
بزووتنەوەی نەتەوەییی کوردستان و تێرۆریسم

جەمیل کوالهی

ئاماژه
تێرۆریسم بریتییە لە توندوتیژی بەرانبەر بە خەڵکی سێڤیل و بێ چەک بۆ گەیشتن بە 

مەبەستێکی سیاسی. تا ئێستا شرۆڤەیەکی ڕوون لە سەر تێرۆریسم کە پەسندی هەموو واڵتانی 
دنیا بێت نیە. تێرۆریسم بە شێوەی جۆراوجۆر پۆلێنبەندی دەکرێ و ڕیشەی لە نێو کێشە 

سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکاندایە. بزووتنەوە ڕزگاریدەرە نەتەوەیییەکان لە گەڵ تێرۆر یەک 
ناگرنەوە و بە پێچەوانەی تێرۆریسم مەشرووعییەتی نێوخۆیی و نێونەتەوەییان هەیە.
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پێشەکی
تێرۆریس��م بە وات��ا بەرفراوانەک��ەی بریتییە لە 
توندوتی��ژی بەرانبەر بە خەڵکی س��ێڤیل و بێ 
چەک بۆ گەیش��تن بە مەبەس��تێکی سیاسی. 
)Fortna 2015( ئەم ش��ێوە هەڵسوکەوتە کە بە 
توندوتیژی دەناس��رێ، لە کاتی ئاش��تی یان لە 
کاتی ش��ەڕدا دژی خەڵکی ئاس��ایی کەڵکی لێ 
وەردەگی��ردرێ )Wisnewski 2008(. هەر دوو 
چەمکی تێرۆر و تێرۆریسم لە شۆڕشی فەڕانسە 
و لە کۆتاییەکانی س��ەدەی حەڤدەی زایینییەوە 
 Stevenson( هاتوونەتە ناو ئەدەبیاتی سیاسییەوە
2010(. بەاڵم لە س��اڵەکانی 197٠ بەم الوە لە 
نێو کتێب و هەواڵ و ڕاپۆرتەکان لە س��ەر شەڕ 
و پێکدادانەکان لە ئیرلەندی باکوور، چریکەکانی 
باس��ک و فەلەستین زیاتر لە جاران کەوتە سەر 
زاران. لە ساڵەکانی 198٠وە خۆتەقاندنەوە زیاتر 
لە چەمکی تێرۆریس��ت و تێرۆریسم لە هەواڵ و 

زانیارییەکاندا کەڵکی لێ وەرگیراوە.
تێرۆریسم واتا و ش��رۆڤەی جۆراوجۆری بۆ 
کراوە و چەمکێکی هەس��تیارە. ئەم کردەوەیە لە 
زۆرب��ەی کاتەکاندا وەک ش��تێکی دژە ئەخاڵق 
ناوی لێ��وە دەبردرێ. دەوڵەت��ەکان و گرووپ و 
تاقم��ە نادەوڵەتییەکان بە مەبەس��تی زڕاندنی 
ناوی دژبەرانیان لەم چەمکانە کەڵک وەردەگرن 
گرووپگەلێک��ی   .)Ruthven and Nanji 2017(
جۆراوجۆری سیاس��ی لە تیرۆر بۆ گەیش��تن بە 
مەرام��ی سیاس��ی کەڵکیان وەرگرت��ووە. پارتە 
سیاس��ییەکانی بەرەی ڕاست وچەپ، تاقمگەلی 
ئێتنیکی، تاقمگەلی مەزهەبی، شۆڕشگێڕەکان و 
دەوڵەتەکان لەوانەن کە لە تێرۆریس��م کەڵکیان 
وەرگرت��ووە )Terrorisme n.d(. تێرۆریس��م لە 
زۆربەی واڵتاندا لە یاسادا وەک تاوان ناسێبندراوە 
)Illusion of War 2014(. کاتێ��ک تێ��رۆر لە 
الی��ەن دەوڵەتەوە دەکرێ، لە الی��ەن دەوڵەتی 
بکەرەوە وەک تێرۆر ل��ە قەڵەم نادرێ و کردەوە 
تێرۆریستییەکە بەرەو ئاقارێکی ناڕوون دەبات کە 
 .)Teichman 1989( جێ پێی بکەرەکە ون بێت
لەم پێوەندییەدا ساغبوونەوەیەک لە سەر ئەوە کە 

Evia- )ێێرۆریسم جینایەتی جەنگییە یان نا، نیە 
.)tar 2013

ئیتیمۆلۆژیی تێرۆر
 Tersere لە وشەی التینی Terror وشەی تێرۆر
وەرگی��راوە. دواتر گۆڕدراوە ب��ە Terrere کە ئەم 
ش��ێوەی دووهەمە لە زمان��ە ئۆرووپییەکان لە 
س��ەدەی یازدەدا دەبیندرێ. س��ەرەتا لە زمانی 
فەرانسەیی بینراوە لە ساڵەکانی 116٠ی زایینی. 
 Terreur لە س��اڵی 1356ی زایینی  یەوە وشەی
 Terrour فۆرمی سەرەتایی Terreur .دەبیندرێ
لە زمانی ئینگلیزی ناوەڕاس��تە کە لە سەردەمی 

 .(Terror Fine 2010( مۆدێڕندا بوو بە تێرۆر

پێشینەی مێژوویی
چەمکی تیرۆریست یەکەمجار لە ساڵی 197٤ لە 
الیەن فەیلەس��وفی فەرانسی گراچووس بەیبێف 
بۆ ڕژێمی ژاکۆبینی ماکسی میلیەن ڕوبێسپیەرە 
کەڵک��ی ل��ێ وەرگی��راوە  )Kellner 2004(. لە 
دیسامبەری 1975دا ئێدمۆند بوورکە لە وشەی 
تێرۆریست بۆ وەس��فی دەوڵەتی نوێی فەرانسە 
 French کە پێیان دەگوت دایرێکتواری فەرانسە
 .)Burke 1975( کەڵک��ی وەرگ��رت Directory
چەمکگەلی تێرۆریست و تێرۆریسم لە ساڵەکانی 
197٠ بەمالوە لە ئاکام��ئ ناکۆکییەکانی نێوان 
ئیسرائیل و فەلەستین، پێکدادانەکانی ئیرلەندی 
باکوور و هەروەها چریکەکانی باسک سەرلەنوێ 
بایەخی��ان پ��ێ درای��ەوە. دوای تەقینەوەکانی 
بەیرووت لە س��اڵی 1983 و 11ی سێپتامبری 
2٠٠1 و تەقینەوەکان��ی بالی لە س��اڵی 2٠٠2 
دیس��ان زنجیرە کتێب و وتارگەلێکی جۆراوجۆر 

لە سەر تێرۆریسم درایە دەرەوە.

شرۆڤەی مۆدێڕنی تێرۆریسم
بە پێی هێندێک سەرچاوە تا ئێستا زیاتر لە سەد 
ش��رۆڤەی جۆربەجۆر لە سەر تێرۆریسم دانراوە. 
ئەمە بە واتای ئەوەیە کە الیەنە جۆراوجۆرەکان بە 
پێی بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان ڕا و بۆچوونیان 
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لە سەر تێرۆریسم دەردەبڕن. 
دۆکتور قاس��ملوو لە س��ەرەتای وتارێک لە 
ژێر ناوی تێرۆریس��مدا، ب��ە هێنانە ئاڕای چەند 
پرس��یارێک هەموو شرۆڤەکانی دنیای ڕۆژئاوا لە 
سەر تێرۆریسم دەباتە ژێر پرسیار! ئەو دەپرسێ: 
تێرۆریس��ت كێی��ه ؟ ده وڵه تێ��ك كه  ب��ه  ناوی 
پاراس��تنی ئه منییه تی نه ته وه ی��ی، خه ڵكه كه ی 
په رێشان ده كا تێرۆریس��ته ؟ ئاخۆ ئه م دیارده یه  
ته نی��ا گرفتی واڵتان��ی جیهانی س��ێهه مه  كه  
دیكتاتۆره كان به سه ریاندا حاكمن؟ ئایا ئه مه  ته نیا 
تایبه ت به  واڵتانی جیهانی سێهه مه ؟ ئایا وشه ی 
» تێرۆریس��ت«  بۆ دژبه رێكی سیاسیی ده بێ كه  
كرده وه یه كی تێرۆریستیی دژی ده وڵه تێك ده كا 
كه  ئازادییه  مه ده نییه  ده سته به ركراوه كانی قانوونی 
بنه ڕه تی  پێش��ێل ده كا؟ ئه ی له مه ڕ بزووتنه وه ی 
ئازادی��ی نه ته وه ی��ی كه  ب��ه  ن��اوی ئازادیی و 
س��ه ربه خۆیی، تێرۆریس��م هه ڵ ده بژێرێ چێ 
ده گوترێ؟ ئه و واڵته ی كه  واڵتێكی دیكه   داگیر 
ده كا و به  زه بری تێرۆر، قانوونه كانی خۆی به سه ر 
خه ڵكه كه دا ده سه پێنێ؟ خه ڵكێك له گه ڵ ترس و 
تۆقاندن��دا به ره وڕوو ده بێ  له ب��ه ر ئه وه  كه  دژی 
ڕاسیزم و گوشاری گرووپه  قانوونی و ناقانوونییه كان 
خه بات ده كه ن. ئه و گرووپانه  كه س��انێكن كه  به  
دوای مه به ستی خۆیانه وه ن كه  خوازیاری گۆڕینی 
سیاس��ه ت، ئازادیی جینایه تكاران و ئه ستاندنی 
پووڵی زۆره ملین؟ به راستی كێ تێرۆریسته ؟ ئایا 
ڕه ش��ه كانی ئه فریقای باش��وور كه  دژی جیایی 
ڕه گه زیی ) ئاپارتاید( له  واڵته كه ی خۆیاندا، خه بات 
ده كه ن تێرۆریس��تن یان، ڕێژیمی سپییه كان له  
پرێتۆریا كه  جیاوازیی ڕه گه زیی ده سه پێنێ؟ ئایا 
خه ڵكی كورد كه  چه كی هه ڵگرتووه  و شه ڕێكی 
عاداڵنه  بۆ پاراس��تنی پێناسه ی نه ته وه یی ده كا، 
تێرۆریس��ته  یان ئه وه  خومه ینییه  كه  له  7 ساڵی 
ڕابردوودا شاروگونده كانی كوردی له  ئێراندا وێران 
كردووه  و به  كۆمه ڵ خه ڵك��ی قه اڵچۆ كردووه ؟ 
ئایا حكوومه تی ئانكارا تێرۆریسته  كه  به  و  گوشاره  
وه حشییانه یه ی كه  له  توركیه دا به سه ر كوردیدا 
س��ه پاندووه  قانع نیه  و ئێستا خه ریكی بۆمبارانی 

حه ش��یمه تی بێ دیفاع��ی كورد ل��ه  عێراقه ؟ 
ئای��ا ده وڵه تی قانوونی��ی نیكاراگوئه  كه  یارمه تی 
ب��ه  هاوژینی��ی هێمنانه  له و واڵت��ه و هاوبوونیی 
 ]هه بوونی[ هێمنانه ی ئه مریكا ده كا، تێرۆریسته  
یان كۆنتراكان كه  یارمه تیی به لێشاو پشتیوانیی 
 Ghassemlou( ڕێگانیان له  پش��ته  تێرۆریستن ؟

)1986
)تێرۆر( ش��ێوەیەکی ترس��هێنەر بۆ دووپات 
کردن��ەوەی کردەوەی توندوتی��ژ بە هۆکارگەلی 
دوور لە عەقڵ، جینایەتکارانە و هەروەها سیاسی 
کە لە الیەن تاقمگەلێک ل��ە تاکەکان، گرووپ 
ی��ان دەوڵەتانەوە بەڕێوە دەچ��ێ. بە پێچەوانەی 
قەت��ڵ ئامانجە ڕاس��تەوخۆکانی ئ��ەم کردەوە 
توندوتیژە، ئامانج��ی کۆتایی نین. قوربانییەکانی 
تێرۆر بە شێوەی ڕەمەکی یان دەستنیشانکراو لە 
نێو کۆمەڵێک ئامانج��دا هەڵدەبژێردرێن و وەک 
کەرەستەیەک بۆ گەیاندنی پەیامێک کەڵکیان لێ 
وەردەگیردرێ. هەڕەشە و پێوەندییە توندوتیژەکانی 
نێوان تێرۆریس��ت و گرووپە تێرۆریس��تییەکان، 
قوربانییەکان و ئامانجەکان بۆ داڕشتنی ئامانجی 
کۆتایی کەڵکیان لێ وەردەگیردرێ، هەروەها بۆ 
هێنانە ئاڕای داوایەک یان بۆ خۆدەرخس��تن بە 
پێی ئەوەی کە بەرنامەی پشتەوەی تێرۆرەکە بۆ 
چاوترس��ێن کردن، خۆ سەپاندن یان پڕۆپاگاندا 
Jong- )ێێ، کردەوە تیرۆریستییەکە دێتە ئاڕاوە 
man 1988(. بەاڵم هاوکات ڕوانینگەلێکی دیکە 
لە سەر تێرۆریسم هەیە کە داوێنی دەوڵەتەکان 
لە تێرۆریس��م پاک دەکات��ەوە. ل��ەم بارەیەوە 
دەتوانین ب��ە ڕوانگەی ئان��درس ڕومارهەیم لە 
ئەنس��تیتۆی زانستەکانی پاراس��تن بکەین کە 
دەڵێ: »تێرۆریس��م ئاکتەرێک��ی نادەوڵەتییە کە 
بە شێوەی سیس��تماتیک لە توندوتیژی، وێرانی 
و هەڕەش��ە دژی خەڵکی ئاسایی بۆ پێکهێنانی 
ترس و دڵەڕاوکێ کەڵ��ک وەردەگرێ، ئەم کارە 
بۆ کێش��ەیەکی سیاس��ی و کاریگەری دانان لە 
سەر هەڵسوکەوتی ئەوانی تر کە قوربانیی کردەوە 
Hva er inter- )ێێرۆریس��تییەکە نین دەکرێ.« 

)nasjonal terrorisme? 2005
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زۆرێ��ک ل��ە نووس��ەران جیاوازیی��ەک لە 
نێوان ش��ێوەی تێرۆرە سیاس��ییەکان دانانێن و 
ساغبوونەوەیەکیش لە س��ەر ئەم بابەتە نیە. لە 
کاتێک��دا تێ��رۆری شۆڕش��گێڕانەی تاکەکان و 
تێرۆری سیاس��ی، نەریتی گۆڕانێکی سیاس��یی 
گ��ەورە ب��ە دوای خۆیاندا دێنن. ل��ە زۆر بواردا 
جیاوازن. تاکتیک، ش��ێوەکان، ڕۆڵەکان، شێوەی 
ڕوانین بۆ کۆمەڵگ��ە و گرینگیی کردەوەی تاک 
لەو بوارە جیاوازانەن. زیاترین جیاوازییەکان لەو 
ک��ردەوە کتوپڕەی کردەوەی تاکەوە س��ەرچاوە 
دەگ��رێ. لە تێرۆری سیاس��یی نەریتیدا، ئامانج 
کەسایەتییەکی سیاسی لە لوتکەی دەسەاڵتدایە 
وەک پاشا یان دیکتاتورێکی دیکە، کە کوشتنی 
ئەو کەس��انە گۆڕانی سیاسیان لێ دەکەوێتەوە و 
هەڵبژاردنی کەس��ی ئامانجی تێرۆرەکە، ئامانجی 
سەرەکیی تێرۆرەکەیە. زەربە لێدان لە ڕژێمەکە 
بە هەڵبژاردنی س��ووژەی تێرۆرەکە دەردەکەوێ. 
بەاڵم ل��ە تێ��رۆری شۆڕش��گێڕانەی تاکەکاندا 
هەڵبژاردنی سووژەی هێرش��ە تێرۆریستییەکە، 
ئامانجێکە بۆ گەیش��تن بە ئامانجی سەرەکی کە 
تێرۆرەکەی بۆ دەکرێ. ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک 
بۆ بزووتنەوەیەکی سیاس��ی و یان پەرەپێدان بە 
بزووتنەوەیەکی سیاسی لەو ئامانجە سەرەکییانەن 

.)Iviansky 1977(
پێویست بە ئاماژەیە کە زۆرێک لە وەرگێڕانی 
فارس زمان بۆ پاس��او هێنان��ەوە بۆ تێرۆرەکانی 
ڕژێمی ئێران بە ئەنقەس��ت »قەتڵی سیاس��ی« 
ل��ە بری تێرۆری سیاس��یی نەریتی دادەنێن. بۆ 
نموون��ە لەم دوایانەدا لە ڕاگەینە فارس��ییەکاندا 
ناڵێن تێ��رۆری دۆکتور قاس��ملو، دەڵێن قەتڵی 
دۆکتور قاس��ملو. بەم ش��ێوەیە دەیانەوێ تێرۆر 
بکەن بە قەتڵ. لێرەدا مەبەستێک شاردراوەتەوە، 
تێرۆر و تێرۆریس��م ش��ێوەی ژیانی سیاسییە و 
سیستماتیکە، بەاڵم قەتڵ لە ناکاو ڕوو دەدات و 
بەرنامەداڕێژراو نییە. بۆیە دەیانەوێ ڕژێمی تاران 
کە تێرۆر لەودا سیس��تماتیک و شێوەی ژیانی 
سیاسییە لە تێرۆریسم داببڕن و بڵێن ئەوی کە 

ڕووی داوە تەنیا قەتڵێکە و هیچ دیکە.

جۆرەکانی تێرۆریسم
بە گشتیی توندوتیژی و تێرۆریسم بە شەش جۆر 
Disorders and Terror- )ۆۆلێنبەندی دەک��رێ 

 .)ism 1976
 گ��رژی و ئالۆزی��ی کۆمەڵگە: ش��ێوەیەک لە 
توندوتیژیی بەکۆمەڵە کە دژی ئاشتی، ئاسایش 

ڕەوتی سروشتیی کۆمەڵگەیە
کردەوەگەلێک��ی  سیاس��ی:  تێرۆریس��می   
جینایەتکارانە کە بۆ پێکهێنانی ترس لە کۆمەڵگە 
یان بەشێک لە کۆمەڵگە بۆ گەیشتن بە مەرامێکی 

سیاسی داڕێژراون.
 تێرۆریسمی ناسیاس��ی: تێرۆریسمێک کە بۆ 
ئامانجی سیاس��ی نیە، بە شێوەیەکی ئاگایانە بۆ 
پێکهێنان��ی ڕادەیەکی زۆر ترس بۆ س��ەپاندنی 
زۆرەملێ��ی ئامانجگەلێک��ی تایب��ەت داڕێژراوە، 
ئاکامی ئەم ش��ێوە تێرۆریس��مە نەک سیاسی 
بەڵکو دەستەبەر کردنی قازانجی تاکەکەسی یان 

بەکۆمەڵە.
 هاوش��ێوەی تێرۆریس��م: کردەوەگەلێک کە 
لە خان��ەی توندوتیژیدان و لە فۆرم و ش��ێوەدا 
وەک تێرۆریسمی ڕاس��تەقینەن، بەاڵم جەوهەر 
و ناوەرۆکی تێرۆریس��می ڕاس��تەقینەیان نییە. 
ئامانجی سەرەکیی هاوشێوەی تێرۆریسم، تێرۆری 
قوربانییەکە نیە وەک ئەوەی کە لە تێرۆریسمی 
هاوش��ێوەی  ب��ەاڵم  ڕوودەدات؛  ڕاس��تەقینەدا 
تێرۆریستەکان لە ش��ێوە و تکنیکی تێرۆریستە 
ڕاستەقینەکان بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجی 
هاوشێوەی تێرۆری ڕاستەقینە کەڵک وەردەگرن. 
وەک ئەوەی کە تاوانبارێک بۆ دەرباز بوونی خۆی 
کەس��ێک بە بارمتە دەگرێ، ش��ێوەکەی وەک 
تێرۆریس��تێکی ڕاستەقینەیە، بەاڵم ئامانجەکەی 

بەتەواوی جیاوازە.
 تێرۆریس��می سیاسیی س��نووردار: تێرۆریسمی 
سیاس��یی ڕاس��تەقینە بە کردەوەی شۆڕشگێڕانە 
دەناسرێتەوە. تێرۆریس��می سیاسیی سنووردار بە 
کردەوەی تێرۆریس��تی کە پاڵنەری ئیدئۆلۆژیک و 
سیاسیی هەیە دەوترێ، بەاڵم بە گشتی بەشێک لە 
بەرنامەی دارێژراو بۆ زاڵ بوون بە سەر دەوڵەتدا نیە.
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 تێرۆریس��می فەرمی ی��ان دەوڵەتی: ئاماژە بە 
واڵتگەلێکە کە دەوڵەتەکەیان لە س��ەر ترس و 
زۆرداری بنی��ات نراوە، کە لە گەڵ تێرۆریس��م 
یەک دەگرێتەوە. ئەمە ڕەنگە واتای تێرۆریسمی 
پێکهاتەییشی هەبێ کە دەوڵەتەکان بە مەبەستی 
دەستەبەر کردنی ئامانجگەلێکی سیاسی زۆرینەی 
کات وەک بەشێک لە سیاسەتی دەرەکیی خۆیان 

بەڕێوەی دەبەن.
هێندێک سەرچاوی دیکە تێرۆریسمیان بە 
شێوەگەلێکی دیکە پۆلێنبەندی کردووە. بۆ نموونە 
تێرۆریسمی ناوخۆیی و تێرۆریسمی نێودەوڵەتی 
)Purpura 2007(. شێوەی دیکەی پۆلێنبەندیی 

:)Hudson 2002( تێرۆریسم بەم شێوەیەیە
 تێرۆریسمی سیاسی

 تێرۆریسمی نادەوڵەتی: کە لە سێ بەشدا 
پۆلێنبەندی دەکرێ:

 تێرۆریسمی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی: کە 
خۆڵقاندنی کەشێکی پڕ لە مەترسی دژی 

دژە شۆڕشەکانە
س��ەربەخۆییخوازانی  تێرۆریس��می   
لێرەدا  پاڵنەری سەرەکی  ناسیۆنالیست: 
ناس��یونالیزمە و ناسیونالیستەکان دژی 

داگیرکەران بەڕێوەی دەبەن.
 تێرۆریسمی ئیسالمیی توندئاژۆ: پاڵنەر 
لێرەدا دینە. ئەم شێوە تێرۆریسمە دەبێتە 
دووب��ەش؛ کە بریتین لە تێرۆریس��می 
ئیس��المیی بناژۆخواز و تێرۆریس��می 

ئیسالمیی نوێ.
 تێرۆریس��می بەرەی چەپ: لەم شێوە 
تێرۆریس��مەدا ب��اوەڕ وایە ک��ە ڕژێمی 
کاپیتالیس��تی دەب��ێ بڕوخێن��دری و 
ڕژێمێکی سوسیالیستی شوێنی بگرێتەوە.
ڕاس��ت:  ب��ەرەی  تێرۆریس��می   
تێرۆریس��مێکە کە لە الیەن الیەنگرانی 
ئیدئۆلۆژیی بەرەی ڕاس��ت و توندئاژۆوە 
بەڕێوە دەچ��ێ کە ل��ەو ئیدئۆلۆژییانە 
دەتوانی��ن ئاماژە بە نێئۆنازیس��م، نێئۆ 
فاشیزم، ناسیونالیزمی سپی پێسەتەکان 

و ناسیونالیزمی دینی بکەین.
 تێرۆریس��می پشت بەس��توو بە دەوڵەت: 
لێرەدا دەوڵەت ناراستەوخۆ تێرۆریسم وەک 
سیاسەتی خۆی ڕەچاو دەکات. لەم شێوەیە 
تێرۆریس��مەدا دەوڵەت بە ناردنی یارمەتیی 
ماڵ��ی، چەک و کەرەس��تەی پێش��کەوتوو 
ب��ۆ گرووپ��ە تێرۆریس��تییەکان و هەروەها 
پش��تیوانیی سیاس��ی و تەبلیغات��ی لێیان، 
سیاسەتی تێکەڵ بە تێرۆریسم بەڕێوە دەبات.
 تێرۆریس��می دەوڵەتی: لێ��رەدا دەوڵەت 
ڕاس��تەوخۆ ل��ە دژی دژبەران��ی و تەنانەت 
دەوڵەتانی دیکە، لە کردەوەی تێرۆریس��تی 

کەڵک وەردەگرێ.
 تێرۆریس��می جینایەتکاران��ە: ئ��ەم ش��ێوە 
تێرۆریس��مە لە نێو تاقم��ە جینایەتکارەکانە کە 
بۆ دەس��تەبەرکردنی قازانجی ماڵی بۆ تاک یان 
گرووپ بەڕیوە دەچی، وەک گرووپە مافیاییەکان.
 تێرۆریسمی پاتۆلۆژیکی: ئەم شێوە تێرۆریسمە 
زیاتر لە الی��ەن تاکەکانەوە بەڕێ��وە دەچێ کە 
پاڵنەری سەرەکیشی حەزێکی لە ڕادەبەدەری ئەم 
کەسانەیە بۆ ترساندن و کوشتنی خەڵک، وەک 
ئ��ەوەی کە لە قوتابخانەکان��دا تەقە لە قوتابیان 
دەکرێ یان بەشداربوانی میوانییەک دەدەنە بەر 
دەس��ڕێژ. ئەم شێوە تێرۆریسمە هیچ پاڵنەرێکی 

سیاسی و ئایینی و ئابووریی لە پشت نیە.

ریشەکانی تێرۆریسم
ریشەی تێرۆریس��م لە نێو کێش��ەی ئابووری، 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیدایە. بە پێی ڕاپۆرتی کوفی 
عەنان س��ەرۆکی پێش��ووی ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بە کورتی دەتوانین ئاماژە بە پێنج 

:).FN-sambandet n.d( خاڵ بکەین
 ه��ەژاری: بە پێی تێئۆریی ئاب��ووری، کاتێک 
ڕادەی خوێندەواری، داهاتی خەڵک و گەش��ەی 
ئابووری بە گش��تی ڕوو لە کەمی دەکات، ڕادەی 
توندوتیژیی سیاسی هەڵکشانی زیادتر بە خۆیەوە 
دەبینێ. هۆی ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە نرخ 
و تێچوو بۆ کردەوەی تێرۆریستی کەم دەبێتەوە.
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 س��ەرکوت: زۆرێک لە لێکۆڵینەوەکان دەریان 
خس��تووە کە س��ەرکوت، حکومەتی س��ەرەڕۆ 
و پێش��ێل کردن��ی مافی مرۆڤ��ەکان لە الیەن 
دەوڵەت��ەوە هەل بۆ س��ەرهەڵدانی تێرۆریس��م 

دەڕەخسێنێ.
 داگیرکردنی واڵتی دیکە: داگیرکردنی واڵتێک 
ل��ە الیەن واڵتێکی دیک��ەوە یەکێک لە هۆکارە 

سەرەکییەکانی سەرهەڵدانی تێرۆرە.
 ه��ەاڵواردن: هەاڵواردن��ی ئێتنیکی، ئایینی و 
کولتوری لە نێو واڵتدا یەکێکی دیکە لە هۆیەکانی 

تێرۆریسمە
 کولت��وری یەکتر قبووڵ نەکردن: کاتێک دێتە 
ئاڕاوە کە گرووپێک هیچ ئایین و کولتورێکی لە 
دەرەوەی چوارچێوەکانی خ��ۆی قبووڵ نەبێ و 

ڕێزیان بۆ دانەنێت.
دۆکتور قاس��ملو لە س��ەر ڕیشەکانی تێرۆر 
دەڵێ: ئه گه ر تێرۆریس��م به  مانای هێرش بردن 
بۆ س��ه ر ژیانی ئازادان��ه ی خه ڵكی بێ تاوان بێ، 
له و حاڵه ته دا هه ر كه سێ كارێكی ئه وتۆ بكا ده بێ 
وه كوو تێرۆریست سه رنجی بدرێتێ، چ ئه و كه سه  
تاك بێ یان ڕێكخراوه ، یان ده وڵه ت. ئه م پێناسه یه  
ده ب��ێ به  بنه ما دابنرێ. ئه وه ش له گه ڵ ڕوانگه ی 
واڵتانی ڕۆژئاواییدا كه  ته نیا له  كارتێكه رییه كانی 
تێرۆریسم ده كۆڵنه وه ، یه ك  ناگرێته وه  ڕۆژئاوا ش 
هه وڵ نادا له  هۆیه كانی تێرۆر بكۆڵێته وه . پێویسته  
ئه و هۆیانه  بۆ كه سێك كه  خوازیاری بنه بڕكردنی 
تێرۆریس��مه ، ڕوون بن. گوتراوه  كه  تێرۆریس��م 
چه كی بێبه ش��انه  .ده بێ ئ��ه وه ش  زیادبكرێ كه  
تێرۆریس��م ڕێگه ی ئ��ه و كه س��انه  یه  كه  ڕه نگه  
بیانه وێ ته نانه ت له به رامبه ر بێ عه داڵه تی، گوشار 
، دیكتاتۆری  و ڕاسیزمدا دژكرده وه یان هه بێ . ئه م 
هۆیانه  كه  بنه بڕ بكرێن، تێرۆریس��ته كان ئیزۆله  
)ته ریك(  ده بن و به  خێرایی مه ترس��ییه كه یان 
كۆتای��ی پێ  دێ. ئه گه ر ویس��ته  قانوونییه كانی 
خه ڵ��ك دابین بكرێن وب��ێ عه داڵه تی نه مێنێ، 
هه موو كرده وه كانی تێرۆریس��تان به  شێوه یه كی 
به رین، مه حكووم ده كرێن. چونكه  تێرۆریسته كان 
كرده وه   تێرۆریس��تییه كانی خۆیان به  ئیددیعای 

ده ڕازێننه وه .  قانوونییه كان  سیاس��ییه   ویس��ته  
)Ghassemlou 1986(

دۆکتور قاس��ملو لە سەر ڕیشەکێش کردنی 
تێرۆریس��م دەڵێ: نابێ ئەو ڕاس��تییە لە بەرچار 
نەگرین تا ڕیشەی تێرۆریس��م لە بەین نەچێ، 
تێرۆریس��م خاش��ەبڕ نابێ، تێرۆریس��م هۆکارە 
نەک هۆ، تێگەیشتن لە هۆیەکانی پەرەسەندنی 
تێرۆریس��م، مەبەست تێرۆریس��می سیاسییە، 
وەک بێ عەداڵەتی، قەیرانی کۆمەڵگە و ستەمی 
نەتەوایەت��ی، هێز و توانا و کاتێکی زۆری دەوێ. 
ئەگ��ەر ڕۆژهەاڵت بە س��ەرچاوەی تێرۆریس��م 
دەژمێ��ردرێ، لەب��ەر ئەوەیە کە زیات��ر لە هەر 
ناوچەیەک��ی دیکە ناوەندی ناکۆکی و پێکدادانی 
ئێس��تراتێژیکی، ئابووری، ئایینی و نەتەوایەتییە. 
تا ئ��ەم ناکۆکییانە لە بەین نەچن، تێرۆریس��م 
ڕیش��ەکێش ناکرێ، تا ئ��ەو کات خەبات دژی 
تێرۆریسم لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا نە تەنیا لە 
گەڵ دەس��تە و تاقم��ەکان، بەڵکو زیاتر لە گەڵ 
ئەو دەوڵەتانەی ک��ە هانیان دەدەن دەبێ بکرێ 

.)Abdulrahman 2005(

ــی و  ــدەری نەتەوەی ــەوەی ڕزگاری بزووتن
تێرۆریسم

تا ئێرە چییەتیی تێرۆریسم، هۆکارەکانی، ڕیشەکانی 
و جۆرەکانی تێرۆریسم باس کران. بەاڵم ئەوەی کە 
لێرەدا جێی پرس��یارە ئایا بزووتنەوەگەلێک وەک 
بزووتن��ەوەی نەتەوەییی کورد، ب��ەو جۆرەی کە 
داگیرکەران دەڵێن، بزووتنەوەیەکی تێرۆریستییە؟ 
ئەگەر تێرۆریستی نییە بۆ لە توندویژی و شەڕی 

چەکداری کەڵک وەردەگرێ؟
دوکتور قاس��ملو پێی وایە ک��ە »ئەو ڕژێمە 
)رژیم��ی ئێران( لە ڕێ��گای هەڵبژاردنی ئازاد و 
نووسینی چەند وتار لە دەرەوەی واڵت ناروخێ، 
ئ��ەم ڕژێمە لە ڕێ��گای زاڵ بوون��ەوە لە بەین 
دەچێ، ئێس��تا ئەم زاڵبوونە ڕاپەڕینی چەکدارانە 
لە نێو ش��ارەکاندا دەبێ یا تێکەڵێک لە ش��ەڕی 
چەکدارانەی شاری لە گەڵ شەڕی پارتیزانی لە 
دیهاتەکاندا و مانگرتن و خۆپیشاندان و ڕاپەڕینی 
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لە نێو ش��ارەکاندا« بەاڵم لە بەرامبەریشدا دەڵێ: 
»ئێمە تێرۆریس��م بە کردەوەی��ەک دەزانین کە 
ژیان و ئازادییەکان��ی خەڵکی بێ دیفاع دەخاتە 
مەترس��ییەوە، ماوەی حەوت ساڵە ئێمە لە گەڵ 
ڕژێمێکی جینایەتکاری وەک ڕژێمی خۆمەینی لە 
شەڕداین، بەاڵم هەموو کاتێک دووریمان کردووە 
لە خستنە مەترسیی ژیان و ئازادیی خەڵکی بێ 
دیف��اع. نەک ئەوەی کە پەنام��ان نەبردۆتە بەر 
بارمتە گیری، بەڵکو کومەکمان کردووە بە ئازاد 
بوونی چەند بارمتە ل��ە واڵتە ئورووپاییەکاندا بە 
تایبەت فەرانس��ە. بە ڕای ئێمە بۆمب دانانەوە و 
بارمتەگیری ل��ە ماوەیەکی کورتدا دەبێتە هۆی 
پڕوپاگەندە بۆ ئ��ەم یا ئەو گرووپ کە ئەو کارانە 
دەک��ەن، بەاڵم لە درێژخایەن��دا زیان دەدەن لە 
پێش��ینە و پرەنس��یپی جوواڵنەوە و لە ڕێبازی 
ڕاس��تەقینە الیدەدەن و لە نێوخۆوە لێکی باڵو 
دەکەنەوە. هەر بەم هۆیەوە حیزبی دیمۆکرات لە 
بنەڕەتدا دژی بۆمب دانانەوە و بارمتەگیرییە کە 
ژیان و ئازادیی کەسانێ کە هیچ لێپرسراوییەکیان 
)Abdulrahman 2005( ».نیە بخاتە مەترسییەوە
لێرەدا بۆ باشتر چوونە ناو باسەکەوە پێویستە 
ئاماژەی��ەک ب��ە بۆچوونی کارل پووپر لە س��ەر 
کۆمەڵگ��ەی باز و کۆمەڵگ��ەی داخراو بکەین. لە 
کۆمەڵگەی داخراودا دەس��ەاڵت تەنیا لە ڕێگەی 
توندوتیژیی��ەوە وەال دەن��رێ و هی��چ ڕێگایەکی 
ئاشتیخوازانە نیە کە بتوانێ دەسەاڵتداری دیکتاتور 
و فاشیس��ت ل��ە س��ەر کار ال ب��دات، بۆیە لەو 
کۆمەڵگەگەلە بین��ەری گرووپگەلێکی چەکداری 
)Soli 2011( .دژی دەوڵەت و دەس��ەاڵت دەبین
بۆچوونەکەی دۆکتور قاسملو و کارل پووپر لێرەدا 
یەک دەگرنەوە و هەردووکیان باس لە چۆنیەتیی 
خەبات لە کۆمەڵگەیەکی وەک کۆمەڵگەی داخراوی 
ئێران کە لە ژێر دەسەاڵتی فاشیزمی مەزهەبیدایە 

دەکەن و لە تێرۆریسم جیای دەکەنەوە.
ش��تێکی گرینگ لێ��رەدا ئەوەی��ە کە زیاتر 
ناوەرۆک��ی بزووتنەوەی ک��ورد ڕوون بکرێتەوە. 
چونکە هەرچ��ی زیاتر ناوەرۆکی ئەو بزووتنەوەیە 
ڕوون بکرێت��ەوە، مرۆڤتەوەر بوونی بۆ هەموو دنیا 

زیاتر دەردەکەوێ. کوردستان وەک واڵتی کوردان 
کە داگیرکراوە، داگیرکەرەکە بۆ مسۆگەر کردنی 
مانەوەی خۆی لە کوردستان، نەتەوەی کوردیش 
کە خاون��ی خاکەکەیە کردۆت��ە کۆیلە. بۆ دەڵم 
کۆیلە؟ چونکە تەنانەت مافی قسە کردن و نووسین 
و خوێندنی بە زمانی زگماکی لێ قەدەخە کراوە. 
جیا لەوە داگیرکەر هەموو هێزی مرۆییی کورد، 
هەموو سامانی سروشتی و کولتووریی کوردیشی 
بەتااڵن بردووە و خستوویەتە خزمەتی پێشکەوتنی 
نەت��ەوەی خ��ۆی! داگیرکەر لە کوردس��تان بە 
دڕندانەترین شێوە کەوتۆتە گیانی نەتەوەی کورد 
و بە تێرۆر، کیمیاباران، فتوای جیهاد، سووتاندنی 
ش��ار و گوند، ئ��اوارە کردن و ڕاگواس��تنی زۆرە 
مل��ێ، ئەنفال، بەدیل گرتن و لە س��ێدارەدان و 
ئەشکەنجە کردن خەریکی لە نێو بردنی کوردە، 
بۆیە بەتەواوی سروشتییە کە خەباتی چەکداری 
لە کوردس��تاندا هەیە و ئەگەریش نەبوایا ئێستا 

شتێک بە ناوی کورد نەمابوو!
بۆ پش��تیوانی لە بزووتنەوە ڕزگاریخوازی و 
نەتەوەییەکان، ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
زنجیرە یاس��ایەکی پەس��ند کردووە کە بە پێی 
ئەو یاس��اگەلە ئەو بزووتنەوانە دەتوانن درێژە بە 
خەباتی چەکداری خۆیان ب��دەن. لەم بارەیەوە 
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ماددەی 73دا 
جەخت لە سەر مافی دیاری کردنی چارەنووس 
و مافی خودموختاری و مەشروعییەتی بزووتنەوە 
دەوڵەتان��ی  دژی  س��ەربەخۆییخوازییەکان 
کلۆنیالیستی دەکاتەوە. هەروەها یاسا و ڕێساگەلی 
جۆربەجۆر لە سەر پشتیوانی لە خەباتی چەکداریی 
بزووتن��ەوە نەتەوەیی��ەکان و هێزگەلێک کە بۆ 
دەستەبەر کردنی مافی دیاری کردنی چارەنووس 
خەباتی چەکداری دەکەن دەبینرێن. لەم بارەیەوە 
دەتوانین ئاماژە بە کۆنڤانس��یۆنی ژنێڤ س��اڵی 
19٤9 لە سەر شەڕ و ناکۆکییە نانێونەتەوەییەکان 
)ئەو نەتەوان��ە کە بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی خەباتی 
چەکداری دەکەن( بکەین. هەروەها تێکۆشان و 
خەباتی واڵتانی جیهانی س��ێهەم کە بە هەموو 
هێزیانەوە لە پش��تی بزووتن��ەوەی بەرخۆدانی 
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نەتەوەیی بوون و توانیی��ان بڕیارنامەی ژمارەی 
18ی کۆڕی گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ژێر 
ناوی »دۆخی بەرهەڵستکاران لە شەڕە چەکدارییە 
نانێونەتەوەیی��ەکان« بڕیارنامەی س��اڵی 1969 
و ژمارە 2676ی پەس��ندکراوی س��اڵی 197٠ 
کۆڕی گش��تی، بە ناوەرۆکی بڕیارنامەی ژمارەی 
پێشوو )18(، لە پشتیوانی لە خەباتکارانی ڕێگای 
ئازادی بە پەس��ندی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان بگەیەنن.
 ئەم بڕیارنامە و یاساگەلە، لە کۆنفرانسەکانی 
ژنێڤ لە ساڵەکانی 197٤ تا 1977 یاسایەک بە 
ناوی یاس��ای بەشەردۆستانەی نێونەتەوەییی لێ 
کەوتەوە، کە شەڕە ئازادیخوازییەکانی نەتەوەکان 
وەک تێکهەڵچوونگەل��ی نێونەتەوەیی بەفەرمی 
ناس��ران. هەروەها برێارنام��ەی 2918ی کۆڕی 
گش��تیی ڕێکخراوی نەت��ەوە یەکگرتووەکان لە 
س��اڵی 1972 و بڕیارنامەی 312 ساڵی 1973 
بە ڕوونی ڕایگەیاند کە سەرهەڵدانی چەکداریی 
بزووتنەوەگەل��ی ڕزگاریی نەتەوەیی، دژی ڕژێمە 
ڕەگەزپەرەست و کلۆنیالیس��تەکان مەشرووعە. 
هەروەه��ا بڕیارنام��ەی 313٤ی س��اڵی 1976 
ب��ە ڕوونی ئیزن��ی کەڵک وەرگرت��ن لە هێز بە 
دژی کلۆنیالی��زم و داگیرکەریی ب��ە بزووتنەوە 

ڕزگاریدەرەکان داوە. )حەمد 2٠1٤(
کەوابوو بە پێی دۆخی کوردس��تان و یاسا 
نێونەتەوەیی��ەکان، بزووتن��ەوەی چەکداری��ی 
کوردس��تان دژی داگیرکەران، مەشرووعییەتی 
نێوخۆی��ی و نێونەتەوەییی هەیە و تا لە س��ەر 
ئ��ەم ڕێچکەی��ەی ئێس��تای بێ��ت و خەڵکی 
سێڤیل و ماف و ئازادییەکانیان نەکاتە ئامانجی 
هێرش، وەک بزووتنەوەیەکی ڕەوا و مرۆڤتەوەر 

دەمێنێتەوە.
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