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  رةوشت رةشيدرةوشت رةشيد. . دد ...  ...  لةنيوان ئايني و زانني دا لةنيوان ئايني و زانني دايي ثزيشك ثزيشكييهوشيارهوشيار
 
   دووةميبةش 

 ي وئيعالميةي ثزيشكيدا ئيشكردنة لةناو ئةو دةسةالَتة ئيداري ئايني لةناو بوا ئيشكرديني سييةمئاسيت
حكوميةكان و غةيرة يو دةزطاو ريكخراوة حكومي تةندروست لة وةزارةت وبةرِيوةبةرايةتيةكاينيكة خؤ

 . ي ثزيشكييو هوشياري تةندروستي ضاوديريكردن وطرنطيدانة بة بواري ئةرك،دةبينيتةوةو
 تةسليم بوو بة ئايني يسيستةميك، بةرةهةندة جياوازةكانيةوةي كوردي بةرِيوةبردن لة كؤمةلَطايسيستةم

 لة دام ودةزطاو  ئايييني ثياو ئةمةش بةو ماناية سادةو ساويلكةية نية كة كؤمةلَيك، ئايينيةوعةقليةيت
 بةريوة بردن و مةبةستم ئةوةية كة عةقلَيةيت  بةلَكو،دائريةكاندا كاروبار بةرِيوة دةبةن يان برِيار دةدةن

و ي ئايينو كؤمةالَيةتيةكان هةلَبذارديني ثالن وبةرنامة ئيداري لةزؤربة، ئايينطةرايةويبرِياردان عةقلَيةتيك
 ديكةوة ي لةثيش هةر هةلَبذاردن وهةلَسةنطاندن وريطاضارةيةك ئاييينيو ريطاضارةي ئايينهةلَسةنطاندين

 نةيتوانيوة لةو ،ش بةهةمان شيوة) يتةندروستي(  بةرِيوةبردن وراطةياندينيسيستةم. ئامادةن
  .  بةسةرةوةية ئايييني بةردةوام سيبةر، بيت وي ئايني رزطاريهةذموونة
 خةلَك كة ي قسةو باسي شيخ يان مةال قيت دةبيتةوةو دةبيتة مايةيكةسيك بةناولةمالو لةوال ،ناوة ناوة

 هةموو ي ثزيشك دةرمان وثشكنيين ثيبةخشراوةو دةتوانيت بةيبي تةعاالوة بةهرةيةكيطواية لةاليةن بار
 لةئاستياندا دةستةو ي تةنانةت ئةو نةخؤشيانةش كة ثزيشكي، بكاتيجؤرة نةخؤشيةك ضارةسةر

.  خةلَك رووتيكرديني دوورودريذ ئةو شيخ وموشايةخانة دةبنة مةنزلَطاي بؤ ماوةيةكيئيد. نؤيةئةذ
 ئةم جؤرة ي ئةم دياردةيةو ساويلكةي خةلَك لة ضونة ذيربار وناراسيتقسة كردن لةسةر راسيت

 ئيمةوة ياسةكة بة بي ثةيوةنديبةالَم ئةوة.  بكةيني ديكةيةو ليرة دةرفةت نية باسيحالَةتانة باسيك
 هةلَويست نواندن ي النيكةمي ثزيشكي هوشيارهةية ئةوةية كة اليةنة بةرثرس و ثةيوةنديدارةكاين

 تةندروستيش لة  راطةياندينيوهةموو هةولَيك.  وةهادا ثيشان نادةنيو ساختةكاريةكيلةئاست طةندةلَ
 .  كورت لةسةر ئةم دياردةية تيثةرِناكاتيضةند ستوونيك

 ، خةلَكي قسةو باسي دةركردو بووة جيطةيةوة ناوبانط) مةال عةيل(ي ك يةكيك لةو زاتانة بةناوماوةية
 وةزارةت و  زؤر لة راطةياندين مةال عةيلي جيي سةرنج وثيكةنينة ئةوةبوو ريكالم وئيعالميئةوة

 يندين سيد ضةمةال عةيل. حكومةت بةهيزتر بوو لة ديعاية كردن و شةرعيةت دان بةو سةختةكارية
 يضوينة ال:  ئةو كةسانة طريا بوو كة دةيانطوتي ظيديؤيي بةناو خةلَك بالَوكردبؤوة تيايدا وينةيوفيلم

 حكومةتيش هةرطيز راطةياندين.  كرديني ضارةسةر بةالَم مةال عةيل،ضةندين ثزيشك سوودمان نةبيين
 ئةم رية دروست بكات وماناكاين وشياركرنةوة لةسةر ئةو سةختةكاي لةوة نةكردةوة بةرنامةيةكيبري

 . هةلَخةلَةتاندنة خباتةروو
 زؤرجار ريطة خؤشكةر بووة بؤ شةرعيةت دان بة دةست ي كورد ديكةوة راطةياندينيلةاليةك

 خؤشكردووة كة  ئايييني بؤ كؤمةلَيك ثياوي زؤرةوة بواري ئايني وبةنائاطاييةكتيوةردانةكاين
 قسة لةسةر ، تةندروستي ثزيشكيي هؤشياريةكين وبةسوود وةرطرتن لة نائامادةط خؤيايبةهةوةس
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 ئةو بةرنامةو ثرؤطرامانةين يهةموومان ئاطادار.  ئادةميزاد بكةني وجةستةو تةندروستيي ثزيشكياليةين
ةكاندا  يان رؤذنامةو طؤظاري ظ لة يت ئايييني رةمةزاندا بالَودةكرينةوةو تيايدا مامؤستايةكيكة لةمانط

 ،و)  ئينسانبؤ سيحةيت ( ئةوة دةكات كة مرؤظ دةبيت لةم مانطةدا بةرؤذوو بيت وبةرؤذوبوون باشةيباس
 بكةن كة بةرؤذوبوون ضارةسةريان ي كؤمةلَيك نةخؤشيزؤرجار زياد لةوةش ريطة بةخؤيان دةدةن باس

 ي نايةت باس تةندروسيتةياندين راطيبةالَم ثزيشكيك يان رؤذنامةنوسيك. دةكات يان باشتريان دةكات
ورةنطة ي ضةندين نةخؤش ئالَؤزبوون وخراثتر بووينيئةوة بكات كة بةرؤذوبوون دوورنية ببيتة هؤ

 خيرو سةواب يمةاليةك ديت باس.  هةبيتي نةطةتيظي كوشنت كاريطةري جار تا ئاسيتيهةند
 ي رؤذوو بكات بؤ هةند زةرةرو زيانةكايني بةالَم ثزيشكيك ناهينن باس، بةرؤذووبون دةكاتوسوودةكاين

 راطةياندن نارِواتة بةشي فرياكةوتن ي تةلةفزيؤنيك يان كةنالَيك،رؤذنامةيةك. لة نةخؤشيةكان
 طةدةو تةسةموم  شةكرةو تةقيين جةلَتةو هةلَسان ودابةزيين حاالَيتريثؤرتاذيك بكات لةسةر زؤربووين

  . اندا زياد دةكةن وهؤي سةرةكيان بةرؤذووبوونة رةمةزيوضةندين نةخؤشي تر كة لةمانط
 تةندروسيت وريكخراوة ثزيشكيةكان جطة لةمانة ئةو ريكالم وئاطاداريكردنةوانةش كةلةاليةن وةزارةيت

 ي ثزيشكيةوة بالَودةكرينةوة زؤربةيان بة ئايةت وحةديسةوة دةست ثيدةكةن رؤحي هوشياربةمةبةسيت
بةرضاوترين منونة ئةو ئاطاداريكردنةوةية كة لةناو شارو لة . الَة ئايينيان بةسةردا زيمةوعيزة

  .  دورودريذ دةست ثيدةكاتي قورئانيي جطةرةكيشان بالَوكراوةتةوة كة بة ئايةتيكيريطاكاندا دذ
ضونكة زؤربةمان ئةزانني كة ،  من لةو ناكؤكية طةورةية رةخنةطرتن نية لةئاينيديارة رةخنةطرتين

 سةراثاطريةو هةميشة ئيش بؤ ئةوة دةكات ئةو هوشيارية ي ئايني ثرةنسيثيككردين ئيشيثرةنسيث
 يبةالَم رةخنة.  ذيان بكات هةية قسة لةسةر هةموو طرميان و ثةيوةنديةكاينيبالَويكاتةوة كة ئايني بؤ

ة يةكيك لة  بةريوةبردن وراطةياندنةية كة دةكةويتة ناو ئةم ياريةو بة ئاشكرايي دةبيتيمن لةو سيستةم
 رةخساندووة ئايني ي من لةو سيستةمةية كة بواريرةخنة.  ئايني ئيشكردن ومنايشكردينمينبةرةكاين
  فراوايني ناتةندروست لةم ئاستةدا تةوزيف بكريت وبضيتة ناو ثرؤسةيةكيبةشيوةيةك

 بةالَم ناتوانيت لة  بة مؤديرن دةزايني من لةو راطةياندنة سةقةتةية كة خؤيرةخنة. هةلَخةلَةتاندنةوة
 يئةو راطةياندنة.  تازةطةريانة ئيش بكاتي بيت وبة ثرؤطراميكي ئايني وسيحرو مةوعيزة رزطارهةذموين

مةال (ي  بةلَكو لةئاست راطةياندنةكة، ووالَتة ثيشكةوتوةكان بيتكة ناتوانيت نةك لةئاست راطةياندين
  .  ئايني ومةوعيزةية تةسليم بوو بةيش دانيةو راطةياندنيك) عةيل

rawisht@dr. com
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