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بةدرصذايي ئةو كاتة حكومةتيان .  ثارصزطاي كوردستانيان بة دةستة3راين كوردستان حكومأاين ا سالَة دةسةالَتد14زياد لة 
 .. سيت بووةيةكص لةو وةزاراتانة  وةزارةيت تةندرو.. هةبووة و ئةو حكومةتة وةزارايت هةية

 ،تيدا زؤرضار  ئةو وةزارةتةيان بةدياري و بؤ  مةرةمي سياسي بة هةندص ثاريت  سياسي تريان دراوةالنصي ثارتةيةلة ملم
الَيت ةضونكة بةأاي ئةوان ئةم وةزارةتة هيض طرنطةيةكي سياسي نيية و لةوص سياسةت ناكرصت و ئةو وةزارةتة هيض دةس

 .. نيية
 

 دةست ناكةوصت و يةكي باش ثارةدا ئةوة بصت كة لةو وةزارةتةنزم نرخاندين وةزارةيت تةندروسيتؤي سةرةكي هلةوانةية 
 نابصت لةبريمان بضصت كة زؤربةي بةالَم .. ؤضوونة تا أادةيةك أاست بصتلةوانةية ئةو ب. بوار بؤ دزين و ثارة لصدان نيية

  و بةأصطاي ئةوةوة ثرؤذةي ةارةيت تةندروستييةوة هةبووياين ثةيوةندييان بة وةزيهةرة زؤري رصكخراوة مرؤوويةكاين ب
 كة  وةزارةيت تةندروسيت وةزارةتصكي زؤر طرنطة و لةو ةئةوةي دلَنيام لصي ئةوةي. هاوكاري لة كوردستانيان ئةجنام دةدا

مصترصك بؤ وةزارةتةوة بنةماي بةأصوةبردين مودصرن بةدي دةكرصت و باري تةندروسيت جةماوةر دةتوارنرصت وةك بارو
 ... سةركةوتين ثاريت دةسةالَتدار دابنرصت

 
بة بةالَم لة كوردستان تةندروسيت .  كانةكصشةي تةندروسيت لة والَتة بيانيةكاندا خالَصكي هةر طرنطي ثصشبأكصي هةلَبذاردنة

 . ثارةت هةبصت تةدروستيت باشة تةندروسيت ثةيوةندي بة سياسةتةو نيية.ثارة قياس دةكرصت
بة شصوةيةكي تةواو ضومة ناو  و  ضةند أاستيةك لة مةأ وةزارةيت تةندروسيت ضةند سةردانصكي مةيدانيم كرد بؤ زانيين
و ةو تؤ نيية دروستيدا هةية و هيض ضاودصريةكي ئ بةداخةوة دةلَصم كة بةرةلاليةكي باش لة سيتةمي تةن.واقيعةكةدا

هيض هةنطاوصك بؤ   حكومةتةكاين  هةرصمي كوردستان بص ئةوةي،أووتكردين جةماوةر بةشصوةيةكي درندانة دةكرصت
  ..بنصن نةهصالين أاوأوويت و كةم بايةخدان بة تةندروسيت هاوالَتيان

 
هاوكاري نصونةتةوةيي بؤ عصراق % 17ي بودجةي عصراق بؤ سص ثارصزطاي كوردستانة هةروةها  %17هةموومان دةزانني 

 و بطرة سةدان رصكخراوي بياين ئصستاكة  و بةر لةئصستاش لة كوردستانن وئةويش بؤ كوردستان دانراوة، هةروةها بةدةيان 
 بةشصكي باشي وية بؤ وةزارةيت تةندروسيت دةبصت هةلبةتة بةشصك لةو بودجة.   ثرؤذةي ثصويست ئةجنام دةدةنلةوص
 لة ئاستصكي سةرةأاي ئةو هةموو ثارةية دةبينني باري تةندروسيت.  لة بواري تةندروستيدا دةكرصنطانيشةثرؤذ

ي خةلَكي كوردستان % 10ي قوتابياين قؤناغي ئامادةيي لة تاقيكردنةوةكان دةرضووبن، ئةوة % 11سةرةتاييداية و ئةطةر 
 ...  و أصذةيةكي باشي مانطانةي فةرمانبةران و  هاوالَتيان لة تةندروسيت سةرف دةكرصتتةندروست نني

 
 هاوالَتيان أووت دكةن و دكتوورة عةربةكان  كوردستان تةعريب دةكةن

 
ولَةمةندةكان ، ذمارةيةكي بةرضاو  و وةرطرتين باج لة دةدالةدواي زيادبووين دياردةي تريؤر لة باشوور و ناوةأاسيت عصراق

.. رةكان و ثايتةخيت كوردستاندا كلينصك و عيادةيان كردؤتةوةو دكتوورة عةرةبةكان هاتوونةتة كوردستان و لة شارة طةلة
بصت لةاليةن ةبص ئةو كارة كونترؤلَ بكرين دكتووري  بة تةواوةيت شارةزا بؤ كوردستان كارصكي باشة بةالَم  دهةلبةتة هات

 هاتوونةتة كوردستان تةنيا ناويان هةية  ولة بةداخةوة هةندص لةو دكتوورانةي..  وةزارةيت تةندروسيت و ئاسايشةوة
 تصرؤريستان ية كة هةموو ئةو دكتوورانة دووضاري هةأةشةرخالَي تر ئةوةي.. أاستيدا شارةزايةكي ئةوتؤيان نيية

 ..كرابننةصت ذمارةيةكيان لةاليةن خودي تصرؤريستانةوة بؤ كوردستان أةوانة رك طومان دة وتةوة نةبوونة
نةوة شاري مؤسلَي بة كةبةناو لةذصر هةأةشةي تصرؤريستا)  عيماد خةليل ( بةناوي لة شاري هةولَصر دطتوورصكي عةرةب

 بةندة بة مةبةسيت ) . كلينصكي عيماد خةليل( داناوة لة ذصر ناوي كوردستان و لةوص كلينصكصكي هاتووة صهصشتووة وج
بةشصوةيةكي كةسيي سةرداين ئةم كلينيكةم كرد و كؤمةلَص أاسيت و باري تةندروسيت و طةندةلَيم ئامادةكردين ئةم أاثورتة 

  ..بةدةست كةوت



ضاوي بةو دكتوورة بكةوصت، بؤية كةس نةدةكرا لة هةمان أؤذدا بة) عيماد خةليل(و دكتوورة ئةهةلبةتة لةبةر ناوبانطي 
، وةك دوالرم دا) 10(هةزار دينار  15لةدواي ناونووسني .. ص وةرطرت كاتصكم ل بةكارهصنا و هةمان أصطاي خةلَي كوردستامن

 تةنيا ناو  و هةندص يرسياري تري لةوص) قةدةم خصر( موحةجةب بةناوي سةرتا ضوومة الي دكتوورصكي. في دطتوورنرخي كةش
 مانط 3وورة بةر لة ئصستا بة تومت دك..  داواي ئةشيعة و فةحسي خوصين لةمن كرد. لةمن كرد  بص ئةوةي فةحسم بكات

نصت، ومت ويت بابة خؤ تؤ مندالَ ) قةدةم خصر(لةوالمدا .. مةوةبلَصي زةرةري نةبصت ضارصكي تر بطرئيشاعةم وةرطرتووة، تؤ 
 ..الَمي نةدايةوةوةقةدةم خصر سةيرصكي مين كرد و ... ثصي دكتوورة دكتووري سويد بةمين وتووة

 ضووم ثارةكةم دا، ..  ثاشان وةرةوةبأؤ ثارةكة بدة: هةمان كلينيكدا بوو، بةمين وت كة لةكةضومة الي خاوةين ئةشيعة
دواي ضوار .  دوالر 12 هةزار دينار  كةواتة نزيكةي 8يش  هةزار دينار و نرخي فةحسي خوصن10دةركةوت نرخي ئةشيعة 

 . سةعات ضاوةأصكردن نؤرةم هات
 

 بكةي بةناوي  هةية و  دةبص فةحسصكي تر)ئينـزالقت(ويت بابة تؤ  و بوو سةرفم بكات ضوومة الي دكتوورةكة  لةوص خةريك 
بةلص، ويت :  ومت!!!  تؤ لة سويد دةذي"خةليل بةمين وتعيماد .  سويد بؤةأصمةوةدكتوور من كامت نيةة و دةط: و مت.  )أةنني(

لةو نصوةدا لةبريي ضوو كةمن نةخؤشم و هاتووم بؤ .. ض كار دةكةي و ضةند ثارة وةردةطري و كؤمةلص ثرسياري تر
 .يةوةم داي منيش بة ئةمانةتةوة وةالَم.  دةربارةي كاري دكتوورةكان لة سويد، ثرسياري لةمن كردكصي و كؤمةلَضارةسةري

 ..  نةكرد و دةركةوت دكتوورصكي عةسكةري بوو لة كايت سةددامدا ميندكتوورةكة سةيري فةحسي خوصين
 عةمةليامت كردوة 5دكتوورةكة ويت ئةمأؤ . بؤ من طرنط نةبوو دكتوورةكة ضي دةلصت ئةوةندةي طرنط جص دةكات

بةثصكةنينةوة ..   هةزار دينارة200، مانطانةكةم تةنيا بؤية زؤر ماندووم ) عةموود فةقةري(هي بأبأةي ثشت و ) نةشتةرطةري(
 . الي دكتووةركة دةركةومت ثاش ئةوةي  زانياري ثصويستم لص وةرطرت

 دةيان ضاوثصكةتن و دةمةتةقصم لةطةلَ نةخؤشةكان و كارمةنداين  سةعاتةدا كة ضاوةأصي نؤرةي خؤم دةكرد،4لة نصوان ئةو 
 .. كلينيكةكةم كرد

 
 لة مؤسلَيش دةم ناسي و دوصين نةشتةرطةري بؤ ذنصكي كان بةمين وت، ئةم دكتوورة زؤر زيرةكةيةكص لة نةخؤشة

!! ومت باشة ئةي لة مووسلَ ضةند ثارةي وةردةطرت..  وةرةقة12طوندةكةماين كردوة، ومت ثصي ضةند ثارةي وةرطرتووة، ويت 
 5خودي دكتوورةكة بةمين وت لةو أؤذةدا .. صناندياربوو ئةو كابراية نةخؤشي بؤ دكتوورةكة دةه.. يةك وةرةقة: ويت

 ..  هةزار دوالر  لة يةك أؤذدا6كةواتة . عةمةليايت كردوة
 نةخؤش لة 10 شةو كار ي دةكرد و بةو ئاستةي كة من ئاطام لصبوو نزيكةي 11 ئصوارة تا 6ئةو دكتوورة لة سةعات 

ئةوة تةنيا حةقي كةشفي دكتوورة ئةوة جطة  لة نرخي .  دوالر500 هةزار دينار كةواتة 750 دةبصتة 15*5*10. سةعاتصكدا
  ..ئةشيعة و فةحسةكان

صي هيضي نةكردووة، ومت ثصي ردوة بةالَم سوودي نةبوو، وةك بلَئةم دكتوورة عةمةليايت بؤ من ك: نةخؤشصكي ترم بيين، ويت
 ومت نا خالَة طالَتة !!!كوأم ضؤن دةبصت: ذنةكة سةيرصكي منص كرد و يت .. بيت و تةنيا ثةنج كرالةوانةية عةمةليايت نةكردبصت

 .... دةكةم
بؤ هةموو :  بةالَم ئةوةي  بؤ من دةركةوت ئةوةبوو هةلبةتة باسي ثصش و ثاش خسنت ناكةم و باسي بةرتل وةرطرتن ناكةم،

دةكرد، كةواتة تةنيا بؤ ثارة ئةو فةحسةيان بة كران  و دكتوورةكة سةيري كؤمةلَص فةحسي نةةنةخؤشةكان هةمان فةحس د
 دوالر بؤ 8 دوالر بؤ فةحس، 10نرخي دكتوورةكة لة بةراورددا لة طةلَ بذصوةي خةلك طةلص طران بوو، . خةلَك دةكرد

 ..  و دةرمانئةوة جطة لة بةرةتيل و حةقي هاتوو ضوو..  دوالر بؤ فةحسي أةنني35 دوالر بؤ فةحسي خوصن، 7ئةشيعة، 
 . ن دةكراةوانةية ئةو دكتوورة لة أؤي تةندروستييةوة يارمةيت هةندص كةسي دابصت بةالَم لة أووي دةرؤنييةوة خرابترل
 

 :دةربارةي تةعريب
هةموو باج و أوقعةكان بةزماين عةرةيب دا ) عيماد خةليل(لةناو كلينصكي  ،ئةوةي سةرجني مين أاكصشا ئةوةبوو

عيماد (ةكةيدا دةركةوم بص ئةوةي ضةند صرسيارصك بكةم و بة فةرمانبةران يان خودي نةم تواين لة كلينيك. نووسرابوون
 .  نةلَصم) خةليل



 هةرص برام ئةوة بؤ هةموو :ي كردبوو، و مت ثصداَخاوةين ئةشيعةكةم بيين كة ثصشوةخت هةندص طالَتة و قسةي خؤشم لةطةل
كاكة : (  لة وةالَمدا خاوةين ئةشيعةكة بةمين وت !!نةنووسراونشتصك لةم كلينيكةدا بةعةرةيب نووسراوة بؤ بةزماين كوردي 

ئةو خةلَكة هةمووان كوردن و عةرةيب نازانن و دةبص بةزماين كوردي بؤيان ... ؟ ومت عونسوريايت ضي)عونسوريات مةكة
  ..ت مين بةجصهصشت و أؤيش...ومت بابة لصرة كوردستانة نةك عةرةبستان.... ويت نا كاكة نا... بنووسرصت

صت كة خةلَكي بادصنان ضومة الي ئةوةي بلصيت دكتوور دةبأ... بةأاسيت لةو  بةسةرهاتةدا نةم تواين بص اليةين خؤم بثارصزم
 نيية ومت بابة ئةو أوقعانة حةقي بة دكتوورةوة.. ما نزاين دكتوور عةرةبة: لة وةالَمدا ويت ... كرد لصي بؤ، هةمان ثرسيارم 

تو خودص برا، نووكة وةختص ظان تشتان ويت . ةكةرصن نةك بؤ دكتوورسكةكة و موراجعكان دةنووضونكة باجةكان بؤ خةلَ
 ..  نيية

ئةمةش . ة دصن و دةيانةوصت زماين عةرةيب لة كوردستان زالَ بصتيانةوجي خؤروورانةي دصنة كوردستان بة مةديارة ئةو دكت
ستا هيض هةنطاوصك لةو بارةوة نةناوة و اليان تةنيا زماين وةزارةيت تةندروسيت تاوةكوو ئص. ثصضةوانةي ياساي هةرصمة

باشة بؤ دكتوورصكي ... عةرةيب زماين أةمسي ية و لةبرييان ضووة ئةوان لة كوردستانن و سةددام أووخاوة و لة زيندانة
 ..  بؤ بوو دكتوورة عةربةكان هةية هةموو كوردستان تةعريب بكةن!!كورد لة بةغدا هةمان شت ناكات

كرد وةك بلًَصي لة يب قسةيان لةطةلَ يةكتري دةرتر لةوة ئةوةبوو هةموو كارمةنداين ناو ئةو كلينيكة بة زماين عةرةسةي
 ..  و شانازييان بةوةوة دةكرد كة زماين عةرةيب دةزاننبةغدان

 
 انةكان دةفرؤشرصن لة دةرماخن بةخؤأايييندةرمانةكا

 
رة ندص نةخؤشخانةدا  بة خؤأايي دابةش دةكةن، بؤ ئةوةي لة أصطاي دكتووجارجار رصكخراوة بيانيةكان دةرمان لةسةر هة

 بة سةير لةوةداية زؤرجار ئةو دةرمانانة لة دةرماخنانةكاين كوردستان دةفرؤشرصن... بةسةر نةخؤشةكاندا دابةش بكرصن
 ... ثارة

 ماوة بة ماوة دةرماين ) ا.و( كة دكتوور  كاردةكات زانيم ) ر.ه( بةأصطاي دؤستصكي نزيكةوة كةلة دةرماحنانةيةك لة شاري 
ي باسي شتصكي ئاسايي دةكات بؤ  بة ئاساين و وةك بلَص؟؟كاتص لص ثرسيم ضؤن. رصكخراوةكان بؤ خاوةين دةرماخنانةكة دصنصت

ر ئاساييية  ضونكة بة قسةي ئةو كارةكة زؤ، دياربوو كة بةرثرسياران ئةو كارة دةزانن بةالَم هيض ناكةندالة قسةكاني.  دوامن
م كرد دةركةوت ناوبراو خاوةين ملك و ئةمالكة كة بة زياد لة ) ا.و(كة ثرسياري ئةحوالَي دكتوور . و دةيان جار أؤيداوة

 .  هةزار دوالر مةزةندة دةكرصت600
 
 

 بص ضاودصري دةكرصتدةرمان كرصن و فرؤشنت بة 
 

لة .  دةرمانةكانة بؤ دةرماخنانةكانفرؤشتيندين كرصن و يةكص لة كارة هةرة طرنطةكاين وةزارةيت تةندروسيت ضاودصريكر
 ئةوة جطة لة .  و كات بةسةرداضوو ثأن لة دةرماخنانةكانئصكثايةر باشووري كوردستان ئةو كردةوةية ئازادة و دةرماين

 يةك  ماوةي لة ، نب سالَدا خراث ب5 دوبوو لة نصوان تةواو كة وادةكات ئةو دةرمانةي و هةلَطرتين دةرمان لة جصطاي نادانان
 . سالَدا كةلَكي نامصنصت لةبةر طةرم و ثيسي

دةرمان  لة  كؤمةلَص بازرطان كارةكةيان بةدةست طرتووة و بة هةزاران كيلو ،ةكة طةيشتووة ئةو أادةيةرهةلبةتة تاوةكوو با
 كةساين كاربةدةست و ةيانت بة دةرمانةكان دةكةن زؤربئةوانةي تيجارة. بة أصطاي قاضاغ و بةرتيلةوة دصنة كوردستان

 بص ئةوةي دكتوورةكان و ،دةسةالَتدارن و دوتوانن دةرمانةكان هةم لة بازطةكان و هةم لة دةرماخنانةكاندا بفرؤشن
 .... ضاودصراين تةندروسيت بتوانن يان بوصرن دةرمانةكان بطرن

ةروةها ثصويست ناكات باسي دياردةي ه. ضونكة ئةوانةي ئةم كارة دةكةن زؤرن، ثصويست ناكات هيض منوونةيةك بصنم
ن و زؤربةي رصأؤذانةي بضووك بكةين لةوةي خةستةخانةي بةيانيان تةنيا بؤ ئةوة دانراون كة دكتوورةكان بة خةلَك بناسصن

جار دكتوورةكان دةرماين بة ثارة بؤ نةخؤشةكان دةنووسن كة لة يةكص لة دةرماخنانةكاين ئةو دكتوورانة دةفرؤشرصن و 
 ...  بة ثارة بة مةبةسيت فرؤشتنيانكة جار ئةو دةرمانانةن كة لة خةستةخانةكانةوة براون بؤ دةرماخنانةزؤربةي



ئةوة جطة لة طةندةلَي ئيدراي ناو خةستةخانةكان و سوود نةوةرطرتنيان لة دةيان جيهازي كومثيوتةر كة رصكخراوة 
 ... بازاري أةش بطرة هةتتا فرؤشتنيان لة،بيانيةكان بة خةستةخانةكاين داون

 
نيشتيماين دذ بة صرؤريستان و أصكخراوةكاين تري نا باري تةندروسيت هاوالَتيان بةكصكة لة خالَة هةر طرنطةكان كة ت

 .. كةسبكردين طةجنان و بردنيان بؤ كاري تصرؤريسيت  بؤ وبةكار دصنن دةسةالَتدراين كوردستان
رةيت تةندروسيت و وةرنةطرتين هيض هةنطاوصك لة ثصناو باشتركردين طةندةلَي لة خةستةخانةكان و الي دكتووران و وةزا

بؤية يةكص لة هؤيةكاين هةبووين تصرؤريستان .. باري تةندروسيت جةماوة،واي كردوة كة بة ئاساين طةجنان لةسةرأص بربصن
 .. لة كوردستان بؤ ئةو طةندةلَيية دةطةأصتةوة

طةندةلَيةدا دروست بكات تاوةكوو بتوانصت جةماوةر لة كةساين هةلثةرست دةبص ئيدراةي كوردستان هةندص طؤأانكاري لةو 
  ....و تريؤريست دوور خبات

 
 


