
 یرگرتن ل تی به ی بکاران و چۆنیه هو تیرۆر، لکۆینه
 

  ژن هه
١٥/٧/٢٠٠٥  

  
ک  ، وه وه ڕته ن ناگه نده کانی له وه قینه  کوردستان، بۆ دوای داگیرکردنی عیراق یا ته ی تیرۆر له گوڕیشه ڕه   
م  که ت یه سه  و ده التدایه سه  خودی ده ی تیرۆر له اوهرچ کو سه به. ینن ێ بیگه وه انهی التداران ده سه ی ده وه ئه
م   و بوونی ئه یه یاراندا هه نگاری نه ره ی به هم شواز تری له مووان فره  هه ندی له وه رژه  به ، که کییه ره نی سه الیه
  .ران روه  بۆ سه یاییهوایی و دن ، دنه وه گه ری کۆمه  ڕاسه  به یه به
  

  ه ییان، کۆمه خۆ و بۆ نیشاندانی توانا و ئاماده وتنه التدارانی کوردستان که سه ن، ده نده کانی له وه قینه پاش ته   
 کوردستاندا،   له موو ئازادیخوازکه ی خۆشحای هه  بۆ خۆی جگه مه ئه.  پش  هنایه وه رده  پشتپه سانکیان له که
  مه م ئه به. وت ربکه تی پشلکراوی کوردستان ده مرۆڤایهری  ماوه  بۆ جه م باندانه ی ئه په ی چهست  ده که
   ب، که وه  و ناشتوان ئه بکردنی تیرۆریزم نییه وی بنه  هه مه ، ئه  نییه  و کۆتایی سیناریۆکه که راپای پرسه سه
ڵ  گه التداران له سه ی ده وه  و لکۆینه ه وردوو و شوازی مامه سای ڕاب  پازده چونکه. تی ر خوازیارییه ماوه جه
بکردنی تیرۆر،   بنه التدارانی سۆران و بادینان، له سه بوونی ده یگیرنه دات؛ په ، شتکی ترمان نیشانده م باندانه ئه
  ! ن یامه م په گری ئه  هه  که هی و هزانه گی ئه رکشانی ڕه  وشکردن و ده که
  

   تۆه ی له رچاوه  و سه کان کۆنتره  ئیسالمییه دانی گروپه رهه  سه ی تیرۆر له گوڕیشه ک وتم ڕه وه   
م  کین و هه م خه خۆیان هه کانی کوردستان به التداره سه  ده  خودی پارته کات، که ستپده  ده وه ی خه وه ندنه سه

ر هز و  ر هه رامبه به کدی و له ر یه رامبه  به وان له ئه. دا کوردستان  لهنتی ریت و ڕوشونی خیه ری نه پارزه
 دوای   شاخ و چ له یاران چ له تیرۆری نه. ن ری که ستپشخه دا ده م کاره کی ئازادیخوازدا، له یه وه بزووتنه

؛  وه رز بکاته ربه وێ سه  بیه س که ر که  بۆ هه کانی کورد بووه  بۆرژوازییه یامی خودی پارته ، په وه ڕینه ڕاپه
سای  رچاوی پازده  به ره ی هه کان، دیارده  کۆمونیسته وانه  و لهیاری سیاسی یان نه زاران ژن، ده تیرۆری هه

  .ڕابوردوو بوون
  

ر  رامبه ت به سه کی ده ن الیه  الیه ستگرتنیان له  و ده ڕ و تیرۆره و شه می ئه رهه ک به کانیش وه  ئیسالمییه هزه   
ی  بروسکه وره  هه هار به ک قارچکی به ڕین، وه الوانی دوای ڕاپه ک له یه وه می نائومدی نه رهه ر و بهت ی الکه
ها   وه له. باین  ته مه ر ئه سه مان له  ناکات و زۆربه مه س نکۆی له رهنا، وابزانم که ریان ده تداران سه سه ده

ی  وه  خوندنه ، به که  پرسه  تیرۆریستک و کۆتاییھنان به چکهند گ فزیۆنی چه له ر ته  سه بارکدا، ئایا هنانه
  ؟ وه گته ک ده ها باندگه  وه وبوون به  تکه  تیرۆر دێ و الوان له ، کۆتایی به سانه م که ی ئه کارنامه

  
ها  ی وه وه دانه رهه  سه هتی ڕگرتن ل  و چۆنیه وه  شوازی لکۆینه  به ، پویسته م پرسیاره  به وه دانهم بۆ وه   

و  ی ئه وه  یا هزگرتنه و کارانه ر به توان به  ئایا ترس ده ، که وه  وردبینه ته و واقیعیه  و له وه دا شۆڕبینهلک بانگه
  بوو له ، ده بووایه ی هه یهیو کارا ر ئه  ترس و توندوتیژی گه  بوای من نا، چونکه تا به ره  بگرت؟ سه گروپانه

 ڕزگاری  رگیز بیری له ریش هه ماوه  و جه گرتایه دا، هیچ هزک خۆی نه عس ی ڕژمی بۆرژوازی به هسای
کراومان  ڕوان نه نجامیکی چاوه رئه ، سه ڕوانکراوه  چاوه نجامه م ئه ی ئه وانه ت پچه م واقیعیه به.  وه ته کردایه نه
یاران   نه  بایار بوو، کۆتایی به ی، که  توندووتیژه و کاره ر به مبهرا ی توندووتیژتر به وه م؛ کاردانه رده  به خاته ده

  .بنت
  



  وه  و فرکردنه رده روه  په ر له عس، هه می به رده کانی سه زگه مان ده  کوردستاندا، هه  له وڕۆکه  ئه ی که وه ئه   
  ر له ستاون، هه  پایان یا پیھه ته  خراونه لک که  تاوانگه  له وه ی زیندانیان و لکۆینه ه کو مامه  تاوه بیگره

کرێ و کاران،  تی، کاریان پده ڕه ری و یاسای بنه کانی دادوه  تاکو شوازه  بیگره وه ستییه یاساکانی باری که
یان  گه  کۆمه ی که مایانه و بنه ها بارکدا، ئه  وه له! ن  بکه وه ، نکۆی لهالتدارانیش ناتوانن سه وابزانم خودی ده

وتی   بۆ الوازکردن و گۆڕینی ڕه مینه  زه  نین، که وه ری ئه تیده ، هیچکات یارمه  و راگیراوه وه ته ر ڕکخراوه سه له
 و  التدارانی کوردستان نییه سه  ده یم له  من گله ته به هه. ، خۆش بکرت م باندانه  قوربانی ئه بنه  ده الوانک، که

عس  کانی به ن، بۆ یاساکان و شوازه الت ناکه سه ی ده  بۆ دیموکراتیزه یان لیبکات، که ییه و گله سیش ناتوان ئه که
 و بیاردان  وه ، لکۆینه نجه شکه ک وتم زیندان، ئه وه. *)ن که ی بۆ ده نده ڕ پاگه ک هندک خوشباوه وه(النانن  وه

سکی ڕیشن،  ند که فزیۆنی چه ر تله  سه هنانه بینین، به  ده بۆیه. بوون دا ههشتاکان  هه  له  که مانن ری، هه و دادوه
ل و   هه  و له وه مننه  ده وه رده  پشتپه کی له ره رانی سه تی و هانده ڕه رانی بنه  دنن و بکه که  پرسه کۆتایی به

  تداران له سه  ده  که یه ارکیهو چاوش  ئه مه ئه.  وه نه به ر دهمان کا ست بۆ هه بارکی گونجاو و ویستراوی تردا، ده
  !ن یکه کانی خۆیاندا ده ستکرده  ده ڵ بانده گه
  

:  وه  شی بکاته که توانت باشتر باسه ک، ده یه ند نموونه ی چه وه نه، هنا که تهس به ی زیاتری مه وه نبوونه   بۆ ڕوو
تانی کوردستان  خۆی ئافره ربه  کۆڕکی ڕکخراوی سه دوو، لهی رابور ده ی سه٩٠ی  هه می ده ی دووه  نیوه له
کانی کوردستان  ی ئاواره ه ی بای کۆمه ندامی کۆمیته بدولقادر، ئه الماری شاپور عه کان په ئیسالمییه) ک.س.ڕ(
  مه ، ئهن که ی کوشتنی لده شه ڕه رمی کوردستان، هه تی هه کانی ئاسایشی حکومه بوونی هزه  ئاماده ن و به ده ده

کاندا  ی ئاواره ه ی کۆمه  بنکه  له وه کانه ن ئسالمییه الیه دواتر له. تدارانی کوردستان سه  میوانی ده کچک ناکاته
ند  رم چه تی هه مه ی، حکو که کی زۆری پارته یه رده بهو کرت و پاش بنه دا تیرۆر ده »قابیل«ی  که ڵ هاوکاره گه له
موو شت دیت و   هه ست بشۆ، کۆتایی به  و ده فزیۆن و  ئاو بنه له ر ته  سه ی ئستا دنته هو ک ئه سک وه که
کی  ییه موو ئاماده  هه مه ئه.  وه نه که  نه کو کاری وا دووباره کان بین و به یی ئیسالمییه زه ڕی به ب چاوه ده

  ڕۆکهو ه ئ کان، بۆیه  تیرۆریسته  ئیسالمییه ندهبکردنی با رمی کوردستان بوو، بۆ بنه تی دیموکراتی هه حکومه
  !رمان سوڕ بمن یان سه وه  خواره وتنه  ئاسمان که ی شخ زانا و له که سته  ده نابت، له

  
یان لکرد،  شه ڕه ی پشتر هه وانه ندی ئه یوه پهن؟  ، شاپور و هاوڕکانی تیرۆر بکهی نارد و بانده ک ئه   
ترسی   پ مه شه و که ی ئه وه م کاکردنه  و النیکه و هزانه رگرتن به  بۆ به  ڕگری یاساییمان چییه و  چییه وه مانه به

ری ژیان و ئاسایشی دانیشتوانی   پارزه  خۆی به  که-رم  تی هه رکی حکومه  هیچی ئه مانه  ئه؟ و تیرۆرستییه
بۆچی و چی :  یه وه گرێ، ئه مان ده خه دا یه  لیره کهپرسیارک !  وه  نین و ئاوڕیشیان لناداته-زانت کوردستان ده

   چییه وه ش، ئه ندی هاوبه وه رژه کی، به ره ندی ده وه رژه کی، به ره کات؟ هزکی ده   ده م کاره ستان به  هه لهڕگری 
  مانترسنت؟ کاندا ده کییه ره  سه سته وتنی ده رکه  ده له
  

   دانین، که وه ر ئه سه  له نجه  په سه  به نیا هنده  و ته ران ئاشکرایه  خونه  له بۆ زۆرک م پرسیاره می ئه وه   
ڕاوک  م بوونی تیرۆر و ترس و ده ستگیرۆیی کراوی خۆیانن، هه زۆری دروستکرا و ده  به م باندانه م ئه هه

  ! یاردا ر بزووتنکی نه رکوتی هه  سه  له ری خۆشیانه پاپشتیکه
  

 و ڕکخستنکی   باریبت و هیچ شانه وه  ئاسمانه ی شخ زانا له که  بانده خۆمان بھنین، که ڕ به رێ باوهک ئایا ده   
ت خۆشی بن و  ی ئاسایشی حکومه زگه  ده ر به کرێ سه خواز، ده ک سکسخواز و پاره بت، کۆمه روتری نه سه

بت،  هه) مخابرات اسالمی(ری ئیسالمی  واده  هه  پویستی به باندک که.  جیھاد و ئسالمیش ناکات چ پویست به
  زگه و ده  ئه ، که یه  هه وانه و هه  پویستی به ، که یه  هه وه رویه  سه ک یا ڕکخستنک له یه زگه  ده واته که
ک  رییه دهاو  و هه زگه ها ده  وه کان پویستیان به  ئیسالمییه  هزه  که پموایهمنیش . کات ی ده ، ئاماده رییه دهاو هه



  زگه  و ده لکحول، ئاساییه ی ئه وه ندی سکسی و خواردنه یوه نابردنی باندکی ئیسالمی بۆ په ؛ په یه هه
م  تیان بهپویس)  وه  و زانیاریشه پاراستن به(کانیش  تییهرت پا نانه تی و ته وه تی و نیوده وه  ده رییه واده هه

م  کی ئه روخه  سروشتی سه ، چونکه یه مۆکردنی الوان هه سته کردن و ده گرتن و کنهندی یوه ی په شوازانه
  وه زگه م ده ندامانی ئه ی ئه کمه  خوار چه ر له ماوه ندی و ویست و مۆڕالی جه وه رژه خوازت و به  ده وه  ئه یه زگه ده

 بکات؟ وشکی و  وه  بدۆزته  له م ئاوه وانی ئه تر بوات و بنه  واوه یه رم ئاماده تی هه ئایا حکومه! نرگ شون ده
  کان ناچار به  هزه یاندا داڕژێ، که که ته تی حکومه ڕه  یاسای بنه ندک له  به یه ده مانی کوردستان ئاما ئایا پارله

مای  ر بنه سه ، له یه رم ئاماده تی هه ی حکومه ات؟ ئایا دادگه توندووتیژی و تیرۆر بک گرتن له ستھه ده
  ال و گروپه و مه کان، ئه سییه  که پارزراوبوونی ئازادییه تاکهنی ئاسایش و ر و پاراست ماوه کانی جه ندییه هو رژه به

سوراوانی  ر، هه ر، نوسه ه گۆرانیبژ، هۆن ی کوشتن له شه ڕه  هه ری بکات، که م دادوه رده  ڕاکشی به ئیسالمیانه
  ن؟ که ژنان ده

م ڕۆی  رده رم هه تی هه الکان، حکومه کان و مه  ئیسالمییه ر سکای گروپه سه ، له یه که ی پرسه  گرکوره مه ئه   
کان،  ره که شه ڕه ال هه  و مه هوکاندا بینو  ڕۆشنبیریه  داخستنی راگرتنی گۆڤار و داخستنی بنکه سی له سحه حه
ی  ر کراون و ئاواره ده ندشان سزادروان، زیندانی کراون، تیرۆرکراون، شاربه ئهردا ئازاد رامبه به تکراون؛ له خه
 پاراستنی  ، له  بووه وه  سۆران و بادینانییه رمی کورستان به تی هه  ڕۆی حکومه مه ئه! ران کراون نده هه

ر ب؟ ئاخر  رسوڕهنه سه) شخ عالم(ی  که ک بانده نی باندی وهدا رهه ب سه  ئیتر بۆ ده.ردا ماوه ئاسایشی جه
ی  وه و هه ری ئه واوکه ڕای من ته یان، به وه ره  سه ی شخ زانا له که سته ی ده وه ریککردنه  و ته وه جیاکردنه
ر   هه ی که وه ؛ به نهاری کوردستان داوی ماوه کردنی جه واشه  سای رابوردوودا بۆ چه  پازده  له ، که کانه ئیسالمییه

ان یتر  و گروپکی وه ته ندکیان جیابوونه ج هه ستبه ر فشار و ڕسوایی، ده  به وتبته گروپیکیان که
  ر خۆیان، به ترسی بۆ سه م فشار و مه رن و هه  به  خشته تر له سانی  که توانیویانهم   هه مجۆره به.  دروستکردووه

ی کوردستان  که ته  دوو حکومه تر له ککی مادی فره ، کۆمه وه کی تره الیه هل. ن شکردنی خۆیان الوازکه دابه
  وا به بت، ئه  که  یه١٠٠٠  ی  ندازه  ئه ترک به ر سانتمه سه ترسی له ر فشار و مه گه تر ئه کی  واتایه به. رگرن وه
 تری تردا  سانیتمه١٠ر  سه  به که ییه که  یه١٠٠٠  ترسییه تر، فشار و مه  جاری١٠  تره و سانتیمه ی ئه وه گرتنه ونه
 چاالکیدا و   سبوونی له  یا به١٠٠  بیته کی یا ده ره ر گروپی سه سه  له که فشارهزۆری بت و  ش ده دابه

ڕ  مه  له مه  ئهبت، ده زیاتر  که ترسییه ر فشار و مه رامبه یان به وه  کاردانه وه  گروپی تره١٠ن  الیه ی له وه جگرتنه
 ی ئیسالمی کوردستانی عیراق وه ر بزووتنه گه ، ئه ر راسته  هه م هزانه  بۆ ئه وه رمه تی هه کی دارایی حکومه کۆمه

  وا به ، ئه وه رمی کوردستانه تی هه الی حکومه ی بووب له  ملیۆن دیناری سویسری بودجه٢،٥ )باکع(
..) تر ک باندی زار و یه هه  و  ی ئیسالمی و جندالله مه، کۆ هزه کگرتوو، نه یه: دروستبوونی( ی وه خستنه چه وه

 سای   پازده کان له  ئیسالمییه  که یه و یارییه  ئه مه ئه.  رگرتووه  وه گه کانی کۆمه  توانا ماددیه زیاتر سوودیان له
ئایا خۆناساندنی . نلیدان بوون بۆیا پله ریکی چه کانی کوردستانیش، خه ته ت و حکومه ستیان داوه رابوردوودا ده

ی  م لیتاوه یان له که کییه ره  سه بای ڕکخستنه رکشانی چمکی عه  بۆ ده وک نییه ی شیخ زانا، هه که سته ده
کانی کوردستانن یا  کی ئیسالمییه ره  گروپکی سه ربه ی شخ زانا سه که سته رای من یا ده وتوون؟ به تیکه

ی  په ر چه سه  به رده  په م سیناریۆیه وێ به یانه رمن و ده تی هه یشی حکومهی ئاسا زگه باندکی مافیایی ناو ده
  !ن کانی خۆیاندا بده زگه داموده

  
کان  گه  به و که پرسهی  وه  و  لکدانه که واه  و لۆژیکی هه  نییه وه  ویستی منه ، له نجامه ره م سه یشتن به گه   
ر  سه رسوڕمان له ی پرسیار و سه وت، نیشانه یانه التدارانی کوردستان ده سه ر ده گه ئه. ینن گه مان ده وه به
داوک بۆ  ره ک سه  و وه وه نرته ر نه وانی پشتر سه ک ئه ش وه م ڕووداوه بت ئه وا ده ن، ئه کانیان الده رکاره به

 من دنیام،   که ووه له. ر بکرت سه  کاری له،بکردنی  کوردستان و بنه  له ونه م هه ی ئه رچاوه ی سه وه دۆزینه
م  رداری ئه ستبه ، ده  نییه رم ئاماده تی هه م حکومه  و هه یه رم نامرۆڤانه تی هه ی حکومه وه م شوازی لکۆینه هه

ر و  وهما یی جه  ئاماده ، به  تیرۆستیانه وه م هه  کۆتاییھنان به ک له نیا هیوایه  ته  بت، پموایه  تیرۆستانه بانده



،  م باندانه وانی ئه گو بنه دواداچوونی ڕه ر به سه زایانی بواری داد و یاسا و ئازادیخوازان له پداگری شاره
عس و  می به رده  گۆڕینی یاساکانی سه رم به تی هه  ناچارکردنی حکومه ستین؛ واته توانین پشتی پ ببه ده
ر ئاستی  سه بت کار بۆ گۆڕین له کگرتوودا، ده  عیراقی یه زانم له ده.  و ڕژمه کانی ئه زگه ی ده وه ساندنه وه هه
 ک کاربوون، هیچ بیانوویه ستبه ک بۆ ده تایه ره ک سه کی فیدرای و  وه مایه ک بنه م وه ری بکرت، به رتاسه سه

ران و  کان و داگیرکه ییه وه ته ه نون نده ر ناوه گه مه.  وه  کوردستاندا بمانگته  له و کاره ستان به  هه  لهناتوانت
  ها له کار بوون بۆ کارکی وه ستبه  ده واته ی که ن، ده تی تیرۆر ناکه ی دژایه نده تی کاتی عیراقیش پاگه حکومه

،  وه یی و ناوخۆیی بۆ قوتنابته کی جیھانی و ناوچه ، هیچ ڕگرییه وه رمه تی هه حكومهن  الیه کوردستاندا و له
ک  روه ردا، هه ماوه ر جه رامبه به کدی له ر پاراستنی یه سه کان و پداگریان له لستی ئیسالمییه رهه هب  له بجگه

تی و  ر دژایه مه ی هاوتیدا له ر پرسیارکی ڕۆژنامه رامبه به له) ی ئیسالمی ه ری کۆمه رابه( میری موسولمانان  ئه
کی موسولمان بۆ هزکی  ه برای ینه ی ناتوانین پشت بکهدا وت» مه خی حه«ی  که سابخانه تاوانبارکردنی قه

  !دونیایی
زی  گه واردنی ڕه تی، البردنی هه وایه ته ی نه ری کشه سه  ئازادیخوازی، چاره ن و باس له سانک هه ر که گه ئه   
فاندنی  لسه وی فه ن و هه که ی سکیوالریست ده گه کان و کۆمه سییه  که رکردنی ئازادییه ر ژنان، مسۆگه سه له

ی نوێ و الوان، ب  وه ی ئاسۆی نه وه شنکردنهۆب ڕ وا به ن، ئه ده الت ده سه زگیرکردنی ده ئازادی تاک و ئاوه
   هزه کش به میلیمک پاشه  مه سته کان، ئه  گشتییه پاندنی ئازادییه الت، ب سه سه ی ئایین و ده وه جیاکردنه

  . ن، بکرت که کان پشتیوانییان لده تییه ڕه  و یاسا بنه گه الت و توانایی ماددی کۆمه سه  ده کان، که تیرۆریستییه
 
 
م  بی ڕامای، به ره عسی عه ی بۆژوازی به ربازییانه تی سه سه خۆدا، ده ڕینکی خۆبه  ڕاپه دا خرۆشا و له١٩٩١ ئازاری  ر له ماوه جه *

کشکانی کتوپینی داموده ، بووه ڕینه م ڕاپه  و پیالنکراوی ئهتگری ڕاماڕین تا  ی ڕاپه یامه م په  و یاساکانی دیکتاتۆر و ئه زگه  ڕ
کانی  زگه  ده ر، سوود له ماوه جه کش کردن به  بۆرژوازی کورد بۆ خۆگرتن و پاشه  که ئاساییه.  وه ته  شونی خۆیدا ماوه ش له نووکه هه

 و ملدانی بۆرژوازی کوردیش  ری ئازادیخوازه ماوه رکی جه  ئه وه کو ئه به.   میراتگری ربگرت و ببته وه) عس به(ب  ره بۆرژوازی عه
  نیا له التی خ و پارت، ته سه  ده ری له می دادوه خۆیی سیسته ربه کان و سه  گشتییه  ئازادییه تر، به ر وتکی ک بۆرژوازی هه وه
  !عس کانی به  پاشماوه  بۆ کۆتایی به کاندایه رییه ماوه  جه وتنهیی بزو وی ئاماده گره


