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  تییه یه ی سیاسی و آۆمه وه وسانه می چه رهه ترۆر به
 

 م و آۆتایی شی دووه به
 

 گیخانی ند به زه نه
 
 
ی حیزب و   پكھاته  له یه آه شایری هه ی آوردی ستروآتوركی عه گه آۆمه:  وه تییه یه  رووی آۆمه  له
  ندییه یوه آان په تییه ینه ڕ و مه وردی و شهندیی مژوویی آ تمه ، تایبه وه ته نگی داوه تیشدا ره سه ده
ما و  نی هیج بنه  و خاوه راوز نراوه  په  له ی آوردیدا گه  آۆمه تاك له. هزتر آردووه  آانیان به شایرییه عه

تكی باو  قلییه  و عه وه ته ت دا تواوه شیره آانی خزان و عه که ناو یه  تاك له واته.  خۆی نیه ت به کی تایبه ستاتویه
ی و   گورایه ستن به کان پابه ندییه یوه بات، په ی ده ڕوه میی به ڕه آی هه ندییه یوه ی په  چوارچوه و گشتی له

بن   فرده تاوه ره سه ر له آان هه وامبوون، تاآه رده  و به وه بۆ مانه. رام ک تابو و حه  آۆمه نگی و ترس، به بده
 ناو  وته که  نه یه نج هه م گه م آه ، به یه غه ده دا قه ی ئمه گه  آۆمه ویستی له خۆشه:  بۆ نمونه.  وه راستی بشارنه

ت  فافیه بوونی شه ی راستی و نه وه ر درۆ، شاردنه  به باته نا نه شی په وه  و بۆ شاردنه وه ویستییه تی خۆشه حاله
 . یه ی ئمه گه ۆمهآی آ ره تكی سه تی و سیاسی خاسیه یه ر ئاستی آۆمه سه له
 

ر  سه پن به فتار بسه  ره ک جۆره ، یه وه  بیرآردنه ک جۆره  ژیان، یه ك جۆره رمانی یه  فه ک آه یه گه آۆمه
شنی   بن و چه وه رستیه ناوی نامووسپه تككردن به  آوشتن و ئه  شایان له ک آه یه گه ، آۆمه»گشت«
دا  یه گه  آۆمه و جۆره  دابنت، له ندانه فمه ڕه کاری شه شی به وه  شاردنهنگی و جی بكات و بده راسیمك جبه مه
کی ئاوادا  یه گه  آۆمه  آورتی، له به. ری و راستی بۆ دادوه. ربین  بۆ ئازادی، بۆ گفتوگۆ و راده مه زا زۆر آه فه
مكوتكردنی   ده ر له هه: کرت  ده یاده پ ش رۆژانه یه وه وسانه و چه ئه. آات  ده شه تی گه یه ی آۆمه وه وسانه چه
وتكردنی ئازادی و   زه گاته نگی و ترس تا ده رم و بده  و شه ی آورانه  گوایه آان و راهنانیان به تاآه

کی  ک یاسایه ی ببات نه ڕوه تكی باو و گشتی به قلیه ك آه عه یه گه  آۆمه له. تككردن و آوشتنیان سزادان و ئه
  وه رستیه  بیانووی نامووسپه توندوتیژی و آوشتن به. آرێ  مافی مرۆڤ، تاوان قبوڵ ده ند به  پابهدارژراو و

، تاوانبار و ریسوابوو  آه  باوه ته قلیه  پی عه دا و به و آۆنتكسته له.  و واقیعه  بۆ پیشاندانی ئه یه دیارترین نمونه
بوونی هۆشیاری و ترس و سزا، وا  دا نه لره.  گۆ آان دنه هشكنن و  دژی تاوان نگی ده ن آه بده سانه و آه ئه
ی راستی  وه ترس و درۆ و دووروویی و شاردنه. درآنن آات نه نگ بن و راستیه آان بده  مرۆڤه کات آه ده

ك   توندوتیژییه موو جۆره ن و هه آه حكوم ده نگی جیاواز مه  ده ن آه و گروپانه ی ئه وه مانه وه سیمای پكه
خسی بۆ پراآتیكردنی  ڕه م بوار ده رده دا هه یه گه  آۆمه و جۆره له.  و ستروآتوره ترازانی ئه هنن بۆ لكنه آارده به

ڵ  گه بوونی له  تكه  به  آه ن  مینه و زه قووی ئه آانی هه ره آانی شخ زانا و یاوه وه آرده. توندوتیژی و آوشتن
و  ئه.  وه وته آه ی شخ زانای لده آه  ترۆریسته ك تۆڕه می وه رهه آان به ره  یاوه هک ل ریه تی هه تیی تایبه سایه آه
  ی آوردیش تووشی بوون له  لگه ندامانی آۆمه ی ئه  زۆربه ی آه زارییه رمه  شه ستكردن به رگریكردن و هه به
بوونی   و نه ه ییشنكی هه می تگه رهه هآانی، ب ره کانی شخ زانا و یاوه ن و دانپداهنانه  نجامی بینینی دیمه ئه

 .   لگه  بۆ آۆمه تیییه یه ی سیاسی و آۆمه آی واقیعیانه یه وه خوندنه
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ی شخ زانا،  که  ترۆریسته آانی تۆڕه وه ی ترۆریزم و آرده  بۆ دیارده وه تترین خوندنه حمه  زه یه وانه له

کانی ناخی شخ زانا و  آارییه  وورده ییشتن له  بۆ تگه ای من،ر به.  بت آی سایكۆلۆژییانه یه وه خوندنه
 . روونناسی پویسته  بواری ده ت و پسپۆڕ له آی تایبه یه آانی، لیژنه ره  یاوه ک له ریه هه
 

 و  زاندوه کانی به  جوگرافی و ئتنیكیه تادا وتم، ترۆریزم سنوره ره  سه آو له روه  هه نده رچه هه: رۆلی ئایین
ه    و آانه  سیاسییه  ئیسالمییه ن گروپه  الیه م له که ی یه  پله  ئیمۆ به یه و دیارده م ئه ، به آی جیھانییه یه  دیارده یمۆئ

 ؟ دا چییه و ئایدیۆلۆژیایه ی ئه  پكھنان و ئاراسته رۆلی ئایینی ئیسالم له. آرت  ده پیاده
 

  واته. گرێ ده ی میژوویی هه وه یبینین، لكدانه  ئیمۆ ده ی آه یه و شوه ی ئیسالمی سیاسی به دیارده
آان و دواتر آۆلۆنیالیزم و  وره  گه  ئایینیه ڕه ت و شه کانی رۆژئاوا و رۆژهه ندییه یوه ی مژووی په وه خوندنه

دا، مرۆڤی موسمان  و آۆنتكسته له. تی ئیسرائیل وه زرانی ده یی ووتانی آۆلۆنیالیكراو و دامه وه ته رگری نه به
ن ترۆریزم  ی ئیمۆ پیده و شوازه وێ به یه  ده آات آه ب ستاندارد ده  ده ری و زومك، به  نادادوه ست به هه
 بۆ  باری تدایه آی له یه مینه  ئایینی ئیسالم زه  آه شمان پده وه  ئه یه وه و خوندنه ئه.  وه وڕووی بته ره به
 .   و توندوتیژی وه نگاربوونه ره به
 

) ت سیحیه ت و مه هودیه یه ( آانی دیكه کخوداییه  یه  دوو ئایینه  ئایینی ئیسالم له آی آه ره  سه ره تی هه خاسیه
  ه ر پرسیار رامبه  به لوای رۆحی مرۆڤ له ت و سه نھا ئایین نیه بۆ عیباده  ئیسالم ته  آه یه وه ، ئه وه آاته جیاده

مان آاتدا   هه كو له  به -چم ن، دوای مردن بۆ آوێ ده  یه گه  من آم، بوونی من چی ده-ان آ وره  گه وجودییه
 آۆد و   ئایینی ئیسالم ببته  آه  وایكردووه ته و خاسیه ئه.   تی و ئابووریشه یه مكی سیاسی و آۆمه سیسته

بوو،  ر نه مبه نھا پغه فاش ته د موسته ممه حهمو.  وه نگ بداته  ووردی ره ك به ی خه  ژیانی رۆژانه رمان و له فه
 هۆی   ناب ببنه مانه م ئه به.  کانی آردووه زووه تی غه رایه  و رابه کی سیاسی بووه یه رآرده لكو سه به

وتوخواز بو و  د بۆ آاتی خۆی مرۆڤكی پشكه ممه موحه. تیكردنی آردنی ئایینی ئیسالم و دژایه ستیگماتیزه
و   پش ئه چای آچان، دانانی میرات بۆ ژن آه به آردنی زینده غه ده  قه–آرد  وسای ده ی ئه گه آۆمهددای  حه ته
ن   الیه بی نوێ بوون و له ره ی عه وآاتی دوورگه  بۆ ئه مانه ئه. گیرا  میرات ده كو به گرت به ده ك هیچ میراتی نه نه

 .آران تیش ده  دژایه وه زۆربه
 
  مرۆڤی موسمان. یرانی فیكری و سایكۆلۆژیای مرۆڤی موسماندایه  قه  له ی ئیسالمی سیاسی ه راستیدا، دیارد له

وێ  ، مرۆڤی موسمان نایه واته. لناگرێ ك هه یه وه ان و لكدانه  هیچ گۆڕ بین آه ی خودا ده آو وته قورئان وه
آی جیا  یه گه ژوویی دیاریكراودا و بۆ آۆمه قۆناغكی م  له  یر بكات آه کی مژوویی سه یه آو دیارده قورئان وه

ی آۆد و  میانه رده ی سه وه  قبولكردنی گۆڕان و لكدانه  مژوویكردنی قورئان واته به.   ئستا نووسراوه له
کی  م بۆ رابردوویه رده ی مرۆڤی سه وه ڕاندنه ک گه  آانی مافی مرۆڤ نه ڵ پرنسیپه گه آانی و گونجاندنی له بگه
 ساڵ پش ئستا و 1400 بۆ  وه ڕاندنه گه: نجام بدات  ئه وه وێ ئه یه ایدیۆلۆژیای ئیسالمی سیاسی دهئ. دوور
تی آۆد   تایبه آاندا، به  موسمانه گه واوی آۆمه ر ته سه بی به ره ی عه گه وسای آۆمه پاندنی آۆد و یاساآانی ئه سه
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  ی آه ته و ئیمپراتۆریه ئه: یۆلۆژیای ئیسالمی سیاسییهری ئاید  ژن سنته  ژن، چونكه ت به و یاساآانی تایبه
 .1 بۆ ئازادی ژن زرنن، هیچ بواركی تدانیه وێ دایبمه یانه کان ده  سیاسییه ئیسالمییه

 
 :نجام ئه
 

  ی دوور له آی رۆمانسیانه یه وه بین و خوندنه آو قوربانی ده کی داگیرآراو خۆی وه یه وه ته آو نه آورد وه
یای گشتیدا، آورد   خه له.  یه تی هه وایه ته رگری نه آان و به  آوردییه وه  و بزووتنه گه  بۆ آۆمهواقیعی
ک گروپ و  ک خون ویه ی یه ر بنچینه سه له) Imagined Community ( یای بنیاتناوه کی خه یه گه آۆمه
آانی شخ زانا و  دوای دانپداهنانه  یایه  خه گه و آۆمه ئه. نووس ک چاره ك ژیان و یه ک بیر و یه یه

 جیھان و  پستراآت و داباو له ییشتنكی ئه ی تگه وه ر ئه به آانیشی له ندامه ئه. سی هنا ره آانی هه  ره یاوه
ژان و   و تووشی هه ساته و آاره گرتنی ئه رگه  بۆ به یی و توانای پویستیان نیه ، ئاماده  بوو ریان هه وروبه ده

 . ن بوونواقوڕما
 
. م بووترێ رده  هه  پویسته م راستی هنن، به ی آه راستی پكده و توخمانه ب له  گومان هه یه وانه له

و  ئه. رس ناآرن س هه  هیچ آه آانی به ره آانی شخ زانا و یاوه وه آانی ژیان و آرده آارییه ورده
   آه مان پده وه کان، ئه ال و ئیسالمییه تی چینی مه یبه تا  دروست بوو، به ش گه ناو آۆمه ی له آرداره رچه په

نی  پیشاندانی دیمه. آان تی و سیاسییه یه  آۆمه  تابووه ندێ له  هۆی شكانی هه  بۆته و پرۆگرامه پیشاندانی ئه
  ش به به. ندبژا ی هه گه آان آۆمه ربینه نی آوشتن و سه  دیمه  زیاتر له یه وانه نربازی و پراآتیكی سكسی له

وستكی سیاسی بوو  بوونی هه ها نه روه ت و هه سه می ده رخه مته تی آردم، آه حه  ناره ی آه وه حای خۆم، ئه
 .آان ی دانپداهنانه وه دوای بوآردنه

 
مووشی   هه له.  نجامداوه ها آاری ترۆریستی ئه نده  و چه  چاالآه تۆڕی ترۆریستی شخ زانا سانكی زۆره

آانی ئاسایش دابكوت و  ی هزه رگه ناو جه گی خۆی له تی ره  توانیویه و تۆڕه  ئه  آه یه وه ترسناآتر ئه
نھا بتوانایی هزی ئاسایش  ش ته مه ئه. آردووه تی آوردی درآی پنه سه چی ده آه.  آار بكات راشكاوانه

ڕی براآوژی و   شه تاوانبار به: خات رده ردوو زلحیزب ده  لپرسراوانی هه وره كو تاوانباریی گه رنابت، به ده
 .آانی نجامه ره ده
 
  ك و وریا بوون له آیتی و پارتی زۆر زیره ردوو زلحیزبی یه زگاآانی پاراستن و ئاسایشی هه ده
  بهوی حیز ڕی خۆآوژی و تاآه شه  . وه آترییه ر یه سه کتری و جاسووسیكردن به ی یه وه نگاربوونه ره به
آو  آردنی گروپی ترۆریستانی وه شه دان و گه هه ر  بۆ سه خساند آی ئازادی ره آان پانتاییه تداره سه ده

ردووال بۆ زیادآردنی هزی میلیشیای  ی حوآمی میلیشیادا، هه  ژر سایه دا و له و پانتاییه له. ی شخ زانا آه تۆڕه
زگاآانی پۆلیس و   آاتكدا ده له.  وه نه رزی بكه ن و به  بده دهنی دژ دا بوون تاوانباركی الیه خۆیان ئاماده

رخان آردبوو بۆ پالندانان و  ویان ته عنه آی زۆری ماددی و مه یه رچاوه کیتی سامان و سه ئاسایشی پارتی و یه

                                                 
   له ته م بابه ر ئه سه له.  یه  هه وه رنج و لكۆینه  و پویستی به سه آان غامزه وه جھنانی آرده خ زانا و بهی ش آه  تۆڕه رۆلی ژن له.  1

 .  وه مه آه داهاتوو باسك بوده
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یا پارتیان کیتی  یلی یه ی مه وانه ناوبردنی ئه آتری و گرتن و سزادان و له  آردنی یه به جاسوسی و موراقه
ی  وه نگاربوونه ره راتی بۆ چاودریكردن و به  پالن و آاری موخابه م بوون له رخه مته چی آه بوو، آه هه

ت دروست  کی تایبه وایه شوهه ڕیش، آه مانی شه دوای نه. ترۆریستان و دابینكردنی ئاسایش بۆ هاووتیان
ملمالن و  ڕی سارددا،  ی شه ماوه له. رتی ناوبنینکیتی و پا ڕی ساردی نوان یه  شه آرێ به  ده بوو آه

تكی  ش و ستراتیژیه م آاری هاوبه رده به ش رگر بوو له و بارودۆخه وام بوو و ئه رده آانی حیزبیی به ره ربه به
 . ر بۆ دابینكردنی ئاسایشی آوردستان کگرتووی آاریگه یه
 

وستی سیاسی  هه.  نواندووه وستكی سیاسی نه الت هیچ هه سه آانیش، ده ی دانپداهنانه وه دوای بوآردنه
  وره ی گه وه ن بۆ لپرسینه آی یاسایی بالیه  یه دانانی لیژنه: م آه یه:  ر دوو ئاست پویسته سه دا له م بارودۆخه له
. زگای ئاسایش  ده ون لهم بو رخه مته ی آه وانه موو ئه آارخستنی هه تی ناوخۆ و له زاره ندانی وه رپرس و آارمه به

مانی  رله ناو په ی ترۆریزم له له سه  مه آانی پویسته ره آانی شخ زانا و یاوه ر رۆشنایی دانپداهنانه به له: م دووه
ر  سه  ترۆر و ترۆریستان دابژرێ و بیاری له ت به کی تایبه ر بكرێ و یاسایه سه آوردستان گفتوگۆی له

   ناخی هاووتیاندا، پویسته ڕ له  و باوه بۆ دروستكردنی متمانه. تدا رفه  زووترین ده  لهجكردن بدرێ بۆ جبه
  کانی رابردوو دووباره ه فاف و راستگۆ بت و هه  و شه یدا آراوه موو آاركی ئایینده  هه تی آوردی له سه ده
 . وه آاته نه
 
 19/7/2005ن،  نده له


