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  هيوا موحةمةدهيوا موحةمةد... ... ترؤريستاين نصونةتةوةيي ترؤريستاين نصونةتةوةيي 
09-05-05  

  
 كة ترؤريستييةكان كارة ئيدي وة ئةوة دواي لة و ئةمريكا لة سثپتامرب ي11 هثرشةكةي لةگةص هاوكات
 ئةمريكاخواسيت كة دثت وة لةوة كرد؛ئةمةش كردن گةشة لة رووي قاعيدةوة بة دةبةسترثتةوة هةمووي

 ئةو ئةوانةي و ئيسالمي ووالتاين خؤي ناو خباتة كثشةكة و خباتةوة دوور خؤي لة سوورة ئاگرة كة بوو
 لة كارة ئةو نةخشثنةراين دا ذووي سةپتامرب ي11 كاتث دةزانني. بةرهةم هثناوةتة ترؤريستانةيان
 ماوةيةشدا لةو هةر بوون، بري هاو و هاوذث تاليباندا گةندةصةكاين مةال گةص لة و دةژيان ئةفغانستاندا

 بوو جيا ووالتثكي و نةتةوة بة سةر يةكةيان هةر كة كرد دروست عومةريان مةال و الدن بن بةچكة اندةي
 دةيتواين ئةمريكا.. ئةندةنوسي و فليپيين و عةرةب و كورد وةكو كاين لةنةتةوة تايبةت ديكةبة لةوي
 لة و) نةبواية دةملةبةر ئةمريكاي سةرؤكايةيت (هةصبژاردين بوونةوةي نزيك و نةبواية پةلةي ئةگةر

 بكات گري دةست) الدن بن (ئاسانتر بكردايةدةيتواين پةيرةو ي) دةگرث عةرةبانة بة كةروثشك (روانگةي
 بووروژثنث،ئةمريكا زةردةواصة وشارة ئةفغانيستان سةر بةرثتة لةشكر ئةوةي بث بةرثت ناوي لة يان

 ئةمريكا بلثني بث دة وابثت ئةگةر ،گرثت بيان يان بةرثت لةناو ئةوان كة نةبوو ئةوة مةبةسيت
 كة كرد واي بگرثت،بةمةش داواكراوانة لةو كام هيچ نةيتواين كارةكةيداچونكة لة نةبوو سةركةوتوو

 كاري ذثگاي لة دةيتواين ئةمريكا...... عثذاق بؤ تايبةت بة،جيهاندا بكاتةوةبة بالويان و پةرش
 كة نيازةي بةو كردي شةذةي بةو نةك بكات تگريياندةس يان بةرثت ناو لة ئةوانة) ئيستيخباراتيةوة(

 سةراين لةو يةك هةر ئثستاش كة دةچث پث بةالم ،ترؤريستان پثگةياندين جثگةي بووةتة ئةفغانيستان
 دةكرثت شاردرابنةوة،كةوابوو ئةوثدا عةشايةري خةصكي ناو لة و بن ئةفغانستاندا ناو لة ترؤريستانة

 ئةگةر و مابن هةر نزيكةكاين و) الدن بن (كردةوة؟ئةگةر كث لة سثپتامربي 11 تؤصةي ئةمريكا ئايا بصثني
 فراوان ترؤريستييان تؤذي و بپارثزن خؤيان توانيبثتيان ئثستاش تا و مابن هةر پياوةكاين و عومةر مةال
 زوو هةر وا كا پث چةنديان تا ئةفغانستان لة يان گةيشتةعثذاق؟ بؤ ترؤر دژة شةذي كردبثت؟كةواتة تر

 لة ناويان دةيان ئثستا بةالم،بوون قاعيدة ذثكخراوي تةا خؤيان ئةوان... عثذاق؟ بؤ گواستيانةوة
 پيشان تؤذةكةيان فراواين و گةورةيي و بدةن تثك بةرامبةر لة سةر دةيانةوثت بةمةش و ناوة خؤيان

 و رافيدةين و جيهاد و ئيسالم سوپاي و سوننة ئةنسار و ئيسالم ئةنسار لة هةريةك لةراستيدا بدةن،كة
 كردين قامي خؤ جثگةي بووة كوردستانيش.. قاعيدة بة بةستراونةوة و يةكن ديكةهةموويان ناوثكي هةر
 ساالين لة كة) كرثكار مةال (الدن بن دؤسيت كؤنة هاوكاري بة هةوراماندا ناوچةي لة راكردوانة ئةو

 ئةوانة هاتين دا، گرث دؤستايةتيان اكستانپ-كوةيتة شاري لة دا نةوةد سةرةتاي و هةشتاكاندا كؤتايي
 لة بوو ترؤريستانة كاري دةستپثكي كوردستان بةغداوةبؤ و ئريان بةذثگاي و ئةفغانستانةوة لة

 تةپي حةمةو خثصي شةهيدةكاين ئةوان ترؤريستانةكةي كارة قوربانياين يةكةم ئةوةبوو،كوردستاندا
 الوةكاين سةربذيين و هةولثر شوبايت كارةسايت تا بوو تةپة گامثش و زةمةقي پشكنيين وخايل سةفا
 وةك كة ترسنؤكانةيةي هثرشة هةموو لةو جگة ئةمة هةولثر، لة مايس ي4 وكارةسايت زاخؤ

 و خوارو شارةكاين لة هةرمث،هةروةها حكومييةكاين دةزگا و دام سةر دةيكةنة شةمشةمةكوثرة
 تائثستاش تاوان،كة بث خةصكي دژي دا جنامئة كؤمةصيان بة كوشتين كارةسايت دةيان ناوةذاستيش
 هةموو ئةو و بكات دابني خؤي گةلةكةي بؤ ئاسايش تواين ئةمريكاشة سةري،هةرچي لة بةردةوامن
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 هؤي بة ئةويش بثنث، پث كؤتايي ئةمريكادا ناو لة تةقينةوة كاري بؤ بوو كرا تةرخان كة هةوالنةي
 جثگةي چةند كوردستانةوةو و عثراق ناو بة كردنيان خةريك و كردنيان پث وومتان،بالوة وةك ئةوةي

 نية ذؤژ لةوةداية سةير ،دةبن زياتر و زياتر ذؤژانةش و عثذاقةوة ناو هاتة هةمووي ديكة،بةزمةكة
 ذثژةيةلة ئةو نيوةي بة هةشتاكان ساالين لة ئةگةر (گرياون ترؤريست دةيان كة ذانةگةيةندرثت

 لثي بثت خؤش پث كوثي خؤي بةهةوةسي ئةمريكاش) نةدةما كيمانچاال هةرزوو بگرياية،ئةوة پثشمةرگة
 دةصثن دةزاين منداصان،كاتث چريؤكي دثوي كردوينة لث يان زةرقاوي لةوثية، زةرقاوي دةصث و دةدا

 دةكةن خةريك پثوة ذاگةياندنةكاين ذؤژثك چةند،كرا گري دةست زةرقاوي گرنگي ياريدةدةرثكي
 سةرؤك كؤمارو سةرؤك ياخود) مابث جثگري نية وا پثم ئثستا تووةگر زةرقاوي جثگري ئةوةندةيان(

 بة كة واية پثيان (بووةتةوة نزيك زةرقاوي گرتين دةصث دةكات قسة كة هةمووي هةر وةزيرو و وةزيران
 بن زةرقاوي نةك واية پثم من) دةبثت بةركةماص ئاسايش و دثت شت هةموو بة كؤتايي زةرقاوي گرياين
 شثوة ئةو و دةزانث خاوةنيان بة ئثستاخؤي كة هةية ديكة اليةنثكي چونكة نايةت، اييكؤت بگرن الدنيش

 كردين ئازاد بؤ تةا عثذاق بؤ هاتووة كة ئةمريكا.. بةر گرتووةتة مةرامةكاين هثنانةدي بؤ خةباتةي
 خوثن وةئة بث بيكات دةيتواين خؤي گوثي لة ئةصقة بكاتة سةدام بيويستاية ئةگةر وة،نةهاتووة عثذاق

 و سةدام نةهثشتين بپثكث،ئةويش نيشانة دوو تريثك بة ويسيت بثت،بةصام سةربازثكي لوويت لة
 بؤ بثت سةرةتاي هثشتا و بثت تر قوص لةوة بةزمةكة كة دةچث پث ناوچةكةچونكة بؤ سوپا هثزو هثناين

 كات هيچ ئةوان ئةوة خراپة نيازي ئةمريكا كة لةوةي گةيشتنب تث ئثرانيش سورياو ئةگةر جا ئةمريكا،
.. دةيكةن ئثستا كة ئةوة وةك دةدةن دانيشي تثك هةوصي بگرة و بپارثزن ئاسايش عثذاقدا لة نادةن هةوص

 اليةن لة و سوريان نزيكي زؤر دؤسيت هةردووكيان كة لوبنان لة) حزبوصا (و فةلةستني لة) حةماس(
 حةماس كة دةشزانني و بوون عثذاق كردين ئازاد پرؤسةي دژي دةكرثن،هةرسثكيان پشتگريي سورياوة
 وةكو دادةنا،چةنديين ئيسرائيل دوژمين بة خؤي كة بةوةي دةكرا،سةداميش پشتگريي سةدامةوة لةاليةن
 لةگةص هةربؤية ،كةوتوودةزانن لث زيان بة ئةوانةخؤيان ئثستا بوو،بؤية لةگةص حزبوصاشي و حةماس
 عثذاقي سوپاي نثوان شةذانةي هةموو ئةو.. نةوةدةب هاوبري و مةبةست ترؤريستانةهاو ئةو هةموو
 لة ئةوانة كة ناگةيةنثت ئةوة سوريا عثذاق سةرسنووري لة ترؤريستان لةگةص رةگةزةكان فرة وهثزة

 لثپرسراواين بچن؟كةچي و بثن ئةوةي بؤ دةكرثت لث چاوپؤشييان كةم الين دةنثردرثن؟يان سورياوة
 كؤنةي دؤستة ئةو نايانةوثت و قسةدةكةن سوريا گةص لة نةديبلؤماسييا زماين بة ئثستا تا عثذاق
 خؤيان و دةژين سوريا لة فاشي بةعسي لة رژمث پياواين راكردووةكاين هةموو.. بتؤرثنن ئةورؤ دوژمين

 بيان رثگةوة لةم دةيانةوثت و) قوتري قيادة-سؤشياليسيت عةرةيب بةعسي پاريت (باصي ژثر خستوةتة
 كوردستان،چونكة و عثذاق ناو دثنة ترؤريستانة ئةو ئةوانةوة رثگةي لة ةرعثذاق،ه ناو بؤ هثننةوة
 داوة سةدامي خثزاين داصدةي كة ئةردةن.. دةزانن سوريا بةعسي لة بةشثك بة خؤيان) بةعسيةكان (ئةوانة

 عثذاقدا ئارامي لةگةص چةند تا دةبث و دةكرثت لث چي چاوةرواين ئيدي ديكةش بةعسي كؤنة چةندين و
   .بثت؟
 لة يةك بة كردووةو بؤگةين تيايدا نةتةوةيي و مةزهةيب كثشةي هةزاران ساصة 27 ماوةي كة ئثران

 بتوانث كة بكةين خؤش پث چي دصي ئثمة دةدرثت،دةبثت قةصةم لة تريؤر ياريدةدةري ذژمثةكاين
 و چوون كوث بؤ راونران هةورامان ناوچةي لة كة ترؤريستان؟،ئةوانةي هثشتين نة بؤ بكات هاوكارميان

 هاوكاري دةيةوثت كة ديكة ووصاتثكي هةر و ئثران و سوريا نةبوو؟دةبث ئثران هةر ؟كردن دةربازي كث
 عثذاقةوةالي حكومةيت لةاليةن بكرثت لث شكايةتيان،عثذاق ناو بؤ هاتنيان لة بكات ترؤريستان
 پثمان و بشارينةوة انبؤي نةك بكرثت لث باسي و ذثكخراوةجيهانيةكان بدرثتة و ئاسايش ئةجنومةين
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 ئثمةيان هاوكاري كاتةي كردوين،ئةو هاوكارييان خؤي كايت ئةوةي لةبةر بكةين باسيان بثت شةرم
 بؤ سةملاندن باشترين ئثمة... نةبووة ئثمة جواين چاوي لةبةر بوة تيادا خؤياين كردووةبةرژةوةندي

 ساصةي چةند لة ئثمة ئةگةر بصثني كة ئةوةية دةكرثن سورياوةهاوكاري اليةن لة ئةوانة كة ئةوةي
 نة بؤ كارييان ئاسان خؤيان و تثپةرين خاكياندا بة نةداباية ماوةيان ئثران و سوريا شؤذمشاندا
 ئةو كرد،كةواتة تثمان پشيت ئثران كة 1975 نوشوسيت وةكو ببزوثني؟هةر تواين دةمان كرديناية

 گري سةقام... عثذاق ناو بؤ دةكرثت بؤ ارييانك ئاسان و گريي پشت ئثرانةوة و سوريا لة ترؤريستانةش
 زيان گةورةترين ناوچةكة ئاسيت لةسةر كورد دؤزي چووين پثش بةرةو و فيدذاصي عثذاقي بووين

 مةسةلة دةترسن،اليةكيان الوة دوو لة ئةوان چونكة ،عثذاق و ئثران رژمثةكاين بة دةگةيةنثت
 لة كة دةترسن دميوكراسية لةو دووةميان هةية، ننةتةوةييما كثشةي خؤشيان الي كة نةتةوةييةكةية

 ذاستةوخؤ نا يان راستةوخؤ ئةوانة دةصثني لثرةدا.. بدات روو ئةوانيش الي گؤذان و بگرثت خؤي عثذاقدا
 لثپرسراواين سةر لة پثويستة بؤية كوردستاندا و عثذاق لة كةسثك هةر خوثين رشتين لة بارن تاوان
 حكومةيت دةبث ترؤريستانةو لةو هةصگرثت دةست سوريا كة ئةوةي بؤ ثنبن باش هةنگاوي عثذاق تازةي

 ئةو نيوةي بة با وة، دراوسث ووصاتاين اليةن سنوورةلة شكاندين ئةو بؤ دابنثن سوور هثلثكي خؤمشان
 ئةو بدةن روو دميةشقدا ناو دةدةن،لة روو عثذاق ديكةي شارةكاين يان كوردستان لة كة تةقينةوانةي

 و كورد و سونين و شيعة لةوثش چونكة هةية، هاوبةمشان كثشةي يةك سوريا و ئثمة دةصثني كات
 جارثك چةند عةالوي بكرثن،چونكة كؤنترؤص سنوريةكان خاصة كة ناكرثت بةوة ئةوةش. هةن عةرةبيش
 جانتاي و پاسپؤرت بة لةوثوة ترؤريستان دةزاين واي دا، سنووريةكاين خاصة داخستين بذياري

 دةكةن، چؤ هاتو شةو بة و قاچاخ ئؤتؤمبثلي و ديكة ووالخي و ووشتر بة ناو،ئةوانة دثنة وةديپلؤماسيية
 بچينة ويست دةمان ئثمة كاتث دوژمنةكامنان، لة رثگرتن بؤ دثنني بةكار خؤمان كردنةوةي تاقي ئثمة

 هاتنة بؤ دثنن بةكار شثوانة ئةو ئةوانةش دةچووين) الرثكاندا (رثگة بة بدةين دوژمن لة زيان و شارثك
 لة لةگةصي كردن قسة بة و هةية جياوازي تونسي يان جةزايري عةرةبثكي زماين خؤ نا ئةگةر ناوةوة،

 باروت خؤي بارووت؟؟ئةگةر و تةقينةوة عثذاقي بؤ دثت بؤچي و ية كوث خةصكي دةكةوثت دةر سنوور سةر
  نية؟
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