
  .ی مناڵ و ساتۆری تیرۆرست  نده خه
  آازیوه ساح

  
 ی فه  ڕهڕاستدا له گرتنی تی ناوه  له ڕۆژههآرت  و دهگوترت  مناڵ دهی رباره تا ئستا ده ی هه وه ئه

آو ژیانی   وهاوهرچ آو سه نووسن وه ر مناڵ ده ه سهی ل وانه رگرتنی ئه و سوود وهزیاتر آان  آتبخانه
تی ، نه مرویی ، نه  الیه کی آۆمه مادا نه یاسایه بینیوه ، چونكه له بنه ودی ل نه مناڵ سوپراآتیكی
و  تا ئستا ئه وه ،هه آرته روی ده ارزت آه ڕۆبهترسیانه بپ و مه ی مناڵ له وه  ئهبووه بۆ سیاسی هه

آانی  وتووه نامرۆیه اآهته دو ی سیاسه وه له سایه بته ڕوی مناڵ ده ترسیانه ڕۆژانه ڕوبه و مه وه وساندنه چه
ته  وتونه دان گورگه مناڵ آه ك به سه یه آردندا بووه به ڕاده نه شه  تهمیشه له زیاد بوون و تدا هه ژههڕۆ
و  ن به یانكه  دهرآردوون و آان له سروشتی خۆیانی ده ی گورگه مرۆڤه و منانه آان ، ئه قامه ر شه سه

م  رجه  سكسی و سهو باندی وه  بۆ دزی و تلیاك گواستنههنن ان دهوان پویستیانه و به آاری ی ئه گورگه
  .آانی دی  اوهشی آاره نه
ی سیخوڕ و  و آاته ر له وه هه ته تیانه منانی عراقی له وتانی دی زیاتر گرتووه ینه م مه ئه  

الكف (  ناوی غدادا به  له ناو بهیآانی گروپی تیرۆرستیان آانی ڕژم و بانده بازرگانیه ۆرستهتیر
آرد له ئاتوون و تلیاك و  دڕی و ناوسكیان پ ده آرد و منانی ساوایان سك ده وه دروست ده ه) االسود 

آردنیان  وره ن گه مه ر منان و ته رانبه دام به آانی سه یه تا دڕنده  ، ههراوستانی دبۆ وه  یانگواسته ده
آاندا  رآوت آردنیان له خوندنگه و سه وه م آوت آردنه تا ده هوه ، ه ی له سداره دان بیانگرته وه بۆ ئه
یه بھنت به  و دڕنده ك مناآه ناوی ئه وه آرا نه رده ده روه منای پ په' وس به ' ی  میشه به ووشه هه

آان  وره ی دآتاتۆره گه شیاو و توندوتیژیانه ، سایه و هۆآاره نه ئه" . خوابیپارزت " ی  ب ووشه
دا  ی ده راوسكه وای له ده ی هه و منانه  دآتاتۆری بچوآیان دروست آرد آه ناومان نا مناڵ ، ئه آۆمه
دامی  ی سه آانی سایه  بچوآه مۆ دآتاتۆره  ئه .رآنت دژی ڕژم د ك ده یه ر گوێ ل بوایه ووشه گه ئه

ژگاری و ی ئامۆ و له سایه گرتوهآیان  ا یهآاند ڵ پیره دآتاۆره  له گهوره بوون  مۆ گه  ئهدآتاتۆر
روون  و ده لكو ئه بهستن  وه ناوه شه وه ر به ههن به روه ،  به آانیاندا باندی تیرۆرستیان بۆ ده نده په
ن به دآتاتۆری  مووی بكه وێ هه یانه لكو ده بت به دا هه و وته وت منای مناڵ له خۆشانه نایانه نه

م ئافرده بیری  آه س یه سته به و مه آان ، بۆ ئه اهاتووی تیرورسته پیرهن بۆ د كهبیان  بچووك و ئاماده
آو  آی وه یه وه ته  بۆ نهش مه یه ، ئه'  مینه' وه  نه بكهت و رۆحی  رامه تیروری آهژر ساتۆر خستن و 

 یی آچلتووری داڕزاوی شوآردند لتووری زینده به چاڵ آردنی ژن و منای مینه و آه ن آه بی خاوه ره عه
تا ئستا  تایی میژووه وه هه ره  ساڵ آاركی ئاساییه ،چونكه له سه40ری  مبه  ساڵ به پغه12

ش  لتور و ڕۆشنبیریه و جوره آه ر ئه بیوه ، هه مرۆڤی نیاندرتای نهت و  قی جاهلیه ڕۆشنبیریان عه
مۆ له  ی ئه وه الم ئه بهن ، پی تیرورست و حزبی ناشارستانیهموو گرو و هه ری دروست بوونی ئه هانده



یان  آه یی خۆیان و ئاینه تی بۆ ماوه هاله لتوور و جه نجامی آه رئه نھا ده دات ته راقیدا ڕوو دهیدانی ع مه
ر  آاتك هه. وت یانه وان ده ی ئه و شوه ل به یه بۆ گوڕنی آومه كو پالنكی تیرورستانه نیه  ، به

 آردن و دات به ناوی گوناه نه  ساڵ ده12ه زۆر داگیرآردنی آچانی بك بیار ب زهه گروپ و ئاین و مه
ن  آه یانی ده وه آه به وته ی لناآه سته به و مه   ئه، وه ریكیه مه ن مارنزی ئه آردنیان له الیه داگیرنه

  وه ؛ و داگیرآارییه ێ ئه كو له رگه به
ن بۆ  که  تیرۆرستی ژنیشی ل دروست ده و آۆمه وه ۆرنهش و مناه آچانه ده م ئه رجه ی سهمشك -1

و  وانه منان و هشتا ئه تی آردن به ژن ، چونكه ئه باشتر له ناوبردن و تیرورآردن و سوآایه
م   ئهی هو آات آیان ل دروست بكرت ، ئه یه ك یاخود دڕنده یه توانرت فریشته ن آه ده ویره هه
ت ناو  نانه ن به ته وه بگه مانه ی ئه ن له ڕگهتوان به دڕنده ، دهآرت  بۆ دهیان  ویرانه هه
لتووری  پی آهبه ر ژنك  ن به هه  هآان به ژنان و بگ ته تایبهم شونه  رجه  و سهآان ماه
  .رنت  وان ناگوزه رۆرستی ئهیت

آانی  ر قوربانیه ری له سه وره هنده آارگه لماندوتی آه دآتاتۆری گه روونی سه  دهزانستی -2
آی  یه وه ش بۆ گروپی تیرۆرستان برانه وه ۆری بچووك ، ئهتآات به دآتا میان ده رجه ، سهبت  ده

كات به دآتاتۆركی دی  آات و ده  ساڵ تیرور ده12تی منالكی  رامه دیه ، چونكه آاتك آه
رده  روه ۆرست و دآتاتۆر پهآو خۆیان تیر ش مناكی وه وه هب،و مناه به ژن و دایك  و آات ئه ئه
آو خۆیان  سانكی وه و گروپانه آه آه ش قازانجكی زۆره بۆ ئه وه ك منالكی مناڵ ئه  نهن آه ده
یه ، جگه له  مانیان هه  نهترسی آانی جیھاندا مه وتنه  پشكهڵ  هگ بت ڕویان تناآات و له نه
لگری هیچ  وه هه آی دییه ، له الیهواو بۆ ركخستن و ڕاآشانی الوان  بوونی ئازادی ته نه

وانیش زیاتر  وه  ، بۆ ئه ڵ خواستی الوا ن وك بته م نین آه له گه رده پرسیاركی سه
ێ  ر له ئستاوه بناغه ی الوه بۆیه به بیانووی ئیسالم و پاراستنی ژنان هه پویستیان به وزه

 .نن دادهآو خۆیان  جاهلی وهرۆرست ی خزانی ت آومه
3- زانهآاتك به خت ئه   هچ کدا ده یه وه له ناوچه ك گروپژه دانی به آارآردن  وه ری مانه   هگ قو در

تی  وتویه  به خۆراآی دواآهن  که  راق د منای ع یه ، بۆیه آاتك آومه ههزیاتر 
ی   متمانهش هو سپنن ، ئه   هچ ی خۆیان له ناو عراقدا ده وه ری مانه گه  خۆیان  ئهی ریانه حشیگه وه

بت  یان هه وه آرێ خواستی ئه خشی آه ده  هب دا زیاتر پ ده و شونه ستنیان له  هق ب چهو  وه مانه
 .آانیان  ره حشیگه ری آاره وه نته ن به سه و ووته بكه ئه

نگ  کی تر بۆ ب ده ك له الیه چ آردنی خه مل آه ترس و تۆقین بۆ چاوترساندن و ینیشاندان -4
،آاتكیش ره بكات  آه رگری له ناخی مرۆڤی عراقیدا چه ر هیزكی به رآوت آردنی هه بوون سه

دامه  رانی سه ش خواستی تیرورستان و یاوه وه هاش نامنت ، ئه ت و به سه رگری نامنت ده به
  .وامن  رده عستی خۆیاندا به باتی به تا ئستا له خه آه هه



ی رك وره آه بیریان بۆ الی هیچ یاسا و فاآته بت یان گهك مناڵ  یه ر مینه چاوشكاندنی هه  -5
ری  ده چی قه مل آهنی و  ده مه كی وه له بونیادنانی آۆمه نه چت و ژنان دوور بخه نهشارستانی 

 .وان بن  ی ئه نگه تارآستان ویاسای جه
شیاو و  و آاره نه ری ئه شیاوی ناو عراق پانه ری دی سیاسی نه یان فاآته و ده رانه و فاآته      ئه
ن و بشو و  آه تك ده تی ئه رامه ن رۆح و آه ده تك ده ی مرۆڤی پ ن آه رۆژانه ژیان و ژینگه دڕندانه
ب شتكی نوێ نیه و  ره ی عه لتوره م آه ك ، ئه ی ئاسایی و پ ڕاهاتوو الی خه ن به دیارده آه تیرۆر ده

بت آه داوا له هیچ  وه هه ڕمان به  ، ئمه ناتوانین باوهر و مژوویه چه و آه ن ئه له بوونه خاوه
تگه گرتن ل ره كی عهوت بۆ ڕین و ده نگ هه  و ده  نامرۆیانهی و دیارده هبی بكرن  لبرباز آردنی منا
شدارن   و بهقت و سیستمن مان عه نی هه  ، چونكه خۆیان خاوهوتوون تكهلی  نگه و بارودۆخه جه له
مان  ین چونكه به هه آانی مافی مرۆڤ بكه آو چۆن ناتوانین داوا له ڕكخراوه روه  ، ههدا یه ۆسهو پر له

  پودا آۆتایی آان له وسته  و هه وه نه آه بووری و ئیدانه آردنمان بۆ بو ده آی سه یه ڕه شوه الپه
م  بای ئه ی بۆ ژر عه  بیین تا آهآانی آوردستان ره ده نه ته گوێ سه توانین به ده م خۆ ده به..دت 

ش بۆ  تی خۆتاندا و دوارۆژكی وا ڕه سه ن له پناوی ده آه ل ڕاده نگه لتوور و یاسای جه جۆره آه
به )  جند االسالم  (آو چۆن به ناوی یاری گوی  روه ن ، هه  ناآه نده زه منانی آورد و ژنی آورد مه

آتی  رگری آردن له یه ی بهربین ، به ناو ری آوردتان دا به سه روه ژار و نیشمان په یان آوڕی هه ده
 ، ربین و تیرۆر آردن  ب دا به سه ره ستی تیرۆرستانی عه ی آوردتان به ده ندان ڕۆه ب چه ره هخاآی ع

نی امن. تی عراق  سه ستنیشانكردنی ده راق و دهبژاردن و پاراستنی خاآی ع اوی ههمۆش به ن ئه
نی له ئهپو بۆیاخ آار ، منا ماو له ههبجه نفال ج ر آهنی ژرژاو ، مناناری  دا خۆین ل

ت و ب  رامه آانی نیشتمان ، منانی ب ده ته ست درژی چه ت بریندار آراو به ده رامه آان و آه چاخانه
ی پ  وانه شی ئه ستی ڕه هش د و به مناه ئهو دڕندانه ، سپرن به رشت و ب دسۆزی آورد ده رپه سه
مان  ههمان  رانه آهداگیرو  وت بۆ ئه می ده آی آه یه ر ماوه ش هه وه  ئهن به قوربانی ، آه شتووه ده گه نه

آانیان   الوهآو چۆن له چاوتروآاندنكدا ر وه ههن  ر آوردیشدا پراآتیك بكه  به سه نگه یاسا جه
آردین به آانیان سامدار  قامه ب و تورك و شه ره ی بازرگانی عه آانیان آردین به بنكه ربین و شاره سه

آانی  ڕه ی پشودانی پاش شه ناسه ش آرا ، ئستاش هه ان پشكهآانم وتداره ویه نه زه. وه  قینه ترسی ته
 .تی ڕیش  ڵ و سیاسه نگه و پیری یاسای جه ره برن به آان ده ره ناوخۆ و دآتاتۆره آورد قان آه

  
 


