
 تییه یه ی سیاسی و آۆمه وه وسانه می چه رهه ترۆر به
  
 م که شی یه  به

 
 گیخانی ند به زه نه

 
  ناله  آه رگای  له  و آاری ترۆریستی رۆژانه وه قینه ی ته واڵ و ونه هه. آی جیھانی  دیارده  به  و بووه آانی بیوه  جوگرافییه ترۆریزم ئیمۆ سنوره

  و توندوتیژیانه ئه.  وه مانه  ناو ژیانی رۆژانه آانیش توندوتیژیی و ترسك دته واه  و هه ڵ ونه گه نرن هاوتا له یه گه یدیاوه رادهآانی م جۆره مه هه  
و ) ك خۆی رۆر وهت(ی  رنامه ی به وه ڵ بوآردنه گه ی رابردوودا و له فته ی هه  ماوه له.  ر باری سایكۆلۆژیمان سه  له یه آی زۆریان هه رییه آاریگه

 پی   رۆژانه  آه وه  آی رۆتینییه رییه  آاریگه له:  بینی خۆوه یان به  کی دیكه ودایه آان مه ، توندوتیژییه1آانی ره آانی شخ زانا و یاوه دانپداهنانه
ك پانتایی  یه رزه له آو بومه  وه آات آه ك ده» آین هراچ«و » ژان هه « ی آوردستان باس له وه  و ناوه وه ره  ده ی آوردی له گه راهاتووین، ئیمۆ آۆمه

  2. سی شواندووه روونی زۆر آه  و باری ده آاندووه ته تیی آوردی هه یه آۆمه
 
ب،   ی هه آه و باندهآانی شیخ زانا  وه  و آرده یه و دیارده کیان بۆ ئه یه وه ن خوندنه ده وڵ ده  هه م آه نگكی آه ند ده چه  له ش، جگه مه ڕای ئه ره سه

   له مه ئه«: ی آورد وه ته  خود  و نه رگریكردن له تی به حاله:  وه ته  ناو دوو حاله ته وتوونه  آه  چین و گروپی جیاجیاوه  به گه ندامانی آۆمه ی ئه زۆربه
ئابوومان «، »نامووسمان چوو«: زاری رمه  شه تكردن بهس تی هه ل حاله گه ، له» ستی دوژمنی تدایه  و ده آورد شتی واناآات«، »وه شته آورد ناوه

» یڤی خۆت په «  له7/ 15 رۆژی   لهTVڤزیۆنی آوردستان  له   ته  له ن آه سانه و آه ی ئه زۆربهالمی   وه مانه ئه،  » وه کرابایه ر بو نه  هه چوو خۆزگه
م دوو  کان له  آوردییه  سایته ر و رۆشنبیریش له ندێ نووسه می هه وه. بیستران شخ زانا دهآانی  وه ر دانپداهنان و آرده سه  پرسیارك له ر به رامبه به

 . ر نیه ده  به ته حاله
 

. ن  آه یی ئایینی ئیسالم ده  پاآیزه  له رگری له ن و به آه ده»  قورئان و ئیسالم تیكردن به سووآایه « ست به  شوازی خۆیان هه کانش به  ئیسالمییه گروپه
  آه» ڵ آۆمه«ی  نامه فته هه.  یه آانی هه ره آانی شیخ زانا و یاوه وه ی آرده رباره کان گوتاركی جیایان ده دا، ئسالمییه وسته و هه ڵ ئه گه م هاوتا له به

ها  روه هه. گرێ تداران ده سه  ده  له خنه و رهآات  ت ده سه می ده رخه مته  آه  دا باس له7/ 16رووتاری   سه آات، له ریده ی ئیسالمیی آوردستان ده آۆمه
  ک و له  الیه  له مه ئه. 3آات ر ده سه  داوای چاره وه ه»ت فافییه شه«و » ت دیموآراسییه«ناوی    و به وه قۆزته  ده آه له سه  مه  شوازكی دیماگۆژییانه به
  آانی به ره آانی شخ زانا و یاوه ی دانپداهنانه وه ت و بوآردنه سه ر ده  سه نه آه دهولر هرش  وتی هه الآانی مزگه  مه ندك له  هه کی دیكه الیه
 .4»پیرۆزی ئیسالم«نن بۆ شواندنی ئایینی  تداران داده سه وی ده هه
 

  ؟ به ی ترۆریستی شخ زانای دروستكردووه تۆڕ  آه    چییه یه مینه و زه ئه:  یه وه  بكرێ ئه آات و پویسته پش ده  خۆی ره دا پرسیارك آه لره
ی  المی پرسیاركی دیكه د ئاۆزیی وه  قه  و به  ئاسان نیه و پرسیاره می ئه کانی دروستبوونی گروپی ترۆریستان چین؟ وه ، هۆآاره آی دیكه مانایه

 ی؟ آه آو شخ زانا و تۆڕه ی وه ونهی نم وه بوونه  نه ب چی بكرێ بۆ بنبآردنی ترۆریزم و دووباره ده:  گرنگ ئاۆزه
 
ی  دیارده. ن ری آورت خایه سه ڕووی چاره نماو و خستنه ی په  و قسه می ساده  وه دوور بگرین له ب بكرن و خۆشمان به  هاوتا ده و دوو پرسیاره ئه

 رووی سیاسی و   له  آه یه ند و زانستی هه هه  ره ی فره وه  خوندنه ، پویستی به آراوه ی پیاده آه ن شخ زانا و بانده  الیه  له ی آه یه و شوه ترۆر به
  و مانایه ییشتنیش به تگه.  آه له سه  مه ییشتن له  تگه نته  یه  بمانگه یه وانه  له ی قووڵ وه لكۆینه.  وه  لی بكۆته وه تی و سایكۆلۆژییه یه مژوویی و آۆمه

 پناوی  ییشتن له لكو  تگه به. ی بۆ بكرێ  هیچ شونك ناب پاآانه ترۆریستان بكرێ؛ توندوتیژیی هیچ آات و لهی  وه  بۆ آرده  پاآانه نا آه

                                                 
ندی و  یوه  رووی په گونج له ی شخ زانا ده آه ی گروپه ڵ آۆنتكیست و پكھاته هگ تی من له ناعه  قه  به هنم آه آار ده ر به ی یاوه دا من وشه لره.  1

 .  ئایدیۆلۆژیاوه
ستۆیان  په ك هاووتی پاه یه ژماره» ك خۆی ترۆر وه«ی  رنامه نجامی بینینی به  ئه له» 3، ل7/ 19آوردستانی نوێ، «واكی   پی هه به.  2
 .ولر ی هه خۆشخانه  نه شی ئیمرجینسی له  به ته نراونه یه  و گه ن تكچووهروونیا  و باری ده وه رزبۆته به
 .2_1، ل 2005/ 7/ 17ڵ،  ی آۆمه نامه فته  هه بوانه.  3
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ی   پۆگرامی آار بۆ بنبآردنی دیارده ر چاو بگرن و له به ر له سه ی چاره  وه آانمان بۆ دۆزینه وه  هه  له  پویسته ی آه و متۆد و پالنانه دیاریكردنی ئه
 .آار بھنرن ترۆریزم به

 
ر  هه. دیناآرت ند و زانستی به هه  ره کی فره یه وه ر ئاستی سیاسیی آوردیدا خوندنه سه ها له روه  پانتایی میدیای آوردی و هه  له وه داخه  زۆر به

  آورد و ئیسالم  رگریكردن له  به وینه زاری بكه رمه  شه ن بهستكرد ڕی هه وپه یی و به  تووڕه م بت و به  آه آه شتنمان بۆ دیارده  تگه ش وایكردووه مه ئه
کانی شخ زانا و   دانپداهنانه  آه وه ینه که تاڵ ده  به ره رلشونه  ئاۆز و سه سته و هه  خۆمان له مجۆره به. بوو شنه ی پاآیزه و دابه آه کو دوو یه وه
کات  مینه خۆش ده ش زه مه ئه.  وه چته بیر ب واوی له  ته مان به آه له سه ند رۆژك مه  دوای چه یه وانه  و له ناوماندا ووروژاندوویانه آانی و له ره یاوه
 .ی آه  ترۆریسته ك شخ زانا و تۆڕه ی وه ی دیكه دانی نمونه رهه آردنی ترۆر و سه شه بۆگه

 
  ر به  سه  ترۆریستی ئیسالمی آه خۆش و سادی و فاسد بوون و جیان له ی نهکانی مرۆڤ ره  شخ زانا و یاوه  ده  دانیم آه و رایه ڵ ئه گه من له

ش  م ترۆیست دابه خۆش و فاسدن، به سانی نه  آه مانه ، ئه وه  لی بكۆینه وه رووی سایكۆلۆژییه ر له گه  ئه راسته. آی روون و دیارآراون ئایدیۆلۆژیایه
 ئایدیۆلۆژیای ئیسالمی سیاسین، ئامانجیان  ر به ی سه وانه موو ئه هه. ڕانگز، پیاوچاك و فاسد  و شه دهخشن خۆش، به ر مرۆڤی ساغ و نه سه ناآرێ به

  مانه ئه. ک بنونن موو جۆره توندوتیژییه ن هه رامیان ئاماده  مه ییشتن به آانیان و گه زه دیھنانی حه بۆ به.  وی خۆیانه ڕی توندڕه پاندنی بیروباوه سه
 و ژیان  گه ڵ خۆیان و آۆمه گه مانه له ئه.  رگ زی مه  رق و آینه و حه  نین و پن له کی مرۆڤانه هایه خالقی و به کی ئه مایه  هیچ بنه ر به سانكن سه آه

 . بن رفراز ده گرن، سه رده ك چژ وه ربینی خه تككردن و سه آردن و ئه ك و القه ی خه آۆمه ناوبردنی به  له نامۆن و به
 

  واته.  گه آان و آۆمه  نوان دیارده  له یه تك هه  ب هۆآار دروست نابت؛ دینامیكیه  به گه ناو آۆمه  له کی دیكه یه ر دیارده وتیژیی و ههتوند
ندیی مژوویی و سیاسی و  تمه  تایبه  به وه ته ستراوه آرێ، به  ده دا پیاده تییه  تایبه و قۆناغه ی له و شوازه ی آوردی و به گه ناو آۆمه توندوتیژیی له

 .بینن  یش رۆلی خۆیان ده وه ته یی و نونه  هۆآاری ناوچه دیاره.  وه مانه آه گه تیی آۆمه یه آۆمه
 

دنی آر نفال پیاده آانی ئه هرشه.  وه بووه  ک ده  توندوتیژیییه موو جۆره وڕوو هه ره عسدا به ی حوآمانی رژمی به  ماوه آوردستانی عراق له
  ڕینه  راپه  له عس آه آانی به آانی زیندانه ستگیرآراوه  ده نامه گه ؛ فیلم و به ی آوردی گه ر آۆمه سه  بوو له آی فاشی دڕاندانه ئایدیۆلۆژیایه

ربین و  تككردن و سه نسی و ئهددای ج عه  ته ت به ی تایبه شته رگوزه ن و سه  دیمه ك پ بوون له ست خه  ده وتنه  دا آه1991ی سای  آه رییه ماوه جه
ی رزگاریی  وه بزووتنه«،  یه  دڕنده ته و سیاسه ر ئه رامبه  به له.  گازی آیمیایی  رشاندنی آورد به گاته آردن تا ده  پارچه چاكردن و پارچه به زینده
دا بۆ  مه رده و سه کداریی آوردی له ڕی چه رچی ئامانجی شه گه ئه. کرد  ده  پیاده وه نگاربوونه ره آو هۆآاری به آداری وه ڕی چه آوردی شه» یی وه ته نه
تی و  سایه ر آه سه  مۆرآی خۆی له  پ خونه م مژووه  ئه .نگ و خوناوی بوو بروزه  زه ڕك پ له موو شه آو هه م وه ، به بوو» یی وه ته رزگاریی نه«

 ژر   آوردستان له د آه وه آانی نه ، ساه وه وانه  پچه به.  بۆ تیمارآردنی آراوه هیچ آاری بۆ نه تا ئستا   آه جھشتووه تی مرۆڤی آورد به سایكۆلۆژییه
ڕی خۆآوژیی نوان پارتی دیمكراتی   شه  له  آه وه خۆیه آی خوناویتری به ودایه ست آورد خۆی بوو،  مه  ده رمان له عس رزگاری بوو و فه تی به سه ده

ناو  تككردن له آردن و ئه القه آردنی آوشتن و فه  پیاده  له ڕی خۆآوژیی آوردی جگه شه. نیشتمانی آوردستاندا خۆی نواندکیتی  آوردستان و یه
ڕی  ڵ شه گه چراند هاوتا له لك دروستكرد، رۆحی مرۆڤی آوردی گه روونی خه  ده کی زۆریشی له یی و نامۆیی و نائۆمدییه آان، بھووده خودی شاره
 آاتكدا  له. ی آرد شه ك گه ناو خه ژاریش له ڕین، هه  بۆ چاآكردنی بارودۆخی دوای راپه رانه تكی آوردی بنیاتنه بوونی ستراتیژییه هبراآوژی و ن

 و ڕی خۆآوژی ریكی شه کان خه  آوردییه رآرده  آاتكدا سه ت ببوو، له روونی و ماددیدا خه یرانی رۆحی و ده  قۆناغی گرفت و قه  له گه آۆمه
.  وه آان قۆستیانه  سیاسیه  ئیسالمیه زان و هزه ال نه  مه  دروست بوو آه گه ناو آۆمه  له وره آی گه وی خۆیان بوون، بۆشاییه زی تاآه پراآتیكی حه

وت و  لك بۆ ناو مزگه ی خهآكردن و راآشان  خۆ رکخستن و خۆپچه وتنه ك، آه تی خه یه ست و سۆزی سیاسی و آۆمه  هه  یاریكردن به  به وانه ئه
  ، به و هزانه ی ئه وه نگاربوونه ره بوو بۆ به کی نه یه رنامه تی سیاسیی آوردی هیچ به سه ده. پاندن سه ردا ده سه آان و ئایدیۆلۆژیای خۆیان به کییه ته

ردوو حیزبی  آو ئران و سوریا، هه وی وه انی توندڕهڵ ووت گه ندییان له یوه تی حیزبی و راگرتنی په سه  بۆ فراوانكردنی ده وه وانه پچه
 تا  آان  ئیسالمیه ڵ هزه گه  و سازش له مه تی مساوه سیاسه.  سیاسییانه   ئیسالمییه و هزه واییكردنی ئه دان و دنه  داده  وتنه تداری آوردی آه سه ده

 .   5وامه رده ئستاش به
 

                                                 
ی ئیسالمی آوردستان  رۆآی آۆمه ڵ سه گه ندییان له یوه  په  ئیمۆ له وه کیتییه  پارتی و یه  به تی آوردی سه ی ده ته و سیاسه کی دیاری ئه یه نمونه.  5
دا  گه فتاری له آی با ره یه رآرده آو سه ردوو ال پشوازییان لكرد و وه تی هه رآردایه  زیندان سه  دوای ئازادبوونی له وێ آه آه رده لی باپیردا ده عه
 .   ن  آه ده



ت و دوو  شبوونی آوردستان و بوونی دوو حكومه كو دابه ، به داوه ی آوردی نه گه  آۆمه ری له ره دا زه ستهو ئا نھا له ڕی خۆآوژیی آوردی ته شه
،  وه وانه  پچه به. ی ترۆریزم وه نگاربوونه ره ش بۆ به بار و پرۆگرامی هاوبه تكی له م داڕشتنی ستراتیژییه رده به زگای ئاسایش، رگر بوون له ده

یاندنكی حاآم قادری   پی راگه به. ن   آار بكه  ئازادانه خساند بۆ ترۆریستان تا به کی گۆنجاوی ره زایه ڕی خۆآوژی فه ی شهبارودۆخی سان
  ستگیر آرابو و به  ده وه کیتی نیشتمانی آوردستانه ن هزی ئاسایشی یه   الیه  له1996 سای  وانیی سلمانی، شخ زانا له ه رۆآی ئستای شار سه

وسای  تی ئه بارودۆخی تایبه«هۆی  ولر و به آانی پارتی دیموآراتی آوردستان بۆ هه ی هزه وه م دوای هاتنه به.  زیندان بوو تی ترۆریستی له توهمه
تی و  ماری حیزبایه چی ده  آهكن، ناوبردنی خه ریكی ترۆر و له آانی خه ره  شخ و یاوه وه و آاته له.  وه ره  ده  زیندان دته  شخ زانا له6»آوردستان

کیتی و پارتیدا   نوان یه ی ترۆریستان له وه نگاربوونه ره نسیق و هاوآاری بۆ به  ته داوه آانی ئاسایش رگای نه  و لپراسراه رآرده وی سه تاآه
 .بت هه
  

 تی ماویه
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