
 تیرۆریی خۆمای
 مین  ئه کاوه

 
موو شتکی ژر  نی هه ژاند، کورد وته کی وا هه یه شوه گایی کوردستانیان به کانی گرووپی شخ زانا، کۆمه یه ی و نامرۆڤانه تیرۆر وه کرده
 باسکی  وه شه که رژینه و دیوو په م له ئاسته و به بو کرا و بڤه  جاران باسی لوه ده ی که یه کا پاکیزه و کۆمه ئیتر ئه. ڕه ربه  سه یان هنایه ڕه به
  ڕه ه کانی خۆی و بیروباو  ندیه وه رژه پیی به جۆرک و به و به سه رکه  و هه ه  و کۆمه موو تاککی ئه رزمانی هه  وردی سه  بکرت، ئستا بۆته ه لو

 .  کات وی ده ن و که  شه وه کانیه دینی و دنیایه
 گرووپک بن   که یه وه  ئه  نویه ی که وه ی کوردیدا، ئهگا  نو کۆمه  لهکی نوێ نین یه ه  نربازیش دیارد ی تیرۆریستی و نه وه کرده   نه دیاره
،  وه ن پیاوانی ئاسایشه الیه ی له که و بانده یان تا کاتی گیرانی خۆی که رکرده  سه یرتر که ش سه ه و می خۆیان ددانی پدا بننن و له ده به
ک  یه وسته بت هه دا ده  لره بۆیه.  کانیش بووه کانه ستگاحوکوومیه ک و داموده ڕه ت گه نانه سوکار و ته ڕپکراوی نو خزان و که سکی باوه که
بی  قه  له گیرت که  ده وانه ساسک ڕز له ر چ ئه سه  و بپرسین ئاخۆ له وه ماندا بچینه گاکه  ستروکتووری کۆمه جددی به ین و جارکی تر به بکه

تی   خزمه  له میشه  هه وانه شیکی زۆری ئه زانرت به ک ده زانن؟ وه گا ده یاسا و کۆمه ری وه ره  سه  و خۆیان به خۆ ناوه جۆراوجۆریان له
 .ن کاره مه  ئامز گیران و ئیستاش هه  له وه کانه  سیاسییه ن پارته الیه ڕین له م دوای ڕاپه راندا بوون، به داگیرکه
ڕی ناوخۆن و دوای  کان و شه می ناکۆکییه رهه شیونی تر به یان گرووپی گره ی تورکومانی و ده ره کان و به  ئیسالمیه وه  توند ڕه گرووپه

م  به ،درن  ده  دنه هو که و ئیسالمی ناوچهر ن وتانی داگیرکه الیه تاش لهکرا و ئس ڵ نه گه کو پیویست ئیجرائاتیان له ش وه ڕه و شه کۆتایی ئه
رناک ترن،  ته کان خه کییه ره  ده  گرووپه  له  گرووپانه م جۆره  ئه یان پارزن، بۆیه یان بۆ دروستکردوون و ده شارگه گایی خۆمان حه کۆمه
زانی   نه الکانیش به  مه ندک له تی و هه ری دژایه نگه  سه نه که کان ده وته ک و مزگه  شورایه نه که تیش کاتیك ئاینی ئیسالم بۆخۆیان ده تایبه به

 نابنت ڕازیی  نانه  ته ر که  وتانی داگیرکه کک له ختی یه تهی پا وانیش خۆ ناچن له  ئه، وه نه کانی جیھادیان پده  وانه وه زانییه  نه بت یان به
  که  کوردییه نده ک په ن، وه که هید ده فرۆش شه ڕۆژه به مندایکی گوهچن  کو ده  به وه قننه  مندانی کورد  بنرت خۆیان بته ناوکی کوردی له

 .وهای شیخ زانا ڕووید که  بانده  دروست له مه ، ئه<ورت  خاۆی خۆی ده حیز به>یت ده
کانی   ئاینیه رنامه  به ت چاوک بهستی موسمانانی کورد بوشن ی هه وه ب ئه کی جددی به یه شوه تی کوردستان، به کوومه ح پویسته

گایی  کو باره کان وه وته ن مزگه ده  و چیتر ڕیگا نه وه کاندا بخشنته وته  مزگه  له وه ی دینیی وتنه تی وانه تایبه کان و به جی قوتابخانه نھه مه
رخی  کی هاوجه  یاسایه رچی زووتره مانی کوردستان هه لهڕ ها په روه هه. کار بھنریت و به و بت یان میانه حیزبی بۆ هیج گرووپک جا توند ڕه

رگریی  ی پاراستنی ئاینی پیرۆزیی ئیسالم به رده ژیر په  له دا بکرت که ستگایانه و ده ڵ ئه گه  له وه  پی یاسا لپرسینه یاندن دابنن تا به ڕاگه
 ناو بنت  وه ناوی خۆیه ی به فزیون و ڕادیۆکه له بیت ته ن علمانی  بۆ ده جا ئیسالمی بت یا،کی سیاسیڕاست پارت به. ن که  تیرۆریستان ده له
  وه ته زیکی زۆریی ناوه ی، گۆمه که کانی زانا و گرووپه نیشان دانی ونه ).هتد...تکشان تی ڤی و  حمه ڵ، پوک تیڤی، زه کۆمه(ک  وه
ی  وه ئه.  و زۆر جاریش ترس و خۆف  و قابی گاته  نوکته بته  ده هکری نات ئستا خه  سلمانی و ته من بزانم له ی که وه تی ئه تایبه به
نھا   ته نگه ، ڕه وه ته کرایه  نه ڕۆژ دوباره  و به و نیشان بدرایه  شه11 دوای  که رنامه بوو به  ده  که یه وه  کورستان تی ڤی ئه  له یه خنه جگای ڕه که

تا س   و زۆر که) کان نا رپرسه  به هت ما به هه(بایی خامۆشن  موو شتکی کاره کان و هه ۆژ تیڤیهڕ  به  بت که وه با بین ئه خرکی کاره
 .یری تیڤی بکات  سهڕۆ ناتوانن ونیوی نیوه دوانزه
 ئاسایشی  پیش نییهم خرا م، به روارد بکه  سلمانی به ریم له ی شخ عبدوولکه مه ی حه  کیه ڵ ته گه گرووپی شیخ زانا لهوت  رچی نامه گه ئه

کسی جارک  ق ته رکی سایه ، برادهنعسدا بوو تی عیراق و به وه ت ده  خزمه  له میشه وان هه  ئه ن، چونکه ردانکیان بکه سلمانی سه
شی   به  تدایه)علوج(نی ی ماش یوت هنده ، ده وه تییه زاندویها سلمانی ڕ  ئستا له ی که کییه و ته  ئه باته روشکی یاشخ ده وت ده ڕکه به

، تۆ  وه شاردبته شخ خۆی  ی کاکه که کیه  ته ت دووری له  عیزه نگههن ڕ  ده گاته  سلمانی به  له کات، زۆر جار لره ت ده زاره دوو سی وه
هدی و پاسدار   مه ئیمام  بوو به خۆی ل بوومک جه تی کوردستان، عه ی ڕۆژهه  ئورومییه ک پش ئستا له یه بت؟ ئاخر ماوه بی وا نه

  ت، مای یا شخیش پ له آ ده وابت ی که ده ، و نییه  ئه ن ک ده که ت بۆ وای لده کیش ده هین، کابرا ده یگرن و زۆری لده ده
 !؟ نییه


