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  ۆۆ کار کارییباوکباوک.. ..  . .!!  ستهسته  بهبه   ال مه ال مهییتت  ههییااڤڤ مر مرییانانییک ژک ژسس  ر کهر که  هههه/ /   ۆۆبب

م
  
 یش به

  هیۆب !ردوون دا  گهیکان کھاتهر پ  سه  به ه زایشۆهزروه . سه دده ه موقیکنی کائڤۆر
م  ز ئهی ئازیر نهخو .تزراو ب پاری ماف ستهیو وپیی زه ک به  نه زهڕ یاوی شڤۆمر

ن یختتر ر سه  سه ک لهک هیر   سه  له کورته یک هی ناسهوه پ تهینخوی  دهی ته بابه
ـ Thalaseamia{ێوتر  دهی پی که هیشکی پز  ناوه  به که )یسورا (کان  ماوهۆ ب هییشۆخ نه
   .ینم خو کهواتا } مایاالسس

  .م که هی

 یکان هیاری زانی  پ به .ن خوی ه مهۆ کیکان هییشۆخ  نه  له کهرۆ ج هییشۆخ م نه ئه   
 یر  سه وه استهڕ  ناوهی سپیایر  قبرس و دهی  ناوچه  له هییشۆخ  نه رهۆم ج ئه یناس مهۆک

 یب ره  عهیتانوو  لهش راق وبهها ع روه هه .ت باشوور بهیتا به ،و کوردستان ره به  و داوه هه
 تا ی سپیایر  دهیر وروبه  دهیتانرو وو س رمه گه یتانو وو  مه ئه . ندوه  سهی نه شه ته
لدم افقر  (ێوتر  دهی پیب ره  عه ش به هیۆر ب هه!  .نننا  ده وه رده و ده مئه  ده به  ک هی ادهڕ

   .) البیص المتوسطامن بحر
  ؟!! هی نیبوون روپاۆئ یتان وو ک لهرۆچ جی ه  به هییشۆخ م نه  ئه  باسهیاوی شی وه ئه 

  ::ماماییاالساالسسس  ییششۆۆخخ   نه نه   توش بوون به توش بوون بهییتتییننۆۆچچ
  ک لهک هی . .. ب  تووش دهی منا ر به  هه که شهۆخ و نه هی یسورااتر ی ز هیشۆخ م نه ئه
واتا ژن  . هی نه خزمیواج زه ی له سه مه،  هیشۆخ م نه  تووش بوون بهیکان هیک ره  سه کارهۆه
 کاری ش دان به  نهیش گرنگ وه  له جگه .دا }زاۆزاـ پورزاـ خاۆئام{وانی ن ا شووکردن لهینان ه
و ژن و  ان ئهی  هڕوو کچ و ک ا ئهی ئاێو رکه تا ده ،واج کردن دا  زهی کات ن له خوی) فحس(
 یک هی گهی تاق ن له خویکاری ش رووره  زه هیۆب . ک گونجاوه هی ۆان بینک خو هی ادهڕ تا چ  اوهیپ
   . وه زانه خینان وه که پیتا ره  سه ر له ت هه بهیتا به، ێنجام بدر است و دروست ئهڕ

  ::ماماییاالساالسسس  ییششۆۆخخ   نه نهییکانکان  رهرهۆۆجج
م  واتا کهجر یما ماساالسی< م که هی یرۆج:  هی هه یرۆ دوو جن هییلمی عیۆ خۆما بساالسی

   . وره ا گهی قورس ینخو
ک ڕ جار وا ێند هه .ان بچووکی سووک ینم خو واتا کهنر یما مایساالس <م  دووهیرۆج
 یرچ هه!  .یت هی که  قورسه رهۆ جی گروپ رله هه . هیان هه یشی) طوس (راست  ناوهیرۆ جێ که ده
  وام له رده م به به . هین ن خو ان بهییستیو پ که  سووکه رهۆواتا ج  ره نهیما ی گروپ له
 .ن خوان پی ،ڵرماۆ نیسان  کهی ئاست  ناگاتهینش خویت قه . ارهی دینم خو ان دا کهیمایس
  تا س فته ر دوو هه وام هه رده  به مه ئه،  که  واتا قورسه جرهیما یرۆ ج  لهیرچ م هه به
 .ێبواسر  ههۆ بینکردن خون ت خویت بهی تای که هی   لهب ده .ێو  دهین خوێ جار فته هه
 یتووش،  کردنهن تو خو  لهێ دوا بخریشیۆ خی کراویاری دی کات ر له تا گه هه!ێمر ن دهیگ ئه
  که  توش بووه سه م دا که  کهیک هی  ماوه له .ب  ده  جومگهیوسان سک و هه ئیو کردن هه
  ! .ێمر ش دهیت و پاشانچ ک ده تیچاورو   سهیرۆکید

  ::ماماساالسیساالسی  ییرر  سهسه   چاره چارهییتتییننۆۆچچ
  :هی ما ههساالسی ینم خو  کهیر سه  چارهۆ ب گا چارهدوو ر

 یکر سه ش چاره مه  ئه که .یۆ خین خوی گروپیرۆ ج له) کردنت (نیواس  ههۆن بخو:م که هی
ک  هی ادهڕ تاۆم بان باشتر بی  هی که شهۆخ  نهین مه  تهی وه ژ کردنه درۆر ب و هه هی یکات
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دا یۆ خی کات م له ک ههرج مه ش بهیو ئه!!!!  .ک هی  ماوهۆ مردن ب  لهیت هی وه دوورخستنه
   .نکاربھ به .Desferal 500mgڵرایسفید یرز ش دهی و هه مت بدری که نهخو
شتا ن هی ناویت ژههۆڕموو  و هه  مه ئیت وو ستا له و تا ئ هیی کاتیکر سه  چاره مه ئه
  ت و له ب ر دا گه رهل!! .)الجیک ع  نه گوالجه (نھا ش ته وه  ئه که ،  باوه الجهی ع رهۆو ج ئه
   ئاسن لهی ژهڕوا  ئه ،ێکر  نهۆ بی هیرز و ده ش ئه که کردنهن تو پاش خو که نه خوڵ گه
  به .ێگر ر ده نگه  له و ئاسنه  ئهڵ و درو سپ  جگهینکا  ناو خانه و له وه تهب رز ده شدا به له
 ی  مادده  که ئاشکراشه .!! نه خویکان  مردووه کهۆ خیستانڕۆ گیۆخۆ ب دا کهسپ   لهیت بهیتا

   .ن خوی ه مهۆ کیکان نھره نزو کھاته پ  له کهک هی) Airon (ئاسن
کار  ان خراپ بهی ینانکار ه م به هان کی ینانه کار نه  بهی ئاکام ش لهۆخ ر نهۆر جارو زۆز
  گاته ت و تا کار دهب  ده وره  گهی سپ  که شهۆخ ن نهینیب ده  داڵرایسفید یئامپو ینانه
 .ێ بدرێ و فێندرربھ  دهی که هسپ و ێ بکریساب  قه وه هییر هه ورامیتاه .دن  هی ال  لهی وه ئه

 یو ئامپول  ئه رنجه  سهی  جی وه ئه . هی یی ناچاریکر سه  چارهیۆ خۆش ب وه  ئه ؟ که!
  نھا له کو ته به!  . وه هدیر وه   لهێ دهشکر ت و نهنرکاربھ به  وه  سمته  لهێکر  ده  نه هسفراید
  که هرایسفید  چ سوود لهی ه که شهۆخ  نهب ر وانه  گه چونکه . وه ته بهی تایمپ  په یگاڕ
  ! .ێرناگر وه
  م له به . هی  ههیمان سل  له کوردستانیماساالسی ی ه مهۆک ی شخانهۆخ  نه له  مپه پهو  ئه
  مه دییش دوا وه  ئه که .ێو ستان ناکه ده ژاران و دووره  ههیر منا  به مه  کهی وه ر ئه به
   . .. یر سه
 ی گشت به!کردنن ت خوۆ بێڕۆگ  تر دهیکشۆخ  نهۆک بشۆخ  نهی سته و جه  نسبه ارهید

 یاتریت زش ب وره تا گه ،ێو  دهیننگ تر خو مترو دره ت که بڵ تا مندا که تووش بووه
ن  س هه  کهێند  جارو ههێند  هه  کردوهکم پ هی ه  ئاماژه تاوه ره  سه کو له م وه به . ستهیوپ
  هیۆب . م باشتره  به  گرانهی گروپ ر له ش هه رهۆو ج  ئهیر چ گه ئه ، تووش بوونه طوس  به
ه ی هه یجابی ئیت هیی خاس مهۆش ک وه ئه: خوالسه .ێندرم خه ده) mellan (ند ناوه به
 دا یوخسارڕ  ما لهساالسی یکان شانهیمتر ن  ـ کهێو  دهیننگ تر خو مترو دره که/  وانه له
   .  باشترهی هش و نماوجوو ـ نه .تو که رده ده
 چ ر نهی ب شمان له وه  ئه چونکه . و باوککیک دا هی ادهڕو تا هما  بنهۆ ب وه تهڕ گه ش ده وه ئه

ما یساالس{  و به هی ش دا  له ان لهی مایپالپ  ک له هی ژهڕ یۆ خۆو ب که هیر  هه که داک و بابه
ان ی دووگی کات  له که کهیر جار داۆم ز به .ێ ناوین ی خو  که هی رهۆو ج ئهو  ناسراوه} ر نهیما
   له ما کهساالسی ی مه  که ژهو ر ن ئهینیب دا ده رهل .تب ست دهیو پین بوون دا خوڵان منای
   کهی رهۆ ز ژهڕو  هئ  کاته ده =  هیدا هه  که  باوکه  له  کهی مه که ژهیڕو  ئه+  هیدا هه  که کهیدا
   .! .ما ماجرساالسی یرۆ ج واتا له . دا دروست بووه که ه منا له
 :ن  دهی پید سو  به کهجر یما= ر نهیما+ر نهیما:یکی و ماتماتیکیزی فیک هی له کو موعاده وه

Thalassemia Major ان یblodsjukdom. نیڕ  شهیش ئاکام وه  ئه که وان خکان و  هیی سپ کهۆ
کان تا   سووره کهۆن خنن و ناهشک کان ده سووره، کان هیسپ . نه خویکان   سوره کهۆخ

تر یت و ئب  دروست ده زعه و وه ش ئه جهیت نه .ن دروست ببن تا خوی بوون بژڵ کایئاست
ر  ر هه گه مه ،تک دا ببر ما  هه ت ولهو ک بکهس ر که ر هه  به هیشۆخ  نه رهۆو ج ئه

  شدا به مهی ئی کورستان  له هییشۆخ و نه  ئه وه داخه  به که! . بگات تی حا  لهی که رده هاوده
  وهییشۆخ و نه  کوردستان به ک لهمندا800تا 700 ی کهی نز نگه هڕو  کردووهی شه  گهیواو ته
  ! .نبنا

  
  دسو/ ۆکار یباوک
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