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ب 
 مه رگه س مه رگه سیووشا
  

 نه دا؛ ھان له کهی جی ته ندروستیکخراو ریانه ی سالیرتۆاپڕ یه پ
 HIV" Human immunodeficiency"دزی ئایشۆ نه خیسۆریاڤاند که یگه یرا

virus"که هه  ،ڤۆ مری به رگریالوازه ده ر ییشۆ ئه م نه خیشانه ی نیگر
که  ،نهیه کوشنده بوویی شۆ ئه م نه خین که س تووشۆیمل 44 ھاندای له جۆ ئه م.ده خات

 مه رگدا په یڕ له چاوه ..زراوه ته وهۆ نه دیر چاره سه ۆک بره ده رمانۆچ جیستا هتائ
رپه ۆن کۆیه؛ که دوو ملیر له وه دای سه . ته مه ن ده که نیبووه کان دوا ساته سیله قاژ
 هه ره شه یتاوانن له م مه رگه درنده که ب! ک بووبنیسه وه له داۆریاڤ ئه م یگربه هه 

   .ده کاتان لیت منالیانی ژی

یشا  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ... دزدزیی ئ ئییاتات

ستاش له  و تائی ئاشکرا بوونیدوا ،ت ده چڵست سای بۆه بیه کوشنده یی شۆئه م نه خ 
که ، نین ی چاره سه ری ووچان بیکمه تشکه وتوو خاوه ن داراکان له هه ته پوو

 قه یۆاسته وخڕ یکت و بکه ونه هه و ته رخان بکرۆ بی پته وی ئابووریکتوانا
چ نه بیا هه ر هی ..یکردنۆچپ له بیریشگ  له ئارادا یشانه کانی نیوبوونه وه 
   .تریبگ
 ده ی نه گونجاو و گوماناویکۆریک چمه ۆ کۆب ،رسهیاڤ ئه م یدا بوونی په یتنۆ چیۆه 
کس  سی جووتبوونیه له ئه نجامدانی گوا.کنۆ ناکیژربیش و ژۆ هڵرنه وه؛ که له گه گ

ا هه ی . گرتووهیت؛ سه رچا وه دابیووڕقا یه فر ئیشوه ریله ک ،موندای و مه ڤۆوان مرله ن
 ئه م ی سه لماندنیاستڕن ئه گه ر ۆ چ.ته وهوا ناگرگه بره که جۆ له م جیکۆریر چ
موندا یه له ناو مه ییشۆ ئه م نه خیژه ڕستا ه تائی ده بواۆ خ..تدانر پیکه دانۆریچ
ک له ه کیکه له  ،هی ئه وه هه یچوونۆر و بیم ب به .ت سه ندبی په ره ڤۆتر له مرز

 یکردن کارلیکردنه وه ی تاقیله ئه نجام ،کای ئه مریه کگرتووه کانیته  وویگه کانیتاق
 یسه و له دواۆریاڤ ئه م ی دروسبوونیۆته هۆب ،نده وه ردای به سه ر زیاویمی کیماده 

ته سه بگوازرۆریاڤ ئه م" ر و من " ی جووتبوونی ئه نجامدانیله ماوه  ،یوبوونه وه ب
زووتر و  ،کادایش له ئه وروپا و ئه مریکس سی ئازدیۆ به ه.. بگرنه وهیه کتریوه و له 

   .ت کرد بی ته شه نه ییرااتر به خیز
 یک کونجیله سه رتاسه ر ،نه ر مه رگھیه شه ڕ بکوژو هه یکزته هۆ بۆ ئه میکه چ 

   . هه زاران که سیته ناو دۆ خستیک سامنایکه و ترسیو داله شا ،ایدون
ستا ئه گه تائ! هی به دواوه یشیئابرووچوون ، مردنیاڕ سه ره یتژهه ۆڕ یتانجا له وو

ره و له ل ،ه وهییایینم به دبه  ، نه گرتووهی کوردیڤۆ مری ملی گشتیکوه  به شیرچ
 یک سووککردنه وه اده ڕاژئاوا تۆڕجائه گه ر له ! هییز ن تاک و ته راش دووره په رێو

 هه ر چه نده ئه م .تت ئه مه ش به رچاو ناکه وژهه ۆڕ له ..تده کر لیباره که 
   .دا نه کردووهی له چاالکیاوازیه و جییونه ته وه سه نۆریاڤ
 یوپاگنده  و پی سه ربازیز هیڕخوی سۆ بیبه تی تایانه بودجه یزه کان ساته زلھوو 
هه  ، ئه م کاره ساتهیووڕ له یم که مته رخه م به .ته رخان ده که ن ،به ج نایایدیم

   .ده نگهاش بیدیتا م
 ..هی له به رده م بووایشگر پیکزئه گه ر ه ،ا ته شه نه ناکاڕۆن له خۆیچل وچوار مل 

 یک ئه گه ر چاره سه ر.ی مامناوه ندیکت وویراتره له سه رژمین زۆیچل و چوار مل
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 مه زانه ی به دوور..تسه نه کرۆریاڤ ئه م یکردن له ناو چوون و بنبینه وه یزۆ دۆرا بخ
  ! نانانھی به ژییتاۆ کی سه ره کیۆته هکه نه ب

 ناو ی سپیکه ۆ خر.ته وهت و ده گوازریندا ده ژنج و خویسه ته نھا له ناو لۆریاڤئه م  
به رامبه ر هه ر  ، له له ش دروست ده کاتیگر به ریزکه هۆت که ئه م خرن ده کوژخو

   .تکه به ره و له ش د ،ه کییشۆنه خ
وبوونه وه تر ب زیشتن نه هۆب ،تپرسراو له سه ر شانمان ب که وه ک ئه رکو لیئه وه 

 یاری و دووباره ووشیبه ئاگادار ،مان و ده ورو به رۆ خیزپارۆن خیه که تابتوانی ئه وه ی
 یڕ تاچاوه ..رتر ته شه نه نه کاتۆ له وه زچ نه بیتا هه ره ، دژگهینناو به کاره

   .یه کجاره کی ی چاره سه ریموژده 
  


