة كاتي ئةريَنى بوونى(ثؤزيَتيظ) وةآلمى
تاقيكارىيةكة ،شيَوةى هةلَسوكةوت دةطةلَ تووشبووةكة ضؤن بىَ؟
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نةخيَر ،هيض رِيَطايةك جياواز لة تاقي كردنةوة نية ،هةلَسوكةوتيَكى تايبةتيش
ناكرىَو نةخؤش دةبىَ بنيَردريَتة ناوةندة تايبةتةكان.
 :١٢ضؤن دةتوانني دلَنيابني لةوةى كة ئةو ددانسازةى كة سةردانى دةكةين
هةموو دةستووراتى ثيَشطريى لة ئيدز لة بةرضاو دةطرىَ؟(ئةطةر لةم بارةوة
ماددةيةك دةناسن كة كةلوثةلةكانى خؤماني ثىَ ئيسرتيل بكةين ناو بةرن).
لة بابةت طواستنةوةى ئيدزةوة ،ئةم ظايرؤسة لة دةرةوةى لةش زؤر بة
زيندوويى ناميَنيَتةوةو بة ماددة خاويَنكةرةوة ئاسايىيةكانى وةك ،ئةلكؤلو
بيَتادين دةتوانني لةنيَوى بةرين ،كةوابوو بةرِيَوةبردنى كارة ئاسايىيةكانى
تةندروستىو ئيسرتيل كردنى كةرةسةكانى بةكاربردن لةاليةن دوكتورةوة،
مةترسيى طواستنةوةى دةطةيةنيَتة سيفر.
 :١٣تكاية لة بابةت رِيَطاكانى طواستنةوةى ئيدز و هةروةها دوايني هةوالَةكانى
ئةم نةخؤشىية رِوون كردنةوة بدةن.
ئيدز بريتىية لة ثيَكهاتنى الوازيى سةرةكى لة كؤئةندامى بةرطرى لةشدا
(كةمايةسى بةرطرى) .ئةم كارة دةبيَتة هؤى كةم بوونةوةى توانايى جةستة لة
بةربةرةكانى دةطةلَ ضلَكةكانو توانايى سةركوت كردنى ناسروشتى وةك ،خانة
شريثةجنةيىيةكان دةبىَ .ظايرؤسى ئيدز خانةكانى بةرطرى نيَو خويَن
(لةنفؤسايتةكان )9و خانةكانى ثاريَزةرى نيَو شانةكان(مؤخى ئيَسك ،سثلَ،
جةرط و طرىَ لةنفاوىيةكان) تووش دةكا .ئةم خانانة رِؤلَيان هةية لة بةرهةم
هيَنانى دذة ذةهر بؤ بةربةرةكانى دةطةلَ نةخؤشىيةكانو شيَرثةجنةكان .بة

 Lymphocyte : 9ملفوسيت  :ليمفؤسايت ،ليمفةخانة ،لةنفؤسيت ،لةنفؤسايت .و.
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شيوةيةكى طشتى دةبىَ بلَيَني كة ئيدز جؤرة كةمايةسىيةكى بةرطرى دووهةمة
كة لة رِةوتى هةوكردن دةطةلَ ظايرؤسى ئيدزدا ثيَك ديَ.

نيشانة باوةكانى ئيدز
 )١ضلَكة سةرةتايىيةكان بة ظايرؤسى ئيدز رِةنطة هيض نيشانةيةك ثيَك نةهيَنىَ.

 )٢ماندوويى ،دابةزينى كيَشى لةش بةبىَ ثاساو ،ئارةقةكردنةوة لة شةودا.
 )٣ضلَكة يةك لة دواى يةكةكانى هةناسةكيَشان و ثيَستى.
 )٤ياو .Fever
 )٥ئاوسانى طرىَ لةنفاوىيةكانى تةواوى لةش.
 )٦برينى نيَو زار.
 )٧ئالَوطؤرِةكانى ناوضةى كؤئةندامى زاووزىَ ،طةورةبوونى سثلَ.
 )٨سك ضوون .Diarrhea
َكةكان دةطةلَ ظايرؤسى ئيدزدا:
هؤى ضل
ـــ جؤريَك رِيَرتؤظايرؤســـ كة هيَرش دةكاتة سةر خانةكانى كؤئةندامى بةرطرىو
لةنيَويان دةبا و دةبيَتة هؤى كةم بوونةوةى خؤرِاطرى لةش لة بةرامبةر
ضلَكةكاندا و هيَنديَك لة شيَرثةجنةكانيش.
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هؤيةكانى بةهيَزكردنى نةخؤشى
 )١ثيَوةندى سيَكسى دةطةلَ مرؤظة تووشبووةكان:
ظايرؤسى ئيدز لةنيَو شاوةت و تةرِايىيةكانى جنسيى نةخؤشةكاندا هةية و
هةرجؤرة ثيَوةندىيةك لةم رِيَطايةوة وةك ،زيَى ئافرةتان(مهبل) ،كؤم يان دةم
ئةطةرى طواستنةوةى ئةم ظايرؤسة هةية .ديارة طواستنةوة لة رِيَطاى كؤئةندامى
زاووزيَى ذنان و قوونةوة زؤرو باوترة ،بةآلم بة شيَوةيةكى نةسةمليَنراو ثيَوةندى
زار بؤ زار و هةرجؤرة ثيَوةندىيةكى مؤخاتيش بة هؤكارى طواستنةوة دادةنيَن.
 )٢كةلَك وةرطرتن لة سؤرِةنطة ثيسبووةكان بؤ ليَدانى ماددة سرِ كةرةكان.
 )٣ثيَدانى خويَن و بةرهةمة ثيسبووةكانى(ديارة ئيستا كةمرت ديَتة ثيَش).
 )٤رِووبةرِووبوونةوةى كارمةندانى نةخؤشخانةكانو تيَكنيسييةنى تاقيطةكان
دةطةلَ خويَن ،ثيسايى ،يان ميزى تووشبووان بة ظايرؤسى ئيدز.
تىَبينى:
زؤرترين مةترسى ثيَوةنديدار بة تيَهةلَ ضةقينى لةنةكاوى دةرزى ثيسبوو لة
دةست.
ئاطادار بن كة ثيَوةندىية ئاسايىية ناسيَكسىيةكان نابنة هؤى طواستنةوةى
نةخؤشىيةكة.

ثيَشهاتة ضاوةرِوان كراوةكان

ئيَستا كة ئةم نةخؤشىية بىَضارةسةرى ماوةتةوة .ديارة دةكرىَ نيشانةكان
كةم بكةنةوة يان كؤنرتِؤلَ بكةنو دريَذة بة تويَذينةوة زانستىيةكان لةهةمبةر
ئةم نةخؤشىية و دةرمانةكةى بدةين .رِةنطة ئيدز بةدواى ئةريَنى بوونى
تاقيكارىيةكةى تاكوو ضةندين سالَ بة نهيَنى مبيَنيَتةوةو خؤى دةرنةخا .كاتيَك
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كة ئيدز بة شيَوةى ئاشكرا خؤى دةرخست ،نيَوجنى مانةوةى ذيان ماوةيةكى
بطؤرِة.

ئاسةوارة شيمانةيىيةكان

 )١ضلَكة جيددىيةكان لة كؤئةندامة جؤراوجؤرةكانى جةستةدا.
 )٢شيَرثةجنة Cancer
 )٣مردن death

 )٤دةرمان treatment
بة ئةجنامدانى تاقيكردنةوةى خويَنو تاقيكارى دذة ذةهرى(ثادتن) ظايرؤسى
ئيدز(تةنانةت ويَ دةضىَ تاك  ٦مانط بةدواى دةست ثيَكردنى تيَوةطالنةكة
ئةريَنى نةبىَ) دةتوانني دةست نيشان كردنةكة ثشت رِاست بكةينةوة .لةو
نةخؤشانةى كة تووشبوون بة ظايرؤسى ئيدزييان تيَدا دةست نيشان كراوة،
دةبىَ بوونى زؤربةى نةخؤشىية جنسىيةكانى ديكة و ضلَكة باوةكانىترى وةك
دةردة باريكةش تاوتوىَ بكةن.
بؤ بةربةرةكانىَ دةطةلَ دلَةرِاوكىَو خةمؤكيى ثةيدابوو لة ئاكامى تووشبوون
بةم نةخؤشىية و ئةطةرى مردن ،دةبىَ نةخؤشةكة لة اليةن دةروونناسيَكةوة،
دةروون دةرمانى يان راويَذكارى بؤ ئةجنام بدرىَ .لةكاتى سةرهةلَدانى ماكةكانى
نةخؤشىيةكة ،رِةنطة ثيَويستى بة مانةوة لةخةستةخانة بيَ .تاقميَك لة
نةخؤشةكان دةضنة نيَو ثرِؤطرامة تويَذينةوةيىيةكانةوة بة مةبةستى بةدةست
هيَنانى دةرمانى باشرت يان واكسيَنةكةى .لةم جؤرة بةرنامانةدا ،ويَ دةضىَ
ضاوةديَرى كردن بةخؤرِايى بيَ .لة بريتان نةضىَ كة دةست نيشان كردنى
نةخؤشىيةكة ،لة زووترين كاتدا يارمةتيدةرة .ئةطةر لة بةردةم مةترسيدان ،بؤ
تاوتويَ كردن سةردان بكةنةوة .لةكاتى ئةريَنى بوونى تاقيكارى ظايرؤسى ئيدزو
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كاتى سكثرِى ،دةتوانن بة دةرمانة تايبةتةكان ئةطةرى ضلَك كردن لة كؤرثةكةدا
بة الني كةمى بطةيةنن.
دةرمانةكان:
ئيَستا دةرمانةكان كاريطةرىيان لة ضارةسةركردنى ضلَكى ئيدزدا نية .رِةنطة
بؤ بةربةرةكانى دةطةلَ ضلَكةكان يان ثيَشطريى كردنيان لة دةرمانةكانى دذى
ضلَكى كةلَك وةرطرن .دةرمانةكانى دذة ظايرؤس(ديدانؤزين ،ستاظؤدين ،زالسى
تابني ،زيدؤظني) و هةروةها دةرمانةكانى كؤنرتِؤلَكةرى ثرؤتيَئاز لة دةرمانى ضلَك
دةطةلَ ظايرؤسى ئيدزدا كةلَكى ليَوةردةطرنو رِةنطة ثيَشكةوتنى نةخؤشىيةكة
وةدوا خبا .ئةو دةرمانانة دةبىَ لة اليةن دوكتؤرة بة ئةزموونةكانةوة بدرىَ .بةو
دةرمانانةى وةك ،زيدؤظني دةتوانني طواستنةوةى ضلَك لة دايكانى سكثرِةوة بؤ
كؤرثةكةيان كةم بكةينةوة .زؤر ليَكؤلَينةوةى ديكةى سةبارةت بة دةرمانة
نويَرتةكانو واكسيَنةكةي لة بةرِيَوةضوون دان.
ضاالكى لة كاتى تووشبوون بةم نةخؤشىيةدا
ضاالكى لةكاتى تووشبوون بةم نةخؤشىية بة بارودؤخى سآلمةتى هةر
تاكيَكةوة بةسرتاوةتةوة .نيشانةطةليَكى وةك ،ماندوويى يان بوونى ضلَك دةتوان َ
ى
هيَنديَك لة ضاالكىيةكانى كاتى تووشبوون بةم نةخؤشىية بةرتةسك بكاتةوة.
ثشوودان طرينطة ،بةآلم ثيَشنيار دةكرىَ بة شيَوةيةكى رِيَكوثيَك وةرزش بكرىَ.
بژیو لێگرتنەوە(رژیم غذایی):
خؤراك دةبىَ تةواو و رِيَكوثيَك بيَ .خراث هةلَمذينى خواردةمةنىيةكان،
زيندةكردارة 10ئالَوطؤرِكراوةكانو ،دابةزينى كيَشى لةش لة نةخؤشة
تووشبووةكانى ئيدزدا باوة .لة خواردنى هيَلكةى نةكوآلوى طومان ليَكراو بة
10

 :متابوليسم :زيندة كردارةكان ،ميَتابؤليزم  . Metabolismو.
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ثيسبوون ،شريى غةيرة ثاستؤرِيزة ،يان ماددة خؤراكىية ثيسبووة شاراوةكان
دوورى بكةن.
"رِاويَذكارى ثزيشكى "تبيان" دوكتؤر مةيسةمى شريزاد"
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ئايدز و بىَبةرى كردن لة مافة كؤمةآليةتىيةكان
بةد ناويى نةخؤشيى ئيدز بؤتة هؤى ثيَشيَل كردنى مافة كؤمةآليةتىيةكانى
مرؤظة تووشبووةكان بةو ظايرؤسة .مرؤظةكانى نيَو كؤمةلَطا ،دوورى لة تووشبوو
دةكةنو ويَلَى دةكةنو لة ئاكامدا لة ضاالكىية كؤمةآليةتىيةكانو كاركردن
بيَبةش دةبىَ .تةنانةت لة ناوةندةكانى ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارىية
تةندروستىو دةرمانىيةكانيش طويَى ثيَنادةن .كةوابوو ئايدز ،بةو رِادةية كة
كيَشةيةكى تةندروستىية ،كيَشةيةكى كؤمةآليةتيشة .ئيدز ثيَوةندىيةكى زؤر
نزيكى دةطةلَ بةكارهيَنانى ماددةسرِكةرةكان ،نيَربازىو فةحشادا هةية كة لة
دذايةتى دةطةلَ بايةخة ئايينى ،كؤمةآليةتىو كلتوورىيةكانى زؤريَك لة
كؤمةلَطاكان داية ،نةخؤشةكان نةوةك كةسانيَكى دةردةدار ،بةلَكوو وةك،
كةسانيَكى تاوانبارو طوناكار لة بريوزةينى طشتيىدا دادطايى دةكريَن .ذنو مندالَى
وةها كةسانيَك لةبةردةم بوختان ثيَكردن دان و هةلَسوكةوتى جياكارانةيان
دةطةلَدا دةكرىَ .ئةمانة هةمووى دةرةجنامى نائاطايى خةلَكة سةبارةت بة
نةخؤشيى ئايدز .دةطةلَ هةولَدانى زؤرى ناوةندةكانى تةندروستىو دةرمانى بؤ
وشياركردنةوةى خةلَك سةبارةت بة رِيَطاكانى طواستنةوةى ئيدز ،بةداخةوة
ئيَستاش خراثى تيَدةطةن .ئيدز قةرةنتينةى نيية و لة رِيطاى ضاالكىيةكانى
رِؤذانةوة ناطوازريَتةوة .كةوابوو ،بنةمالَةيةك كة نةخؤشيَكى ئيدزيان هةية و
لةوثةرِى ئازارو ذاندا دوورىيان ليَدةكرىَ.
هةلَسو كةوتى نادروستى كؤمةلَطا دةطةلَ ئيدزىيةكاندا ئةوان ناضار بةوة
دةكا نةخؤشىيةكةيان بشارنةوةو لة هيض جيَطايةك باسى ليَوةنةكةن .لة ئاكامدا،
زانيارىية ثيَويستةكانى سةبارةت بة رِيَطاكانى طواستنةوةو ثيَشكةوتنى
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نةخؤشىيةكة ناكةويَتة بةردةستى .ئيدز نةخؤشى طةجنةكانة .جحيَلَيَكى
سةركةوتوو لةنةكاو تةواوى مافة كؤمةآليةتىيةكانى لةدةست دةداو لة وةدةست
هيَنانى داهات بؤ بذيوى خؤىو بنةمالَةكةى بيَبةش دةبيَ .ئاكامى ئةم رِةوتة
هةذارىو بآدةرةتانىية كة دةستة و داميَنى هةموو ئةندامانى بنةمالَةكةى دةبىَ.
لةدةستدانى ثيشة و بيَبةشى لة مافى دامةزراندن ،تووشبووان بة نةخؤشى
ئيدزى لة ذيانى سروشتى خؤيان وةرطيَرِاوةتةوة ،بةم ثيَية ،رِيَكخراوى
نيونةتةوةيى كار ئةم مافانةى خوارةوةى بؤ لةبةرضاو طرتوون:
 )١خاوةن كارةكان بةر لة دامةزراندنى كريَكار يان لة طةرمةى كاردا ناب َ
ى
داواى تاقي كردنةوةى HIVيان ىلَبكةن.
 )٢بارودؤخى مرؤظةكان لة رِوانطةى تووشبوون يان نةبوونى ئيدزدا نابىَ ببيَتة
ثيَوةرى دامةزراندن يان كاركردنيانو كريَكارة تووشبووةكان بة ئيدز نابىَ ئةريَنى
بوونى تاقي كردنةوةى HIVيةكةيان بآلو بكةنةوة.
تةنانةت كاربةدةستانى ناوةندة تةندروستىو درمانىيةكانو ثسثؤرِانى زانستى
ثزيشكيش كردةوةيةكى جياكارانةيان نيسبةت بة نةخؤشةكانى ئيدز هةية.
خؤثاراسنت لة ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارىيةكان ،تةريك خستنةوةى بىَجآ،
بىَحورمةتىو طويَ ثيَنةدان ،لةو جؤرة كردةوانةن.
سةرؤكى فةرمانطةى ئايدز سةربة وةزارةتى تةندروستى دةركردنى
برِيارنامةيةكى رِاطةياند كة ناوةندةكانى دةرمانىو طرووثى ثزيشكى ناضار بة
وةرطرتنى تووشبووان بة ظايرؤسى ئيدزو ثيشكةش كردنى خزمةتطوزارىية

ثزيشكىيةكان كردوة .ناوبراو دةلَىَ:

ـــ «بةخشنامةكان بة تةنيا هيض قازاجنيَكيان نية .رِةنطة لةم بوارةدا ثيَويستيمان
بة ياساطةليَك هةبىَ .هةرضةند دارِشتنى قانوونيش بة تةنيا ناتوانىَ طريوطرفتةكان
ضارةسةر بكا .بةداخةوة زؤر جار شاهيدى كردةوةى ناحةز دةطةلَ تووشبووان
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بة ئيدز يان خؤثاراسنت لة ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارىية ثزيشكىو ددان
ثزيشكىيةكان بووين .بةآلم ضةوساوةترين قوربانىيةكانى ئايدز منداآلنن .مندالَيَك
كة لة دايكيَكى تووشبوو بة ئيدز لةدايك بووة ،لة ثشتطرييى دايكو باوكو كؤمةلَ
بيَبةش دةبيَ .زؤر جار ئةم منداآلنة بةرثرسايةتىيةكانى وةك ،ضاوةديَرى لة
دايكو باوكى نةخؤشو بةدةست هيَنانى داهات بؤ بنةمالَةكةيان لةسةر شانة.
بةهرةمةندى لة مافى رِاهيَنانو خويَندن لة ناوةندة طشتىيةكاندا لة
سةرةتايىترين ثيَداويستىيةكانى مندالَة نةخؤشةكان دةذميَردرىَ كة لة زؤربةى
وآلتةكاندا ليَى بيَبةشن .بةثيَى جارِنامةى مافى مرؤظـ ،بيَبةش كردنى مندالَيَك لة
فيَركردنو خويَندن بةهؤى تووشبوونى بة نةخؤشى ئيدزةوة ،دةستدريَذىية بؤ
سةر سةرةتايىترين مافةكانى مرؤظـ.
دوكتورسادقى رِاشيَد ،كارطيَرِى يونيسيَظ لة ناوضةى باشوورى ئاسيادا،

رِايطةياند:

ـــ «ثيَنج ميليؤن مندالَ لة هةشت وآلتى باشوورى ئاسيا طريؤدة بة ئيدزن بىَ
ئةوةى بزانن بؤضى»؟! ناوبراو داواى لة رِيَبةرانى بةناوبانطى ئايينى ثيَنج ئايينة
ئامسانىيةكة كرد بة يارمةتيى يةكرت بؤ بةربةرةكانيى ضةند اليةنة دةطةلَ ئةم
قةيرانة مالَويَرانكةرةوة قؤلَ هةلَمالَن.
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ثيَدانى خويَنى ثاك ،ثيَشكةش كردنى ذيان
ثةيظى يةكةم:
بنياتى طواستنةوةى خويَنى ئيَران لة سالَى ١٣٥٣ى هةتاوىدا ،بؤ
ئامادةكردنو دابةش كردنى خويَنو بةرهةمة بىَعةيبةكانىو ،بةرِيَوةبردنى
كاروبارةكانى فيَركارى ،تويَذينةوةيىو بةكاربردن لة ضوارضيَوةى طواستنةوةى
خويَندا بةشيَوةيةكى فةرِمى دةستى بة كارةكانى كردووة .طرينطرتين مةبةستى
طواستنةوةى خويَن لة ئيَراندا دابني كردنى خويَنو بةرهةمة بىَعةيبةكانى بة
باشرتين ضؤنايةتى ستاندار ،هاوضةشنة دةطةلَ ثيَوةرة دياري كراوةكانى
نيَونةتةوةيى بؤ نةخؤشو هةذارو نةدارةكانو هةروةها برةوثيَدانى زانستى
ثزيشكيى طواستنةوةى خويَنة.
ئاماجنةكانى ئةم رِيَكخراوة بة شيَوةى خوارةوةية:
 )١بةشدارى كردن لة ضاوديَريى نةخؤشةكان.
 )٢دابني كردنى خويَنى ثاك و خاويَن و دوور لة نةخؤشى.
 )٣كؤكردنةوةو رِيَكخستنى خويَن بةخشةكان.
 )٤ثةرةثيَدانى تؤرِى ثيَطةكانى طواستنةوةى خويَن و . ...
خزمةتطوزارىيةكانى بنياتى طواستنةوةى خويَن بريتىية لة :كؤكردنةوةو
دابةش كردنى خويَنو بةرهةمةكانى لةرِيَطاى ناوةندةكانى ثيَشكةش كردنى خويَن
لةسةرانسةرى وآلتدا .ئةم بنياتة تةنيا ناوةندى ثيَشكةش كردنى خويَنو
بةرهةمةكاني بة نةخؤشخانةكانو ناوةندة دةرمانىيةكانىترة.
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طواستنةوةى خويَن ضية؟

طواستنةوةى خويَن لة زانستى ثزيشكىدا اليةنى ذيوارى هةية و لة هيَنديَك

بوارى تايبةتدا بةهؤى ثزيشكى تيماركةرةوة ريَطة دةدرآ.
خويَن بة ثاذة جياوازةكان شياوى شي كردنةوةية كة رِةنطة بة تةنيايى يان بة
شيَوةى كاملَ لة بارودؤخى جؤراوجؤردا بة نةخؤشةكان بدرىَ .بةشةكانى خويَن
بة شيَوةيةكى طشتيى بريتني لة:
 )١خرِؤكة سوورةكان ( :)RBC1بؤ كةم خويَنى يان خويَنبةربوونةكان.
 )٢ثةرِةكانى خويَن(ثالكت :)2بؤ نةخؤشىية خويَنبةربووةكان ،كاتيَك كة
رِيَذةى ثةرِةكانى خويَن كةم دةبنةوة.
 )٣ثالزما ( :)Plasmaبؤ دابني كردنى ثرِؤتينةكانى خويَن بةكار دةبردريَ.
قازاجنةكانى ثيَشكةش كردنى خويَن كامانةن؟!
طرينطرتين قازاجنى ثيَشكةش كردنى خويَن ،رِزطاربوونى ذيانو بةدةست
هيَنانى رِةزايةتى خوا و لة قازاجنةكانى ديكةشى ئاطاداربوون لة تةندروستى
خويَن بةخشةكة خؤيةتى كة بةهؤى كؤنرتِؤلَ كردنى ئةم رِيَطايانةى خوارةوة
ئةجنام دةدرىَ:
 )١ليَدانى دلَ.
 )٢ثةستانى خويَن(فشارخون).
 )٣ثلةى طةرميى لةش.
 )٤دةست نيشان كردنى كةم خويَنىو جؤرى طرووثى خويَنةكةى.
 : R.B.C ( Red Blood Cell ) :1طلبوهلاى قرمز  ،يان  : Erythrocyteديارة كارى بنةرِةتى
خرِؤكة سوورةكان  ،لة ئالَ و طؤرِ ثيَ كردنى طازةكانى  O2و  Co2دا نةخشى ئةساسى و سةرةكى يان هةية .
 : Platelets ( Termbocyte ) : 2ثةرِةكانى خويَن ( ثالكت )
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ئايا طواستنةوةى خويَن بة دلَنيايىو بىَخةميةوة دةكرىَ؟
بنياتى طواستنةوةى خويَن لة ئيَراندا هةموو خويَن بةخشةكان دةخاتة ذيَر
ثشكنني و ليَكؤلَينةوةوة تا ثاريَزراوى ئةوان و وةرطرانى خويَن دابني بيَ .تةواوى
خويَنة ثيَشكةش كراوةكان ،لة تاقيطةكانى رِيَكخراوى ناوبراو بؤ دلَنيايى زياتر لة
ساغىو سآلمةتىو ثاكىيان ئةم تاقيكردنةوانةى خوارةوةيان بؤ ئةجنام دةدرىَ:
(HIV )١ئيدز)
 )٢هيَثاتيتى B
 )٣هيَثاتيتى C
 )٤سيفليس
 )٥جؤرى خويَنةكةى ()Blood Group
كاتى ثيَشكةش كردنى خويَن ،خويَندةر بةو ثرسيارانةى كة سةبارةت بة
بارودؤخى سآلمةتى ليَى دةثرسرىَ وةآلم داتةوة .ئةو ثرسيارانة بؤ دةست
نيشان كردن و تاوتوىَ كردنى خويَندةرة مةترسىدارةكان دارِيَذراون.
ئةو كةسانةى دةتوانن خويَن بدةن دةبىَ ئةم ضةند خاآلنةيان تيَدا بىَ:
 )١تةمةنيان لة نيَوان  ١٧و  ٦٥سالَدا بيَ.
 )٢الني كةم كيَشى خويَن بةخش  ٥٠كيلؤ بىَ.
 )٣مةوداى ثيَدانى خويَن هةر بة  ٨حةوتوو جاريَكة ،بةو شةرتةى لة سالَيَكدا
لة  ٤جار زياتر تيَنةثةرِىَ.
 )٤خويَن بةخشةكة كةم خويَن نةبىَ ،كة بة تاقي كردنةوة دةردةكةوىَ.
 )٥كاتيَك خويَندةر ثيَشينةى يةكيَك لةو بابةتانةى خوارةوةى هةبيَ،
حةمتةن دةبىَ ثزيشكى طواستنةوةى خويَن ئاطادار بكريَتةوةو لة رِةوتى
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كارةكةدا بيَ:
 )Aبةكارهيَنانى هيَنديَك لة دةرمانةكان.
 )Bهةستيارى()Allergyية طرينطةكانى وةك ،تةنطةنةفةسى" ،تب يوجنة
"(  )Hay feverو . ...
 )Cبةرزبوونةوةى ثةستانى خويَن (.)Hypertension
 )Dنةخؤشى شةكرة(مرض قند ).
 )Eنةخؤشىيةكانى دلَ  ،سىيةكان ،طورضيلةكانو جةرط.
 )Fثيَشينةى وةرطرتنى خويَنو بةرهةمةكانى.
 )Gخالَ كوتانو خويَن طرتن.
 )Hثيَشينةى خووطرتن بةماددةسرِكةرة تةزريقىيةكان.
 )Iثيَشينةى فىَ ليَهاتن(صرع) يان كؤلَنج كردن(تشنج).
 )Jثيَشينةى ثيَوةندىية سيَكسىية طوماناوىيةكان.
 )Kثيَشينةى نةشتةرطةرى لة شةش مانطى رِابردوودا.
 )Lدةورانى سكثرِىو شريدان بة مندالَ.

ثيَشكةش كردنى ئؤتؤلؤط ضىية؟

شيَوةيةكة كة نةخؤش خويَنةكةى ثيَشكةش دةكا و تا كاتيَك ثيَويست بة
خويَنةكة دةبيَ لة جيَطايةكى باشدا هةلَدةطريىَ .ئؤتؤلؤط بؤ ئةو نةخؤشانةى
كة بة دلَخوازى خؤيان نةشتةرطةرى دةكةن ،بةرِيَوةدةضىَ .لةم شيَوةيةدا
نةخؤش دةبىَ لةاليةن دوكتؤرةوة بةجوانى بثشكندرىَ تا لة سآلمةتى خؤى دلَنيا
بيَ .ئةو نةخؤشانةى كة لة خويَنى خؤيان كةلَك وةردةطرن بىَمةترسىترينو
خاويَنترين خويَن لةخؤيان دةكةنةوة .مةترسىيةكان بةهؤى بةشةكانى خويَن
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وةكوو ،خرِؤكةسثىيةكان( ،)WBC1ثةرِةكانو ثرِؤتينى سريِؤم بة ثيَدانى
خويَنى ئؤتؤلؤط لةنيَو دةضن.

بةر لة ثيَدانى خويَن ،خويَن بةخشةكان دةبىَ ضى بكةن؟
ثيَدانى خويَن ئةزموونيَكى ضيَذهيَنةرة ،بةس دةبىَ لة بريتان بىَ ،بةر لةدانى
خويَنةكة خواردنيَكى باش خبؤنو رِيَذةيةكى زياتر نيسبةت بة رِؤذةكانى ديكة ئاو
خبؤنةوة .ئةطةر ئيمكانى هةية  ٤٨كاتذميَر بةرلة ثيَشكةش كردنى خويَنةكة
نابىَ ئاسثرين خبؤنو دةبىَ لة خواردنى خؤ ببويَرن .ناو و رِيَذةى خواردنى
دةرمانةكانت لةبري بيَ .خواردنى دةرمان ثيَشطريى لة ثيَدانى خويَنةكة ناكا،
بةآلم هؤى خواردنيان ويَ دةضىَ ثيَشطريى لةثيَدانى خويَنةكة بكا.

قؤناغةكانى ثيَشكةش كردنى خويَن:

ثيَدانى خويَن ثرِؤسةيةكى ساكارو بىَخةمة و تةقريبةن  ٤٥تا  ٦٥خولةك
كاتى دةوىَ .ئةو كةلوثةالنةى كةلَكيان ليَوةردةطرن ،دةبىَ بةكارنةهاتوو و
ئيسرتيل بن .سةرةتا فؤرِمى ناونووسى لةاليةن نةخؤشةوة ثرِ دةكريَتةوةو دواتر
نةخؤشةكة وةآلمى ضةند ثرسيارى سةبارةت بة سآلمةتى خؤى دةداتةوةو
ثشكنينى ساكارى وةك ،طرتنى ثةستانى خويَن ،طةرماى لةشو ليَدانى دلَو
تاقيكارىيةكى خويَنى بؤ دةست نيشان كردنى كةم خويَنىيةكةى ــــ تاقيكارى
بؤ دياري كردنى كةم خويَنىHB ،ية ــــ ئةجنام دةدرىَ .خويَنثيَدةر لةسةر

 : White Blood Cell ( Leucocyte ) : 1طلبوهلاى سفيد ( لكوسيت ) :بةشى بةرطرى لةش ثيَك
ديَنن  ،واتة هةركات هةوكردنيَك دروست بوو ،ئةوان بؤ بةرطري كردن و لةنيَوبردنى ئةو هةوكردنة وةخؤ دةكةون.
رِيَذةيان بة شيَوةى سروشتى لة هةر ميلى ميرتى سىَ جادا ٤ ،تا  ١١هةزار خرؤكةية( 1mm 3 = 4000-
 .)11000 Cells / mm 3و.

128

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم
قةنةفةيةك دريَذ دةكرىَو جيَطاى دةرزىيةكة بة ئانتى سيَثتيك ،خاويَن
دةكريَتةوةو دواتر لة ماوةى  ٦تا  ١٠خولةك خويَنةكةى ليَدةطرن.
بةكارهيَنةرانى سةرةكيى خويَنو بةرهةمةكانى لة ئيَراندا
 )١نةخؤشة تاالمسىيةكان.
 )٢نةخؤشةكانى تووشبوو بةجؤرةكانى هيَمؤفيليا.
 )٣نةخؤشة دياليزىيةكان.
 )٤ئةو نةخؤشانةى كة ثيَويستىيان بة نةشتةرطةرىية طةورةكانى وةك ،د َل
( ،)Heartطورضيلة ( ، )Kidneyمؤخى ئيَسك ،و ذنان هةية.
 )٥تووشبووان بة نةخؤشىية خويَنبةربووةكان.
 )٦ئةو كؤرثانةى تووشى زةردوويى بوونة بةهؤى نةطوجنانى خويَنى دايك
دةطةلَ كؤرثةلَة.
 )٧ثيَوةندى ئةندامةكان.
 )٨سووتاوىية توندةكان.
 )٩كةم خويَنىية دريَذ خايةنةكان.
 )١٠جؤرةكانى شيَرثةجنة ،بة تايبةت لة قؤناغى شيمى دةرمانىدا.
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بةرنامةى كارى بؤ خويَن بةخشةكان بةدواى خويَن ثيَدانةكةيان!
 )١ضةند كاتذميَر دواى ثيَدانى خويَنةكة ،بةرِيَذةيةكى زؤرتر نيسبةت بة
ثيَشوو خواردةمةنىية ئاوةكىيةكان خبؤنةوة.
 )٢دواى ثيَشكةش كردنى خويَنةكة خواردةمةنىيةكى باش خبؤن.
 )٣بؤ نيو تا يةك كاتذميَر دواى ثيَشكةش كردنى خويَنةكة جطةرة مةكيَشن.
 )٤ئةطةر لة شويَنى دةرزىيةكة(قؤلَ) خويَنرِيَذى هةبوو ،بؤ ماوةى  ٣تا ٥
خولةك دةستتان بةرز بكةنةوةو تةوذمى خبةنة سةر.
 )٥ئةطةر تووشى بوورانةوة يان سةرةطيَذة هاتن جؤريَك دانيشن كة سةرتان
بضيَتةوة نيَو ئةذنؤتان ،يان رِاكشيَن كة سةرتان نيسبةت بة جةستة لة
خوارةوةتر بيَ.
 )٦دةتوانن ضاالكىية ئاسايىيةكانتان دواى نيو كاتذميَر دةست ثيَبكةنةوة.
لة هةرجؤرة ضاالكىيةكى توند بة دريذايى ئةو رِؤذة خؤ ببويَرن.
 )٧ئةطةر دواى ثيَدانى خويَنةكة حالَتان باش نةبوو ،دةتوانن دةطةلَ ناوةندى
طواستنةوةى خويَنى ناوضةكةتان ثيَوةندى بطرنو دةطةلَ ثزيشك يان
ثةرستارةكةى كة لةويَية رِاويَذ بكةنو ثيَى رِابطةيةنن.
 )٨ئةطةر خويَن تىَضزان يان خويَنرِيَذى لة ذيَر ثيَستدا بيندرا ،لة ٢٤
كاتذميَرى يةكةمى دواى خويَندانةكة ،شتى ساردى خبةسةر ،بةآلم دواى ٢٤
كاتذميَرى يةكةم ،لة شتى طةرم بؤ خستنةرى سةرى كةلَك وةرطرن ،كة بؤ لةنيَو
بردنى ئةو نيشانانة زؤر بة قازاجنة.
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تاقيكارى ئيدز بةر لة ثيَكهيَنانى ذيانى هاوبةش
بةثيَى سةرذميَرىية جيهانىيةكان ،لةهةر  ١٠كةسى تووشبوو بة ظايرؤسى
ئيدز لةجيهاندا ٩ ،كةس لة هةلَطرى ئةو ظايرؤسة بىَئاطان .كةوابوو ثيَشنيارى
جيَطرى كؤمةآليةتى بنياتى "بيَهزيستى" كة تاقيكردنةوةى ئيدزى بةر لة ثيَك
هيَنانى ذيانى هاوبةش كردؤتة شتيَكى زؤرة ملى ،بىَجىَ نية .بةآلم تا ئةو جيَيةى
كة قسةكردن لةسةر نةخؤشى ئيدز لة ئيَراندا ئيَستاش قةدةغةية ،بةرثرسان
لةسةر بةزؤرى كردنى ئةو تاقي كردنةوةية بريورِاى جياوازيان هةية .وةزارةتى
تةندروستى ،كؤميتةى بةربةرةكانىَ دةطةلَ ئيدزو رِيَكخراوى طواستنةوةى خويَن
بة توندى دةطةلَ ئةم هةنطاونانة دذايةتىيان كردوةو ئةم كارةيان بةبىَ بايةخى
زانستىو كؤمةآليةتى داناوة.
دوكتور طوويا ،بةرثرسى ناوةندى نةخؤشىيةكانى وةزارةتى تةندروستى،

دةلَىَ:

ـــ «تيَستى ئيدز بةر لة ثيَك هيَنانى ذيانى هاوبةش لة هيض جيَطايةكى ئةو
دونيايةدا ناكرىَ .ئيَمة دةبىَ ئاستى وشيارى طشتيى بطةيةنينة ئاستيَك مرؤظةكان
بة كردةوة دذايةتى كردنى خؤيان دةطةلَ تاقي كردنةوةى ئيدز سةردان بكةن».
تاقميَك لة بةرهةلَستكارةكان خةرجى زؤرى ئةم جؤرة تاقيكردنةوانة و
طرووثيَكىتر بارى دةروونيى سةر ذنو ميَردةكان ،بةهؤكارى دذايةتى بةر لة ذنو
ميَردايةتى دةزانن .بةآلم لةوانةية بة خؤرِايى كردنى تاقي كردنةوةى ئيدز بةر لة
ثيَك هيَنانى ذيانى هاوبةشو نهيَنى رِاطرتنى دةرةجنامةكانى بتوانن لة ئاسةوارة
خراثةكانى ئةو هةنطاونانة كةم بكةنةوة .زؤر جار بؤ دةست نيشان كردنى
ليَبرِاوانةى ئيدز ،ئاكامى سىَ كةرِةت تاقي كردنةوةى جياجيا ثيَويستة ،ضونكة
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ئةم تاقيكردنةوةية بابةتةكانى ئةريَنىو نةريَنى نارِاستى زؤريان هةية .لةو
كاتةوة كة ظايرؤسةكة ضؤتة نيَو لةشى مرؤظةكةوة تا ئةو كاتةى ئاكامى
تاقيكردنةوةكة ئةريَنى بيَ ،مةودا هةية .رِةنطة ئةم مةوداية شةش حةوتوو تا
شةش مانط بيَ .هيَنديَك جار ،ئةم ماوة نزيك بة شازدة مانطة .بةم قؤناغة،
دةلَيَن ،قؤناغى دةالقة(ثةجنةرة) .لة قؤناغى دةالقةدا ،مرؤظةكة تيَوةطالو و
تيَوةطلَيَنةريشة ،بةآلم ئاكامى تاقيكارىيةكةى بةشيَوةى نارِاست دةبيَتة نةريَنى.
كةوابوو هةبوونى تاقيكارىيةكى نةريَنى(منفى) بةماناى تيَوةطالن بة ظايرؤسى
 HIVنية .رةنطة ئةم ثرِؤسةية سالَيَك خبايةنىَ .لة ئاكامدا بنةمالَةكان تا كاتى
دةست نيشان كردنى ئاكامى يةكجارةكى دةبىَ لة ضاوةرِوانىدا مبيَننةوة.
ئيَستا ئةجنامدانى تاقي كردنةوةكان بؤ دةست نيشان كردنى تاالسيَمىو
نةخؤشىيةكانى جووتبوونو خووطرتن بة ماددة سرِكةرةكان بؤ ثيَك هيَنانى
ذيانى هاوبةش ثيَويسنتو ذنو ميَردة طةجنةكان دةبىَ بؤ بة ياسايى كردنى ذنو
ميَردايةتىيان ئاكامى ئةم تاقيكردنةوانة ثيَشكةش بة دةفتةرى تؤماركردنى
ئيزدواجةكان بكةن .بةآلم ئاكامى تاقي كردنةوةى دةست نيشان كردنى ئيدز بؤ
ثيَك هيَنانى ذيانى هاوبةش بة تؤثزى نية و ذنو ميَردةكان دةتوانن خؤبةخشانة
بة وةئةستؤطرتنى خةرجةكان ئةم تاقيكردنةوةية ئةجنام بدةن.
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خؤراك ثيَدان لة تووشبووانى ئايدزدا()1
ئةوةى لة ثيَوةندى دةطةلَ نةخؤشيى ئيدزدا زؤر جيَطاى بايةخة ،ثيَشطريى لة
تووشبوون بةو نةخؤشىيةية .بةآلم ئةطةر كةسيَك تووشى بوو ،بةهؤى
دريَذبوونةوةى ماوةى نةخؤشيةكة طرينطرتين شت خؤ طوجناندن دةطةلَ ئةو
نةخؤشىية ،ثيَشطرتن لة طوازرانةوةى ظايرؤسةكة و بةسةربردنى ذيانيَكى باش
ى بزانن ئةطةر ضاوةديَرىية
دةطةلَ ئةو نةخؤشىية داية .تووشبووان دةب َ
تةندروستى ،ثزيشكىو خؤراكىيةكانى ثيَوةندىدار بةم نةخؤشىية لةبةرضاو
بطرييَن ،دةتوانن دةطةلَ ئةندامانى ديكةى بنةمالَةكةياندا دريَذة بة ذيان بدةنو
دابني كردنى خزمةتطوزارىو رِاهيَنانى وردو سةرةتايى بة خؤيانو بنةمالَةكةيان
تةواوة ،تاكوو بةرةو ذيانيَكى باشرتيان رِينويَنى بكا .لةبةر ئةوةى سآلمةتى
شانةكان و هيَزى بةربةرةكانىَ دةطةلَ هؤيةكانى نةخؤشىهيَنةر ،لة نةخؤشةكانى
تووشبوو بة ئيدز كةم دةبيَتةوةو بةهيَزكردنى كؤئةندامى بةرطرى لةش زؤر
جيَطاى بايةخ ثيَدانة ،خواردن وةكوو ئةسلَيَكى طرينط لة ضوونةسةرى ئاستى
سآلمةتى نةخؤشةكةدا جيَطاى وةبريهيَنانةوةية و دةبىَ لة رِيَطاى خواردةمةنى
بةهيَزو ئاوى ثاكةوة بؤيان دةستةبةر بكرىَ ،بة تايبةت كاتيَك كة سةفةر دةكةن
يان لة دةرةوة نان دةخؤن.
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 :١ئالَؤزىيةكانى خواردن لة نةخؤشى ئيدزدا

يةكيَك لة ماكةكانى ئةم نةخؤشىية بةد خؤراكى ثرِؤتينى ـــ وزة يان(PEM-
)1ية .سةرةكىترين هؤى دابةزينى كيَشى لةش لة نةخؤشةكانى تووشبوو بة
ئيدز كةم بوونى وةرطرتنى وزةية نةوةك ضوونةسةرى بةكاربردنةكةى .ئةم

كةسانة تووشى تيَكضوونى هةستى ضيَذايى بوونو كاتيَك كة كؤمةلَة
ماسؤلَكةكانى لةش تا %٥٥ى حالَةتى سروشتى بةرةو توانةوة دةضن ،ئةو
كةسانة دةمرن .لة ئالَؤزييةكانى ديكة دةتوانني ئاماذة بة دلَ تيَكةآلتن،
رِشانةوة ،شيَواوىو بىَنةزمى لة هةناسة هةلَكيَشاندا و بىَئيشتيايى بكةين.
سةرةكىترين هؤيةكانى بة خيَرايى دابةزينى كيَشى لةش لةم نةخؤشانةدا بريتني
لة :كةم بوونةوةى وزةى وةرطرياو ،ضاالكى ،ئيشتياو كةموكورِىيةكانى
ميَتابؤليكىية.

 :٢وزة و ثرِؤتينى ثيَويست

بؤ ئةو كةسانةى تووشى ئيدز بوون وزةى ثيَشنياركراو بؤ رِاطرتنى كيَشيان

بةرامبةرة دةطة َل وزةى ثيَويستى دياري كراوى جيهانى( )BEEزةربى  ٣/١و
بؤ ضوونةسةرى كيَشيشيان زةربى (.٥/١ 1واتة ،بؤ رِاَطرتنى كيَشى لةشى
نةخؤشةكان ،وزةى ثيَويستى دياري كراوى جيهانى ،دةطةلَ رِةقةمى "سىَ
لةسةر يةك" ليَكى دةدةينو بؤ ضوونةسةرى كيَشيشيان ،دةطةلَ رِةقةمى "ثيَنج
لةسةر يةك" ليَكى دةدةين).
ثرِؤتينى ثيَويستى لةم نةخؤشانة بؤ رِاطرتنى كيَش بةرامبةرة دةطةلَ
٤/١ـــ ١طرةم بة ئةندازةى هةر كيلؤ لة كيَشى لةشو بؤ نؤذةن كردنةوةى
 : 1ضرب :ليَكدان
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بةرامبةرة دةطةلَ ٥/١ـــ ٢طرةم بة ئةندازةى هةر كيلؤطرام كيَشى لةش.
ئارذيَنني لة ثاراستنى خانةكانى لةشدا زؤر بة قازاجنة و خراث نية بزانني بة
كارهيَنانو كارايى ئةسيد فوليك لة PEMدا زةبرى ويَدةكةوىَ.
طؤشتةكان:
لة باسى ثرِؤتنيدا يةكةم شتيَك كة بة زةين دادىَ ،طؤشتةكانن ،كةوابوو
طؤشتى قةلو ماسى زياتر ثيَشنيار دةكرىَ .ماسى خواردنيَكى زؤر ضاكو بىَ
عةيب و بة كةلَكة و دةبىَ الني كةم لة حةوتوودا دوو جار خبورىَ( ديارة ضةورى
ماسى جياواز لة ضةورىيةكانى ديكة ،بؤ ضةورى نيَو جةستة نةك خراث ،بةلَكوو
كؤليسرتِؤلَى نيَو خويَنيش دادةبةزيَنىَ ،كةواتة ،خواردنى ماسى بؤ هةر مرؤظيَك و
بة تايبةت بؤ وةها نةخؤشطةليَك زؤر ثيَويستة و تةنانةت بؤ بةهيَزكردنى هيَزى
سيَكسى ثياوان زؤر بة قازاجنة .وةرطيَرِ).
هيَلكة(ختم مرغ):
هيَلكة يةكيَك لةسةرضاوة باشةكانى ثرِؤتينة و خواردنى بؤ ئةو نةخؤشانةى كة
دةورةى ضاك بوونةوةى دواى نةخؤشىيةكةيان تيَثةرِ دةكةن و تووشى سست و
الوازى جةستةيى بوون ،زؤر بة قازاجنة .دةبىَ لةكاتى كةلَك وةرطرتن لة هيَلكة،
توانايى جةرطمان لةبةرضاو بىَ تاكوو رِيَذةى ضةورىيةكةى تووشى ناراحةتيمان
نةكا .كةوابوو ثيَشنيار بةو كةسانةى كة تووشى نارةحةتى جةرط(كبد) بوونة
دةكرىَ كة لة حةوتوودا زياتر لة سىَ دانة هيَلكة نةخؤن .ديارة ئةو سنوورة بؤ
خواردنى زةرديَنةكةيةتىو خواردنى سثيَنةى كوآلو(ضونكة سثيَنةى نةكوآلو
ماددةيةكى بةناوى ئاويدين تيَداية كة دةبيَتة هؤى دةست تيَوةردانى خؤراك
دةطةلَ ظيتامينى بيؤتني) بةهةر رِيَذةيةك لة حةوتوودا قةيناكا.
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شري:
وةكوو سةرضاوةيةكى ثرِؤتينى باش و دةولَةمةند بؤ ثيَشطريى لة بةدخؤراكى
زؤر بة قازاجنة ،كةوابوو هةولَ بدةن رِؤذانة ثةرداخيَك شري دةطةلَ كةوضكيَكى
ضيَشت خؤرى هةنطوين يان دوو دانة خورما خبؤن.
نيسك(عدس):
نيسكيش يةكيَكى ديكة لة سةرضاوة باشةكانى ثرِؤتينة و جياواز لة ثرِؤتني،
ويتامني ب ،ئاسن و كةليسيؤميشى دةطةلَة .نيسكى كوآلو دةطةلَ رِؤنى زةيتوون،
خواردنيَكى تةواو و ثرِ وزةية.

 :٣ضةورىيةكان:
جةستةى مرؤظـ ثيَويستى بة كؤمةلَيَك لة ترشة ضةورى1يةكان هةية بةناوى
ترشة ضةورىية ثيَويستةكان يان  EFA2كة لةش بؤ خؤى دروستيان ناكا و
دةبىَ لة رِيَطاى خواردنةوة دابني بكريَن .ئةم ترشة ضةورىيانة لة رِؤنى زةيتوون،
طويَز ،رِؤنى سؤيا و جؤرةكانى ماسى بة تايبةت ماسى ئاوة ساردةكان وةك،
خاتوونةك( قزل آال) ،ساردين ،ساملؤن و تؤندا هةية و ئةطةر بةرِيَذةيةكى كةم
بةكار بربيَن ،مرؤظةكة تووشى ئالَؤزى لة ترشة ضةورىية ثيَويستىيةكان دةبىَ كة
ئةم شثرِيَوىو بىَنةزمىية لةنيَو نةخؤشة ئيدزىيةكاندا دةبيندرىَ .لة
تووشبووانى ئيدز كةلَك وةرطرتن لة ضةورى  MCT3زؤر بةقازاجنة .ئةم
ضةورىيانة لةنيَو رِؤنى نارطيلدا هةية و لة دةرماخنانةكاندا دةفرؤشرىَ .ئةم
ضةورىيانة ثيَويستىيان بة توانةوة نية و دةبىَ رِيَذةى خواردنةكةى كؤنرتِؤلَ
بكرىَ .هةروةها ئةم جؤرة ضةورىية ،ترشة ضةورىية ثيَويستىيةكانى نييةو
دةبىَ دةطةلَ LCT4دا بةكار بربيَن .كةلَك وةرطرتن لة رِؤنى ماسى يان لة ترشة
 : 1اسيدهاى ضرب  :ترشة ضةورى يةكان .و.
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ضةورىيةكانى ئؤميَطا  3كارايى ثاراسنت ضاكرت دةكا ،ضونكة ئؤميَطا  3بة
بةراورد دةطةلَ ئؤميَطا 6دا زياتر ئاوساوى كةم دةكاتةوة.

 :٤شلةمةنىيةكان:
لة تووشبووانى ئيدزيشدا ثيَويستى بة شلةمةنيةكان وةك مرؤظةكانى ديكة
واية ( ٨تا  ١٢ثةرداخ لة رِؤذدا) ،مةطةر ئةوةى كة تووشى زطضوون ،رِشانةوة
يان ياو بووبيَ .بة قةدةر بةرزبوونةوةى هةر ثلةيةك ياو ،ثيَويستمان بة لةسةدا
 ١٣وزةو لةسةدا  ١٠ثرِؤتينى زياتر هةية.

137

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم

خؤراك ثيَدان لة تووشبووانى ئايدزدا()2
لةبةشى يةكةمى ئةم بابةتةدا سةبارةت بة وزةو ثرِؤتينى ثيَويستى بؤ
نةخؤشة ئيدزىيةكان بامسان ليَوةكرد .لةم بةشةدا سةبارةت بة ظيتامينة
ثيَويستىيةكانى ئةم نةخؤشانة باس دةكةين.

ئةلف) ظيتامينةكان:

لة تووشبووانى ئايدزدا ،بةكارهيَنانى ويتامنيو ماددة كانزايىيةكان طرينطيى
زؤرى هةية .كةوابوو وةبري نةخؤشة ئيدزىيةكان ديَنينةوة كة لة خواردنى
سةوزةو ميوة ضاوثؤشى نةكةن .ثيَويستى تووشبووانى ئيدز بة دذة
ئؤكسيدةكانى وةك ،بيَتاكارؤتني(دروستكةرى ويتامني  ،)Aو ظيتامني  Cزؤر
دةضيَتةسةرىَ .كةوابوو خواردنى ثةرداخيَك ئاوى طيَزةر دةطةلَ كةوضكيَك رِؤنى
زةيتوونو ئاو ليمؤ(رِؤذ نا رِؤذيك)دا دةتوانىَ ويتامينة ناوبراوةكان بطةيةنيَتة
لةشى مرؤظةكة و باقى سةرضاوةكانىترى ئةم ظيتامينانة بريتني لة:

 )١بيَتا كارؤتني:

ئةم دذةئؤكسيدانة يةكيَك لة بةهيَزترين دذةئؤكسيدةكانة كة لة سروشت دايةو

لة لةشدا دةبيَتة ظيتامني  ،Aو بةزؤرى لة طيَزةردا دةست دةكةوىَ .هةروةها لة
طةآلى قةيسى ،قةيسى ،ثةتاتة ،سثيَناخ ،كالَةك ،كوولةكة ،كاهوو(خاس) و طريث
فووتدا هةية.

138

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم

 )٢ظيتامني (Cئةسيد ئةسكؤربيك):
ويتامني  Cثةرةسةندنى ظايرؤسى ئيدز كةم دةكاتةوة .ئةم ويتامينة كة
يةكيَك لة دذةئؤكسيدةكانة ،بةرِيَذةيةكى زؤر لة ميوةو سةوزىدا هةية .تةماتة،
مةعدةنووس ،كةلةم ،ليمؤى شريين ،ليمؤى ترش ،ثرتةقالَ و نارنطى ،بيبار و ...
هتد ،لة سةرضاوة هةرةطرينطةكانى ئةم ظيتامينةن .كةوابوو ،خواردنى شووتى،
كةلةم ،طريث فووت ،ثرتةقالَ ،تووت فةرِةنطى ،بامية ،ثةتاتة ،كةدوو ،طولَى
كةلةم و تةماتةى كالَ ثيَشنيار دةكرىَ.
ورد كردن ،ليَنان ،كوتان ،سةهؤلَ بةسنتو هةجنن هةجنن كردنو  ...هتد،
لةسةر ميوةو سةوزةكان دةبيَتة هؤى كةم بوونةوةى رِيَذةيةكى زؤرى ويتامني
 .Cكةواتة تا ئةو جيَطايةى كة دةكرىَ هةولَ بدةن بة كالَى بياخنؤن.

 )٣ظيتامني  (Eتؤكؤفرِؤلَ):
ئةم ظيتامينة بة ويتامينى طةجنيَتى واتة بؤبةهيَزبوونى توانايى سيَكسى ،دذى
نةزؤكى ،دذى ثريىو ئالَؤزىيةكانى بةر لة خوىل مانطانةى ئافرةتان دةناسنيو
يةكيَكة لة ظيتامينة هةرةثيَويستةكان كة لة رِؤنى طةمنةشامى ،رِؤنى سؤيا ،رِؤنى
طةمن ،كوجنى و بادةم زةمينى ،طولَةبةرِؤذة ،طويَز و طةمندا هةية .بةآلم بةهؤى
توانةوةى ئةم ويتامينة لةنيَو ضةورىدا ،خواردنى زؤرى دةبيَتة هؤى ثيَك هاتنى
ذاراوى بوون لة لةشدا .كةوابوو ،لة خواردنى ئةم ويتامينة بة شيَوةى حةب،
دةبىَ اليةنى قاميكارىيةكةى لةبةرضاو بطرن ،بةآلم ضونكة ئةو خواردنانةى
ويتامني Eيان تيَداية هيَندة زؤر نني كة ببنة هؤى ذاراوى بوون ،ئةو مةسةلةية
جيَى نيطةرانى نية .بةآلم بةو هؤية كة تةواوى سةرضاوةكانى تةنيا ضةورىو
رِؤنةكانن ،دةبىَ لة زؤر خواردنيان دوورى بكةن.
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ب) ظيتامينةكانى طرووثى :B

ويتامينةكانى ئةم طرووثة ئيشتياى خواردن زؤرو هةروةها هيَزو تواناى

جةستةيى مرؤظيش دةبةنة سةر.

 :١ويتامني (B1تيامني):
ئةم ظيتامينة كة تيامينيشى ثىَدةلَيَن ،لة طؤشتةكان ،نان ،برينج ،سؤى طةمن
و  ...دانةويَلَةدا دةست دةكةوىَ .بةخؤشىيةوة لةنيَو ئيَمةى رِؤذهةآلتىدا بةهؤى
خواردنى سري و ثيوازةوة ئةم ويتامينة تا ئاستيَكى زؤر بؤ لةش دابني دةكرىَ ،لة
بةر ئةوةى لةنيَو سري و ثيوازدا ئاليسينى  ،)Alicin 2(٢هةية كة دةبيَتة هؤى
هةلَمذينى زؤرى ئةو ويتامينة .بةآلم بة ثيَضةوانة خواردنى زؤرى ضايى و ماسى
نةكوآلو دةبنة هؤى كةم بوونةوةى رِيَذةى ئةو ويتامينة ،ضونكة "تياميناز"ى
تيَداية كة لةرِاستىدا هؤكارى شيكردنةوةى تيامينة و ،خواردنى زؤريان دةبنة
هؤى كةمى ئةم ويتامينة لة لةشدا .ئةم ويتامينة سةرةرِاى رِؤلَيَكى طرينط كة لة
كؤئةندامى بةرطريى لةشدا هةيةتى ،هؤكاريَكيشة بؤ كةم بوونةوةى سرتيَس و
دلَةرِاوكىَ .كةواتة ئةو خواردنانةى ويتامني B1يان تيَداية بؤ كةسانى ساغ
بةتايبةت ئةوانةى هيَنديَك كارى سرتيَس خولَقيَنى وةك منالَبوون ،تاقي
كردنةوةكانى قوتاخبانة و زانكؤ ،دةورةى شؤفريىو  ...هتديان لةثيَشة،
ثيَويستة .نابىَ ئةوةش لةياد بكةين كة كةمى ئةم ظيتامينة دةبيَتة هؤى
نةخؤشى بيَرى بيَرىو هةروةها تيَكضوونى تةنيشتة دةمارةكانو كؤئةندامى
هةرس و هةوكردنى دةمارةكان.
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 :٢ويتامني (B2رِيبؤفالوين):
ئةم ويتامينة كة رِيبؤفالوينيشى ثىَدةلَيَن ،رِؤلَيَكى زؤر بةرضاوى لة رِاطرتنى
بارودؤخى لةشدا هةية .دةرمانى "ديَزؤكسى رِؤبني هايدرِؤكلؤرِايد" كة بؤ
دةرمانى ئيدز بةكار ديَ ،ثيَويستى ويتامني  B2دةباتة سةرىَ .نيشانةكانى
كةميى ئةم ويتامينة ،برينو قةلَشينى ليَوةكانو دةمو زمان(،)Cheilosis
هةلَدانى ثيَستى لووت ،ئاو لة ضاو هاتن ،ثرِ رِةنط بوونى رِووكارى رِةشيَنةى
ضاو ،برينى رِةشيَنةى ضاو ،هةست كردن بةبوونى شتيَك لةنيَو ضاو و لة
نيهايةتدا كةم خويَنىية.
سةرضاوةكانى ئةم ويتامينة بريتني لة :جةرط و كةباب ،خؤراكة طياييةكان،
سةوزةو شريةمةنيةكان .ئةو خؤراكانةى وةك ،شري ،نيشاستة ،رِيشا َل (ئةو
شتةى كة لة ميوةو سةوزةواتةكاندا بة زؤرى دةست دةكةوىَو دةبيَتة هؤى
هةرس كردنى ثامشاوة خؤراكييةكانو ثيَى دةلَيَن فيرب( )fiberو الكتؤز (قةندى
شري) ،كة ئةو ويتامينةيان تيَدا دةست دةكةوىَ و ،سةنتيَزى ئةم ويتامينة لةنيَو
رِخيؤلَةكاندا دةباتة سةرىَ ،ضونكة باكرتىيةكانى رِخيؤلة رِيَذةيةكى كةم لةم
ظيتامينة دروست دةكةن.

 :٣ويتامني (B6ثرييدؤكسني):
لة طؤشتى سثى ،ماسى ،مريشك ،طةمنةشامى ،مؤز ،تووت فةرِةنطى ،كالَةك،
ثاقلة ،تةماتة ،ثةتاتة و سثيَناخدا هةية .بةشيَوةيةكى طشتى سثيَناخ ،مؤز،
ثةتاتة و ماسى وةك ،باشرتين سةرضاوةى خؤراكى ئةم ويتامينة دةذميَردريَن.
دةرمانى "ئيزؤنيازيد" ثيَويستى ئةم ويتامينة زياد دةكا.
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 :٤ويتامني (B12سيانؤكووباالمني):
لة جةرط ،طؤشت ،ماسىو زةرديَنةى هيَلكةدا هةية .ئةطةر تةمةنى نةخؤش لة
سةرةوة بىَ ،بةهؤى ناتةواوى لة كؤئةندامى هةرس كردندا ثيَويستى زياترى بةم
ويتامينةية.

ج) فوليك ئةسيد(ويتامني :)M

لة بةدخؤراكيى ثرِؤتني ـــ ئيَنيَرِذى ()PEMدا بةكار بردنو كارايىيةكةى

زةبرى ويَدةكةوىَ و ثيَويستىيةكةشى دةضيَتة سةرىَ ،ضونكة ئةم ويتامينة هيَز
و تواناي جةستة دةباتة سةرىَ .ئةم ويتامينة لة سثيَناخ ،ئاوى ثرتةقالَ ،طؤشت
بة تايبةت طؤشتى طويَرةكة ،برية ،كارط ،شري و ثةنريدا هةية.
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ئايدز و بذيوى بة شريى دايك
نزيكةى يةك لةسةر سيَى( )١/٣ئةو مندآلنةى كة لةدايكى تووشبوو بة
نةخؤشى ئيدز بوون ،لة دةورانى سكثرِىدا ،كاتى مندالَبوون يان دةورانى
شريثيَدان تووشى ئةو نةخؤشىية بوون.
لةسالَى ٢٠٠١ى زايينى ،رِيَذةى  ٨٠٠هةزار مندالَى ذيَر تةمةنى  ١٥سالَى
تووشبوو بة ئايدز دةست نيشان كران كة نزيكةى لةسةدا ٩٠يان لة رِيَطاى
دايكيانةوة تووشبوون .نزيكةى  ١٥تا  ٣٥لةسةدى منداآلنى لةدايكبوو لة
دايكانى تووشبوو بة ئيدز ،لةكاتى سكثرِى يان كاتى مندالَبوون تيَوةطالونو
نزيكةى  ١٥لةسةديان لةكاتى شريثيَدان تووشى ئةو نةخؤشىية بوون.
ئةو هؤيانةى كة ويَدةض َى طواستنةوةى ظايرؤسى ئايدز لة دةورانى
شريثيَدان كةم كةنةوة ،بريتني لة:
 )1كةم بوونةوةى دةورانى شريثيَدان.
 )2بةرتةسك كردنةوةى ثيَدانى شريى دايك لة مانطةكانى يةكةمدا.
 )3ثيَشطريىو دةرمانى طريوطرفتةكانى مةمك.
 )4ثيَشطريى لة تووشبوون بة ضلَكى  HIVلة ماوةى شريثيَداندا.
 )5دةرمانى خيَراى برين و برينى نيَو دةمى مندالَةكة.
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 :1كةم كردنةوةى دةورانى شريثيَدان بة مندالَ:
ئةو منداآلنةى بؤ ماوةيةكى زؤر لةدايكى تووشبوو بة ئيدز ،شرييان خواردوة
ئةطةرى تووشبوون بة ضلَكيَكى زياتريان هةية .ديرتاوة كة ئةطةرى تووشبوون
بةو نةخؤشىية لةو منداآلنةدا كة بؤ ماوةى  ٦مانط شريى دايكيان خواردوة،
يةك لةسةر سيَى ئةو منداآلنةن كة بؤ ماوةى  ٢سالَ شريى دايكيان خواردوة.

 :2بةرتةسك كردنةوةى ثيَدانى شريى دايك لة مانطةكانى يةكةمدا:
هؤكارة ثاريَزراوىيةكانى نيَو شريى دايك ،بةتايبةت دايكانى تووشبوو بة ئيدز،
دةبيَتة هؤى ضوونةسةرى تواناى بةرطرى لةش لة بةرامبةر ئةم ضلَكةدا .بةثيَى
ئاكامةكانى ليَكؤلَينةوةيةك لة باشوورى ئافريقا دةركةوتووة ئةطةرى تووشبوون
بة ضلَك لةو منداآلنةدا كة بؤ ماوةى  ٣مانط كةمرت لة شريى دايكيان خواردوة ،لة
ضاو ئةو منداآلنةى كة لة خؤراكى ديكةى وةك ،ئاو ،ئاو ميوةو  ...كةلَكيان
وةرطرتووة ،كةمرتة.

 :3ثيَشطريى و دةرمانى نةخؤشىيةكانى مةمك:

ئاوسانى مةمك ،برينى طؤى مةمك و طريوطرفتةكانى ديكةى مةمك دةبنة هؤى
ضوونةسةرى رِيَذةى طواستنةوةى ظايرؤسى .HIV

 :4ثيَشطريى لة تووشبوون بة ضلَكى  HIVلة ماوةى شري ثيَداندا:

تووشبوون بة ضلَك لة ماوةى شريداندا دةبيَتة هؤى ضوونةسةرى ئةطةرى

.HIV
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 :5دةرمانى خيَراى برينى نيَو دةمى مندالَةكة:

برينى نيَودةمى مندالَ دةبيَتة هؤى طواستنةوةى ظايرؤسةكة بؤ نيَو جةستةى.

ثيَشنيارةكانى رِيَكخراوى تةندروستى جيهانىو رِيَكخراوى
ثشتيوانى لة منداآلنى سةربة رِيَكخراوى نةتةوة
يةكطرتووةكان( )UNICEFلة ثيَوةندى
دةطةلَ خواردنى شريى دايكدا:
 )١ئةو ذنانةى تووشى ئيدز نةبوون يان ئةو كةسانةى كة تووشبوون بةو
نةخؤشىيةيان تيَدا يةكال نةكراوةتةوة ،دةبىَ تا  ٦مانط شري بة مندالَةكةيان
بدةنو دةطةلَ ئةوةى كة شري ثيَدانيان دريَذةى هةية ،لة  ٤تا  ٦مانطى دواييدا
خواردنى ديكةش بدةنة منالَةكة كة ئةم رِةوتة تا  ٢سالَى دةبىَ دريَذةى هةبيَ.
 )٢هةموو دايكانى تووشبوو بة  HIVلة بابةت مةترسىو قازاجنةكانى
رِيَطاكانى بذيَوى مندالَةوة ،ثيَويستيان بة رِاويَذكارى هةية و ثيَويستة بؤ
هةلَبذاردنى رِيَطايةكى لةبار و طوجناو رِيَنويَنى بكريَنو دواى هةلَويَست طرتن
ثشتيوانىيان ىلَ بكريَ.
 )٣كاتيَك ثيَدانى ئةو خؤراكانةى لة جياتى شريى دايك دةدريَتة مندالَةكة و،
دريَذةى كيَشا ،ثيَويستة لة مانطى يةكةمدا تةنيا شريى دايكى ثيَبدرىَو الني كةم
بؤ مانطى يةكةمى تةمةنى خؤراكة سةرةكىيةكةى شريى دايكى بيَ.
 )٤لة بابةت ئةو دايكانةى تووشى نةخؤشى ئيدز بوونو بة شريى خؤيان
مندالَةكةيان بةخيَو دةكةن ،دةبىَ لة شيَوةى دروستى شريثيَدان بؤ ثيَشطريى لة
145

ئايدز ،نةخؤشيى سةدةى بيستةم
طريوطرفتةكانى مةمك وةك ،برينى طؤى مةمك ،ضلَك كردنى مةمك و ...دلَنيا بن و
لةكاتى سةرهةلَدانى ئةم طريوطرفتانةدا بة ثةلة دةرمان بكريَن.
 )٥بة الني كةم طةياندنى طواستنةوةى  HIVلة رِيَطاى شريدان بة مندالَ،
دةبىَ بارودؤخى ناوضةكة ،ثيَطةى مةدةنيى مرؤظةكة و مةترسىيةكانى كة دةطةلَ
خؤراكى دةستكردى ديكةى وةك ،زؤربةى ضلَكةكان ،بةدخؤراكى لةبةرضاو
بطرييَن.
 )٦دايكانى تووشبوو بة ئيدز كة شريى خؤيان دةدةن بة مندالَةكةيان ،دةبىَ
كاتى لة شري برِينةوة ،بؤ ثيَشطريى لة ئاكامةكانى زةرةرهيَنةرى بذيَوىو
دةروونى و ثاراستنى سآلمةتى مةمكيان رِيَنويَنى و ثشتيوانى بكريَن.
 )٧كاتيَك دايكى توشبوو بة  ،HIVشري بة مندالَةكةى نادا يان ماوةيةك
دواى لةدايك بوونى كؤرثةكةى ،شريى ىلَ بربِيَتةوة ،بؤ دلَنيايى لة ثرِؤطرامى
خؤراكى جيَطرةوة الني كةم لة  ٢سالَى يةكةمى ذياني كؤرثةكةدا ثيَويستى بة
رِاويَذكردن هةية.
 )٨ذنانى تووشبوو بة ئيدز دةبىَ دةستيان بة ضاوةديَرىية ثزشكىيةكانو
ثشتيوانيى ناوةندو دامةزراوةكانى رِيَكخةرى بةرنامة خؤراكىية زانستىيةكانو
بنياتة رِاويَذكارييةكانى بنةمالَةيى رِابطا.
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بنةما سةرةكى و سرتاتيذىيةكان
مةترسىيةكانى HIVيان ،دةطةلَ مةترسيى مةرط و نةمانو نةخؤشى بةهؤى
ثيَنةدانى شريى دايك هةلَسةنطيَندراوة .شريى دايك ،مندالَةكة لة بةرامبةر مردن
لة ئاكامى سكضوون ،ضلَكةكانى كؤئةندامى هةناسةكيَشانو زؤربةى ضلَكةكانىتر
دةثاريَزىَ .شريى دايك جياواز لة ثيَويستىية خؤراكىيةكان ،ثيَويستىية
دةروونىيةكانى مندالَيش بةتايبةت لة مانطى يةكةمى ذيانىدا وةدى ديَنىَ.
كةوابوو بؤ دايكانى تووشبوو بة  HIVبة تايبةت لة وآلتة تازة ثيَشكةوتووةكان،
برِياردان بؤ ثيَدانى شريى دايك يان جيَطرةوةكانى شري وةك شريى وشك و شريى
مانطا زؤر دذوارة ،لةحالَيَكدا كة شريى دايك ئةطةرى طواستنةوةى  HIVبؤ
مندالَةكة  %١٥دةباتة سةرىَ .خواردنى جيَطرةوةكانى شري ،مةترسىيةكانى كة
لة ئاكامى نةخؤشىية ضلَكىيةكانى وةك ،سكضوون و ضلَكةكانى كؤئةندامى
هةناسةكيَشان لة مةوداى  ٢مانطى يةكةمى ذيانى مندالَةكةدا  ٦قات دةكا.
ذمارةيةكى زؤر لةو دايكانةى لة وآلتانى لةحالَى طةشةكردن دان يان توانايى دابني
كردنى جيَطرةوةى شريى خؤيان نية يان دةستيان بة ئاوى خاويَن بؤ ئامادة
كردنى رِاناطا .هةروةها لة زؤربةى كؤمةلَطاكاندا ،نةدانى شريى دايك بة مندالَ بة
عةيب وعار دةزانن .دايكيَك كة تووشى  HIVبووة دةطةلَ زؤر تةنطوضةلَةمة و
كةندوكؤسث بةرةورِووية .بؤويَنة لة بابةت سآلمةتىو زيندوو مانةوةى و ئةطةرى
طواستنةوةى ضلَك لة رِيَطاى شريةكةيةوة بؤ مندالَةكةىو طريوطرفتة
تةندروستىيةكان كة بةهؤى نةدانى شريى خؤى بة مندالَةكةى ،ديَتة ثيَش،
نيطةرانة.
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يةكةم سةركةوتنى مرؤظيَك بة سةر ظايرؤسى HIVدا !
ثياويَكى طةجنى ئيسكاتلةندى بةبىَ كةلَك وةرطرتن لة دةرمان ،بةسةر
ظايرؤسى HIVدا سةركةوتنى بةدةست هيَنا و سةرلةنوىَ سآلمةتى خؤى
وةدةست هيَناوة .رِؤذى يةكشةممة ١٤ى نوامربى  ،٢٠٠٥رِاطةيةنةرة
طشتىيةكانى ئورووثا هةوالَيَكيان بآلوكردةوة كة لة ئينطلستان ثياويَكى طةجنى
ئيسكاتلةندى بةبىَ كةلَك وةرطرتن لة دةرمان بةسةر ظايرؤسى HIVدا
سةركةوتووة .ئةطةر لةاليةن ناوةنديَكى زانستىيةوة دروستى ئةم هةوالَة ثشت
رِاست بكريَتةوة ،دةتوانىَ دةالقةيةكى هيوا بةرِووى زانايانى بوارى ثزيشكىدا
بكاتةوة تا لة رِيَطاى ليَكؤلَينةوةى سيستةمى لةشى ئةو كةسة ،دةرمانيَك بؤ
لةنيَوبردنى نةخؤشيى ئايدز بدؤزنةوة.
لةمانطى ئاطؤستى سالَى ٢٠٠٢دا ،وةآلمى تاقيكردنةوةى  HIVئاغاى
"ئاندروَ سيمثسوَن" ئةريَنى بوو ،ضواردة مانط دواتر تاقي كردنةوةيةكىتريان
لةسةر خويَنةكةى ئةجنامدا .بةدواى ئةجنامدانى سىَ كةرِةت تاقيكاريى ،بؤويَنة
تيَستيَكى  ،DNAهةنووكة ناوبراو دةتوانىَ ئيدديعا بكا" ،ئيرت لةنيَو
خويَنةكةىدا ظايرؤسى  HIVنية و ضاك بؤتةوة"" .اندرو سيمثسون" يةكةم
مرؤظـ بووة كة بة فةرِمى رِاطةيةندراوة بىَ بةكارهيَنانى دةرمان ،ضاك بؤتةوة .بةر
لةو وةرزشكاريَكى رِةش ثيَستى ئةمريكايى شتيَكى واى باس كردبوو ،بةآلم دواتر
دةركةوت لة دةرمانى ثيَشكةوتوو و بةهيَز كةلَكى وةرطرتوة.
دوكتورةكانى ئاغاى "سيمثسون" ،داوايان ليَ كردوة بؤ تويَذينةوةى زياتر بؤ
يارمةتىدان بة دؤزينةوةى رِيَطاضارةى طوجناو بؤ  HIVهاوكارىيان بكا.
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"اندرو سيمثسون"  ٢٥سالَ تةمةنيةتىو دانيشتووى لةندةنة .ناوبراو دةلَىَ:

ـــ "من ثيَم سةير نية كة ضاك بوومةتةوة .هةرضةند (HIVئيدز) زؤر ترسيَنةرةو
ئةم مةسةلةية هةستيَكى زؤر سةيرى لة مندا ثيَك هيَناوة" .ئاغاى سيمثسؤن
دةيةوىَ كاتى خؤى بؤ ثشتيوانى لة نةخؤشةكانو يارمةتى بة دؤزينةوةى
دةرمانى نةخؤشى ئيدز تةرخان بكا.
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كلينيكة سىَ طؤشةييةكان لة ئيَراندا
ضؤنيةتى ضاالكى و خزمةتطوزارىيةكانى كلينيكة سىَطؤشةييةكان لة ئيَراندا
لة وتوويَذيَك دةطةلَ دوكتؤر عةىل مةلةكزادة ،سةرثةرشتى كلينيكى ناوةندى
تةندروستى رِؤذئاواى تاران تيَكؤشانو بةربةرةكانىَ دةطةلَ ئيدز لة وآلتانى
فارسى زمانى ناوضةكة ،لةنيَو ضنيو تويَذو طرووثة جؤراوجؤرةكاندا لة طؤرِيَية.
لةم بةشةدا سةرةرِاى رِيَزدانان بؤ هةموو ضاالكىية ديارو ناديارةكان ،دةست
دةكةين بة ناساندنى كلينيكة سىَطؤشةكانو ضؤنيةتى تيَكؤشانيان .يةكةم
كلينيكى سىَطؤشة لة ئيَراندا سالَى  ،٢٠٠٠لة كرماشان دامةزرا و ،بة
تيَثةرِينى كات وةك ستانداريَك بؤ كلينيكة دةرمانىيةكانى ئيدز لة ئيَراندا
دامةزراندوة.
ضاالكيى ئةم ناوةندة لة ضوارضيَوةى ،رِاهيَنان ،رِاويَذكردن ،ثيَشطريىو
دةرمان لة سىَ رِةهةندى:
ئةلف) نةخؤشىية سيَكسىيةكان،
ب)  HIVـــ ئيدز،
ج) بةكارهيَنانى ماددة سرِكةرةكان ،ثيَناسة كراوة .هةربةم بؤنةوة بة
كلينيكة سىَطؤشةكان ناسراون.
دةولَةتى ئيَران بوودجةيةكى بؤ ئةم جؤرة كلينيكانة لةبةرضاو طرتووةو،
هةموو خةرج و مةخارجيى دةرمانىو تاقي كردنةوةكانى ئةو كةسانةى سةردانى
دةكةن ،دابني دةكا .كةوابوو تةواوى خزمةتطوزارىيةكانى ئةم ناوةندة بؤ ئةو
كةسانةى سةردانى دةكةن بة خؤرِايىو بةبىَ وةرطرتنى هيض خةرجيَك بؤيان
ئةجنام دةدرىَ .جيَطاى سةرجنة كة خزمةتطوزارىيةكان بة شيَوةى نهيَنى دةبن
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بؤ نةناسانى نةخؤش لةكاتيَكدا كة نةيةويَ خؤى بناسيَنىَ .واتة نةخؤش
ثيَويست ناكا خؤى بناسيَنىَو ناضار بة ناساندن ناكريَ .يةكيَك لةم ناوةندة
تةندروستىيانة ،كلينيكى سىَ طؤشةى رِؤذئاواى تارانة ،كة لة هاوينى ٢٠٠١ىز،
دةست بةكار بووة .لةم كلينيكانةدا جياواز لة ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارىية
ثيَويستةكان ،بة مةبةستى ثشتيوانى كردنى تووشبووان لة دوورى كردنو
طؤشةطريىو هاندانيان بؤ بةشداري كردن لة ضاالكىية طشتىو كؤمةآليةتىيةكان،
بؤ يةكةم جار لة ئيَراندا ئيمكانى كؤكردنةوى نةخؤشة ئيدزىيةكان ثيَك هات.
ئةم كؤبوونةوانة كة بة كؤبوونةوةى( People living With
HIV/Aidsـــ  )PLWHAناسراون ،واتة "خةلَك دةطةلَ ئيدز دةذين" ،وا
دارِيَذراون كة بة شيَوةى جؤراوجؤر ئةم طرووثة بؤ ضاالكىية طشتىيةكان هان
بدريَن .لة منوونةى بةرنامةكانيان كؤنسيَرتى مؤسيقا ،مسينارو كؤرِو كؤبوونةوةى
جؤراوجؤرو كؤمةلَيَكى زؤر كارى هونةرى و شيَعرو كتيَب خويَندنةوة دةتوانني ناو
ببةين ،كة لةاليةن خودى نةخؤشةكانةوة بةرِيَوةدةضنو هيَنديَك جار داوا لة
ثزيشكانى ثسثؤرِى ئةو بوارةش دةكرىَ كؤبوونةوةو باس و وتوويَذى بةنرخيان
بؤ ثيَك بيَنن.
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شيَوازيَكى نويَى دةرمانى ئيدز
هةموو هةولَةكانى زانستى ثزيشكىو ثسثؤرِانى ئةو بوارة ئةوةية كة
دةرمانيَكى نويَى بؤ بدؤزنةوةو النى كةم تةمةنيَكى دريَذتر بة مرِؤظةكة ببةخشن،
بؤية لة هةموو كةليَنو قوذبنيَكى ئةو دونياية خةريكن بة تايبةت لةم دوايىيانةدا
بريمةندانى بوارى ثزيشكى ئةلَمان زياتر لة هةولَى ئةوةدانو تا رِادةيةكيش بةم
ئاكامة طةيشتوون.
ئةم شيَوة دةرمانة نويَية بة ثيَضةوانةى شيَوازة باوةكانىتر ،لةسةر
ثيَشطريى لة زؤركردنو ىلَطرتنةوةى ظايرؤسى ئيدز لة جةستةى مرِؤظة
تووشبووةكاندا ضرِ نةكردؤتةوة ،بةلَكوو لة هةولَى ئةوةدان كة ظايرؤسةكة لة
خانةكانى نةخؤش بسرِنةوةو هةروةها كؤئةندامى بةرطرييش بةهيَز بكةن.
طرووثيَك لة تويَذةروانى ئةلَمانى بؤ يةكةم جار توانيان بةو شيَوازة نويَية،
جيَنى ظايرؤسى ئايدز لة خانةكانى مرؤظـ دةريَننو سةرلةنوىَ ئةو خانانة
ببووذيَننةوة.
بةثيَى نويَرتين رِاثؤرِتى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان زياتر لة  ٣٩ملويَن
كةس لة خةلَكى دونيا تووشى ئيدز بوونة .لةكاتى سةرهةلَدانى نةخؤشيى ئيدز لة
سىَ دةيةى رِابردوودا ،نزيك بة سىَ ملويَن كةس لة تةواوى دونيادا طيانى خؤيان
لة ئاكامى تووشبوون بةو نةخؤشىية لةدةست داوة .تاكوو دة سالَ بةر لة
ئيَستا رِيَذةى ذنانى تووشبوو بةو نةخؤشىية تةنيا  ١٢لةسةدى تةواوى ئةو
نةخؤشانةى ثيَك ديَنا ،بةآلم هةنووكة ئةو رِيَذةية طةيوةتة لةسةدا .٥٠
لةكاتى ضوونى ظايرؤسى ئايدز بؤ نيَو لةش تاكوو كاتى سةرهةلَدانى
نةخؤشىيةكة ،واتة تاكوو دةست ثيَكردنى الوازى كؤئةندامى بةرطريى لةش،
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ويَ دةضىَ  ١٠سالَ خبايةنىَ .هةنووكة لةنيَو حةشيمةتى تووشبووان بة ئيدز،
نزيك بة  ٧ميليؤن كةس ثيَويستىيان بة دةرمانة كة تةنيا دوو ملويَن كةس
لةوانة دةستيان بةوةها ئيمكاناتيَك رِادةطا.
رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة رِاثؤرِتى تازةى ساآلنةى خؤىدا دةلَىَ:
نةخؤشيى ئيدز تاكوو سالَى ٢٠٣٠ىزايينى ،بة خراثرتين شيَوة تةشةنة
دةسيَنىَو طةشةو ثةرةسةندنةكةى ذمارةيةك لة وآلتةكان رِووبةرِووى
طريوطرفتيَكى جيددى دةكاتةوة .تويَذينةوةيةكى ديكةى رِيَكخراوى نةتةوة
يةكطرتووةكان باس لةوة دةكا كة بةبىَ بةربةرةكانى كاريطةرى ئيدز كةم
كردنةوةى هةذارى ،مردنى منداآلنو دابني كردنى رِاهيَنانى لةبارو شياو ئيمكانى
نية .كةوابوو ئةمرِؤكة ثيَويستيى ليَبرِاوانةى دةرمانى ئيدز زياتر لةهةر كاتيَكى
ديكة هةستى ثيَدةكرىَ.
بةثيَى ئاكامى ليَكؤلَينةوةى تويَذةرةوانى دوو دامةزراوةى تويَذينةوةى ئةلَمان
بة ناوةكانى "ماكس ثالنك" و "ئةنيستيتؤى " هاينريش ثتة" ،كارى هيَنانة
دةرةوةو سرِينةوةى بؤهيَلَى ئايدز لة خانةكانى نةخؤشدا ئةنزمييَكى سروشتى
بةناوى "رِيَكؤمبينيس" دةيكا كة ثيَناسة ،ثةرةثيَدانو تةكميلى يةكيَك لة
تايبةمتةندييةكانى لةاليةن تويَذةرةوة ئةلَمانىيةكانةوة ،ئةم توانايية تايبةتىيةى
ثيَداوة .ئةم شيَوة دةرمانة نويَية بة ثيَضةوانةى شيَوازة باوةكانىتر ،لةسةر
ثيَشطريى لة فرة كردن ،ىلَطرتنةوةو وةرطريانى ظايرؤسى ئيدز لة جةستةى مرؤظة
تووشبووةكاندا ضرِ نةكردؤتةوة ،بةلَكوو لة هةولَى ئةوةدان كة ظايرؤسةكة لة
خانةكانى نةخؤش بسرِنةوةو هةروةها كؤئةندامى بةرطرييش بةهيَز بكةن.
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ئةنزميى مؤعجيزةئاسا
تاكوو ئيَستا نةخؤشيى ئايدز دةرمان نةكراوة .ظايرؤسى ئةم نةخؤشىية لة
ويَنةى ئةو ظايرؤسانةية كة خؤى دةطةيةنيَتة DNAى خانةكانى لةش و دةبيَتة
بةشيَك لةو .تويَذةرةوة ئةلَمانىيةكان بةكةلَك وةرطرتن لة يةكيَك لة
تايبةمتةندييةكانى ئةنزمية "رِيَكؤمبينيس"ةكان ،توانيويانة وةك مقةستيَك
بيكةنة نيَو خانةى تووشبووةوةو بةشيَك لة DNAى كة ظايرؤسةكةى تيَدا
ليَكدراوة ،جيا بكةنةوة .ئةنزميى رِيَكؤمبينيس دةتوانىَ دواى ئةو كارة ،دوو
سةرة جياكراوةكةى  DNAسةرلةنوىَ ثيَكةوة بلكيَنيَتةوة .دواية هةر ئةو
خانةية بؤ خؤى وردة وردة ظايرؤسة جيابؤوةكة دوور دةخاتةوة .ثرِؤفيسؤر
"يواخيم هاوبر" لة دامةزراوةى هاينريش ثتة لة بوارى ظايرؤسناسى و ثاريَزراوى
ناسىدا ضاالكى دةكا ،هيوادارة كة ئةو شيَوازة نويَيةى خؤى و هاوكارةكانى ،لة
ماوةى  ١٠سالَى داهاتوودا ببيَتة شيَوةيةكى دةرمانى عةمةىل بؤ مرؤظة
تووشبووةكان بة نةخؤشيى ئايدز" .هاوبر" و هاوكارةكانى ئةو شيَوازةى خؤيان
لة تاقيطة و لةسةر ضاندنى خانةكاندا ئةزموون كردوة .لة سىَ سالَى داهاتوودا لة
بوونةوةرة تاقيطةييةكاندا تاقى دةكريَتةوةو دواى ئةوةش نؤبة دةطاتة مرؤظة
تووشبووةكانى ئيدز.
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شيَوازيَك بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى نةخؤشىيةكة
بة وتةى "هاوبر" ،ئةطةر ئةو شيَوازةيان جيَى طرتو بوو بة شيَوازيَكى
دةرمانى ،دةرمان كردنى نةخؤشةكان بةم شيَوةية دةبىَ كة ،سةرةتا لة
تاقيطةدا ئةو خانة بناغةييانةى كة لة خويَن وةرطرياون ،ئاسةوارى ظايرؤسيان
ثيَوة ناهيَلَنو خاويَنيان دةكةنةوة .بة طةرِانةوةى ئةم خانة ضاككةرةوانة بؤ نيَو
خويَنى نةخؤشةكةDNA ،ى بةرطرى جةستةى بةهيَز دةبىَو بةو شيَوةيةى كة
لة سةرةوة باس كرا ،توانايى البردنو سرِينةوةى ظايرؤسةكانى لة بةشيَكى
طةورة لة خانةكانى نةخؤشةكةدا دةبىَ .هاوبر دةلَىَ:
ـــ رِةنطة ئةم شيَوازة هةموو ظايرؤسةكانى ئيدز لة جةستةى نةخؤشةكةدا لةنيَو
نةبا ،بةآلم ثةرةسةندنو توندى نةخؤشىيةكةى قابيلى كؤنرتِؤلَ كردنة .يةكيَك لة
تايبةمتةندييةكانى ظايرؤسى ئايدز ،بازدانة خيَرا و بةردةوامةكانى لة ثيَكهاتةى
بؤماوةيى داية ،كاريَك كة توانايى ثيَكهاتنى ضةشنطةليَكى جؤراوجؤرى لةم
ظايرؤسةدا هةية و لة بةرامبةر دةرمانو شيَوة دةرمانة باوةكاندا توانايى
خؤرِاطرى ثيَداوة.
تايبةمتةندى ئةو ئةنزميةى كة تويَذةرةوةكانى ئةلَمان كةلَكى ليَوةردةطرن
ئةوةية كة ،دةتوانىَ لة زووترين كاتدا خؤى دةطةلَ طؤرِانكارييةكانى
ظايرؤسةكةدا بطوجنيَنىَو دريَذة بة تيَكؤشانى خؤى بدا .خالَيَكى زةقى ئةم شيَوة
دةرمانة بة وتةى "هاوبر" ،لة ضاو شيَوة باوةكانى كة تاكوو ئيَستا بوونة ،كةم
خةرجرتة .باشرتين رِيَطاى كؤنرتِؤلَى نةخؤشيى ئايدز كة ئيَستاكة زؤر باوةو
هةيةو تةمةنى نةخؤشةكة بؤ ضةند سالَيَك دريَذتر دةكةن ،كةلَك وةرطرتن لة
ضةندين دةرمانة ،كة ساآلنة بؤ هةر نةخؤشيَك  ١٥٠٠٠يؤرؤ خةرج هةلَ
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دةطرىَ .بؤية ئةو شيَوازة نويَيةيان لة بوارى مادديشةوة ثيَباشرتو كةم
تيَضووترة.

سةرضاوة كةلَك ليَ وةرطرياوةكان:
)١
)٢

WWW.Aids-ir.org
WWW.Tebyan.net

)٣
)٤

WWW.Zanan.co.ir
WWW.Unicef.org

WWW.Irib.ir
)٥
 )٦رِاثؤرتى ساآلنةى رِيَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان سةبارةت بة ئيدز.
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