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  ۆۆ کار کارییباوکباوک.. ..  . .22شی شی   هه ب ب!!  ستهسته  بهبه   ال مه ال مهییتتییااڤڤۆۆ مر مرییانانییک ژک ژسس  ر کهر که  هههه/ / ۆۆبب
  
  :م  دووهیش به 
   .) مایسساال (یشۆخ  نهۆ بیی تاهه تایر سه ان چارهیم   دووهیگاڕ
ما یسساال تووش بوو به یکس  کهۆب،  هیی ینم خو که یرد و ده  ئهیکردنب رو بنه سه چارهۆب
   .Talassemia major) رۆیما (جریما
 تر یچ، ڵرماۆ نیکس  که  به و بب بی رزگاریکجار هی   به که  تووش بووه سه  کهی وه  ئهۆب
  رگرتن الج وهیکردن و عن ت خو  بهیستیوپ
  :ش وه  ئه که!  .ێ بکرۆ بی)  موخیرع زه (یر رگه شته کات نه ست دهیوپ ،ب نه
  
 یک هی   پلهیس  که باشتره .تن گونجاو ب خویک و گروپ روه ک ههسان  کهیخۆ م  له-1
ش  وه  له .ت خووشک و برا ب  رله  گه وتوو تره رکه  سه که هییل مه عه .ت بیۆ خ که شهۆخ نه

   له  تازهیواتا مندا)  له رپهۆ کی مناێڕهاو=ش ناوک و و ( ر له  گه ر تره گهۆگرنگترو مس
  ! .ک بوویدا
ش  وه  ئه که، تبکر کایئامر یکان شخانهۆخ  نه ک لهک هی  ت لهب  ده که هییر رگه شته  نه-2
  !! .تک بسئول  مهیر مندا گه مه .ێ نالویۆت ب رو هه ژار قهیق  فهی چکه به
 -ایتالی ئ-دسو -ایمان ئه -ایتانیبر:ک  وهییروپاۆئ یتان وو  له هییر رگه شته و نه  ئه-3

) بط(  یرچ گه ئه!  گرفت و سانا ترهبا یتالیئ  م له که هی ی  پله م به به .ێکر ده ش نسا فره
 یو پالن شخانهۆخ نه .دانماس   ته  له وهداتا یگاڕ   له ژانهۆڕوه  .که هی هه ریموو روپاههۆ ئی

 .هیایتالیئ ما ووالیسساال  ت به بهی تای که هی یک ره  سهیز رکه م مه به . هیان هه یش هاوبه
 یشۆخ  نهیدان رهه  سهیع نبه  قبرس و مهی ه  له هی ییروپاۆ ئیتن وویکترینز چونکه 

    چوونکه .ست نادا ک دهس و کهمو  ههۆر ب ان ههیشیم  ئه وه داخه  به که!  . وهمایسساال
 یک هیزایف ، بمرن وه رده و ده م ئه  ده  کوردستان به  له هی نفال هه ژارو ئه  ههین منایرچ  هه
   .! وه  کوردستانهیرپرسان ستانو به ده ن کاربه هی ال  لهێنریوا ناب هڕ  پی شنگ
ن ۆ کیک هی رگه شمهک و پ وه، بوو ت م هه سرهۆالل و کاک ک  مام جهی قه م موافهۆ خۆمن ب
  !حندا بوو  شه م له که رتهۆپ ش مانگ پاسه  شهی وه  ئهیدوا .) p. u. k (یکوکادر

 رج  مه  بهایتالیئ  م بوو لهر  ههیت  و حکومهییتک هی یر نه نو که ،بکر فتاح کاک ی ال
 ۆ بیچی ه جانیئ ،  کاک عمر فتاح داوه ر له شم سهی جار ده، شم خراپ بوو که ه مندایزع وه
 کاک بکر  به ،کن کردنۆفی تل ر به  ههرج  مه به!!  وه رگرته ر وهخ  نه مم به کردم و وه نه

  ) شڕۆ شی و ئوردوگایزگارڕ -سمود (ین مناۆتر بیجا ئ!  .کرا فتاح ده
  !؟ .ێکر ن دهۆچ
م  به .ن که ه د ه) زرع ( هییر رگه شته  و نه  ئه وه ه) 1984 (ی سا ش لهید سو  ها له روه  هه-4
  یبوریوتی  یش شاریو ئه .ێکر  ده شخانهۆخ ک نه هیک شارو  هی  نھا له تهد یسوموو   هه له

G�teborg ئو ی شخانهۆخ و نه هی سترا�stra sjukhus ک هی  کهو  وره  گه شخانهۆخ  نه  له که
ت کوردو  بهیتا هب،  گانه بی مندانھا  ته ره ل  باسهیاوی شی وه ئه .روپاۆ ئیکان وتووه شکهپ

 هه ر  که .نمایسساال یشۆخ  نهی  بارگهیگر  ههی) رانئ (ک فارس هی ادهڕب و تا  ره عه
   .نڕ ناپهک تند مندا  چه  لهیموو هه
  خهۆ میرع و زه  ئهێش ناتوانری یاستڕ  ناوهیت ژههۆ ر نگه هڕو  مه ئیتوو ستا له تاکو ئ-5

 ی رهۆو دکت ئه   هیتا گوا  و ههێکر ده  هییسعود یت وو ا لهکر  ده وه  باس لهیر چ گه ئه .ێبکر
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 کورد ین منا م به به . هی)  خهر ش نوه ئه (یو ناو  کوردهیکرۆسیفۆت پرست ده  هه و کاره به
   .!؟یچ
  دا بهینجامدان  ئهی کات  له چوونکه .ێدا بکر نگهین ژی پاکتر  لهب  ده که هییر رگه شته  نه-6
روس یاڤ نی بچووکتر  و بهندا نام که شهۆخ  نهیش  له ک له هی ناعه چ مهیک و هرۆچ جیه
  ! .) دا س ده  ده وتن له رکه سه ( وه تهش وه ده  هه که هییل مه عه
 ی که  بودجهتوان ت ده نھا حکومه و ته هی یای  خهیک نرخ که هییل مه  عهیچوون تیرج  خه-7

 یرج هه موو خه  ت هه ر هه بی)  قامهیئ (فیت زهۆپ  ک کهشۆخ رنه  ههۆ ب رهل .!ن بکاتیداب
 یوانڕ  چاوهی وه  ئهب .. !!!تکر  ده که شخانهۆخ  نهی ر بودجه  سه له،  که هییل مه  عهیچوونت

  !  .ش بنیکنھا سوپاس   تهیپاداشت
 ۆش بی و داترن هیخا  ده  هه فته س3  وه مه  کهیال به  که ه) خۆ میزرع ( که هییر رگه شته  نه-8

  که هییل مه  عه که   ت کهب ردا دهۆسیفۆ هه مان پریرر چاود ژ کراو لهیاری دیک هی ماوه
  ت و لهب نه یبوریوتی یمان شار  ههی ج شتهی ن که شهۆخ رنه گه  ئهۆخ .. دات نجام ده ئه
ند  و چه  ئهیرج ل و خهتۆه   وه شخانهۆخ ن نه هی ال ر له وا هه ئه،  هاتب وه  ترهیکشار
  له .. دا ره ل ده سویتستم وو به  مه مه ئه!  ن کراوهیش داب که شهۆخ  نهی واده  خانهی ژهۆڕ
چ ین و هیو  ئهی  زاده مان کهۆ خیتوو  ڵ  گه م له که  دهیراورد م دا به هی سیش به
   ..  .. ییۆ مری کاریدن کر ادهی پۆنھا ب ته . هی ن رهر ئ  سه کمان لهز فه
 یموزاعه فات(  مهۆ کی تووش که شهۆخ نه ، دا  که هییل  عه مهی کراویاری دی  ماوه  له-9

چ ی ه  به شهۆخ و نه ئه ، گرنگ تریموو  هه تر لهی ئۆخ  . هی یش کاتیو  ئه که .تب ده) یک الوه
  ! .شیالج ی ع  و نهێکر  ده تین  خو ک نهرۆج
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