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  مال محسن هج ... !ری تیرۆریزم ده ر و داده کگرتووی ئیسالمی درووستکه یه
  

jamal_muhsin@yahoo. com  
  وه رۆ قادره کگرتووی ئیسالمی و سه ی نوان یه ی کشه  بۆنه  به فک که له مه

م  ی نو ئه له سه رچاوترین مه به.  وه یهشکا کگرتوو نه  قازانجی یه  به وه کرایه
 هاندان بۆ   له یه ڕۆی ههکگرتوو  یهیاندنی  ڕاگه   که یه وه  ئه کشه کشمه

 هاندان بۆ تیرۆرکردنی هاوڕیان شاپور و   له بووه ستی هه دهتیرۆریزمدا و 
" اناسکی بارودۆخی کوردستاند" ژر ناوی  یی و له  خشکه  به ربۆیه هه. قابیلدا
   له وه.   دواوه گایانه، یانبوو رۆ قادر هه ر سه سه  له کی یاسایی که داوایه

سک ناتوانت  هیچ که " یاند که یان ڕاگه وه  ئه وه یانه که ره زاری پارزه
ی   ی بوکراوه597  ژماره ("! کوردستان دات له کگرتوو هانی تیرۆر ده  یه ک بھنت که یه گه به
  . ) http://www. kurdiu. org/filebank/newspapers/mid-15p-2. pdf 2006. 07. 11ۆژی ڕ، کگرتوو یه

" جی "مک ی که س نازانت که  که کهڕین  ی بارودۆخی کوردستان بگه یه" ناسکی"و  جارێ لهبا 
پۆش کردن  رده  پاساو بۆ په بته  نه وه  پش و ئه  و ملمالنی سیاسی بچته خنه  ڕهدات ار ئهبوو   وه بته ئه

کگرتووی ئیسالمی  ر و یه سووری پارزه ی علی گرده که ڕاستیه. ی تاوانکاری هند روه ندین په و داخستنی چه
وانی  ر تاوانکاری و هاندانی تیرۆری ئه سه ی له گه س به  که  گوایه رم بت که  گه نده وه میان ئه ناتوانن ده

 باکگراوندی  کهتا بزانرێ ڕین   دوادا بگه  تاکو پویست بکات زۆری به  دوور نیه نده وه کی ئه مژوویه.  نیه
  .   و ئستاش چیه  کوردستان چی بووه کگرتووی ئیسالمی له سووڕانی یه سیاسی و هه

ر  بهمار  به ک و له  برستی خه رتن لهرگ  سوود وه وته ی ئیسالمی کهکگرتوو یه،  وه ڕینه  دوای ڕاپه ر له هه
کان کرد و  جرهووت و ح کانی ڕاپچی ناو مزگه ارهژ  هه مدا منانی خزانه د دینارکی که ند سه دانی چه

 ی ئایینی و خوا و ئیسالم س  خورافه  سرنج مشکی سافیانی به م تۆقاندنی و به ننه هه  ئاگری جه به
هیچ جۆرک    به  که ترین تاوانکه وره  گه وه ئه؟  ن نییهمناروونی  ستی و ده که تیرۆری  مه ئایا ئه. کرد

  "  بیروڕای تیرۆریستیو گۆشکردنیان بهک  ی خه وه  نه شک له  و گژ و ووڕکردنی به ل خۆش بوونی نیه
فقاتلوا ائمه الكفر انھم ال  " و ") 65تی  ئایه ، االنفال هسور ( القتالین علیمنۆ المچ حری النبھایا ای
کی   خه  له وه و سزای ئهشبت باج  ر ئه  و هه وانه هستۆی ئ  ئه له، ") 12تی  ئایه،  التوبه هسور (مان لھمیا

  .  وه ربگرنه وتووی کوردستان وه پشکه
ووشتن و تیرۆرکردنی ژنان کچ ر ک  سه تهها ئه و باس  له سه  کاتک مه میشه  هه وه شه و کاته ر له هه
 عادات و   ژر بیانووی نامووسی و الدان له  له"یان که ی ژنانه ڕکخراوه"ک   الیه  و لهویان  که وته که ئه

"  نازی" ناوی  دیسیان به ت و حه ندین ئایه  و چه وه هنایه  ئه و تیرۆریزمه عورفی ئیسالمی پاساویان بۆ ئه
ر به  الکانی سه  مه وه کی تره  الیه له. ن  بده و کووشتاره ت به رعیه  تا شه وه نایهه  ئه وه کاریه و خراپه

زگاکانی  مپی ده  و په!بوون وان نه  ئه ر به  سه الکانی تریش که ی زۆری مه  ڕاستیدا زۆربه و له (وان ئه
 دژی ژنان  دا له" یی ره به" ژر ناوی  توای تیرۆریان له مان فه  هه وه کانه وته  مزگه له) دران وان ئه ئه
  . کرد خشان ئه خشان و په ته
ریکی  و کات خه ئه) ئا. س. ڕ (تان خۆی ئافره ربه سووڕاوانی ڕکخراوی سه  هه  دا کاتک که98 سای  له
 قاچی  شنی تزاب کردن به  چه له،  بوونکگرتووی ئیسالمی کانی یه وه  دژی کار و کرده  به وه ستانه وه

  وه کانه وته ری مزگه  ڕادیۆ و مینبه وان له ئه، نی پۆش و هوهاکردن لیان و فشاربۆ هنانیان ده هکچانی م
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ناسک ،  کریم جیبه ک نه ڕکخراو وهسووڕاوانی  توا و هاندانی کووشتنی هه  و فه شه ڕه  هه وتنه که
و  رچاوی بینی له ۆکی به ڕ و کاته کگرتوو ئه ادیۆی یهڕ. شید  ڕه مه ژاڵ حه گوزار علی و که، د حمه ئه
 ئاشکرا  به،  سووڕاوانه و هه ویستی ئه ستی خۆشه ودان بۆ شکاندنی که  هه  له بجگهو  دا توایه فه
  وته  ئاشکرا که  به ی که الیانه و مه ککیش له یه. " بۆ سووتاندن باشن وانه ک ئه ی وه ره به"یانووت  ئه

   ماوون که وه کانی ئه گه ئستاش به.  شاری سلمانی  له بوو ته رگه وتی زه ال عوزری مزگه ر هاوار مههاوا
  . یاندنیان گرت زگاکانی ڕاگه کگرتوو و ده  یه  دادگایان له توایانه و فه ر ئه سه له) ئا. س. ڕ (سووڕاوانی هه
ولر و ڕۆژک   هه کگرتوو له  یه هاتووه  یه له سه م مه ت به باره سهی حزبیشدا  که یاندنه  ڕاگه ک له روه هه

ر  ک هه نهش ئیتر  مه  ئه که. توادان  و فهک خاندنی خه  هه وته که، پش تیرۆرکردنی شاپور و قابیل
کگرتوو و  ی یه یه وه و کرده ئه. ی تیرۆرکردنی هاوڕیان وه  کرده شک له  به کگرتوو بووه یه   بگره هاندانه

  مانووت که و کاتیش ئه  ئه میشه  هه  ئمه ی که و ڕاستیه ئه، و ر به کانی سه وته  و مزگهنیاند گای ڕاگهز ده
 لمان ال سه شیر و مه ال به  و مه وه دووپات کرده، دا" و توندڕه"و " و ڕه میانه" نوان بای   له جیاوازی نیه

ی  ک خانه  یه له) ی دانا که ی تیرۆرکردنه خشه  نه وه  کرده بهی ئیسالمی بوو و  وه  بزووتنه ربه سه  که(
  . تیرۆریستی ئیسالمیدا دانا

توا و هاندانی کووشتنی  فه،  کردیان وه تیشه سه ک و ده رچاوی خه  به  به ش که له سه ترین مه تازه
و  کردیان  یه له سه م مه ر ئه سه  له وه یانه  ڕادیۆکه کگرتوو له  یه ی که و کاره ئه. یی بوو بجه ه ریوان هه مه
ر  سه کان له گه  به  له  ترهیکک یه، یی تیرۆریزمی ئیسالمی بوون ی ڕق و تووڕه وه رزکردنه ریکی به خه

ستی  رده به  له ند که به ی زۆر و زه گه ندین به  و چه مه ئه. کگرتووی ئیسالمی  یهتیرۆریست بوونی
  .  وه سووری ناهته ی علی گرده  پووچه قسهو  ڕکردن به بوارک بۆ باوه، گادان کۆمه

نھا  کگرتوودا ته ر یه سه  مژووی تیرۆریزمی کوردستان به شک له ی به وه  و ساغکردنه گه ی به وه هنانه
ویر و شار و  کانی سلمانی و هه  و کۆنه موو کووچه  هه له.  هیکان نی رک و کاری کۆمۆنیسته ئه

ش  نھا ئمه  ته وه ئه. م دادگا رده  به نه  و بیخه وه نه کانیان کۆبکه گه توانن به ی ئهک کانی تر خه شارۆچکه
واوی  رکی ته  ئه وه  ئه بگره، ک هزکی تیرۆریستی کگرتوو وه ر یه سه دعوین له  مه کان نین که کۆمۆنیسته

کگرتوو و  یه.  وه نه رزبکه  به مانه هر ئ سه عواکانیان له  ده  که کی ئازادیخوازه ران و خه ڕۆشنبیران و نووسه
  ب وای ڕاکشانیان بۆ ئه. گا بپارزرت لی ب کۆمه گا و ئه خۆشین بۆ کۆمه تیرۆریزمی ئیسالمی نه

گا  رخان بکات بۆ بنبکردنی تیرۆرزیم و کۆمه  و ئیمکانیات ته پارهگا  کۆمه، رگای دادگا م ده رده به
. یان گه ودا بکرێ له و سه میان و سات رده  به  و پوول بخرته  پاره وه وانه پچه  ک به بپارزت لیان نه

 ور و قابیل و تیرۆریزمی ئیسالمی تیرۆرکردنی هاوڕیان شاپو ستی له  و ده کگرتووی ئیسالمی تاوانباره یه
ر  ک هه ب نه گا ئه کۆمهواوی  ته.  بکرت غه ده سووڕانیان قه ب هه  ئه ر بۆیه هه.  یه  کوردستاندا هه له
گا و چاالکی   باره  که یه گادا هه ستی کۆمه رده به لکی زۆر باش له  هه بگره، ساس بت  حه مه نھا به ته

کگرتووی ئیسالمی  ی یه وه  مانه  که یهی ناسک ن وه زعی کوردستان بۆ ئه وه.  وه  بپچینه مانه تیرۆریستی ئه
  !؟ین  بکه غه ده سووڕانیان قه  و ههین  ڕاپچی دادگایان بکه  که  ناسکه وه م بۆ ئه به، قبووڵ بکرێ

16 .07 .2006  


