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  رةوشت رةشيدرةوشت رةشيد. . دد... ...     با قةمتاغةي ئةو برينانة هةلَدةينةوةبا قةمتاغةي ئةو برينانة هةلَدةينةوة
  

زانكؤ كورديةكان ي  دةرضوويبؤية بيحيكمةت نية نةوة، لة زانكؤوة فيربووين كة بيدةنطو ترسنؤك بني
بة رؤحيةتو ئاكاري كةسيك دةست بة ئيش دةكات كة ،  ئيداري وثراكتيكيةوةكاتيك دةضيتة ناو ذياين

ئةم حالَةتة . جطة لة موضةخؤريكي شةرمن هيضي دي نية) ئةو (ئيدي، ) ثياوي مالَي خؤي (لَينثيبدة
طةندةلَيةك لة قوتاخبانةكانةوة ،  ووالَت ناوةتةوة كوشندةي لةناو دامو دةزطاو دائريةكاينيطةندةلَيةك

دةكاو لة كؤالَنةكان تةواو دةيبدةكاو لة ، دةست ثيلة نةخؤشخانةكان دةستثيطؤِرستانةكان تةواو دةيب ،
دةكاو لة بازاري ضةك و سةنطةرةكاين خيانةت و مةرطدؤسيت تةواو دةيبلة دادطاكانةوة دةستثي ،

و بة مةترسيةكي كوشندة بؤ سةر ذيان تةواو دةيب طةندةلَيةك كةلةناو ذيانةوة سةرضاوة دةطري .  
تؤ بلَيي لةم ووالَتةدا ، ) ك راسيت نوي هاتوةكايت داهيناين كؤمةلَي (:مةريوان وريا قانع دةنوسيت 

، سةير نية لة نيو ئةو هةموو كةنالَي راطةياندنة.. ؟ ثِرؤذةو خةمي داهيناين راسيت نوي كةي دةستثيبكات
كؤمةلَبك كيشةو طرفيت حةساس ، لةنيو ئةو هةموو رؤذنامةو طؤظارو دةزطاي ثةخش و بالَكردنةوةيةدا

كةسيك نية قةمتاغةي سةريان الدات و ، دونيايةك برين هةن؟ ةس باسيان ليوة ناكاتخراونةتة الوةو ك
   ؟  ناويان ئاشكرا بكاتيبؤطةن و خويناو

 ئةوةي من مةبةستمةو دةمةويت روونتر قسةي لةسةر بكةم بواري تةندروسيت و كيشةكاين و 
و بيتةبريرة ئةو هةموو فةسادة بةالمةوة سةير. ثةيوةنديةكانيةيت بة ذياين طشيت تاكي كورديةوة

 تةندروسيت خراونةتة ثةراويزةوةو دةنطيكي رةخنةطر طةورةيةي ناو نةخؤشخانةو بنكةو مةلَبةندةكاين
  . نية قسةيان لةسةر بكات

دةيان خيزان هةية دةبيتة قورباين كةمتةرخةمي ، ) بةهةلَة دةمريت (خةلَك هةية لة نةخؤشخانةكان
) عيادة (سةدان نةخؤش هةبووةو هةية رؤذانة لة بيمارستان و نؤذطة، يتايف ساخلَةمحكومةت و كاديرو س

  ؟ كةضي كةسيك نية بلَي بؤ، ودةرماخنانةكاندا رووبةرووي طةندةلَي و خةمسارديةكي كوشندة دةبنةوة
دن جلَةوي بةِريوةبر) لةطةلَ ريزم بؤ بِروانامةي هةنديكيان (كؤمةلَيك بةرثرسي ثريو سةلةيف

وئاراستةكردين بواري تةندروستيان طرتؤتة دةست و ضؤن حةزبكةن وبة ميزاجي كوردةواريانةي خؤيان 
كةضي هيزيك نية سنووريان بؤ دابين و رؤذ لةدواي رؤذيش ، مامةلَة لةطةلَ ئةم بوارة هةستيارة دةكةن

وةك زؤربةي ، يت سياسيشدةسةالَ. مةملةكةيت دةسةالَت وطةندةلَيةكانيان فراوانترو ثتةوتر دةبيت
تا ئةو شوينة ئاطاي لة بواري تةندروستية كة لةطةلَ ئيمثراتؤريةت ومةبلة ، بوارةكاين دي

تاكِرةهةنديةكاين ئةودا يةكانطريو تةبايةو هةميشة ئيش بؤ ئةوة دةكات كاديرةكاين تةندروستيش وةك 
وةك هةموو تاكيكي ناو كؤمةلَطا ، وةك عةرةبانضيو ضةكداران، وةك ئةندازيارو بازرطانان، مامؤستايان

دةستةمؤو شةرمن بكات و بيانكات بة كؤمةلَيك داهؤلَ بؤ بةريوةبردن و دريذة ثيداين يارية 
بةداخةوة دةسةالَيت سياسي ئيمة دةيةويت بواري تةندروستيش وةك زؤربةي اليةنةكاين . عةجايبةكاين

ئةو دةخوازيت هةموو هةلَسوكةوتيكي ذياين ئيمة لةذير رؤشنايي و لة خزمةت ، ذيامنان بينرخ بكات
  . بةرذةوةنديةكاين ئةودا بيت
يان زاتيكي عةشايةري بؤي هةبووة لة بنكةيةكي تةندروستيدا بة هةوةسي ، زؤرجار بةرثرسيكي حيزيب

 دةنطيك يان يبيئةوة، كاتخؤي سوكايةيت بة ثزيشك وكاديرةكاين تةندروسيت وبطرة نةخؤشةكانيش ب
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بةرثرسيك يان ثياويكي خاوةن شان وشةوكةت . ياسايةك جورئةت بكات سنووري بؤ دابين وسزاي بدات
بةشيكي زؤري حكومةت دةكةويتة مشوور خواردين وبةيةك دوو ، نةخؤش دةكةويت يان زامدار دةبيت

ثؤر دةطةنة سةري و بةشيكي زؤري تةلةفؤن لة وةزيري تةندروستيةوة تا باشترين دكتؤري ثس
، لةكاتيكدا دوورنية سةدان هةناسةي هةذار بكةونة مةترسي لةناوضوون، خةستةخانةكان سةرقالَي دةبن

طةضي جطة لة ئاوِردانةوةيةكي سارد شتيكي دي ، سةدان جةستةي شةكةت بكةونة دلَةِراوكي وئازارةوة
  . بةديناكةن

بةتايبةت ، لةاليةك وةزيفةي رؤذنامةو ميدياكاين راطةياندنة، يةقسةكردن ورةخنةطرتن لةو طةندةلَ
بةالَم لةاليةكي ديكةشةوة ئةركي ئةو نةوة نوييةية كة ئيستا لةناو نةخؤشخانةو دةزطا ، سةربةخؤكان

ضيتر رازي نية بةلَي ، ئيداريةكان كاردةكات وضيدي رازي نية لةذير ئةو سيبةرة قورسةدا هةناسة بدات
ةدوبيال بؤ عةقلَة ثريو ثةككةوتةكاين ناو دائريةكان بكات و هاوبةش وشةريكي طةندةلَي وهةلَة وئةشه

قسة كردن وهةولَدان بؤ طؤِريين ئةو واقيعة تالَة ئةركي ئةوانةية كة تيدةطةن . كوشندةكانيان بيت
ية فةوتاين مرؤظيكي ئيشكردين ئةوان لةطةلَ ذيان ودواِرؤذي ئينسان دايةو هةموو كةمتةرخةمييةك دوورن

  . ليبكةويتةوة
قةمتاغةي هةندي لو برينة بؤطةن بووانة هةلَدةمةوةو ) نةشتةريك (من لةو ستوونةدا هةولَدةدةم بة

هةولَدةدةم بة هةندي لة ثةيوةندية طرنطةكاين ناوبواري تةندروسيت و بةشيك لة ، واالَيان بكةم
يطةي زجنريةيةك نووسني هةولَدةدةم باسي شوينطةو بةهاكاين لةِر، كةموكوِريةكاين ئةم بوارة دابضمةوة

هةروةها باسي هةندي لةو حالَةيت كةموكوِري ، نةخؤش بكةم كة ضؤن لة هاوكيشةكاندا ثشتطويدةخريت
هةندي جاري ديش خودي ، هةندي جار دةسةالَت و، وكةمتةرخةميانة دةكةم كة هةندي جار ثزيشك و

، هيوادارم ئةم ستونة بتوانيت بةشيك لة حةقيقةتةكان باس بكات. بةرثرسن يينةخؤش وكةسوكاري ل
ـَت   . يان بواريك بؤطوتين حةقيقةت بِرةخسيني
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