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  یی  ریمان محمد گهریمان محمد گه  ندازیار نهندازیار نه  ئهئه... ... ؟ ؟   دایهدایه ئاستی پویست ئاستی پویست   کوردستان له کوردستان له   بواری پزیشکی له بواری پزیشکی لهتگوزاریتگوزاری   خزمه خزمهئایائایا

  
  

مانیا   ئه نۆشدارانی کورد له) پزیشکانی (ی ه ندامانی کۆمه  ئه ندک له  هه به وت چاوم که
  کرد که یان ده وه ی ئهتبین موویان هه ردانی کوردستانیان کردبوو  سه م دواییه  له که

 زگاو ده  تا وه کانه خۆشخانه  بینای نه له می کوردستانر کانی هه هندروستی زگا ته داموده
کی هونه موویان له هه کانی پزیشکی رهئامم  به،  دان باشیان زۆرندی ری مام ناوه  ئاست
   جگه وه واو ئه پرساوتی ته ل کردن به ست نه وازی کارو هه ش  له یه کی زۆر هه مو کورتیه که
ر  سه  لهرکی قورس با  و بۆته یه رنی هه ورکی زۆر نه  ده  ماددی کهبواری چاوکردنی  ڕه له

بۆ زیاتر   و بواره ندانی ئه  کارمه ن بکی زۆر له الیه  له خۆش که ندروستی نه حیسابی ته
  . کرت و ده هی پهسی  ندی که وه رژه به

  بازرگانی پوه کی دروست و یاسایی یه هر بناخ سه  له  که هیچ شتک نیهر  سه  الری له
 وه  ناو قابی بازرگانیه  ناچته بت که ندروستی نه نھا بواری پزیشکی و ته بکرت ته

  کات که ڵ زانستک ده گه وت له سوکه  هه یه ی کارکی مرۆڤانه وه  له  پزیشکی جگه چونکه
خۆن   نهن و سوندی پزیشکی هک نهواو   ته و خوندنه تا ئه،  و بواره  ناو ئه  خۆیان بخزننه پی یاسا بۆیان نیه ه بکاسانی تر لی نازانن و

 تا و وه تیه  زایین نوسیویه ر له د ساڵ به  چوارسه ر له یۆنانی به تی  تیایدا باوکی پزیشکایه کهبرت  ناوده) هیپۆکرات ( سوندی  به که
 تیایدا   بخوات که هو سوند بت ئه بکات ده) یدلهال (رمانسازی  و دهکاری پزیشکی ست به ی ده وه ر له سک به رکه کرت و هه هد مۆش پیاده ئه

   هاتوه
  نداکان که خواوه) موو هه ( خۆم به سوند ده

  . کاری و زیان باستی خراپه مه هنم به کارنه رمانک به رگیز هیچ ده هه +  
  . ری سه م بۆ چاره شی بکه  توانادا بت پشکه م و چی له خۆشک بکه موو نه یری هه کسان سه  چاوکی یه به +
  . ن  کاربکه و بواره وت له یانه ی ده وانه کان ئه وه  بۆ نه وه  بیگوازمه وه ته مانه  ئه  به مه  هه ی که و زانسته ئه +
 . م که  پشکنینی بۆ ده خۆش بپارزم که کی نه موو نھنیه هه + 
ن   الیه  له ی لھاتوه رگرتنی بوانامه شکی وه راسیمکی یان به کوو مه نھا وه  ته  دیاره و سوند خواردنه  ئه ی داخه ی جگه وه م ئه به
 کادری   که وه  تر ناگرته کاسانی  و سوند خواردنه  ئه ی که وه ڕای ئه ره  سه وه ئه. وان ککین له ش یه  ئمه ت که النی ڕۆژهه  گه ندک له هه

 ویژدانکی   له نهدو سوند خوار ر ئه گه  ئه چونکه. ) بیینگالمعاونین ال ( تا هاوکارانی پزیشکی وه  برینپچه ر له ندین هه پزیشکی مام ناوه
 دروستکردن  فرتوفل له  ی که وه ی ئه  ڕادده اتهناگ رمان خۆش و داووده  نه ندی و بازرگانی کردن به وه رژه رگیز به  هه وه ره  ده  بته وه وشه ب خه

  . رمان بکرت و فرۆشتنی ده
کی  ند کامرایه  چه به  تیایدا ریانھنابوو که ده سی ئن ئن فزیۆنی له نووسکی ته ند ڕۆژنامه  چه ل که سه  ڕپۆرتاژکی زۆر ترو ته له

  یان له و چوونه ت ئه به هه. ن که دروست ده هیندستان  له ی نایاسایی و نھنی  شوه بهرمانی پزیشکی   ده که ڕان گه  ده و کارگانه  له شاراوه
و  ی ئه  که زۆربه ی داخه زۆر جگه. ی بازرگانی فقه و سه رمانی زۆر  بیانووی کینی ده به کان بوو ن کارگه تاندنی خاوه ه خه ی هه شوه

 کان پسوول و تابلته  که شیان له ی ساخته ندکیان مادده کوو هه بوو به ردیان تدا نه و ستاندهندروستی  کانی ته رجه ر مه ک هه نه  کارگانه
ند هلکی   چه  به و کارگانه می ئه رهه من دنیام به. !!!باشیری بوون چ و ته ی گه نھا مادده ندکیان ته  هه ک که یه شوه کرد به ده) بوبح(

 ک یان یه وه  ڕاستیدا هیچ لکۆینه  له چونکه. !! وروپیه  هی ووتکی ئه نووسرت که ریشیان ده سه دستان و له عراق و کور نه گه  ده شارراوه
ن خۆیان  هک مان کارده شی سانسۆری ده  به ی له وانه  ئه وانیه  و له رمانانه  ده و جۆره م هاتنی ئه رده به ست له ربه  به  ببته  که سانسۆرکی وا نیه

  وه کی ساخته یه رچاوه  سه  له رمانک که  بتوان ده  که نیه هز وتوو به  پشکه نده وه زگای گومرگیش ئه  ده الی ئمه رمان بن و له نی دهبازرگا
که )  النوعیه  رهگ التقییس والسی دائره ( شمان نیه وه زگای پشکنین و لکۆینه ها ده روه  ههم دابنت رده به ری له مپه بت ئاشکرای بکات و له

  .  بوونی دادزران خی دامه بایه هم ب پشووتر ئاماژه نووسینکی ترم له
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  مه ئه، ی که  زانستیه ر ڕووه سه  به  زاه که  بازرگانیه ڕووه تیایاندا  کانی شارن که په  گشتی و الچه رمانخانه ش ده گه  زیندووترین به
موویان  ر هه گه ئه م  بهوه نه  بکه رمانخانه ده  پی یاسا  بهیه رمانسازین و بۆیان هه ووی کۆلژی دهرچ  ده ی که وانه کی تر ئه الیه ک له الیه له
بت  ربۆیان نه  هه یه وانه  له سانک که  که وه ته وه رات ده کۆنته  یان به که کانیان یان ئیجازه رمانخانه زۆریان ده ره ی هه زۆربه وا بن ئه نه
جۆر و  چاوکردنی ب ڕهرمان   ده و فرۆشتنی هنان ریکی بازرگانی کردنن به یان خه  خۆ به چی که بت وان نه ی ئه شهیپن و  کاربکه وبواره له
  . ) بزانرت  یه له سه و مه ڕاستی ئه ی  ڕادده وه تا له ۆ لکۆینهک پکبھنرت ب یه  لژنه م ڕۆوه با له! ( ی دروستکردن هچاو سه
ردانی   سه  تۆمار بکات که و ناخۆشانه ر ئه سه ک له موو زانیاریه  هه  که ناوه ری دانه ئامرکی کۆمپیوتهک  یه  هیچ عیاده  دکتۆرک لهچهی
 چاپکراوی بدات  ی به که  ئاسانی ڕاچته  یان بتوان به ر هاتوه سه و چی به ت و چۆن بووه  پشوو تر چی داوه ی بزان که وه ن بۆ ئه که ده
نھا  ش ته بت و ڕاچته ری هه کۆمپیوته ی که  عیاده  لهموو پزیشک پویست بت  هه رج که  مه کرته بۆچی نه(.  وه واوه  زانیاری ته به

  . ) گشتی کی پزیشکی فۆرم  لهوتوو ووتانی پشکه موو کوو هه چاپکراو بت وه
رک  به خۆشک بۆ الی موخته  نه ی که و دکتۆره ئه  شن واته کان هاوبه ل دکتۆره گه  له ی که وه  له جگه کان ره به  زۆری موخته ره ی هه زۆربه
کانیشیان  حسه  فه کانیشیان واته پشکنینه. !!!!!!گرت رده خۆشی وه  نه له  که ره به خته و م  که یه  هه یه و پاره له)  هح (شکی وا به کات ئه وانده ڕه
تیڤ و   پۆزهن دوویا یه وانه ر له به  الی پنج موخته ببرته ی مالتا حسی حومه خۆشک بۆ فه  خونی نه بۆ نموونه. ستیار نین واو و هه ته

  ڕیان پیان نیه  باوه  چونکه وه نه که  ده خۆش دووباره  نه  به حسانه و فه ند جارک ئه کان چه  دکتۆره شه بۆیه هه! !!!!!ربچن تیڤ ده سشیان نگه
مو کورتیان   زۆر که و بواره کانی ئه  شوازی کار و ئامر و کادیره مانه ڕای ئه ره سه. !شتی تریش بت کا باسمان کرد ر به بت له ده  و دیاره
  .  یه تدا هه

  نھا له چۆن ته ر نا گه کرت ئهاخ بت و هیچ حیسابک بۆ منداڵ و دایک و خزان ن هب بای بت زۆر  ده دیاره ی مندابوون خانه سته خه
می و  رخه مته نجامی که  ئه  دایک بوون له کاتی له  لهیان قاچکیان ستکیان د منداک ده ند سه چه ی دوایی و سانه  لهویر شاری هه

کان   دکتۆره ه و تاوانان  له رپرسیاره بت چ ناوکی تری ل بنین ئایا ک به  تاوان نه وه ر ئه گه پرسم ئه  من ده باشه  ت کراوه قه سه زانی نه
  . ! یه خانه سته و خه کانی ئه یان مامانه

م پاش دوو ساڵ کچکی تریشی بوو  به  ریشی نیه سه  و چاره ت کراوه قه  سهی که هکوڕ ستی دهزانی کاتک ران بوو  باوکک زۆر زۆر نیگه 
ی مندالبوون  خۆشخانه  بوات و نه یه و شوه ر کار به گه ئه ! ت کراوه قه سه  وه  هزه به ڕاکشانکی   به وه زانیه نجامی نه  ئه مان شوه له هه هب

ر  سه  بار له بن به ده ت و قه موویان سه  هه بن که ک دروست ده یه وه ند ساک نه  پاش چه واته تکردنی مندای کورد بت که قه نھا سه ته کاری
  . ڵ کۆمه
  وه بت و ئه کاری ده شته نه ت پویستی به پشکنین و به بت چ ژن چ پیاو هه تووش ده) بواسیر (سیری کوو مایه کی وه خۆشیه کک نه  یه که
 ڵ گه ی له وانه  ئه وه کاریه شته ادیرانی نهن ک الیه  له وه داخه چی زۆر به  که ک یان شتکی نائاسایی تدا نیه نگیه  هیچ نه وه  ڕووی زانستیه له

ن  که خۆش ده نه تی رامه ی که  ئیھانه یه و شوه فزیۆن و به له  ته  ناوه لیاته مه و عه ناویان له ن ده نجام ده ئه  خۆشخانه  نه  لهکه کان کاره دکتۆره
  . !!!ن که کانی باس ده و نھنیه

 کاتک  خۆش تۆمار ناکرن بۆیه  نه درن به کرن و ده  ده ی که رمانانه حس و ده و فه ڕزگاریش ئه ماری و کۆکوو کانی وه وره  گه خۆشخانه  نه له
 وا دیسان ر بشزان ئه گه  یان ئه و نازان چی بۆ کراوه ی پش خۆی نیه وانه  ئه گۆڕدرت ئاگای له دکتۆر ده یان  وه گوازرته خۆش ده نه  که
تی  تایبه  به وه بته  ده ندان جار دووباره  چه و کاره  ئه یه وانه جا له، کراون  یان تۆمارنه ست نین رده  به  چونکه وه کاتهبۆی ب بت که جبوور ده مه
  .  نه یان درژخایه که خۆشیه  نه ی که خۆشانه و نه له
   

  ستۆیه  ئه خالقیان له تی و ئه زنی موۆڤایه لک مه کی گه لپرسراوتیه  و بواره ندانی ئه کارمه موو ها هه روه پزیشک یان نۆشدار یان دکتۆر هه
  ی که ته و خزمه  ئه  پویسته بۆیه  یه زۆریان هه لک رزو پزانینکی گه  وه رمیشه تی هه حوکمه ن  الیه  ولهواری ی کورده  کۆمه و له
 چاودری شوازی کارکردن و  تیش پویسته و حوکمه بت  وه و ڕزه و لپرسراوتیه ئاست ئه  له وه مه نی که الیه ن به که شی ده پشکه
  . کان دابنت بۆ پشلکاریه سنوور  بکات ودیسپلین و و بواره ندانی ئه وتی کارمه سوکه هه

  . س و به ندی گشتی نووسراوه وه رژه ستی به به  مه نھا به  ته و نووسینه ئه/ تبینی 
   
  


