
  کوێوه بۆ  ک  ن، له نده کانی له وه قینه  ته ندی زنجیره هه  و ڕه رچاوه سه
ژن هه

٠٧/٠٧/٢٠٠٥  
ن،  که رسوڕمان، وامان لده سیار و سه رکانی پ چوونی نیشانهداک  یه کان، به واه  ههبوونی تکه   

کانی   شاراوه کو ڕاستییه ، تاوه  وه  بلکنینه وه ی ڕابووردوو پکه ند ڕۆژه هم چ کانی ئه ڕووداوه
  .ون رکه کانمان، بۆ ده رنتی ئیسالمییه نته  و تۆڕی ئهن ای میدیاک رده پهپشت

 
  ری بوون، دژ به ماوه یدانی خرۆشانی جه مهکانی دونیا،  وره  گه ن و شاره نده ی پشوو، له فته    هه
  نگ و پرۆتستیان گرته هه ئا  زنجیره وفریکی کانی وتانی ئه رزه وک بۆ البردنی قه ههو ژاری  هه
ڕ و   و شهG8ی  وه  کۆبوونه تی به زایه یدانی ناڕه مه  به وه ی دواییش، بوونه م دوو ڕۆژه ئه. خۆ

 و ران  کارگه یانی زووش، کاتک که مرۆ به ئه. ران و پۆلیس پکدانانی نوان خۆپیشانده
و  ره وه و به کرده کانیان ده تی دونیان باری القه که ی شه سته تکشان، جه حمه ران و زه رمانبه فه

  ی دژه وه سوراوان و چاالکانی بزووتنه  هه ، کاتک که وه چوونه راجکردنی ژیانیان ده شونی هه
  ، کاتک کهG8رانی  ی سه گه م باره رده و به ره  بوون، به وه وتنه ڕکه ریکی به داری خه رمایه سه

رانی  یامھنه یان بوون، په که  ی شاره٢٠١٢وای ئۆۆمیکی  ستی هه رمه ن، سه نده هشتا الوانی له
  .ن که تانی خونیان ده ، خه وه قینه ک ته یه زنجیره ڵ به نگه جه

 
 قوفی  م تاوانه  به ستکی شاراوه  یا ده وته  ڕکه ، ڕووداوانه م گشته ی ئه وه    ئایا کۆبوونه

دا  م شتانه ر ئه سه ر به  سبه وه مینه کو ترس و سه تاوه، دا ر ده وبه وه ند ڕۆژ له کانی چه ڕووداوه
  بکات؟

 
ترسی   مه التدارانی بریتانیایان له سه وپش ده وه ند ڕۆژ له  چه یاند، که ونری ئامانیا ڕایگه    هه
ردا  مبه ی سپته١١ پش  ک چۆن له ر وه ، هه وه ئاگادار کردۆتهدا  ن نده  له  له وانه قینه  تهم ئه
م پشتگوێ  ئایا ئه!  وه مریکایان ئاگادار کردبووه تدارانی ئه سه نسا، ده ره واگری فه ی هه زگه ده

 بۆیان  م تیرۆرانه  ئه لک که  یا زینی هه یه وه خی گیانی هاووتیانانه  ببایه ، له خستنانه
فگانستان و  شکرکشی و داگیرکردنی ئه ی بۆ له ر ڕگه مبه ی سپته١١ڕووداوی . ن که ر ده به سته ده

ستخۆشی   و ده رمایه رانی سه رۆکی سه  به گوک له پکه  چ چه یان بیاره مه ی ئه عیراق خۆشکرد، ئه
  کات؟  دهG8 کانی وه  کۆبوونهو کام پیالنی ن له

  له.  وه ستایه ، وه کانی کیۆتۆ بۆ پاراستنی ژینگه  بیاره تر دژ به ، جارکی    گچکه جۆرج بوش
وروپا  ر رای گشتی ئه سه کرد و کارایی له  مقۆمقۆی دروست ده م پرسه ریک بوو، ئه  خه دونوه

 بۆ  وه  ئاسمانه زینی سروشی تیرۆر له پ دابه کرد، له ی ئامریکا دروست ده ته م سیاسه ر ئه رامبه به
 بوشی تینو  مریکادا دا و  گچکه ی ئه وسته م هه ر ئه سه ی به رده ، پهستانی ئیسالمیتیرۆری

تی  زایه ریک بوو بۆ ناڕه  خه رک، که ماوه کردنی جه واشه  چه وته  مرۆڤدۆست و که خونی، کرده به
  !ن ی خۆپشاندان بکه که ر بیاره رامبه به
  

ری نو  کته  و ئه  نییهG8کانی  وه ی کۆبوونه رگه ر ده هب ک له وڕۆ ئیتر ڕووی هیچ کامرایه    ئه
 G8 ری وسنه رانی چه ر سه رامبه به رانی ئازادیخواز و خرخواز  کان خۆپیشانده  سیاسییه یهشانۆ

ش  هم شونگۆڕکی ئایا ئه. کانیان وه شارا ه په  چه سته ر ده رامبه ن به)G8(رانی  کو سه نین، به
 و ئامانجی  خشه ، نه یه نه په  چه م کاره کان به قینه  ڕاسته ی ڕووداوه پۆشییه رده هم پ ؟ ئه وته ڕکه
  ؟  پشت نییه ی جیھانی له رمایه رانی سه شی تیرۆرستان و سه هاوبه
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کان و  زلھزهی  نگانه کاتی ته  نیا له تهک  الیه لهی بۆچ  ب، ئه ر وانه  گه یره    سه
نیا  کانی لیدانیشیان ته  و نیشانه وه بنه ستانی ئیسالمی چاالک دهکانیان، تیرۆری یمانه هاوپه
  فگانستان و عیراقدا، ئامانجی کاره ناوخۆی ئه  له وه کیتره الیه ؟ له ری سڤیلیسته ماوه جه

شیان بۆ  مه  ئه کانن، که رهون نووس و هه کی سڤیلیست و ڕفاندنی  ڕۆژنامه نیان خهاک تیرۆریستییه
یاندنی جۆراوجۆر و  ی ڕاگه زگه  کاتکدا بوونی ده ؛ له وه کاته یان پرسیار قوتده خۆی ده
  م دوو والته کانی ناوخۆی ئه یاندنی ڕاستی ڕووداوه نووسانی ئازاد، بوارک بۆ گه ڕۆژنامه

دا،  و داگیرکردنانه شدار له تانی به وه کانی ده واییه  هه زگه  ده خسنت، که ره  ده داگیرکراوه
ندی  ن ناوه الیه تا له وه ، یا ئه یه وه زانییه  نه شیان له مه ئایا ئه!  وه نه ژوویان بکه وت ئاوه یانه ده

  ؟ یان بۆ دارژراوه خشه  نه وه شاراوه
  

نیا  ئامانج لیان ته بینین ، ده وه وردبینه و قوربانیان  م کارانه  کات و شونی ئه مک له ر که    گه
  :کات  دوو شت ده ت به خزمه
م  دات، النیکه  ده وه سته ده یمانانی به وپه  ئامریکا و ههشکرکشی وابوونی له م، بیانوو بۆ ڕه که    یه
کی  یه داران، بۆ ماوه رمایه رکی فراوانی فریوخواردووی مدیای سه ماوه توانن جه  ده و بیانوانه ئه

ر  ر هه رامبه ها فشارکی میدیایی به روه هه. راندا ڕاگرن وسنه وی چه  پاشه کورتیش بت، له
ری نائاگادا  ماوه ناو جه کان له ره  داگیرکه ی هزه وه  داگیرکردن و مانه ک به تییه زایه ناره

  .کات دروستده
  م گروپانه ی ئه وه ره دهتری  کانی  ناڕازییه نگه یاندنی ده  گه دا ڕگری له وه  ئاستی ناوه م، له    دووه

  زگه کانی خۆیان و ده رنتییه نته  ئه ڕه ی ماپه ڕگه کات و له کان ده ر داگیرکردنه رامبه به
نگاری و الی ڕای گشتی جیھانی  ره سواری به  شۆڕه  تاقه بنه  ده وه رانه کانی داگیرکه واییه هه

 ڕوخساری تیرۆریستانی  شونن و له  دهفگانی و عیراقی ی ئه گه ی کۆمه قینه ڕوخساری ڕاسته
ری  ماوه رانی جه وک بۆ باشترکردنی ژیان و گوزه ر هه ها هه روه هه. ڕوو نه یخه دهئیسالمیدا، 

کان  دارییه رمایه  سه  دژه وه  بزووتنه وڕۆکه  ئه  ئاسیا، که فریکا و چ له  ئه  چ له وساوه چه
ورین،  توانین و ده  ده کات، بۆیه کان الواز ده بییه زهه  مه پهت و گرو هاله ی جه ن، پگه وه دوایه به
 دابنین،   هاو ئامانج و هاو ئاراسته ی جیھانی به رمایه کانی سه نده  و ناوه م گروپانه وی ئه هه

یارییان   نه تین و له تی تایبه موکایه) تی رعیه شه(تی  وایه ری ڕه ردووکیان پارزه م هه النیکه
  !باتن با و هاوخه  ئازادیدا، تهڵ گه له

بات دژی تیرۆریزمی   خه بات دژی تیرۆریزمی ئیسالمی، له  ناکرێ و ناتوانرێ خه ربۆیه    هه
  بات بۆ ئازادییه  ب خه بات دژی تیرۆر به ک چۆن خه وه هه.  وه تی جیابکرته وه تی و نوده وه ده

ژادی،  زی، نه گه وردنی ڕه بات دژی هه تی، خه یه کسانی کۆمه بات دژی نایه کان، خه گشتییه
 گشت ی رچاوه  سه چونکه. بت نجام ده ره ، بسهری روه بات دژی نادادپه یی، ئایینی، خه وه ته نه

 ب لدانی   به مه سته  و ئه تییه ی چینایه گه  کۆمهران، وسنه ری چه روه سهکان و   تیرۆریسته گروپه
  ییانه نگه  جه م توندوتیژییه التییان، بتوانرت کۆتایی به  و کۆمهی ئابووری و سیاسی پگه

ت و  تی تایبه تی؛ موکایه ی چینایه گه کانی کۆمه  پیرۆزه پایه   لدان له واته. بھنرت
رگی کریستیدا  به رچی له گه تی ئه ری چینایه روه تین و سه ری چینایه روه  ڕاگری سه کاریکرگرته، که

ڕ  ب شه ، بهسیرگی دیموکرا به ربازیدا ب یا له تی تاکپارت و سه وه رگی ده به ، لهالمیب یا ئیس
هۆی  نیا به گریسی بدات، ئاخر ته نی نه مه ته  به ڕاوک ناتوانت درژه و تیرۆر و ترس و ده

واردن   و هه وه نهوسا تری چه ی که  و  دیوهدا ڕاگرن تی  کۆیله  له وساوه ی چه توانن ئمه  ده وه مانه ئه
 ! ته ینه شمه ی به تی ئمه ، کۆیله تییه ری چینایه روه ، سه ڕ و تیرۆر و خورافه و شه


