
@ðÜbäóØ@ÚŽïmbØBò‹îŒó§ó÷@B@ñóàbäˆûŠ@ñłbi@ñóäìí¹@ónŽïiò†BðmłìbèB@ @

  
  بةكر ئةمحةد
  2005سيثتيمبةري 

  
لةم دواييانةدا سةماحةيت شيخي ئةزهةر حمةمةد سةيد تةنتاوي لة ميانةي : " سةرجنيك لةم ديرِانةي خوارةوة بدةن

اين داهاوكاري ثياواين ئاسايش و ثؤليس بكةن بؤ هاين هاوآلتيي, سةردانيكدا بؤ ناوضةي شةرةم ئةلشيخ
ئةو :سةيد تةنتاوي ويت. دةستطريكردين ئةوانةي لة ثشت تةقينةوة تصرؤريستييةكاين نيمضة دوورطةي سيناوةن

ئاماجنيشيان خةلَكي بيتاوانة لة ذن و , دةستدرصذكارانةي كة ئؤتؤمبيل و تةقةمةين بؤ تةقاندنةوةي خؤيان بةكاردينن
زانياري بدةن بؤ :" هةروةها ويت" خوا هيض بةزةييةكي ثياياندا نايةتةوة و نةفرةت ليكراوي دنياو دوا رِؤذن, مناآلنثياو 

  "دةستطريكردين ئةو نصرؤريستانة بؤ ئةوةي بة سزاي خؤيان بطةيةنرصن
 ئةلسةالم لة شصخ تةنتاوي سةرداين شةرم ئةلشصخي كرد بؤ ثصش نوصذي و خوصندنةوةي وتاري هةيين لة مزطةويت

وةزارةيت . نيمضة دوورطةي سينا كة مجةي دةهات لة سةدان نويذكةر كة تا ئصستاش لة شؤكي ئةو تةقينةوانة ترساون
 كيس لة ثارضةي 11 كةس كردةوة كة سةرةرِاي بووين 64تةندروسيت مرييش الي خؤيةوة جةخيت لة مردين 
  .ا لة هةولَي دياريكردين ذمارةي كوذراواين ئةو ثارضانةنقوربانييةكان كة دةستطا ثةيوةندارةكانيش تا ئيست

بكوذان هيض ثاساويكيان نيية و ئةو كردةوة رِيسواييانةش بة بانطةشةي جيهاد ناوزةند :" هةروةها شصخ تةنتاوي ويت
  ." ئةوا درؤزنن و جادوطةر و لة ئيسالم بص بةرين, دةكةن

  
نامةي وةزارةيت ناوخؤي ميسر نيية و لة طؤظار و رِؤذنامةيةكي ئيسالمي وةرطصرِدراوي رِؤذ, ئةم ضةند ديرِةي سةرةوة

ي رِؤذنامةي 14بةلَكو بةشيك لة رِيكالمصكي درصذة كة لة الثةرِةي , بزووتنةوة سياسييةكاين ميسردا دةرنةهاتووة
  .دستاين عيراقدا بآلوكراوةتةوةركو" هاوآليت"

  
ةستاوة؟ بؤضي سةرداين شصخي ئةزهر دةبيتة رِيكالمي رِؤذنامةيةكي كوردي؟ كيية ئةو دةستةي لة ثشت ئةم ديرِانةوة و
  . ئةمانة كؤمةلَيك ثرسيارن كة يب وةآلمن

  
  بةآلم ناوةرِؤكي رِيكالمةكة ضيمان ثيدةلَي؟

  
بةريية و هيض ثةيوةندييةكي بة ئيسالمةوة : بة كوردي و بة كوريت دةلَي رؤريزمي ئيسالمي لة ئيسالم يبواتا . نييةتي

ناكري بة طةردين , ئةم كردةوة تيرؤريستييانةي كة سةرتاثاي دنيايان طرتؤتةوة و هيزة ئيسالمييةكان ليي بةرثرسيارن
  . ئيسالمدا هةلَبواسرين
نةك هةر اليةنطريييةكي طةورةي لةاليةن خودي هيزة , ئةم جؤرة تيرِوانينة بؤ ئيسالمي سياسي: ديسانةوة بة كوريت

, بةلَكو تيزيكي طةورةي ئةو رِووناكبريانةيشة كة بؤ رِزطاركردين ئيسالم, هةية" ميانةرِةوةكاندا"ميية ئيسال
  .  بانطةوازماندةكةن سةرجنيك لة ئةندةلووسي ئيسثانيا بدةين
راوةي دريذك, ئيتر ميذووي مةحوي و ميذووي سةيد قوتب. ئةم تيروانينة لة هاوآلتيدا لة ضلَة ثؤثةي خؤيدايةيت

ئةطةر كةسانيك ثي لةسةر ئةوة دادةطرن كة تيرؤريزمي , بة واتايةكي دي.  ميذوويةكة كة بة ميذووي ئيسالم ناودةبريت
ئةوا بة هةلَةدا ضوون و ئةوةتاينَ مصذوويةكي ديكة ئامادةيي , ئيسالمي رِةطة ئايدؤلؤذييةكاين لة ئيسالمدا دةدؤزيتةوة

, ئةو ثةرِي رِاديكاليزميك لةم ديدةدا ئةطةر هةبيت. ي ئيسثانياشي بةرهةمهصناوةهةية كة مةحوي و ئةندةلووس
  .  قةيدي ناكا, بةآلم ئةطةر تيرؤري رؤح دةكات, قبولَكردين خودي ئايينة بةر لة دستربدين بؤ سةربرِين



لة زؤريك لة ناوضةكاين هةميشةش تيرِوانينيكي باو و باآلدةسيت دةسةآليت سياسي بووة , بةآلم ئةم تيرِوانينة
ئةوا تةنتاوي و مةالكاين كوردستانن , هةر بؤيةش لةطةلَ هةر كردةوةيةكي تيرؤريستيدا. خؤرهةآلت و كوردوستانيشدا

  . دةيب بينة سةر تةلةفزيؤنةكاين دةسةآلت و تؤزيك ئابرِوو بؤ ئيسالمي سياسي بكرِنةوة
ةشيك لة سةرماية رِةمزييةكاين خودي ئةو دةسةآلتة دةسووتينيت كة ب, بةآلم رةخنةطرتنيكي رِاديكاآلنة لة ئايني

  .قاضيكي لة ناو كولتوري ئايينداية و بةهؤي بةرذةوةندييةكانييةوة ناتوانيت دةستبةرداري ئايني بيت
  

يتةوة؟ تؤ بلَيي بةآلم هاوآليت ض بةرذةوةندييةكي هةية تا ريكالمي سةرداين شيخي ئةزهةرمان ئاوا بة هةرزاين ثيبفرؤش
ناوةرِؤكي ئةم رِيكالمة لة ذير ئةو ناونيشانةي وتارةكةي شيرزاد حةسةندا كة لة هةمان الثةرِة و لة سةروي ئةم 

هاوآلتيمان بة جؤريكي دي بؤ ) 1" (هةقايةيت دةبةنطي"جيي بيتةوة؟ تؤ بلََيي ئةم رِيكالمة , ريكالمةوة ضاثكراوة
  بطيريتةوة؟ 

  
بن الدن و ئةميةن ئةلزةواهري و ضةندةها رِووخساري تري تيرؤريزمي ئيسالمي , نةبيت" اجلزيرة"ةنالَي ئةطةر ك

بةآلم . كةوةرؤيثةيامي تؤرابؤرا خبةنة مالَةكاين  ئازادي و نيو, دةتواين لة ئاستيكي بةريين كؤمةاليةتيدااننةي
, ي سياسي بؤ ئةو هيزانةي لة ثشت بةرهةمهيناين جةزيرةوةنبةلَكو ثةيامي ئيسالم, جةزيرة بةكريطرياوي بن الدن نيية

تةنانةت ئةطةر رِةهةندي ئابووري وةك . ثةيامي ئةو تيرِوانينة باالدةستةية كة لة كةنالَي ئةجلةزيرة دا رِةطي داكوتاوة
رِابةراين ئيسالمي قازاجنيك كة جةزيرة ليي بةهرةمةند دةبيت لة بةرضاو بطرين بؤ فرؤشتين فليمي هةرِةشةكاين 

بؤ رؤذنامةيةكي نيمضة ليربالَي ئةوروثا رِيكالم بؤ نازيستة نويةكاين . هيشتا كاسبييةكي زؤر خويناويية, سياسي
  . ئةوروثا ناكات ئةطةرضي هةزاران دؤالر دةدةن ئةطةر كاريكي وايان بؤ مةيسةر بيت

 لة و جؤرة لةو بةها ئينسانييانة طرنطتر بيت كة كؤمةلَطا تؤ بلَيي قازاجني رِيكالميكي, بؤضي هاوآليت وا دةكات
  ثيويستييةيت؟ بؤ هاوآليت دةيب ببيتة ئةو مينبةرةي  رِووي دزيوي تيرؤريزمي ئيسالمي ثاككاتةوة؟

  كةنالَي ديكةي كةمييان بةدةستةوةية؟ ,  مةطةر ئةم هيزة و اليةنطرةكاين
    


