يادداشت
بهشی ٢١
ئهنوەر سو تانی
س شهممه ٢٠١٧/٦/٢٠
حهيدەر عهبادی سهرەک وەزيرانی عيراق ،که دژ به گشتپرسيييهکهی کوردستان هه و ستی گرتووە ،سهردانی ئ ران و
دوو و تی عهرەبی ناوچهکهی کردوووە بۆ وەرگرتنی پشتيوانی ئهوان و تهنيا ه شتنهوەی حکوومهتی ههر م .ئايهتو
خامنهييش که ناوی خۆی ناوە ڕ بهری ههموو موسو مانانی جيهان و وەک ئهرک کی ئاسايی خۆی ب ت ،دەست له
ههموو کاروباری و تانی ناوچهکه وەردەدات ،دو ن به پ چهانهی ههموو عورف کی ناونهتهوەيی ههڕەشه و گوڕەشهی
له کوردی باشوور کردووە و فهرموويهتی گشتپرسی نهکهن.
کورد له داگيرکهری خاکهکهی و دوژمنهکانی خۆی لهوە زياتر چاوەڕوانی ناکات ،به م ئهوەی ج گهی نيگهرانييه
ئهوەيه کۆماری ئيسﻼمی خۆی خزاندۆته ناو کۆمه گای باشووری کوردستانهوە و ناڕاستهوخۆ ههو ی گهورە
کردنهوەی کهلهبهری ن وان حزبه سياسييهکان دەدات.
تاقه هيوايهک بۆ بهربهرەکانی ئهو و داگيرکهرانی ديکهی خاکهکهمان ماب ت يهکگرتوويی ڕيزەکانی گهله .تۆ ب ی لهو
ماوەی س مانگهی وا بۆ ئهو ڕۆژە م ژووييه ماوە ،حزبهکان و ڕ بهرانيان نهيهنه سهر عهقڵ و ڕيزەکانيان يهک
نهخهن؟ ئهگهر ئهوە ڕوونهدات ههرگيز گهل نايانبهخش ت و زۆر واههيه ههرگيز مهجال کی ديکهی وا بۆ کورد
هه نهکهو ت.
چوارشهممه ٢٠١٧/٦/٢١
زەکات ،وەک گرفت کی گهورەی کۆمه گا له و تی موسو مانان
به گو رەی ههوا کی ما پهڕی ڕووداو ،زەکاتی تهنيا  ٣ميلياردری کوردستان دەکاته بڕی  ٣٠٠مليۆن دۆ ر .ئهو پارە
زۆرە به ک دەدر ت و چۆن سهرف دەکر ت؟ له حا کدا حکوومهتی ههر م مووچهی فهرمانبهرانی پ نادر ت و
بهغدا پارەی نهوتهکهيان ل دەبڕ ت ،ئهو زەکاته بۆچی دەب بدر ته دەست چهند مهﻻی مزگهوت که نه حيسابی بانکيان
لهژ ر کۆنترۆ ی دەولهتدايه و نه کهس دەزان ت چی لهو پارە زۆرە دەکهن.
مهﻻ و مزگهوت حکوومهت کن له ناو حکوومهتدا ،ڕاست وەک داهاتی "آستان قدس رضوی" له شاری مهشههدی ئ ران
که گهورەترين سهرمايهداری ههموو و تهکهيه و مهﻻکان دەيخۆن و دەيبهن ،کهسيش نييه له ژوور سهريانهوە بزان
چی لهو پارەيه دەکر ت که خه کانی دڵ ساف به نييهتی باشهوە دەيدەنه سندووقی خ ر و خ رات ک وا به ناوی ئيمام
ڕەزاوە دانراوە به م دوای دزی و فزييهکان که گوايه تهنيا ج گری سهرۆکهکهی لهم ڕۆژانهدا  ١٣ههزار مليارد تمهنی
دزيوە و هه تۆته دەرەوەی و ت ،بهشی بهرچاوی ئهوەی دەم ن تهوە سهرفی حيزبو ی لوبنان و پاراستنی بهشار
ئهسهد له سووريا دەکر ت ،يان دەدر ته حهماس و و شيعهی حوثی له يهمهن و حهشدی شهعبی له عيراق بۆ ئهوەی
هيﻼلی شيعی پ ک ب نن يان دەيان شو نی وەک نيجريه بۆ ئهوەی برەو به شيعايهتی له ئهفريقا بدەن.
پ نج شهممه٢٠١٧/٦/٢٣ ،
کورد سهرەڕای ژيانی ئهستهم و شهڕ و ک شهی زۆری سياسی و ئابووری ،خه کانی قسهخۆشی زۆرن .شيعر کی
ب رتۆ د بر شت ههيه دە "ئايا له سهردەمی شهڕدا شيعر دەگوتر ت؟" ههرخۆيشی وە م دەداتهوە و دە " :به ی
سهبارەت به شهڕ!" به م قسه خۆشی کورد تهنيا سهبارەت به شهڕ قسهيان نهکردووە و لهههموو بوار کی ژيانی
کۆمه يهتيدا ئهسپی تهنزيان تاوداوە.

زۆر حهيفم ل د ت قسهکانی مامۆستا عهلی خهندان گۆرانی ب ژی نهمر بفهوت ن .ب ی کهس قۆ ی ل هه نهما
گردوکۆيان نهکات؟
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