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  زاهري سورانزاهري سوران. . دد ...  ... ؟؟؟؟!!!!سةرضاوة زانستييةكاين ِرؤذنامةي خةبات شيخوآليةسةرضاوة زانستييةكاين ِرؤذنامةي خةبات شيخوآلية

  
ي رؤذي ضوارشةممةي يةكي ديسةمبةردا، لة ) 1636 (لة رؤذنامةي خةبايت ذمارة

 باسيكي لةذير ناونيشاين) عةبدولوةهاب عةيل (طؤشةي دوورونزيكي الثةِرة شةشدا
  . ، نووسيوة) ائيمة ضيمان كرد لة رؤذي جيهاين شةكرةد(

ئةم برادةرة وةك نووسينةكاين ثيشووي لة مةِر نةخؤشيي ئةيدز ضةند هةلَةيةكي 
طةورةي ريزماين،و زانسيت كردوة و زانياري بصبنةماي تؤمار كردوة و بيئاماذةكردن بؤ 

هةرضةندة ئةوة ئةركي سةرشاين . سةرضاوةكان بة خةيالَ ذمارةي ريز كردون
 ،ئةطةر شتصك لةو بابةتة هةبصت (تة لة رؤذنامةي خةباتداسةرنووسةري بةشي زانس

) بة طؤترةية!!!! خودا ثصمنةطرصت وابزامن شتةكان وةكو دامةزراندين رؤذنامةنووسةكان
كة ضاويك بة نووسينةكاندا خبشينيتةوة بةتايبةيت بابةيت زانستييانة، ضونكة بابةيت 

ئةوسا ريطة بدات . ورد دادةِرصذرصتزانستييانة لةسةر بنةماي توصذينةوة و ئاماري 
نةخاتة سةر نووسينة زانستيية بة سوودةكان ) ئيمبارطؤ (نووسينةكان لة طةلَ ئاماذةكردن بة سةرضاوةكانيةوة بآلوبكرينةوة

  !! !لة مةِر خؤثاراسنت لة نةخؤشييةكان
زةرةرمةندة و بة . ر كوردةوة بآلودةكريتةوةبةآلم نووسيين لة خؤِرا كة لة ثيناوي ثارة ثةيداكردن و بازرطاين كردن بةسة

 باشترة نةبصت ،ضةواشة دةكات و ئةطةريش مةبةست ئاش طةِرانة و قوويت ذيانة مةبةست بصت يان بصمةبةست خوينةري كورد
  . ضونكة ئةمة زيانيكي طةورةي دةرووين بة خوينةران دةطةيةنيت

  ؟  كي بةرثرسيارة؟يت راستييةكان بشيوينريتئةوةي من ليي تيناطةم ئةوةية بؤضي ريطا دةدر
  ؟. بؤ ريطا دةدريت نووسيين كةساين بيتوانا و كة قسةي هةلةقومةلةق دةنووسن بآلوبكرصتةوة، يان ئةوةش نيوة كاريية

  ؟ ؟ ضيية،طةر ئةمة دةستيكي خراثةكاري و بةريوةبردين سياسةتيكي دوذمنانةي دذي كورد نيية
 .  بووبصت توخين رؤذنامةطةري و بة تايبةيت بابةيت زانستييانةش كةوصتمريشك دابةشكردنيةك كة ثيشةكةي دةنا بؤ كابرا

 بؤضي ثزيشكيك ناكةن بة راويذكاري تةندروسيت رؤذنامةكة ،ئةطةر وا نيية بؤضي سةرنووسةري خةبات نقةي ليوة نايةت
بوصرصت دةست  عةبدولوةهاب ئاسا ن قوويت ذيان كةوتووي وةكتا ريطة لةو درؤو دةلةسانة بطرن كةكةساين بصكارةو شوص

  ؟؟؟ . بؤ بابةيت لةو جؤرة بةرصت
  . قحتول رجالة فةرمووية بارزاين طةورةياخود وةك 

ئةوةي شاياين باسة حةزم نةئةكرد ئةجمارةش هةلَةكاين نيوبراو راست بكةمةوة بةآلم هةلَةكان زؤر زةقن و نةنطييةكي 
هةرضةندة وةك خؤي دةبيذيت .  لةبةرئةوة خؤم ثينةطريا و بة ثيويستم زاين هةلَةكان راست بكةمةوة،مةكةطةورةية بؤ رؤذنا

  . شةكرةدارة بةآلم ئةجمارةش ثصمواية مةسةلة ثزيشكييةكة لة الي ئةو مةسةلةيةكي بازرطانيية و هيضي دي
ِر  (طةريم بة تايبةيت ريكخراوي تةندروسيت جيهاينمن رؤذانة خولياي زانياري بة سوودم و يةك يةك بة سةرضاوةكاندا دة

  .  جنيف تاكو لة هةوالَة ثزيشكييةكان ئاطادارمب–) ت ج
راست و دروسيت ئامارة ثزيشكييةكان بآلودةكاتةوة لة شيوةي ) ِر ت ج (بة راي هةمووان ريكخراوي تةندروسيت جيهاين
  . ندا دايان ئةنينناميلكة و كتيب و زؤرجاريش لة نيو مالَثةرةكةيا

ئةو نةخؤشانةي ريكخراوي ناوبراو لة وآلتاين ) تؤماركراو (ئةو زانياريانةي ئةوان بالوي دةكةنةوة بريتيية لة ذمارةي
  . تاد، بآلودةكةنةوة.. . ترةوة وةريانطرتوة و ئةوانيش كؤي تووشبوان يان نةخؤشةكان

 بآلويكردؤتةوة خةباتداي  6ةرليشواوانةي ئةو برادةرة كة لة الثةرةي هةرضةند طةرام و سةرم هيناو سةرم برد ئةو ذمارة س
  . راست نيية

   ؟من نازامن بؤضي لة كوردستان كةس ناويريت دةست بؤ سةرضاوةي نووسينةكانيان رابكيشن
  :بة راي من طرفتةكة دووانن

لةبةرئةوةي زؤربةي زؤري ئةو كةسانة بؤ ئاماذة بؤ سةرضاوةي نووسينةكاين بكات ) نايانةويت ( كةس فير نةبووة-1
  .  باش دةزانن راستييةكان دةشيوينن،خؤبردنة ثيشةو واخؤيان دةنوينن كة بةتوانان
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 و نووسينةكانيان زيانبةخشن دزن بة كوردي و بة كوريت ، ئةو كةسانةي ئاماذة بة سةرضاوةي نووسينةكانيان نادةن-2
  . وةك نووسينةكاين ئةم برادةرة

هةرضةندة من هةقم نيية بةسةر ئةو دزييةوة كة ئةوان ثةناي بؤ دةبةن بةآلم وةك ثزيشكيكي كورد ئةو مافة بة خؤم دةدةم 
. راستييةكان بنووسم و بويرانة سةرزةنشيت ئةو كةسانة بكةم كة درؤ و دةلةسة هةلَدةبةسنت وةك ئةركصكي ثيشةييانة

و بة ) تيرؤري دةرووين ( لةبةر ئةوةي كارةكةي ئةوان جؤريكة لة،للةتةكةم ببةننابيت و نامةويت بة دزييةوة زةندةقي مي
  . ثيي ياسا سزاي لة سةرة
  . تاد..  مليون مرؤظةي لة جيهاندا دووضاري ئةو نةخؤشية بووين600  من كةسيكم لةو:لة نووسينةكةيدا دةلَصت

 مليؤن شةكرةدار لة 161وا راثؤريت خؤيدا دةبيذيت نزيكةي ِر ت ج لة د 2004 ي نؤظةمبةري 10ئةوةي شاياين باسة رؤذي 
لة كويوة هينا يان خؤت زيدت  مليؤنةت 600باشة تؤ ئةو .  مليؤن مرؤ بة شةكرة دةمرن5. 1جيهاندا هةية و ساآلنة نزيكةي 

 دةرمانيشيان ثص  دةترسم،كة زةندةقيان بةريت، فيريت بترسينيت و وةك مةسةلةي ئةيدزة تا ئةو خةلَكة،كردووة
  !!! !بفرؤشيت

ئةتوانيت ثصمان بلًَصيت ئةو زانياريانةي دةرةوةي وآلت بة ض .. . يان دةنووسيت ئةو زانيارييانةي ناوةوة دورةوةي وآلت
  ؟؟؟ ؟ زمانانةي دةيانزانيت وةرت طرتوونوزمانصك لة

 . !!؟؟؟نو ئةو برؤشريانةي كة خوصندوتنةوة بة كام زمان بوة و سةرضاوةكاين كامانة
  ذمارةي تؤماركراوةكاين،) 1(  ي نيوةِرؤ00. 12كاذيري  06 .12 .2004رؤذي  WHOبةثيي مالَثةِري 

  .  شةكرةدار هةبووة مليؤن171 نزيكةي 2000 سالَي - 
  .  نةخؤش مليؤن266مةزةندة دةكرصت ذمارةكة بطاتة  2030 سالَي - 

  . شيخوآليةمليؤن شةكرةدارةي لة كويوة هيناوة واديارة سةرضاوةكةي ئةو ) 600( ئيتر من نازامن ئةو برادةرة ئةو ذمارة زةقة
  . تاد.. نةخؤشييةكة ضةندين ناوي هةية وةك قةلَةوي، دةولَةمةندي، يب كاري، حةسانةوةي زؤر: ثاشتر دةنووسيت

  . ئةري برالة ضؤن و لة ض سةرضاوةيةكةوة تؤ ئةم ناوانةت بؤ نةخؤشي شةكرة دؤزييةوة
اري ثيشوو ئاطادارم كرديت كة تؤ لنطةوقوض لة ئةيدز تيطةيشتوويت حةز دةكةم دووبارة ثيت بلَيم كة ئةجمارةش هةر ج

واديارة . شةكرةية نةك ناوي نةخؤشييةكةنةخؤشي  هؤكاريكي قةلَةوي لةبةرئةوةي ،لنطةوقووض لة شةكرةش طةيشتووي
  .  شيخوآليةسةرضاوةي ئةو ناوانةش هةر

قي تؤيةكي كلَؤلَ ناطرم كة قةلَةميكي كولت طرتووة بة دةستةوة جؤرةها نازناوي سةيرت بؤ خؤت داناوة ولة ثيناوي من ناهة
دةست بة ثشتدا ) ئةويش هيض لة ئةيدز و بطرة شةكرةش نازانيت (ضةند ديناريكدا تا شيوي خؤت ثةيدا بكةيت و مةسئولةكةت

  . بدات الثةِرةكاين خةبات ثِردةكةيتةوة
 و بة خامة رةشة ، ثزيشك و تةنانةت بة نةخؤشي نةخويندةواري كورد دةكةيت،بةآلم داخ سةد داخ كة تؤ قةمشةري بة زانست

ناشريينةكةت الثةِرة رةنطينةكاين خةبايت نةثساوي رؤذنامةي خةبات دةشيوينيت و تةنانةت سةرنووسةري خةباتيش نقةي 
  . ليوة نايةت

  :لة كؤتايدا دةنووسيت
  . تا دةطاتة بة خؤرايي وةردةطريت.. . هةرضي داودةرمان و ئاميري ثيوانةي ئةلةكترؤين شةكرة :هةميسان دةنووسيت 

دةنا لة ) سيستةمي خزمةتطوزاري تةندروسيت سويد وا داريذراوة (ئةمةي ئةو نووسيويةيت لة وآلتيكي وةك سويد دا هةية
  . ي نةبيت ئةوا دةبيت خؤي ثارةي داودةرمانةكاين بدات) تةئمني (زؤربةي زؤري وآلتاندا طةر نةخؤش بيما

  ؟؟؟؟ ناهةقي ناطرم، زياد بكاتنةسرييةكةيبة ثيي ئةونووسينانة ئةو برادةرة لة خةيالَ ثآلودا دةذيت يان بري لةوة دةكاتةوة 
  :ةر بنووسم بؤية دةبيذملة كؤتاييدا لةبةرئةوةي قيز لةو ضةند ديرةي كؤتايي دةكةمةوة نامةويت هيضي لةس

  !!!راستطؤ بن) طةرهةتانة (تكاية كةميك لة طةلَ ويذدانتاندا
  زاهري سوران. د

  .  ستؤكهؤلَم–2004 شةشي ديسةمبةري 
  : تيبيين
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