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  عید ختیار سه به ... !!یکت یه یولر  ههیند به  مهیرپرس  یا بهیندروست  تهیزیر وه
  
 ی دانانی جیات  دا لهیکار بوون ست به  دهیم سات که  یه له یندروست  تهیزیر  دکتۆر زریان وه م بیست که واه م هه ر ئه و به مه ند رۆژک له چه

   به ستاوه هه.  کوردستاندا له ی و پزیشکیندروست  تهی بواریواو ته خدان به  و بایهی که ته زاره  وهیبۆ پکھنان رخ  هاوچهی خشه پالن و نه
  ! وامیان کردووه  دهی پارتیر لیست سه له   کهی ندانه رپرس و کارمه و به  ئهیکشان  هه ریشه

 
کتر قبوڵ   و یهیویست خۆشه ی رۆح  که وه بیر هاته م وه) نجا په  نجا به په (ی  کابینهیرۆژان! رسام بووم سه م بیست زۆر واه م هه  ئه که

 و  بهیوروپ و ئه ن بوانامه  خاوهییر بوو پیاوک  پم سه وه نایشارمه! روواند یان  رق و بوغز و کینهیتۆ.  چاڵ کرد  به کردنیان زینده
  که.  خواردی کوردستاندا سوندیمان رله  کوردستان و پهیرم هه یرۆک م سه رده به  له ڕزه و به  ئه  زۆر نییهیک یه ماوه!  بکات ه  مامه شنه چه
ندامان و کادیران و   ئهیت خزمه  بۆیکان رنامه  کار و به وه داخه  بهیچ که.  کوردستاندا بتیک کوردستان و خه  کورد ویت  خزمه له

  . کات وت ده سوکه ولر هه  ههیند به  مهیوتوو رکه سه یرپرسک ک به  وه کتییه  یهی لیستیهاوداران
 

) عروف  مهیمز ره (ڕز به  بهیت سوکایه  و کاربوونیدا ئیھانه ست به م ده که یه له) زیر  وهی نوسینگه (ی که سته و دارو ده زیر  چۆن وه بوانن که
  و مرۆڤه ئه بردن روه  و بهی کارگریک و پرانسیپک همای ک و بنه هایه موو عورف و به هه دوور له ن و که  پشوو دهی دیوانی گشتیر به روه به

  .  ر بردووه سه به یت  کوردایهی پناو  لهین مه  ته ساه) 40 (  زیاتر له  کهی ره تکۆشه
 

 یزیر  وهی که سته ده  دارو ناشرینیک یه شوه زۆر به: یعروف گووت  مهیمز ره!! ؟ ریان کردووه ده ک یه چ شوه ت به زاره  وه  له  که وه گرته بۆمان ده
 یمن ی که  ئۆتۆمبلهی خۆیت  پیاوه زیر به  وهی بریکار وه رگرتمه شیان لوه که ئۆتومبله ریان کردوم  خۆمدا دهی که  ژووره  لهیندروست ته
 میش یهَ سیرۆژ.  وه تکرده یانم ره م داواکه  به!یان لکردم که مانچه ده ی داوا  تریان کردم کهیک یه  دواتریش ئیھانهی رۆژ! وه  ماه وه یانده گه

  وانه م بۆ ڕه  چیدا سوپاسنامهی پاداشت  و لهیپایچ له یمزان نه!  کردم  ئاراستهیک یه زیر سوپاسنامه  وهی خود  تریان پکرم کهیتیک سوکایه
 !کرت؟ ده
 
 دکتۆر   کهی و رایه  ئه ینه گه  ده م جۆره به! ن که ده ی پارتیندامان  ئه کادیران و  بهیت  و سوکایه  ئیھانهی که سته زیر و دارو ده وه ن یر که سه

 یراندن تکردن و راپه ک خزمه نه! ولر هه یند به  مهیکان رمانه  بیار و فهیج کردن راندن و جبه  بۆ راپه وداندایه هه   لهی نده وه زریان ئه
 یکادیم  ئهیزانست ی روو  له وروپاوه  ئه  له  بووین که و زاته  ئهیزموون  ئهیڕوان مووان چاوه هه   کهیندروست  تهیزیر ک وه  وهی خۆیرک ئه

  . رت به و پشخستن ره  کوردستان بهی وپزیشکیندروست  تهی بار وه پزیشکیه
 

 یر لیست سه  کوردستاندا و لهیرم  هه  له یه گشتییر به روه عروف هشتا به مه یمز  ره ته م بابه  ئهی بن تا نوسین  خۆمانهیدا ماف ئا لره
  شنه و چه ک به  نه ربگیرایه  وه وه زموون و تواناکانیه  ئه له و سوود ه  کاگریهی روو بوو له کو ده به. گرت رده  وه  موچهیندروست  تهیت زاره وه
  !؟ بکرایه ر ده
  له یزراندن  دامهیرمان  فه  کهی وه کدا بۆ ئه  چ یاسایه له ین که  دهیندروست ته ییرز  وهیناب  جهی  ئاراسته ند پرسیاره م چه ئه.  کۆتاییدا له
  !؟ یه وه  پشته  لهی حزبیرامک مه یا!  دیوان ببینت؟ی گشتیر به روه رچوو ب به زیران ده  وهین نجومه ئه
 

 ی ره  بهیرۆژان.  وه بوبۆته کدار تیا چه) 30 (  زیاتر له  که کتیه یه ی ند و کۆمیته به  مهی  ده کردووه تت زاره  وهی ناو دیوانیماشا یان ته
   ! ناکرت؟ید  تیدا بهیت زاره وه ی سیما یه م شوه  به وه خاته کوردستانیمان بیر ده

 !خشت؟ به ده ک یه  واتهت چ زاره ناو وه  لهیکت  یهیندامان  ئه  تر لهی  لیژنهیو پکھنان کان م لیژنه رجه  سهی وه شاندنه وه یا هه
  !چت؟  دهیم و که ره رمان به ده رۆژ  رۆژ بهییت تاکو بزانیت بۆچ دوا داچوونک ناکه یان به
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ت  نانه کوردستان و ته   له  ئامره  تاکه  که وه ته کراوه  و چاک نه وتووه کار که له)   گورچیلهیشوردن (ی پزیشکی ئامر  مانگکهی  نزیکهی ماوه
   ؟!ن که  ده و ئامره له  روو  گورچیلهیخۆش رمیش بۆ نه  ههی وه ره  دهیکان ه شار له
 

 ی وه ر ئه سه له ن وام ناکه  ده  ئواران مانیان گرتووهی رزگار خۆشخانه  نه له) نین  رهیتیشک (یش  بهیند  کارمه یت که  بۆ ناکه و پرسیاره یان ئه
  !بت؟  وه  پشته  لهی حیزبیکرام ؟ یاخود چ مه کیان باوه یه  پاره به
 

م  رجه ولر و سه  بۆ ناو هه  خۆتت بکردایهییدان  مهیشت وخۆ گه راسته ڕوانیدا بووین  چاوه  لهی و پزیشکیندروست  تهی  دیکهیرک زۆر ئه
 و ی حیزبیردان ست توه  ده و دوور له  دابنرایه  شیاوی شون  شیاو لهیس  که وه ته کانت بکۆیتایه  کشهیم و کورت  که کوردستان له یکان شاره

  . یکت یه یکان رامه  مهیج کردن ج به
   پتان سپردراوه  کهی  پۆسته توانن له متر ده ولر بن که  ههیند به مه یوتوو رکه  سهیرپرسک توانن به  دهی نده وه ڕزتان ئه  به پم وایه
 یزیر کو بن دکتۆر زریان وه بنن و تاوه  رابردووتانیکان نگاوه  ههی بیار ک به یه وه  چاو خشانه  هاتووه وه  ئهینا کات ده رۆڵ ببینن

 .   کوردستانهیرم  ههیت  حکومهیندروست ته


