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ئهنوەر سو تانی
شهممه٢٠١٧/١١/١١ ،
خهمی بارودۆخی سياسی باشووری کوردستان کهم بوو ،وا بوومهلهرزەی ڕۆژهه ت و باشووريشی هاته سهر.
ههوا هکان دۆخی گهل ک خراپی ناوچهکه دەردەخهن به ژمارەيهکی زۆری کووژراو و بريندار و ئاوارە و ما و رانهوە.
حکوومهتی ئ ران له جياتی ناردنی خ رای يارمهتی ،به ڕۆژنامهکانی تارانی گوتووە مانش تی ڕۆژ ک دوای
بوومهلهرزە به کوردی بنووسن! چادر و پهتوو نان رن هيچ ،خه کهکهشيان کردۆته چهته و دە ن گوايه و 'راهزنان'
 ٢٠٠٠چادر و پهتووی يارمهتييان دزيوە! خوا بتانگر ت ٢٠٠٠ ،چادر ک دەتوان بيدز ت ئهويش لهو جادە
قهرەبا غانهی ناوچهکه و ئهويش له بارودۆخی ئ ستادا؟ ههمووکهس دەزان دز و چهته و راهزن ههر خۆتانن ،ناوی
ئهو خه که ما و رانهش دەزڕ نن که خۆتانی له پشت بشارنهوە.
ئهوەی ج گهی خۆشحا ييه د سۆزی و هاودەردی و يارمهتی ب در غی گهلهکهمانه .به گو رەی ههواڵ ،خه ک کی زۆر له
ههموو ناوچهکانی کوردستان به هانای ل قهوماوانهوە چوون و لهبهرانبهر کهم تهرخهمی و ب ويژدانيی بهرپرسانی
حکوومهت له تاران و ناوچهکهدا ،به ههموو ش وەيهک خۆبهخشی و فيداکارييان کردووە .دەستی ههموو ﻻيهکيان خۆش
ب ت.
کوردانی دانيشتووی دەرەوەش دەب لهو مهسهلهيهدا به ههموو تواناوە يارمهتی خه کهکهمان بدەن ،به تايبهت له ڕ گهی
کۆکردنهوەی پارە و ناردنهوەيان بهکهسانی ج متمانه و د سۆزدا.
لهم ناوەدا ناب باشووری کوردستانيش لهبير بکر ت که خه کهکهی و بهتايبهت حکوومهتهکهی بههۆی زيانی بهنداوی
دەربهنيخانهوە تووشی زيانی زۆر هاتوون له کات کدا بودجه و پ-ارە لهدەست حکوومهتی ناوەنديدايه و ئهوانيش تا
بحهشدی شهعبی بوەست ت به بهنداو و مهنداوی نادەن!

س شهممه٢٠١٧/١١/١٤ ،
حکوومهتی ههر م لهژ ر گوشاری زۆری عيراق و و تانی دەرەوەدا ڕايگهياند که ڕ ز له بۆچوونی دادگای ف درا ی
عيراق دەگر ت که گوتبووی هيچ پ کهاتهيهک مافی جيابوونهوەی نييه .ئهوە به ڕوونی ،ديزە به دەرخۆنه کردنی
ئهنجامی گشتپرسييهکهی مانگی ڕابردوو سهبارەت به سهربهخۆييه .من ئاگاداری وردەکاريی ڕاگهياندنهکهی
حکوومهتی ههر م نيم به م و دەچ ت ج گهی ڕەزامهنديی ﻻيهنه نهيارەکان بووب ت و عهبادی دەست بهج گوتوويهتی
ئهوە به واتای کۆتايی هاتن به گشتپرسييهکهيه .ئهگهر ئهوە ڕوويداب ت که د نيام ڕوويداوە ،بۆ من ج گهی داخ کی
زۆرە به م و دەچ ت حکوومهت بۆ کردنهوەی دەرگای وتوو ژ لهگهڵ بهغدا ،هيچ چار کی ديکهی نهبووب ت .ديارە نه
حکوومهتی ههر م و نههيچ کهس و دەزگايهک ناتوان گشتپرسييهکه ،وەک ئيرادەی ٪٩٠ی گهلهکهمان ،هه وەش ن تهوە،
به م هيچ نهب ت بۆ ئ ستا و داهاتوويهکی نزيک ئهو خهونه تهعبيری پهيدا نهکردووە.
چوارشهممه٢٠١٧/١١/١٥ ،
ههوا ی يهکگرتنی سوپای تورکيا و ئ ران بۆ ل دانی کوردەکانی باکوور له قهنديل ڕادەگات .ک شهی کورد ئهو دوو ه زە
دژبهيهکهی يهک خستووە و وەک له پهﻻماردانی باشووری کوردستاندا بينيمان ،خهريکن لهو بوارەشدا کاری هاوبهشی
سوپايی دەکهن .شهڕی قهنديل زۆر خو ناوی دەب ت .د نيام و تانی ڕۆژئاواش دژيان ناوەستن خۆ ئهگهر يارمهتيشيان
نهدەن! ئهمريکا له ڕەققه و له زۆر شو نی سيکهی سووريادا ،ماری به دەستی يهپهگه گرت و چهشنه هاوکارييهکی
کردن ،به م هيچ هۆکار کی مهنتيقی نييه دواتر پشتی ئهوانيش وەک باشوور بهرنهدات .ئهخﻼقی سياسيی و تانی
ڕۆژئاوا به تايبهت دوای هاتنه سهرکاری تڕامپ لهوپهڕی نزميدايه .هيوادارم هۆشياری و ل زانی کوردی ڕۆژئاوا و
باکوور زياتر له بهشهکانی ديکهب ت و پ ش بينی ئهو ڕۆژەيان کردب ت .گهرچی ههل و مهرج له ناوچهکه گهل ک
ئا ۆزە و ڕۆژانه له گۆڕاندايه.؛ پ ش بينی کردنی داهاتووی ڕووداوە سياسييهکان لهو کهش و ههوا نالهبارەدا هاسان
نييه .نه ئهردۆغان و نه ترامپ پڕەنسيب کی ئهخﻼقييان نييه که بتوانی حيسابهکهتيان لهسهر دابن يت.
پ نج شهممه٢٠١٧/١١/١٦ ،
بڕيارە له چهند ههفتهی داد دا "ياسای باری کهسايهتی" له پهرلهمانی ع راق خو ندنهوەی دووههمی بۆ بکر ت.
بهگو رەی ياساکه ،تهمهنی بهشوودانی کچان له  ١٨سا نهوە دادەبهز ت بۆ  ٩ساڵ! ئهو ههوا ه گهل ک ترسناکه .له ژ ر
سايهی لهﻻکانی ئ راندا دواکهوتوويی له ناوچهکهدا برەوی زۆری سهندووە .مهﻻکانی ئ ران ئهوەی له ئ ران بۆيان
نهکراب ت ،به ع راقی گوێ لهمستی خۆيانی دەکهن و ديارە بۆ ب وکردنهوەی ئهو ئيرتيجاعه له سووريا و لوبنانيش
کاريان کردووە .هيﻼلی شيعهی ئامانجی مهﻻی قوم و مهشههد زب دان کی کۆمه يهتی دەب ت که بۆگهن و بۆساری
دەگاته ﻻی خوداکهشيان.

