
  ئهخالقی داسهپاويی داگيرکهران سياسهت و زيانهکانی گيانی و دارايی بوومهلهرزە بهرههمی

  

کی بهرفراوان بۆ نهتهوەی کورد و گشت  بوومهلهرزەی کوردستان بوو به هۆی زەرەر و زيان
کوو   دانيشتووانی کوردستان. گای باوەر نين به ران  نهک ج می ئ وکراوەی رژ ئامارەکانی ب

ورد بوونهوە له هۆکاری بهرفراوانيی ئهو زيانانه،  گۆمانی ئهوەش ههيه پتر له دەقات کهم کرابنهوە. 
ی مرۆڤ دەخاته بهر چاو.    بهڕوونی سووچی داگيرکهران و داگيرکهری و زيانهکانی بۆ کۆمه

کی زانستيی کهشناسيه بۆ هۆشداريدانی ئهوەی که له پلهی ي م گای سهرنجه، نهبوونی سيست هکهم ج
شگيری له  زيانهکان و پاراستنی گيانی شاروەندەکانه. ههروەک له کۆی سهرەتايی به مهبهستی پ

دياکانهوە دەردەکهوێ، تهنانهت پاش بوومهلهرزەکهش، زۆربهی زانياريه ڕاستهقينهکان  یراپۆرت م
زانستيهکانی ڕۆژئاواييهوە ئاشکرا بوون. کۆماری ئيسالمی که تهنيا بۆ شهڕی ناوخۆی  لهاليهن ناوەندە

نه  ری سهرف کردووە و سا تی ئهسهدی شيعه پهنجا ميليارد دۆ ميليارد  ٨سوريه و پاراستنی دەسه
ر دەدا به پياوکوژە لوبنانيهکانی شيعه و به ميلياردان پارە سهرفی دەزگای پياوکوژی و شۆڤ اری دۆ

شگيريی له کارەساته سروشتيهکان سامانی   ران دەکا، ئامادە نهبووە و ناب بۆ کهشناسی و پ لهناوخۆی ئ
ران  سهرف کا.  کی ئ   خه

نمژ،ڕ مهال بيچاو و تدار و خو  بۆ شاردنهوەی تاوانکارييهکان و بهرپرسايهتی خۆيان،  ووەکانی دەسه
دەب شهرميهوە بوختان به خواش هه وازی هستبهو پهڕی ب دياکانيان به ش ن و لهسهر شاشهی م

رات لهاليهن  ههميشهيی، ئهو کارەساته به غهزەبی خوا به هۆی عيبادەت نهکردن و نهدانی سهدەقه و خ
نن. گۆيا خوای ئهوانيش وەک خۆيان تهنيا غهزەب و تاوان و ئهشکهنجهدانی کردۆته  کهوە دەنو خه

س کدا لهڕووی زانستيهوە، ئ چهوانهی سهردەمی جادووگهری و نهفامی، هۆکاری پيشه. لهکات تا به پ
نيکيش که ئهو  يان، بۆ مرۆڤ ناسراون. لهههرشو کارەساته سروشتيهکان و ڕيگای بهربهرەکانی لهگه
تدارەکان  کاری و ئاکاری ڕژدی دەسه کارەساتانه  قوربانيی زۆر وەردەگرن، شوين پهنجهی گهندە

  وەديار دەکهوێ. 

کردن و وازی  بهچاو ل تی له ش نهی  بينا ڕووخاوەکان به هاسانی دەردەکهوەێ که ساختهچ ديراسهی و
هتی نين. بيناسازکردندا ههتا چ ڕادەيهک  وە. ديارە شهريکهکانی بيناسازی زۆربهيان دەو بهرب

م وەک  لهوانهشه زۆری بهرههمهکان بهدەست ئهندازياران و پهيمانکارەکانی  کورديش سازکرابن. به
نانهش دوو اليهن ڕوون دەکهنهوە:خانو کقمراون. ئهو و   وی کارتۆنی بهالداهاتوون و ت

ری بهسهر بيناسازی و ڕيگاوبان سازيدا، –يهکهم  کی پاکی چاوەد م   نهبوونی سيست

همهند کردنی پهيمانکار و ئهندازياران.  - دووههم کاری بۆ خۆ دەو   دزی و گهندە

. بنهمای ئهو  کی داعهشی شيعه و داگيرکهردا ناتوانی ههب هت رێ له  دەو می پاکی چاوەد سيست
مه  تدارەکانی ئهو رژ نکهری دامهزراوە. مانهوەی دەسه هتاندن و فريودان و تا خه هته لهسهر هه دەو

  بههۆی درۆ و دزی و پياوکوژيهوە يه. 

دا به ت کاری لهناو کۆمه م دزی و گهندە کی ئاشکرای به هنيا سووچی داگيرکهران نييه. اليهن
م. ديارە لهماوەی چل  کارانهی رژ می گهندە گا و خۆبهدەستهوەدانيانه به سيست دابهزينی مۆڕالی کۆمه



تداران دا، دوو وەچه بهو ئهخالقه پهروەردە کراوە که دەسه به رەشهکوژی و تۆقاندن و ئهشکهنجه  سا
يان دايان سهپاندووە. درۆ کردن  توری ناوما ڕانهوەی که يڕا بهسهر زارۆکان داسهپاوە ههتا بهگ له مندا

ک بهو  شهی دەزگا سهرکوتکهرەکان نهکهن. پهروەردە کردنی خه لهدەرەوە، دايک و بابيان تووشی ک
وەيهکی تر، بۆته هۆی پهرەگرتنی  وەيهک و لهدەرەوە ش زان ش وازەی ئهخالقی دووانه، لهناو خ ش

تی و درۆزنی بکاته پيشه. وەچهيهک  که    به هاسانی ساختهج

گای کردۆته دوو بهشی  کهمينهی يسياسهتی شير دارە، کۆمه ی کۆماری پهت و س نی و گۆپا
ههنگڕاوی ساماندار و زۆربهی کۆيله. مووچهخۆران له دەزگاکانی شارەداريهکان، قوتابخانهکان، 

زانيشيدايرەکان  به  و ان مووچهی مهمرە بژی ناتوانن خ می  دزی و فزيی بهن ئيدارە بکهن و سيست
کهاتهيهکی ئاسايی  ه کردوون. بهمجۆرە ريشوەدان و ريشوە وەرگرتن بۆته پ ئيسالميش ڕيگای بۆ ئاوا

گه. تهنانهت لهباری ئايينيشهوە مهالکانی جهردە، ڕيگايان بۆ خۆشکردووە.  ی شهريعهت تۆ کۆمه بهپ
کت کردب به يهکجار چوونه ح تهوە!! يان ههر فهساد هج پاک دەبيتهوە!!! دەرگای بهههشتهت بۆ دەکر

تی ديکه... ئهو بيرە گهوجانهيان بۆ  بچی بۆ کهربهال و يان مهرقهدی ئيمام رەزا و ههزار ساختهج
ک کردووە به قانوونی يهزدانی. چما؟ ئاشکرايه که پارەی سهرفکراوی حهج و کهربهال و مهشههد  خه

ته گ   يرفانی مهال و شيخهکانهوەوە....و ديدی و بۆدی تر دەچ

تدارەکانی ئهو کۆمارە لهبهر  ڕێ.  دەسه ليرەدايه که الوازيی ههستی نيشتمانپهروەريش دەور دەگ
يکيش ههستيان بۆ نيشتمان نييه. حهتا رەزا شا که گهمژەيهکی ملهور و پياو  ڕاووڕووت تهنانهت مسقا

ران، به ن کردنی پردی ڕيگای ئاسن کوژ بوو و بهريتانيا کردی به پاشای ئ ندەواری خۆی کاتی چ هخو
زانهکهی لهبن پردەکه ڕاگرن پاشان  قهتار بهسهريدا  له قهتور، دەستوريدا که ئهندازيارە بيانيهکه و خ

کی بۆ عبڕوا. ئهو به  . واته ههست نيا ب هقليهتی خۆی دەيهويست له دروستکاريی پهيمانکارەکه د
تی خۆی ههبوو. بهداخهوە ئه تدارەکان،  و الوازييهی ههستی نيشتمانپهروەریو پهيمانکار و  دەسه

يشی گرتۆتهوە.  کقرماوی  ئهو شۆقانهی که ئهندازيارەکانی خۆما ئايا ويژدانيان به ديتنی ديمهنی ت
؟ ک   بهرزيان کردۆتهوە ڕادەچ

شت ژەی قوربانيهکان ديار نييه. بهسهتان گوندی کوردستان ه ستا ڕ ا بهسهر بهداخهوە ههتا ئ
نهکراونهوە. ئهو کارەساته سروشتيهش بۆته سهرباری کارەساتی ژيانی بندەستی کوردستان و 
ک  کارەکانيش چهشن بهت ئاکاريی پهيمانکار و ئهندازيارە گهندە خهيانهتکاری و خاکفرۆشی. هه

  خهيانهت و جاشايهتيه. 

  حهسهن ماوەرانی 
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