
ئاماژه
تێرۆریزم، هێرش بۆ سەر ژیانی مرۆڤ و ئازادیی خەڵکی بێ تاوانە 

کە لە شەڕی نێوان تێرۆریزم و دژبەرەکانیاندا بەشدار نین. لە واڵتانی 
ڕۆژئاواییدا تەقاندنەوە یان دانانی بۆمب لە شوێنە گشتییەکان، 

بارمتەگرتنی خەڵک و ڕفاندنی فڕۆکە،  بە کردەوەیەکی دزێوی تێرۆر 
ناودەبردرێن. هەرچەندە ڕواڵەتەکانی دیکەی ئەم دیاردەیە لەوانە 

زیاترن و دەزگا ڕاگەیاندنە گشتییەکانی ڕۆژئاوایی ناویان نابەن و خۆی 
لێ دەبوێرن.

تێرۆریزم لە ڕوانگەی جیاوازەوه]1[  

نووسین: د. عەبدولڕەحمان قاسملوو
وەرگێران لە فەڕەنسییەوە: حەسەن ئەیووب زادە
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ــەدا چەند پرسارێک  ڕێگا بدەن لەو باس
بکەین

تێرۆریس��ت کێیە؟ دەوڵەتێک ک��ە بە ناوی 
پاراس��تنی ئەمنییەتی نەتەوەیی، خەڵکەکەی 
پەرێشان دەکا تێرۆریستە؟ ئاخۆ ئەم دیاردەیە 
تەنی��ا گرفتی واڵتانی جیهانی س��ێهەمە کە 
دێکتاتۆرەکان بەس��ەریاندا حاکمن؟ ئایا ئەمە 
تەنی��ا تایبەت بە واڵتانی جیهانی س��ێهەمە؟ 
ئای��ا وش��ەی »تێرۆریس��ت« ب��ۆ دژبەرێکی 
سیاس��ی دەبێ کە کردەوەیەکی تێروریستیی 
دژی دەوڵ��ەت دەکا کە ئازادیی��ە مەدەنییە 
بنەرەتی پێشێل  قانوونی  دەستەبەرکراوەکانی 

دەکا؟
ئەی لەمەڕ بزووتنەوەی ئازادیی نەتەوەیی 
کە بە ناوی ئازادی و س��ەربەخۆیی، تێرۆریزم 

هەڵدەبژێری چی دەگوترێ؟
ئەی ئەو واڵتەی کە واڵتێکی دیکە داگیر 
دەکا و ب��ە زەبری تێ��رۆر، قانوونەکانی خۆی 

بەسەر خەڵکەکەدا دەسەپێنی؟
ئەی خەڵکێک لەگ��ەڵ ترس و تۆقاندندا 
بەروەڕوو دەبن لەبەر ئەوەی کە دژی ڕاسیزم 
و گوش��اری گرووپە قانونی و ناقانوونییەکان 

خەبات دەکەن؟
ئەو گرووپانە کەس��انێکن ک��ە بە دوای 
مەبەس��تی خۆیانەوەن کە خوازیاری گۆرینی 
سیاسەت، ئازادیی جینایەتکاران و ئەستاندنی 

پووڵی زۆرەملین.
بەراستی کێ تێرۆریستە؟

ئای��ا ڕەش��ەکانی ئافریقای باش��وور کە دژی 
هەاڵواردنی ڕەگەزیی« ئاپاراتاید« لە واڵتەکەی 
خۆیاندا خەب��ات دەکەن تێرۆریس��تن؟ یان 
ڕێژیمی س��پییەکان ک��ە جیاوازیی ڕەگەزی 

دادەسەپێنن؟
ئایا خەڵکی ک��ورد کە چەکی هەڵگرتووە 
و ش��ەڕێکی عاداڵنە بۆ پاراس��تنی پێناسەی 
نەتەوەیی��ی خ��ۆی دەکا تێرۆریس��تە؟ یان 
خومەینی تێرۆریستە کە لە 7 ساڵی ڕابردوودا 
ش��ار و گوندەکانی کوردس��تانی ل��ە ئێراندا 

 وێران کردووە و بە کۆم��ەڵ خەڵکی قەاڵچۆ 
کردووە؟

ئایا حکوومەت��ی ئانکارا تێرۆریس��تە کە 
بە گوش��اری وەحش��ییانەی کە لە تورکیەدا 
بەس��ەر کوردیدا سەپاندووە قانع نییە و ئێستا 
خەریکی بۆمبارانی حەش��یمەتی بێ دیفاعی 

کورد لە عیراقە؟
ئای��ا دەوڵەت��ی قانوونی��ی نیکاراگۆئە کە 
یارمەتی بە پێکەوە ژیان و ئاش��تی لەو واڵتە 
دەکا تێرۆریستە یان کۆنتراکان کە یارمەتیی 
بە لێش��او و پێش��تیوانیی ڕەیگانیان لە پشتە 

تێرۆریستن؟
ئەگەر تێرۆریزم بە مانای هێرش بردن بۆ 
سەر ژیانی ئازادانەی خەڵکی بێ تاوان بێ، لەو 
حالەتەدا هەر کەسێ کارێکی ئەوتۆ بکا دەبێ 
وەکوو تیرۆریست س��ەرنجی بدرێتێ، چ ئەو 

کەسە تاک بێت یان ڕێکخراوە یان دەوڵەت.
ئەو پێناس��ەیە دەبێ بە بنەم��ا دابندرێ 
ئەوەش لەگەڵ ڕوانگ��ەی واڵتانی ڕۆژئاواییدا 
کە تەنی��ا ل��ە کارتێکەرییەکان��ی تێرۆریزم 
دەکۆڵنەوە، یەک ناگرێتەوە. ڕۆژئاوا هەوڵ نادا 
لە هۆیەکانی تێرۆر بکۆڵێتەوە؛ پێویس��تە ئەو 
هۆیانە بۆ کەسێک کە خوازیاری بنەبڕکردنی 

تێرۆریزمە، ڕوون بن.

گوتراوە کە تێرۆریزم چەکی بێ بەشانە
دەبێ ئەوەش زیاد بکرێ کە تێرۆریزم ڕێگەی 
ئەو کەس��انەیە کە ڕەنگە بیانەوێ تەنانەت لە 
بەرانبەر بێ عەداڵەتی، گوش��ار، دیکتاتۆری و 
ڕاسیزمدا دژکردەوەیان هەبێ. ئەم هۆکارانە کە 
بنەبڕ بکرێن، تێرۆریستەکان تەریک دەکەون 
و بە خێرایی مەترسییەکەیان کۆتایی پی دێ.
قانونییەکانی خەڵک دابین  ئەگەر ویستە 
بکرێ��ن و ب��ێ عەداڵەت��ی نەمێن��ێ، هەموو 
کردەوەکانی تێرورۆیستان بە شێوەیەکی بەرین 
مەحک��ووم دەکرێن. چونکە تێرۆریس��تەکان 
کردەوە تیرۆریستییەکانی خۆیان بە ئیددیعای 

ویستە سیاسییە قانونییەکان دەڕازێننەوە.
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واڵتانی ڕۆژئاوا پێیان خۆش��ە بزووتنەوەی 
نەتەوەی��ی و خەباتی چەکداری لەگەڵ کاری 
تێرۆریستیدا تێکەڵ بکرێ، وێدەچێ تێرۆریزم 
لەگەڵ کردەوەی زۆر ل��ە دەوڵەتەکاندا ڕێک 

بکەوێ، ئەگەر نەبێ ڕیک بخرێ.
نموون��ەی ئ��ەو واڵتانە زۆرن ک��ە لەبەر 
پێویس��تیی خۆیان بە تێرۆریزم بۆ پەس��ند 
کردنی سیاس��ەتی تێرۆریس��تی، بە شێوەی 
ئاسایی خۆیان بە دژی تێرۆریست ناو دەبەن 
کە ئافریقای باش��وور، ش��یلی و ئێ��ران لەو 

ڕیزەدان.
ئاپارتاید  کاتێ ڕەش��ەکان داوا دەک��ەن 

ڕەش��ەکان  ئ��ەوان  نەمێن��ێ، 
دەزان��ن،  تێرۆریس��ت  ب��ە 
فەلەس��تینییەکان داوای واڵتی 
خۆیان دەکەن. خەڵکی ش��یلی 
دژی دیکتاتۆرییە و ئێرانییەکان 
ڕەت  ئاخون��دی  دیکتاتۆری��ی 
دێموکراتی  حیزب��ی  دەکەنەوە. 
ناچارکراوە  ئێران،  کوردس��تانی 
لە حەوت ساڵی ڕابردوودا دژی 
ڕژێم��ی خومەینی دەس��ت بۆ 
ئەو  بەرێ.  خەباتی چەک��داری 
تێرۆریزم  بەرەو  هەرگیز  خەباتە 
پێچەوان��ەوە  ب��ە  نەکش��اوە. 
یارمەتی��ی ک��ردووە ب��ە ئازاد 

کردن��ی ژمارەیەک بارمتەگی��راو کە حەوت 
کەسیان فرانسەوی بوون.

جێهان  نێونەتەوەیییەکان��ی  بزووتن��ەوە 
ب��ەو ش��ێویە هەڵس��وکەوت دەک��ەن. ئەو 
ش��ێوە هەڵس��ووکەوتە ناکەوێتە نێو گێژاوی 

تێرۆریزمەوە.
بە پێی پرەنس��یپ، ئێم��ە تێرۆریزم ڕەت 
دەکەینەوە. چونکە پێم��ان وایە ئەو بنەمایە، 
ئازادی��ی کەرامەتی مرۆڤ دەس��تەبەر دەکا. 
هەروەه��ا ل��ە ڕاونگ��ەی سیاس��ییەوە، ل��ە 
درێژخایەندا تیرۆریزم، پرس��تیژی بزووتنەوە 
ل��ە بەین دەبا و ل��ە نێوخ��ۆوە وێرانی دەکا. 

هەڵسەنگاندن و پێناس��ە کردنی نەگونجاوی 
واڵتانی ڕۆژئاوا لە تێررۆیزم، خەبات دژی ئەو 

دیاردەیە ئەستەم دەکا.
کردەوە تێرۆریس��تییەکانی دژی واڵتانی 
ڕۆژئ��اوا مەبەس��تی جۆراجۆریان لە پش��تە. 
تیرۆریس��تەکان بۆ ئامانجەکانیان پێویستیان 
بە پروپاگەندە هەی��ە. دەیانەوێ بە ناتەواویی 
مەعنەوی��ی  ڕوحیی��ەی  دوژمنەکانی��ان 
هێزەکانی��ان پتەو بکەن. ئ��ەوان دەیانەوێت 
چاالکیە ئاس��اییەکانی دەوڵەتی دژبەر لە کار 
بخ��ەن و هەوڵ دەدن دەوڵ��ەت پێوانەگەلی 
نائاس��ایی بەمەبەس��تی دنەدانی نارەزایەتیی 

گشتی بخاتەگەر.
گش��تییەکانی  راگەیاندن��ە 
کە  داوێکەوە  دەکەون��ە  ڕۆژئاوا 
تێرۆریس��تان بۆیان دادەنێنەوە. 
چاالکیی��ە  حاڵەت��ەدا  ل��ەو 
بەرباڵوی  بە  تێرۆریس��تییەکان 
باڵودەکرێنەوە و ب��ە ئاگاداریی 
ڕادەگەیەندرێ��ن.  خەڵ��ک 
ب��ەاڵم خەبات��ی بزووتن��ەوەی 
ئ��ازادی و  ب��ۆ  دێموکراتی��ک 
مافەکانی مرۆڤ لە بیر دەکرێ. 
جیهادی ئیس��المی ک��ە تەنیا 
تاقمێکی دەسکرد  نوێنەرایەتیی 
دەکا، ناوبانگ��ی لە جیهان هەیە 
بەاڵم ویس��ت و داخوازیی 2٠ میلوێن کورد 
لە بازنەی سیاس��یدا بە دژواری دەناسرێ. ئایا 
ئ��ەو نەگونجاوییە و ب��ێ قەوارەییە، بزوتنەوە 
دێموکراتیکەکان هان ن��ادا بۆ ئەوەی پەنا بۆ 
کردەوەی تێرۆریس��تی بەرن، تاکوو دەنگیان 

ببیسترێ.
نات��ەواون  ڕۆژئ��اوا  دێموکراس��ییەکانی 
و تێروریس��تەکان ل��ەو ناتەواویی��ە کەڵ��ک 
وەردەگرن. بەاڵم هەر لەو کاتەدا دێموکراسی 
ل��ەو  تێرۆریزم��ە.  ژومارەیەک��ی  دوژمن��ی 
ش��وێنەی کە دێموکراس��ی هەیە، تێرۆریزم 
گەش��ە ناکا. تێرۆریزم بە ئاشکرا لە دەرەوا ڕا 

دێموکراسییەکانی 
ڕۆژئاوا 

ناتەواون و 
تێروریستەکان 
لەو ناتەواوییە 

کەڵک وەردەگرن. بەاڵم 
هەر 

لەو کاتەدا 
دێموکراسی 

دوژمنی 
ژومارەیەکی 
تێرۆریزمە
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دێ. ل��ەو واڵتانەی کە ئازادییەکان پێش��یل 
دەکرێ��ن، دیکتاتۆری هەیە، ب��ێ عەداڵەتی 
هەیە، هەاڵواردنی ئایین��ی و ئیتنیکی هەیە، 
گرفتە سیاس��ییەکان پەرە دەگرن. بەرتەسک 
کردن��ەوەی دێموکراس��ی زیاتری��ن زیان بە 

دێموکراسیی ڕۆژئاوایییەکان دەگەنێ.
ئازاد کردنی بە بارمتەگیراوێک ئیمتیازێکە 
کە لە هەڵبژاردنەکاندا کەڵکی لێ وەردەگیرێ. 
تێرۆریستەکان لە ئیمتیازی ڕکەبەریی سیاسی 
کەڵک وەردەگرن ویستەکانیان پەرە پێدەدن. 
دەب��ێ لە بیرم��ان بێت ک��ە بەبارمتەگرتنی 
ئەمریکاییەکان ل��ە 198٠ی زاینی لە الیان 
سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنی  لە  خومەینییەوە، 
ئامریکادا، کاریگەریی خس��تە سەر سیاسەتی 

ئامریکاییەکان.
ئامانجی��ان ئەوەی��ە کە  تێرویس��تەکان 
دێموکراس��ییەکان ل��ەق بکەن، ل��ە ناوەوە 
بنکۆلی��ان بکەن و گرفتەکان ب��ەرەو ڕۆژئاوا 
بنێرن ب��ۆ ئەوەی واڵتەکانی��ان وێران بکەن، 
بەرتەس��ک کردنەوەی دێموکراسی بە مانای 
یارمەتی دان و الینگری کردن لە تێرۆرە. لەو 
هەلومەرج��ەدا چۆن دەکرێ کۆتایی بە تێرۆر 
بێنین؟ مرۆڤ دەبێ ئاگاداری ئەو ڕاستییە بێ 
ک��ە تێرۆریزم بە ش��ەوێک کۆتایی پێ نایە و 

لەنێو ناچێ.!
بۆ  زۆر  پروپاگەندەیەک��ی  وەڕێخس��تنی 
بەبارمتەگی��راوان کەڵک��ی نییە چ��ون ئەوە 
ڕاس��ت ئەو شتەیە کە تێرۆریستان دەیانەوێ. 
ڕووخاندنی دەوڵەت ئەگەر نا دەوڵەت دەکەنە 
بارمتەی بارمتەکان. ئ��اگادار کردنەوەی ڕای 
گشتی لە مەڕ بەبارمتەگیراوان، مانای نوسینی 
وتارێکی سەرەکی لە چاپەمەنییەکاندا نییە. » 
دان بەخۆدا گرتن« لەم��ەڕ بارمتەکان ڕەنگە 

زیاتر یارمەتی بە ئازادکردنیان بکا.
وتووێژ ناب��ێ وەالبنرێ، ب��ەاڵم قەبوولی 
وتووێژ بەمانای چۆکدانان بۆ ویستەکانیان نییە. 
نابێ لە بیر بکرێت کە ملکەچ بوون بۆ ویستە 
ناقانونییەکانی تێرۆریستان ڕێگە دەکاتەوە بۆ 

ئ��ەوەی داخوازییەکانی��ان ڕێکوپێکتر و زیاتر 
بک��ەن. زۆر گرینگە کە لەگەڵ تێرۆریس��تی 
ڕاس��تەقینە وتووێژ بکرێ نەک ئەو کەسانەی 
کە بۆ چاندن��ی بۆمب��ەکان و بارمتەگرتن و 

ڕفاندن کەڵکیان لێ وەردەگیرێ.
خاڵی وتووێژ لەگ��ەڵ حیزبوڵاڵی لوبنان 
چییە؟ لە حالێک��دا هەموو دەزانن کە ئەمانە 
س��ەرەنجام  دەبێ  تاران��ن.  درووس��تکراوی 
نوێنەرایەتیی ڕاستەقیینە بۆ وتووێژ بدۆزرێتەوە.
خومەینی پارەی دەوێت بۆ ئەوەی لەگەڵ 
عێ��راق درێژە بە ش��ەڕ ب��دات. لەبەر ئەوەی 
ئابووری��ی ئێران بەرەوقەی��ران دەچێ، خاڵی 
س��ەرەکیی لە وتوێژەکانی نێوان فەرانس��ە و 
کۆماری ئیسالمی، پێوەندیی بە میلیارد دۆالر 
قەرزەوە هەیە کە ڕەژیمی ڕابردوو بە شیرکەتی 
ئۆیرۆدیفی دابوو. نوێنەرانی کۆماری ئیسالمی 
وتووێژ لەسەر حەوت کەس لە بارمتە گیروان 
ک��ە لە دەس��ت حیزبوڵاڵی لوبنان��دان ڕەت 
دەکەنەوە. هەموو دەزانن کە چارەنوسی ئەوان 

پەیوەندیی بە ویستی ئایەتوڵاڵکانەوە هەیە.
 گرووپەکانی دیکە سەر بە دەوڵەتگەلێکی 
ناس��راوی دیکەن. ش��ەڕ ک��ردن لەگەڵ ئەو 
واڵتان��ەی کە پش��تیوانی لە تێ��رۆر دەکەن 
پێویس��تە چاوپۆش��ی لێ نەکرێ. ئەو واڵتانە 
دەبێ خۆیان بگلێندرێنە نێو ترس و خۆفەوە. 
هەم��وو واڵتان دەبێ دژی تێرۆریزم هاوکاری 
بکەن ئەوەش تایبەت بە ناتۆ و EEC نییە لە 
م��اوەی ٤٤٤ ڕۆژدا کە بارمتە ئامریکاییەکان 
ل��ە ئێران ب��وون، چەند واڵتێک��ی ئوروپایی 
پێوەندیی باش��یان لەگەڵ ئێراندا هێش��تەوە. 
لەنەبوونی ئامریکاییەکاندا دەوڵەتانی ئوروپایی 
قازانج��ی بازرگانی��ی باش��یان ل��ە ڕێژیمی 
خومەینی دەس��ت کەوت. چەند مانگ چەند 
فەرانسەوی لە لە لوبنان دەست ئێرانییەکاندا 
بوون. فەرانس��ە گوشاری پروپاگەندەی لەمەڕ 
بارمتەکان تەجروبە کرد. هاوکارانی ئی ئی سی 
فەرانسە وەکوو ئینگلیستان و ئاڵمان ئێستاش 
پێوەندیی ئابووری زۆر بەهێزیان لەگەڵ ئێران 
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هەیە. ئەوان پش��تیوانی لە ڕێژیمێک دەکەن 
ک��ە تێرۆریزمی وەک��وو دۆکتۆرینی دەوڵەتی 

هەڵبژاردووە.
هاوپەیوەندی لە دژی تێرۆر دەبێ کارامەتر 
بێ و ببێتە دیاردەیەکی نێونەتەوەیی. نە نەتیا 
واڵتانی ڕۆژئاوایی بەڵکو واڵتانی سوسیالیستی 
بەتایبەتی جیهانی س��ێهەمیش بگرێتەوە. ئەو 
تیئۆرییە ک��ە ئیدیعا دەکا جیهانی س��ێهەم 
تێرۆریزم دروست دەکا دەبێ وەالبنرێ. خەبات 
دژی تی��رۆر کارێکی پێویس��تە، بێ جیاوازی 
و لە ه��ەر جێیەکەوە کە س��ەرچاوە بگرێت. 
ژیرانەی��ە کە تێرۆریزمی عەڕەبەکان کە ژیانی 
بێ تاوانەکان دەخەنە مەترسییەوە، بێ ڕاڕایی 
و بە وردی مەحکووم بکرێ. هێرش بۆ س��ەر 
س��ێناگۆگی جوولەکەکان لە ئێستامبۆل کە 
تێیدا 2٤ کەس کوژراون مەحکووم دەکرێ و 
دەگوترێ ئەو کردەوەیە دژی ئازادیی ئایینیە؛ 
ب��ەاڵم بۆچی هێرش بۆ س��ەر کوردی عێراق 
مەحکووم ناکرێ؟ ئەم هێرش��ە دەبێتە هۆی 

مەرگی سەدان کەسی مەدەنی.
هاوکووفەکان��ی واڵتانی ڕۆژئ��اوا کردەوە 
تێرۆریس��تییەکان مەحک��ووم دەکەن بەاڵم 
زۆر گونج��اوە ک��ە ڕاڕایییەکانیان لە مەر ئەو 
هەنگاوان��ە دژی ڕێژیم��ی ڕەگەزپەرەس��تی 

ئەفریقای باشوور وەبەرچاوبگیرێ.
کاتی ئ��ەوە هاتووە ئەو جی��اوازی دانانە، 
کە لەم جیهانەدا بە ش��ێک لە خەڵک وەکوو 
هاوواڵتیی دەرجە دوو و یان س��ێ چاویان لێ 
بکرێ و ]وادەرکەوێت[ کە ژیانیان ئەو بایەخەی 
نییە کە هاوواڵتییەکانی واڵتانی پێش��کەوتوو 
هەیانە، کۆتاییی پێ بێت. پشتیوانیی ئەخالقی 
و سیاس��ی لە بزوتنەوەی ئ��ەو خەڵکانەی کە 
پەنا بردن بۆ تێرۆر ڕەت دەکەنەوە، ڕێگەیەکی 

دیکە بۆ خەبات دژی تێرۆریزمە.
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