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پرۆژەی

توێژینەوە جیهانییەكان بۆچی؟

توێژینەوە جیهانییەکان، زنجیرەیەك نامیلكەی تایبەتە بە روداو، 

ئاڵوگۆڕ، كێشە، قەیران، پەرەسەندنە سیاسی و ئابورییەكانی جیهان، كە 

ناوەندە سیاسی و ئابورییە زەبەالحەكانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە و 

بەردەوام لێكۆڵینەوەی ورد و زانستی و ئاكادیمییان لەسەر دەكرێت، 

دۆزینەوەی  و  قەیرانەكان  رەوشی  بە  درككردن  باشرت  مەبەستی  بە 

رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر، یان زاڵبوون بەسەریاندا.

یان  پۆزەتیڤ  ئابورییەكان،  ئاڵوگۆڕە  و  سیاسییەكان   روداوە 

كاریگەريیان  جیهانەدا،  ئەم  سوچێكی  كوچەو  هەر  لە  نێگەتیڤ 

لەسەر كۆی سیستمە سیاسییە لۆكاڵ، یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە. 

بەهۆی  هەندێكیشیان  خۆرسكن  یان  رسوشتی  لەوانە  هەندێك  جا 

دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن 

و  ئابوری  دەخالەتی  و  سەربازی  كودەتای  و  پیالنگێڕی  بابەتی  )لە 

لە  جۆراوجۆر.  سیاسی  ئامانجی  و  ئارمان  بە  یان  سەرمایەداری( 
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ئاڵوگۆڕی  گەواهی  زەوی  لەسەر گۆی  رابردوودا،  ماوەی سەد ساڵی 

خزمەتی  هەندێكیان  كە  بووبن،  چاوەڕواننەكراو  یان  چاوەڕوانكراو، 

مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو كوشتاری 

بێ ئامان و ماڵوێرانكەر، كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان لەدەستداوە.

بواری  گەورەكانی  كارتێلە  و  زلهێزەكان  دەستی  لەسەر  جیهان 

خۆرئاوای  واڵتانی  هەژمونی  و  سەربازی  ن��ەوت،  وزە،  سەرمایە، 

و  تۆتالیتار  سیستمی  و  نەداری  و  هەژاری  و  ئەوانە  سەرمایەداری، 

و  ئەفەریقا  و  ئاسیا  لە  ناوەڕاست  میلیتاریستی واڵتانی خۆرهەاڵتی 

واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای 

التین، پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین 

برسیكردن و هەژارتربوونی  لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و  و 

هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.

و  سەرمایەداری  بلۆكی  نێوان  س��اردی  جەنگی  پاشاموەكانی 

سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی 

جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی 

فرۆشنت  چەك  كۆمپانیاكانی  و  زیاتردان  ئەتۆمی  و  ناوەكی  چەكی 

كەشتیگەلی  و  فرۆكە  و  چەك  تازەتری  و  نوێ  مۆدێلی  رۆژان��ە 

مەترسیدارو گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.

قەیران  و  كێشە  پڕ  گوڕو  و  گەرم  فایلی  جیهان  ئاستی  لەسەر 

نیمچە  شەڕی  بابەتی  لە  دەبنەوە،  دووبارە  و  روودەدەن  بەردەوام 

رسیالنكا  نێوان  ملمالنێی  و  كێشە  پاكستان،  و  هندستان  كیشوەری 

گروپە  شەڕی  بەنگالدیش،  لە  هەژاری  كێشەو  تامیل،  پڵنگەكانی  و 

پشێویی،  لە  پڕ  كشمیری  ئەفغانستان،  رادیكاڵەكانی  ئیسالمییە 

هەروەها قەیرانەکانی نێوان هندو پاكستان و چین درێژەی هەیە.

لە ئاسیا، ئەفەریقا شەڕو كوشتاری هێزە شیعی و سوننیەكان لە 

عێراق، یەمەن، سوریا، ئەفغانستان و لوبنان تادێت ژمارەی كوژراو 

گروپە  دەستی  لەسەر  دەك��ات.   زیادبوون  لە  روو  قوربانییەكان 

عەرەبستانی  لەالیەن  كە  فەندەمێنتاڵەكان،  و  رادیكاڵ  ئیسالمییە 
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سعودیە، قەتەر، توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو 

دەكرێن و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن 

عێراق،  لە  ماڵوێرانكەر  جەنگێكی  و  كوشتار  شەڕو  مایەی  بوونەتە 

ئەفغانستان و سۆماڵ و فەلەستین و مالی نەیجیریا و تادەگاتە رادەی 

ئاستی مەترسی تیرۆر و كوشتار لە پاریس، واشنتۆن، رۆما، لەندەن 

و مەدرید.

و  كەشتیگەل  و  ژێردەریایی  زلهێزو  واڵتانی  فرۆكەكانی  هێشتا 

بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە 

هەڕەشەی  و  دادەمەزرێن  باشرت  دەسوڕێنەوە  نێودەوڵەتییەکان 

بۆمبەكانیان  دوكەڵی  ب��ەردەوام  و  دەكەن  جیهان  لە  زیاتر  زۆرترو 

بەسەر ئاسامنی واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

رەش دەچێتەوە.

بەو  ك��وردە  خوێنەری  ئاشناكردنی  نامیلكەیە،  زنجیرە  ئەم 

رەوشی  لەسەر  كاریگەری  نەیەوێت،  یان  بیەوێت  كە  روداوان��ەی 

سیاسی كوردستان جێدەهێڵن.

دەزگای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد 

ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی فراوانرت 

كە  لۆکاڵ  روداوگەلێكی  لە  نییە  بریتی  تەنها  بە  جیهان  كە  بكات، 

رووداوەکان  بەڵکو  دەگوزەرێت.  دەوروبەرمان  لە  یان  لەناوخۆمان 

جیهان  هەموو  لەسەر  کاریگەرییان  وەرگرتووەو  گڵۆباڵیان  فۆڕمی 

داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو 

توندتر کردووە.

بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت 

جیهاندا  لە  روداوانەی  لەو  تێگەیشنت  و  باشرت  كاریگەری  دانانی  بۆ 

دەگوزەرێن.

پرۆژەی تـوێـژیـنـەوەی جـیـهـانـی

دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
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پوختە

باسی  دەوڵ��ەت��ان  زی��ات��رە  س���ەدە  نیو  ك��ە  ئ���ەوەی  ل��ەگ��ەڵ 

نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  و  تیرۆریزم  بەرەنگاربوونەوەی 

بنەمایدا  لەسەر  كە  بەدەستنەهاتووە  پێوەرێك  هێشتا  دەكەن، 

رووب��ەڕوی  یەكالكەرەوە  و  كاریگەر  بەشێوەیەكی  بتوانرێت 

و  رۆشن  پێناسەیەكی  نەبوونی  هۆكارەكەشی  ببنەوە.  تیرۆریزم 

ناسینی  بێگومان  جیهاندا.  ئاستی  لە  تیرۆریزمە  هەمەپەسندی 

ناسینی  بەبێ  تیرۆریزم،  لە  لقێك  وەكو  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی 

لەم  نییە.  مەیسەر  تیرۆریزم  هەمەالیەنەی  و  دروست  و  راست 

وردی  كەوكردنێكی  و  شەن  بە  هەوڵدەدەین  لێكۆڵینەوەیەدا 

ریشاڵەكان،  و  رەگ  دۆزینەوەی  و  ناسین  و  تیرۆریزم  دیاردەی 

پێناسە  ریشەیی  شیكردنەوەیەكی  و  خەسڵەتەكان  پاڵنەرەكان، 

تیرۆریزم  دروستی  پێناسەیەكی  بە  بگەین  تیرۆریزم،  جیاجیاكانی 

پڕ  لێكۆڵینەوە  بەلەبەرچاوگرتنی  نێودەوڵەتی.  تیرۆریزمی  و 

نوسینەدا  لەم  تیرۆریزم،  لەبارەی  ئیشمید(  )ئەلێكس  بەهاكانی 

لەئەنجامگیریەكانی  س��ودم��ان  ت��ی��ۆری  چ��وارچ��ێ��وەی  وەك 

بە  كە  لێكۆڵینەوەیەش  ئەم  ئەنجامگیریەكانی  وەرگ��رت��ووە. 

بە  بەپشتبەسنت  و  شیكاری  وێناكردنی  لەشێوازی  سودوەرگرتن 

ئەوە  بەدەستهاتووەكان،  بەڵگە  و  كتێبخانەیی  سەرچاوەگەلی 

دووفاقیەكانی  و  ناكۆك  رەفتارە  لەسایەی  كە  نیشاندەدات 

دیاردەی  خودی  وەكو  نێودەوڵەتیش  تیرۆریزمی  زلهێز،  واڵتانی 

بەخۆوە  وئاڵۆزی  ناڕۆشن  تێگەیشتنێكی  و  چەمك  تیرۆریزم 

لەو  جیاجیا  تێگەیشتنی  و  هەڵێنجان  مایەی  بۆتە  و  گرتووە 

دەستەواژەیە.



10



11

دەستپێك
دونیای  نێونەتەوەیی  و  نەتەوەیی  ئاسایشی  لەبواری  تیرۆریزم 

ئەو  بەهۆی  دیاردەیە  ئەم  گرنگەكان.  لەدەستەواژە  یەكێكە  ئەمڕۆدا، 

تازەكاندا پەیدای كردووە، بووەتە  پەیوەندیەی كە لەگەڵ تەكنەلۆژیا 

بەاڵم  بچوك،  گروپگەلی  لەسایەیدا  كە  ئاڵۆز  ئاریشەیەكی  و  گرفت 

نێونێودەوڵەتی،  ئاستی  گرنگی  یاریكەرانی  بوونەتە  ئاڵۆز،  و  رێكخراو 

توێكڵە  لە  زانستییەكان،  پێشكەوتنە  هاوشێوەی  تیرۆریزم  دیاردەی 

و  شێوە  زۆر  بە  خۆی  نوێدا  توێكڵێكی  لە  و  هاتووەتەدەر  كۆنەكەی 

و  بەرباڵوی  نیشانداوە.  وشوێن(،  بەكات  )پەیوەست  جیاجیا  شێوازی 

ئاڵۆزیی تیرۆریزم بە شێوەیەكە زۆر لە لێكۆڵەر و توێژەران، لێكۆڵینەوە 

و رووبەڕوبوونەكانی خۆیان لەسەر پێناسەكردنی ئەو دیاردە ترسناكە 

لەو  دروس��ت  پێناسەیەكی  هێشتا  ئەوەشدا،  لەگەڵ  چڕكردۆتەوە. 

هەوڵیانداوە  بەردەوام  دەوڵەتەكانیش  نەهاتووە.  بەدەست  دیاردەیە 

رووبەڕوی ئەو دیاردەیە ببنەوە، بەاڵم نەك هەر سەركەوتوو نەبوون 

بە  بۆ گەیشنت  بەڵكو هەندێكجار خۆشیان  تیرۆریزم سەركوت بكەن، 

ئامانجگەلی تایبەت، بوونەتە هاودەستی تیرۆریزم و ئەم رەوتە یەكێك 

لەشێوازەكانی تیرۆریزمی هێناوەتەئارا بە ناوی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی.

هەروەها لەسەر بنەمای تایبەمتەندیەكانی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی كە 

هەر  رەفتاری  و  كاركرد  دەكرێت  دەژمێردرێت،  لەتیرۆریزم  لقێك  بە 

بە  هەوڵدەدەین  لێرەدا  هەڵبسەنگێندرێت.  روانگەیەوە  لەو  واڵتێك 

پشت بەسنت بە تێڕوانین و دیدگا بەردەستەكان سەبارەت بە تیرۆریزمی 

هەروەها  و  تیرۆریزم  ئەوجۆرە  ریشەگەلی  و  فاكتەر  نێودەوڵەتی، 

پێناسەكردنی  بۆ  چوارچێوەیەك  و  شیبكەینەوە  تایبەمتەندیەكانی 

لەم  سەرەكی  پرسیاری  بەردەست.  بخەینە  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی 

نوسینەدا ئەوەیە كە: چەمك و تایبەمتەندییە گشتییەكانی تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی چین و چ كۆسپ و گرفتێك لە پێناسەكردنیدا هەیە؟
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2- بنەما تیۆرییەكانی لێكۆڵینەوە
پێناسەی چەمكەكان )تێگەیشتنەكان(

٢-١- تیرۆر:
لە رووی زمانناسیەوە ئەم دەستەواژەیە ریشەیەكی التینی هەیە كە 

ئەوە  دوای  و  رۆمانیەكان  زمانیە  گروپە  نێو  هاتۆتە  یەكەمجار  بۆ 

)shukri( ،3:1991( .گەیشتۆتە نێو زمانە ئەوروپیەكان

وەكو  ئینگلیزیدا  زمانی  لە  هاوڕەگەكانی  و  دەستەواژەیە  ئەم 

دەستەواژەی  لە   )terrorism, terroriet, terrible, deterrent(

بە   )deterere( و  لەرزاندن  یان  لەرزین  واتای  بە   )terrore( التینی 

))wilkinson،9:1975( .واتای ترساندن و.. هاتووە

تیرۆرەكانی  زنجیرە  لەگەڵ  هاودەم  لەسەرەتادا،  تیرۆر  دەستەواژەی 

بەكار   1794 ژوئیەی  تا   1793 مارسی  لە  ژاكوبنەكان  سەردەمی 

جۆرە  و  بەخۆوەگرت  فراوانرتی  واتای  وردەوردە  بەاڵم  دەه��ات، 

بە كەسێك وترا كە بۆ  تیرۆریست  تیرۆری گرتە خۆی و  سیستمێكی 

و  ترس  زەبروزەنگ،  بەكارهێنانی  بە  ئامانجەكانی خۆی،  بەدیهێنانی 

.)laquer( )11:1982( .دڵەڕاوكێ دروست دەكات

٢- ٢- تیرۆریزم:
لە  یەكێك  هەر  كە  كراوە  دەستەواژەیە  ئەم  بۆ  زۆر  پێناسەگەلێكی 

ڤالتێر  كردووە.  پێناسەی  خۆیەوە  قازانجی  و  بەرژەوەندی  روانگەی 

 ١٩٨١ تا   ١٩٣٦ لەساڵەكانی  كە  تیرۆریزم  لە  پێناسەی   )١٠٩( الكوێر 

.)laquer( )88:1986(.پێشنیازكرابوون، كۆكردۆتەوە

بە » دەسەاڵت  تیرۆریزم  زانكۆیی فەرەنسا ساڵی ١٩٧٨  لە فەرهەنگی 

ژاكوبنەكان،  كە  وادەردەك��ەوێ��ت  پێناسەكراوە.  تیرۆر«  رژێمی  یان 

دەیاننوسی،  خۆیانەوە  بارەی  لە  یان  دەكرد  خۆیان  باسی  كە  كاتێك 

دوای  بەاڵم  بەكاردەهێنا،  پۆزەتیڤ  واتایەكی  بە  دەستەواژەیان  ئەم 
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كۆتاییهاتنی سەردەمی تیرۆر)٢٧ی ژوئیەی ١٧٩٤( و كوژرانی رۆبسپێری 

نێگەتیفی  دەستەواژەیەكی  بە  بوو  تیرۆریزم  نوێ،  تیرۆری  داهێنەری 

).)laquer )11:1987( .خاوەن ناوەرۆك و كاركردێكی تاوانكارانە

 )١٧٩٣-١٧٩٨( سااڵنی  لە  هاوڕەگەكانی  و  تیرۆریزم  بەمشێوەیە 

كەمێك  بە  دواتر  و  وەرگرت  تۆكمەبوونیان  و  كارایی  فەرەنسا  لە 

 )9:1975( ئینگلیزی.  زمانی  نێو  هاتە  رواڵ��ەت��ی،  گۆڕانكاریی 

)Wilkinson(

لە سەدەی بیستەمدا، دەستەواژەی تیرۆریزم یەكەمجار بە هەنگاو و 

رەفتاری سەركوتگەرانەی رژێمە تۆتالیتارەكانی سااڵنی دوای جەنگی 

روسیای  نازی،  ئەڵامنیای  مۆسۆلینی،  )ئیتاڵیای  جیهانی  یەكەمی 

بە  ئاماژەكردن  بۆ   )١٩٥٠( دەیەی  لە  بەاڵم  دەوترا،  و...(  ستالینی 

بەرهەڵستاری  ناحكومیەكانی  گروپە  و  سەرهەڵداوان  هەنگاوەكانی 

.))24:1998hoffman-23( .دەوڵەتەكان بەكار هاتووە

٢-٣- تیرۆریزمی نێودەوڵەتی:
دەوڵەتەكانە  یان  دەوڵەت  دەستێوەردانی  دەرخەری  دەستەواژەكە 

لەكاروباری نێوخۆیی یان دەرەكیەكانی نێودەوڵەتیكی دیكە، بە ئامانجی 

بەشداریكردن  یان  ئەنجامدان  لەڕێی  تۆقاندن  و  ترس  دروستكردنی 

سەربازی  ئۆپەراسیۆنی  لە  پشتیوانیكردن  یان  تیرۆریستیەكان  لەكارە 

نێودەوڵەتی دیكە  لەنێوبردن، الوازكردن و هەڵتەكاندنی  بەمەبەستی 

دارایی  یارمەتیدانی  هەروەها  دەوڵەتە.  ئەو  رێبەرایەتی  دەزگای  یان 

ئۆپۆزسیۆنەكان  گروپە  سیاسی(  )پشتیوانی  مەعنەوی  )سەربازی(و 

مین  چاندنی  بۆمب،  دانانەوەی  وەك  لەپەالماری  بەشداریكردن  و 

تیرۆركردنی  و  فڕۆكە  دزینی  مرۆڤكوژی،  لێوارەكان،  و  لەبەندەرەكان 

)عەلی  بوارەدا  لەو  منونەگەلێكن  ئەمانە  واڵتان،  پلەبەرزی  كەسانی 

بابایی.)178:1365(
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٣-١- رەوتی مێژوویی تیرۆریزم:
لەبارەی پێشینەی تیرۆریزم و گروپە تیرۆریستیەكان دەبێت دوو خاڵ 

لەبەرچاو بگرین: یەكەم، دەستەواژەی تیرۆر و ئەو تێگەیشتنەی ئەو 

دەستەواژەیە وێنادەكات، هیچیەكییان نوێ نین و ئەو دیاردەیە لەگەڵ 

دروستبوونی كۆمەڵگاكان خۆی نیشانداوە. )kapitan:175(.  دووەم، 

ئەو گروپانەی لەرابردوودا هەبوونەو ئەمڕۆ لەكارو رەفتارەكانیان بە 

یان سیكاریەكان*  ئیسامعیلیەكان  ناودەبرێن، وەكو  تیرۆریزمی كۆن 

تەنها بەهۆی بوونی هەندێك لێكچوون لەنێوان كار و كردەوەكانیان، 

وەرگرتووە.  تیرۆریستیان  ناوی  ناودەبرێت،  تیرۆریزم  بە  ئەمڕۆ  كە 

پاڵنەری  و  ئامانج  ئێستا  تیرۆریستەكانی  گروپە  وەكو  گروپانە  ئەو 

و  زەنگ  و  زەبر  بۆ  پەنابردن  بە  و  هەبووە  ئایدۆلۆژیان  و  سیاسی 

نێو  لە  بوون  تۆقاندنەوە  و  ترس  دروستكردنی  دوای  بە  مرۆڤكوژی 

دەسەاڵتداران  )بەتایبەت  خەڵك  تایبەتییەكانی  كۆمەڵە  و  گروپ 

 .)sallan,1987:3(

لەسەدەی  تیرۆریزم  سەرەكیی  پاڵنەری  كە  پێیوایە    )laquer(الكوێر

وەاڵم��دان��ەوەی  بیستەم،  س��ەدەی  دەیەكانی  سەرەتای  و  ن��ۆزدە 

رووی  لە  كە  بوون  كەسانێك  تیرۆریستەكان  و  بووە  ناعەدالەتیەكان 

تاقەتپرووكێنەكانی وەكو هەژاری،  رەنجە  و  ئێش  بەهۆی  و  ناچاری 

روویانكردۆتە  كۆمەاڵیەتی  یان  سیاسی  سەركوتكردنی  و  بێئومێدی 

تیرۆریستی  باوی  گوتاری  روونكردنەوەی  وێڕای  ئەو  تیرۆریزمەوە. 

كە  پێیوایە  بیستەم،  سەدەی  یەكەمی  دەیەكانی  و  نۆزدە  سەدەی 

تیرۆریستی  رەوتێكی  وەك  ئانارشیستەكانیس  قۆناغەكاندا،  لەهەمان 

بە  گەیشنت  وەك  هاوشێوەی  هۆكارگەلی  بە  و  دەك��رد  چاالكیان 

كەسایەتیە  تیرۆركردنی  بۆ  دەستییان  ئازاد،  كۆمەڵگەی  و  ئازادی 

ئەوان  چاالكیەی  ئەو  بەاڵم  بردووە،  خۆیان  سەردەمی  سیاسیەكانی 

مایەی  بوونەتە  تەنانەت  بەڵكو  نەبووە،  بەرهەمێكی  هەر  نەك 
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دێمۆكراتیك  بزووتنەوەی  و  سۆسیالیستەكان  سەرزەنشتكردنی 

كە  بڵێین  دەتوانین  بەمپێیە    )laquer(11:2003( خەڵكیش.  و 

زێرت  تیرۆریستیەكان  چاالكییە  ن��ۆزدەش��دا،  لەسەدەی  تەنانەت 

لە كەسایەتییەكاندا مایە و  ئایدۆژۆژیان هەبێت  لەوەی ریشەیەكی 

لەهەر  كە  بڵێین  ئەوەش  دەبێت  هەروەها  وەردەگرت.  سەرچاوەی 

تێڕوانین  قبواڵندنی  لەبارەی  زاڵ  گوتاری  سەركەوتنی  سەردەمێكدا، 

و دیدگا و خەسڵەتە دیاریكراوەكانی خۆی لەبارەی تیرۆریزم بووەتە 

هۆی فراوانرتبوونی تێڕوانین و دیدگای گوتاری پێچەوانەیشەوە.

ئەمڕۆ تیرۆریزم رەهەندی جیهانی وەرگرتووە و لەهەوڵی كارتێكردنە 

لەسەر خەڵكەكەی لە ئاستی جیهاندا و ئامانجی ئەو كارتێكردنەیشی 

واتە  تیرۆریزم  دیكە،  بەواتایەكی  سڤیلە،  كەسانی  و  هاواڵتیان 

راگەیاندنی بوونی خۆ بە خوێن. )زارع، ١٣٨٤:٦(.

٣-٣- رەگەكانی تیرۆریزم:
هەندێك لە بیرمەندان، هەژاری بە هۆكاری سەرەكیی كارە توندوتیژو 

گار)19:2005(  رابێرت   .)kahn,19:2002( دەزانن.  تیرۆریستیەكان 

، میگڤێل و ساتیانا )-720    )laquer( )17:2003-15(الكوێر ،))gurr

satyanath&migvel( ( 725: 2004( ش لەوباوەڕە دان كە هەژاری 

بەئەنجام  لێ  تیرۆریستی  كاری  ئابوری،  دیكەی  هۆكارگەلی  لەتەك 

دێت. لە دیدگای رابیرت گار، هەژاری بە تەنیا ناتوانێت ببێتە هۆكاری 

لە  سەرهەڵدانی  ئەگەری  تیرۆریزم  كە  باوەڕەدایە  لەو  تیرۆریزم، 

هەژار  یان  دەوڵەمەند  واڵتانی  لە  روولەگەشەسەندنەكان  كۆمەڵگە 

زیاترە. )laquer(19:2005(  بەمپێیە دەكرێت بڵێین كە ئەو واڵتانەی 

رووبەڕوی  زیاتر  دەكەن،  تەی  مۆدێرنیزاسیۆن  رێگەی  بەخێرایی 

بوونەتەوە. تیرۆریزم 

و  لەنێوان هەژاری  پەیوەندییەكی زۆر  و سانتیانا  میگڤێل  بڕوای  بە 
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رەوشی  هەیە،  توندوتیژانەدا  رەفتارگەلی  و  ئابوری  خراپی  رەوشی 

توندوتیژانەی  رەفتارگەلی  هەوێنی  ببێتە  دەتوانێت  ئابوری  خراپی 

لە  دەوڵەت  ئابوری،  ئاستی  دابەزینی  كە  بەمشێوەیە  تیرۆریستی، 

الوانی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئابوریەكان،  شۆكە  و  قەیران  سایەی 

دەرفەتی  و  كار  هەلی  و  دەژیین  هەژاریدا  لە  كە  كۆمەڵگەیە  ئەو 

و...  بازاڕ  كشتوكاڵی،  پیشەسازی،  كەرتەكانی  لە  ئابوریان  چاالكیی 

داخوازیەكانیان  بە  توندوتیژانە  كاری  رێگەی  لە  هەوڵبدەن  نییە، 

.)satyyanath&migvel(725:2004-730( .بگەن

گەشەكردنی  گرنگەكانی  ئابورییە  هۆكارە  لە  الكوێر،  دیدگای  لە 

گەشەی  لەنێوان  هاوسەنگی  نەبوونی  یەك،  لەجیهاندا،  تیرۆریزم 

دابەشكردنی  دوو،  و  ك��ار  هەلی  دابینكردنی  و  دانیشتیوان 

دەڵێت،  الكوێر  جیهان.  واڵتانی  نێوان  لە  داهاتە  ناهاوسەنگی 

واڵتانی  لە  بەتایبەت  داه��ات  و  سامان  نادروستی  دابەشكردنی 

چەقبەستنی  مایەی  بۆتە  سێیەم  جیهانی  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

جیاوازیە  ئەو  بوونی  كۆمەڵگەیانەدا.  لەو  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری 

ئابوریە و گوێنەدان بەو كێشەو گیروگرفتانە، سەرلێشێوانی هاواڵتیان 

و رووكردنی بەشێكیان لە كۆمەڵگە بۆالی تیرۆریزمی لێدەكەوێتەوە.

.)laquer(17:2003-18(

٣-٣-٢- رەگە ئاینییەكان:
زۆر  تیرۆریزم،  مەزهەبییەكانی  و  ئایینی  هۆكارە  و  رەگ  لەبارەی 

لەكارە  زۆر  بەشێكی  ئێستا  لەبەرئەوەی  و  ئەنجامدراون  لێكۆڵینەوە 

ئایینی و مەزهەبیەكان  یان لەسەر پرسە  بیانوی  بە  تیرۆریستییەكان 

هەروەها  دراوە.  دیاردەیە  بەو  گرنگی  زیاتر  ئەنجامدەدرێن، 

گروپە  لەالیەن  كە  سێپتێمبەر  یازدەی  تیرۆریستی  رووداوی  دوای 

ئیسالمیەكان ئەنجامدرا، دین وەك هۆكارێكی بەهێز لە دیاریكردنی 
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تیرۆریزم زیاتر كەوتۆتە بەر بایەخ و زیاتر پەنجەی بۆ درێژ دەكرێت.

الكوێر لەو باوەڕەدایە كە كەسایەتی رێبەر یان خەباتكار دەتوانێت 

تەنانەت  پێچەوانەی  بە  یان  بزوتنەوەیەك  رەوایی  یان  قبوڵكردن  لە 

كارتێكردنی  ئەنجامبدرێت  شێوەش  بەتوندوتیژانەترین  ئەگەر 

هەبێت.)laqur,2003:11(. ئیسمۆك، یەكێكی دیكە لە تیۆرسێنەكانی 

تیرۆریزم  سەرەكیی  فاكتەری  هەر  نەك  ئایین  دەڵێت:  بوارەیە  ئەو 

  .)6-smock,2006:5(.نییە، بەڵكو هەمیشە رۆڵی ئاشتیانەی هەبووە

لە روانگەیەوە )ئەگەرچی جیهان دوای ١١ی سێپتێمبەر، رووبەڕوی 

ئایینگەی  دیكە  لەالیەكی  بەاڵم  بۆتەوە،  ئایینی  توندڕەوی  مەترسی 

پرۆسەی  لە  ب��ەردەوام  یەهودی  ئیسالمی،  مەسیحی،  جیاجیای 

ئاشتەواییدا رۆڵی بەرجەستەیان هەبووە و بەڵگە زۆر لەبەردەستدایە 

كە رۆڵی نێوانگیریی ئایینەكان لە چوارچێوەی رێكخراوگەلێك كە بۆ 

ئەم مەبەستە دروستكراون، دەخاتە روو.

٣-٣-٣ رەگە سیاسیەكان:
لە كێشمەكێشە سیاسیەكانی نێوان حزب و گروپەكان، زۆرجار بیرناوە 

كە بەشێك لە گروپەكان تەنانەت كە لەالیەن خەڵكیشەوە پشتیوانیان 

دیكە،  واتایەكی  بە  وەردەگ���رن.  تیرۆریزم  لە  سود  لێدەكرێت، 

هەیە.  تاكتیكێكی  و  سرتاتیژیێك  حوكمی  گروپانە  ئەو  بۆ  تیرۆریزم 

لەبەرامبەردا، هەندێك حزبیش كە هیچ پشتیوانیەكی خەڵكیان نییە 

تاكتیك،  وەك  نەك  دەكەن  تیرۆریزم  لە  روو  كەچی  گۆشەگیرن،  یان 

بەڵكو وەك تاكە بژاردەیەك و لەبەرئەوەی هیچ بژاردەیەكی دیكەیان 

بە  شوناسییان.  لە  بەشێك  دەبێتە  رەفتارە  ئەو  ماوەیەك  دوای  نییە، 

دەسەاڵتدارێتیی  كە  تایبەت  كەشوهەوایەكی  لە  دیكە،  واتایەكی 

كە  دەبەستێت،  بە دەسەاڵت  گروپانە  و  ئەو حزب  گەیشتنی  بواری 

هەیە  بۆی  تیرۆریزم  دەسەاڵتدارێتیدان،  چوارچێوەی  دەرەوەی  لە 
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رەوایی پەیدا بكات و ئامانجەكان و تەنانەت شێوازەكانی ببنە مایەی 

پشتیوانیی بەشێك لە هاواڵتیان. )عەبدولاڵ خانی، ١٣٨٦:٧٤(

لە دیدگای الكوێر گەیشنت بە دەسەاڵت و ئەنجامدانی بەرنامەگەلی 

كۆمەاڵیەتی-  بزاڤە  لەپاڵنەرەكانی  یەكێك  ئایندە،  لە  ف��راوان 

تیرۆریزم؛ خۆبواردنی حكومەت  بە  پەیوەستبوون  لە  نەتەوەییەكانە 

لە پێشگیری لە خیانەتێكی نیشتامنیش دەتوانێت فاكتەرێك بێت بۆ 

.)laquer(15:2003(.سەرهەڵدان و دەركەوتنی تیرۆریزم

٣-٣-٤- رەگە دەروونیەكان:
ناكرێت تیرۆریستەكان لە رووی دەروونیەوە بە كەسانی نائاسایی و 

خاوەن نەخۆشیی دەروونی بزانین كە بەو هۆیەوە كاری توندوتیژانە 

رێكخراو  هەم  مرۆڤەكان،  هەموو  مێژوو،  بەدرێژایی  چونكە  بكەن، 

كاری  جیاجیا  دۆخی  و  شێواز  بە  دەوڵەتەكان  هەم  و  گروپەكان  و 

رێكخراوە  كە  بڵێین  دەتوانین  بەاڵم  ئەنجامداوە،  تیرۆریستیان 

و  سۆز  رووی  لە  كە  هەڵدەبژێرن  كەسانێك  زیاتر  تیرۆریستیەكان 

ئەوان  بكەن.  توندوتیژانە  كاری  دەتوانن  و  نین  پابەند  بەزەییەوە 

دەسەاڵتییان  و  بەناوبانگ  گەیشنت  تۆڵەو  وەك  جیاجیای  پاڵنەری 

سەرچاوەگرتوو  تاكەكەسیەكانی  پاڵنەرە  ئەگەرچی  ه��ەی��ە. 

تەواو  ئایدۆلۆژیەكان،  و  گروپی  یان  تاكەكەسیەكان  لەبەرژەوەندیە 

زیاتر  بەاڵم  ببڕین،  دەریان  گشتی  بەشێوەیەكی  ناكرێت  و  جیاوازن 

دەروونناسیی كەسی  كە  دادەنێن  ئەوخاڵە  لەسەر  پەنجە  شارەزایان 

لە تیرۆریزمدا جێی باس نیەو ئەوە دەروونناسیی گروپی، رێكخراو و 

كۆمەڵە كە گرنگە و گرنگرتین هێزی شیكەرەوە بۆ پێناسەكردنی ئەو 

تیرۆریستەكان كەسایەتی  لەو رووەوە  ئاڵۆزە دەڕەخسێنێت.  دیاردە 

و شوناسی خۆیان لە ژێر سایەی شوناسی كۆمەڵ لەدەستدەدەن و 

لە جیاتیی شوناسی كۆمەڵ قبوڵدەكەن. )عەبدولاڵ خانی، ١٣٨٦:٧١(
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٣-٤- روخسارەكانی تیرۆریزم:
جیاجیا  شێوازی  ئامانجەكانیان  بە  بۆگەیشنت  تیرۆریستیەكان  گروپە 

بەلەبەرچاوگرتنی  تیرۆریستی  كاری  ئەنجامدانی  بەكاردێنن. شێوازی 

و  رێكخسنت  رێكارەكان،  دەرفەتەكان،  شوێن،  كات،  جیاوازییەكانی 

بەرنامەڕێژیەكان، رەنگە جیاوازیان هەبێت. لە روانگەی بیرمەندانی 

بواری تیرۆریزم، رفاندنی فڕۆكە، رفاندنی مرۆڤ و دانانەوەی بۆمب 

دادەندرێن،  تیرۆریستی  چاالكیەكانی  سەرەكیەكانی  روخسارە  بە 

بۆ  بەدیدەكرێن.  تیرۆریستیەكان  چاالكیە  زۆربەی  یان  لەهەموو  كە 

باوەڕدان كە رفاندنی  لەو  پلینۆ )٢٣١-١٣٧٥:٢٤٣(،  ئالتون و  منوونە 

بڕینی  بۆمب،  دانانەوەی  وێرانكاری،  مرۆڤ،  بەبارمتەگرتنی  فڕۆكە، 

لەشێوازە  بریتیین  مرۆڤكوژی  و  مرۆڤ  سیاسیانەی  رفاندنی  بانك، 

سیاسییەكانی  بڕیارە  لەسەر  كارتێكردن  بۆ  كە  تیرۆریستی  باوەكانی 

ئەنجامدەدرێن. دەوڵەت 

٣-٥- شێوازەكانی تیرۆریزم:
دەتوانین تیرۆریزم لەسەر بنەمای فاكتەرگەلی جیاجیای وەك بابەت، 

جوگرافیایی،  پانتایی  و  چاالكی  گروپەكان،  كردەوەكە،  پاڵنەری 

دەستەبەندی  فاكتەرانە  لەو  بەشێك  لە  ئاوێتەیەك  یان  ئایدۆلۆژی 

بكەین. لەخوارەوە چاوێك بەدیدو بۆچوونی بیرمەندان و لێكۆڵەرانی 

ئەو بوارەدا دەخشێنین:

ئاماژەی  تیرۆریزم،  شێوەكانی  لەشیكردنەوەی  عەبدولاڵخانی، 

ناسیۆنالیستی،  تیرۆریزمی  ك��ردووە:  تیرۆریزم  لە  جۆر  سێزدە  بە 

سیاسی، ئاینی، خۆكوژی، ناوكی، نێودەوڵەتی، كشتوكاڵی، تاوانكاری، 

تیرۆریزم،  ناركۆ  دەوڵ��ەت،  پشتیوانیكردنی  مایەی  تیرۆریزمی 

خانی،  ئازاد.)عەبدولاڵ  تیرۆریزمی  و  تیرۆریزم  بیۆ  تیرۆریزم،  سایرب 

.)١٣٨٦:٢١٧
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دەژمێرێت:  بۆ  تیرۆریزمامن  لەیەكجیاوازی  شێوەی  چوار  الكوێریش 

نەتەوەیی-  تیرۆریزمی  و  شاریی  چەپگەرا،  نێودەوڵەتی،  تیرۆریزمی 

.)laquer(236:1987-235(.جوداخواز

تیرۆریزمی  پێناسەكردووە:  تیرۆریزمی  جۆر  هەشت  دێردێریان 

هۆشبەر،  مادەی  نەتەوەیی،  كۆمەاڵیەتی،  ئانارشیستی،  داستانی، 

نێودەوڵەتی، دژەتیرۆریزم و تیرۆریزمی دەگمەن. )دێردێریان،٦٤-٦٧: 

.)١٣٨٤

بۆ  »پێشەكیەك  ناوی  لەژێر  خۆیدا  نوسینەكەی  لە  وایت  جاناتان 

تیرۆریزم« پێنج جۆر تیرۆریزمی دیاریكردووە: تیرۆریزمی ئایدۆلۆژی، 

شۆڕشگێڕی. تیرۆریزمی  و  نێودەوڵەتی  ناسیۆنالیستی،  تاوانكاری، 

.)white(24:1991(

لۆژیكێكی  بنەمای  لەسەر  وردتر  شێوەناسییەكی  نێوەدا  لەو  بەاڵم 

یەكانگیرو بەلەبەرچاوگرتنی پاڵنەرەكانی بكەرانی كاری تیرۆریستانە 

لەالیەن ئەلێكس ئشمید خراوەتەڕوو.

ئشمید، تیرۆریزم بەسێ گروپی گشتی »تیرۆریزمی سیاسی«، تاوانی 

یان  پاتۆلۆژیك  »تیرۆریزمی  تیرۆریزم«و  بە  پەیوەست  رێكخراویی 

روانگەی  لە  دەكات.  دابەش  دەروونی«  ناساغی  و  نەخۆش  شێوە 

حكومەت  بەالی  زیاتر  پاڵنەرەكە  سیاسیدا،  لەتیرۆریزمی  ئشمید، 

بەگرنگرتین  سیاسی  تیرۆریزمی  ئشمید  دایە.  دەسەاڵتدارێتی  و 

شێوەی تیرۆریزم دەزانێت و بەچوار بەشی گشتی وەك »تیرۆریزمی 

و  نێودەوڵەتی«  تیرۆریزمی  هۆشیار«،  »تیرۆریزمی  یاخیگەرانە«، 

ئەو شێوەیە  »تیرۆریزمی مایەی پشتیوانیكردنی حكومەتەكان« واتە 

ئامانجی دەوڵەتەكان و بەرژەوەندییە  لەتیرۆریزم كە لەچوارچیوەی 

دەكات.  دابەش  دەبێت،  دروست  نێونێودەوڵەتیەكان  و  هەرێمی 

دیكە  شێوەناسییەكانی  لە  شێوەناسییە  ئەو     .)schmid,48:1998(

وردترە.
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لەچاالكیە  دەرگیر  یاریكەرانی  رۆڵ��ی  بەلەبەرچاوگرتنی  ئشمید 

و  نێودەوڵەتی  یاریكەرانی  گروپی  بەدوو  دەیانكات  تیرۆریستیاكان، 

تیرۆریزمێكی  یاخیگەرانە،  تیرۆریزمی  ئشمید،  لەدیدی  نانێودەوڵەتی. 

بریتییە  جێبەجێكار  رێكخەرو  تیایدا  كە  دەوڵەتە  دژی  نانێودەوڵەتی 

سیاسییە.  سیستمی  ئامانجەكەشی  و  نانێودەوڵەتی  لەگروپێكی 

لەتیرۆریزمی هۆشیاردا، رێكخراوی تیرۆریستی، رێكخراوێك یان رەوتێكی 

تیرۆریزمی  لە  نانێودەوڵەتییە.  یاریكەرێكی  ئامانجیشی  نانێودەوڵەتییە، 

سیستمیت  یان  دەوڵەی  نێودەوڵەتی،  تیرۆریزمی  واتە  سێیەمدا،  جۆری 

سیاسیی دەسەاڵتدار لەواڵت رێكخەرو جێبەجێكارە و ئامانج رێكخراوە 

تیرۆریزمی  واتە  چوارەمدا  لەجۆری  هاواڵتیانن.  یان  نانێودەوڵەتیەكان 

مایەی پشتیوانیكردنی حكومەتەكان، رێكخراوی تیرۆریستی رێكخراوێكی 

نانێودەوڵەتیە كە لەالیەن یەك یان چەند حكومەتێك پشتیوانی دەكرێت 

و ئامانجی حكومەتێكی دیكە و زۆرجار نێودەوڵەتی دەسەاڵتدار لە واڵت 

.)schmid (48:1998( .شوێنگەی چاالكیی رێكخراوی تیرۆریستیە

ئاوڕیكی  تێیدا  ئەو دەستەبەندیەش كەموكوڕی خۆی هەیە، چونكە 

و  گرنگیدان  ن��ەدراوەت��ەوەو  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  لە  ئەوتۆ 

بەاڵم  نێوخۆییكراوە،  تیرۆریزمی  ئاڕاستەی  زیاتر  ئەو  لەبەرچاوگرتنی 

تەواوتر  و  وردتر  دیكە  ناسییەكانی  لەچاو شێوە  دەستەبەندییە  ئەو 

رەچاوكردنی  بە  ئشمید  لێكۆڵینەوەكەی  دەتواندرێت  كەواتە  دیارە. 

دیدگاو بۆچوونی ئەندیشمەندانی دیكە، تەواو بكرێت.

٣-٦-تیرۆریزمی هەنوكەیی:
ئاڵۆزیی واتاو دژواری پێناسەكردن

جیاجیا،  زۆرو  پێناسەگەلی  هەبوونی  بڵێین  باشرتە  یان  پێناسەنەكردن 

ئەو  و  مرۆییەكانە  زانستە  چەمكەكانی  لە  زۆرێ��ك  تایبەمتەندی 

دوو  و  زەق  زۆر  بەڵكو  راستە،  هەر  نەك  تیرۆریزم  لەبارەی  گرفتە 
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واتاو  كە  نییە  سەرسوڕمان  جێی  دەڵێت  )هافمەن(  وەك  بەرامبەرە. 

لەگەڵ  هاوواتایی  بۆ  كات  بەتێپەڕبوونی  دەستەواژەیە  ئەو  كارایی 

سەردەمێكدا  و  كات  لەهەر  سیاسی  وتاری  و  ناوچەییەكان  زمانە 

كارناسەكان  و  توێژەران  هەوڵی  ئێستا  تا  هاتووە.  بەسەردا  گۆڕانی 

بووە.  بێهوودە  تیرۆریزم  بۆ  هاوسەنگ  پێناسەیەكی  خستنەڕووی  بۆ 

سەر  بنچینەییەكانی  بەربەستە  )دەتوانین   .)hoffman(20:2006(

رێگەی پێناسەیەكی هەمەالیەنەی تیرۆریزم بەمشێوەیە دیاری بكەین:

٣-٦-١- بەرفراوانیی واتای تیرۆریزم:
دەرگیریی  زۆر  بەشێكی  لە  كە  تیرۆریزم  واتای  بەرفراوانیی  لەالیەك 

تا  بگرە  كرێكاریەكان  مانگرتنە  و  تاكەكان  نێوان  بچوكی  بچوك 

تۆقاندنی  بازنەی  و  ئاست  لە  سەرچاوەگرتوو  ترسی  و  نیگەرانی 

لەخۆگرتووە، ئەو دەستەواژەیەی بێواتا كردووە، كە كەموزۆر هەموو 

جۆرە رەفتاری توندوتیژانە، نەك توندوتیژانەی سیاسی دەگەیەنێت. 

)laquer(11:1987(. )لە الیەكی دیكە تیرۆریزم واتایەكی نێگەتیفی 

دووردەكەونەوە  لێی  و  لێوەردەگێڕن  رووی  هەمووان  كە  هەیە 

یان  بەتیرۆریست  خۆیان  دوژمنەكانی  تایبەت  بە  دیكە  ئەوانی  و 

پشتیوانی تیرۆریزم دەدەنە قەڵەم.

ناهەماهەنگی تێڕوانینەكان لەبارەی چیبوون و كێبوونی تیرۆریست 

بۆ  زۆر  هەوڵدانێكی  دوای  شارەزایان  لە  زۆرێك  كە  رادەیەكە  بە 

داناوە  بەوە  دانیان  سەرەنجام  چەمكە،  ئەو  سنوری  دیاریكردنی 

هەیە.  تیرۆریزم  بۆ  خۆی  تایبەتی  هەڵێنجانی  كەسەو  هەر  كە 

.)higgins(21:1999(

یان  تیرۆریستییە  كارێكی  دیاریكراو،  كردەیەكی  ئایا  كە  لەوبارەوە 

بەهادارانە  داوەریكردنێكی  بە  پەیوەستە  ئەوە  كە  بڵێین  دەبێت  نا، 

دەربارەی بكەران، چۆنێتی و هۆكارە بەدەستهاتووەكان.
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٣-٦-٢- بەرفراوانیی جۆرەكانی تیرۆریزم:
راست  واتایەكی  دیاریكردنی  رێگەی  سەر  دیكەی  دژواری��ەك��ی 

تەنها  تیرۆریزم  كە  بزانین  لەوە  دەتوانین  تیرۆریزم  بۆ  دروستی  و 

تەنها  پێناسەكردنی  و  بكەین  پێناسەی  بتوانین  تاكو  نییە  جۆرێك 

نەبێت.  راست  دیكە  جۆرەكانی  بۆ  رەنگە  تیرۆریزم  لە  جۆرێك 

)١٣٨٢:٢٢، تەیب(.

٣-٦-٣- شیكردنەوەی سیاسیی جۆراوجۆر لەتیرۆریزم:

ئایدۆلۆژی  و  سیاسی  سیامیەكی  زیاتر  تیرۆریزم  رووەوە  لەو 

زیاتر  توندوتیژانە  رەفتارێكی  قەڵەمی  دانە  بەتیرۆریستی  هەیە، 

لەوەی پەیوەست بێت بەهەمان ئەو رەفتارە پەیوەستە بەدیدگای 

سیاسیی ناوبراو؛ واتە هەر پێناسەیەك زیاتر بەدوای فۆرمەلەكردنی 

دیاردەیەكی  وەسفكردنی  تا  كۆمەاڵیەتییەوەیە  داوەرییەكی 

.)laquer(14:1990( كۆمەاڵیەتی. 

تیرۆریزم  پێناسەكردنی  پرسی  كە  لەوباوەڕەدایە  ئشمیدیش  ئەلێكس 

.)schmidt(6:1988( .ناكرێت لە پێناسەكەرەكەی بەجیا بزانین

دەست،  دەگرنە  دەس��ەاڵت  كە  كەسانێك  یان  تاك   ، سەرەنجام 

خۆیان  ب��ەرژەوەن��دی��ی  ئاڕاستەی  بە  كۆتایی  شیكردنەوەی 

سەرهەڵدراوی  كەسێكی  دیدگای  لە  منونە،  بۆ  دەخ��ەن��ەڕوو. 

كە  رژێمەی  لەو  بریتییە  راستەقینە  تیرۆریستی  ئۆپۆزسیۆن، 

سزادانی  و  خەڵك  سەركوتكردنی  بۆ  حكومەتی  دەس��ەاڵت��ی 

تیرۆر  رژێمیش  لەدیدگای  بەكاردێنێت.  دژبەرەكانی  بێبەزەییانەی 

هەبوو  حكومەتی  دەسەاڵتی  گۆڕینی  بۆ  هەنگاونان  لە  بریتییە 

)دیلیاك،  ئەنجامدەدرێت.  توندوتیژانە  كاری  بەكارهێنانی  بە  كە 

.)١٣٦٨:١٤
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٣-٦-٤- بەرخوردی دووالیەنانەی دەوڵەتە زلهێزەكان
مامەڵەی  ئاڵۆزكردووە،  تیرۆریزمی  چەمكی  كە  دیكە  فاكتەرێكی 

ئەمەریكاو  وەك  زلهێزەكانی  دەوڵەتە  ریاكارانەی  و  دووفاقی 

تیرۆریزمە.  دژایەتیكردنی  پێشەنگی  بەناو  دیكەی  دەوڵەتانی 

دەڵێت:  ئەمەریكی  نوسەرێكی  منوونە،  بۆ   .)١٣٨٤:١٢٤ )خەلجی، 

تیرۆریزم  لەگەڵ  دەستهەبوون  بەهۆی  دوژمنان  رۆژئاوایی  ئێمەی 

هاوپەیامنەكانی  كارانە  ئەو  هەمان  ئەگەر  بەاڵم  دەكەین،  تاوانبار 

سەرنجڕاكێشی  دەربڕینی  و  گوزارە  بە  ئەوان  بدەن،  ئەنجامی  ئیمە 

وەكو خەباتی رزگاریخوازانە یان دژایەتیكردنی حكومەتە تۆتالیتێر و 

.)segller(20:1986( .سەركوتگەرەكان دەخەینەڕوو

كاری  تەنها  تیرۆریزم  واشنتۆن  لەڕوانگەی  دیكە،  واتایەكی  بە 

.)heman(34:1989(.ئەمەریكایە دوژمنانی 

ئەفغانە  موجاهیدەكانی  ناسینی  رەفتارەش  ئەم  رۆشنی  گەواهی 

رێگان وەكو خەباتگێڕانی رێگەی  لەالیەن حكومەتی   ١٩٨٥ لەساڵی 

یازدەی  رووداوەك��ان��ی  دوای  ناوبردنیان  بەتیرۆریست  و  ئ��ازادی 

دەرەوەی  وەزیری  شولتێز   ،١٩٨٥ ساڵ  لەهەمان  بەاڵم  سێپتەمبەر، 

دەستنیشانكردنی  لە  دەوڵەتەكەی  كە  رایگەیاند  ئەمەریكا  ئەوكاتی 

جیاكردنەوەی تێكۆشەرانی رێگەی ئازادی لە تیرۆریستەكان گرفتێكی 

.)dark(27:2005(.نییە

٣-٦-٥-  بێمەیلی دەوڵەتە زلهێزەكان
لە پێناسەكردنێكی وردی تیرۆریزم

و  الیەك  لە  رۆژئاواییەكان  دەوڵەتە  كە  ئەوەیە  دیكەش  خاڵێكی 

سارد  جەنگی  سەردەمی  لە  رۆژه��ەاڵت  بلۆكی  ناپابەندو  واڵتانی 

پێناسكردنی  رێگەی  لەسەر  بەكۆسپدانان  یەكدیان  دیكە،  لەالیەكی 

دەوڵەتە  كە  واپێدەچێت  بەاڵم  دەك��رد،  تۆمەتبار  دیاردەیە  ئەو 



25

پێناسكردنێكی  بۆ  ئەوتۆیان  مەیلێكی  رۆژئاوا  بلۆكی  و  ناپابەندەكان 

خۆیان  روانگەی  پێی  بە  ئەوەی  مەگەر  نەبووە،  تیرۆریزم  وردی 

كە  بكەین  باس  ئاوا  رەنگە  هۆكارەكە  كرابێت.  پێناسەكردنەكە 

تیرۆریزم،  پێناسەكردنێكی  جۆرە  هەر  كە  نیگەرانە  هەمیشە  رۆژئاوا 

نیگەرانە  سێیەمیش  جیهانی  و  بگرێتەوە  نێودەوڵەتیش  تیرۆریزمی 

رەوا  ئازادیخوازانەی  خەباتی  گریامنەكراوە،  پێناسەكردنە  لەو  كە 

.)higgins(16:1999( .لەكارە تیرۆریستییەكان جیانەكرێتەوە

گشتی  كۆمەڵەی  كۆبوونەوەی  هەشتەمین  و  بیست  لە  منونە،  بۆ 

ئەمەریكا  نوێنەرایەتیی  دەستەی  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  رێكخراوی 

تیرۆریزم پێشنیازكرد كە بەوگوێرەیە هەركەس بەبێ  بۆ  پێناسەیەكی 

سەختی  زیانێكی  یان  بكوژێت  دیكە  كەسێكی  یاسایی،  حوكمی 

لەهەریەك  یان  بڕفێنێت  كەسێك  یان  پێبگەیەنێت  جەستەیی 

)تهامی،  بنارسێت.  تیرۆریست  بە  بكات،  بەشداری  كاتانەدا  لەو 

.)١٣٨١:٢٣١

الیەن  لە  كە  تیرۆریستییانە  كارە  ئەوجۆرە  پێناسەیە،  ئەو  پێی  بە 

یاسا  چونكە  جێناگرن  لەوپێناسەیە  ئەنجامدەدرێن،  دەوڵەتیك 

كارەكانیان  بەمپێیە  و  دایاندەنێن  دەوڵەتەكان  خودی  نێوخۆییەكان 

لە  كە  رووەوە  لەو  دەوڵەتەكان  دەژمێردرێن.  یاسایی  بەكاری 

)زۆرب��ەش  كاردەكەن  خۆیاندا  نێوخۆییەكانی  یاسا  چوارچیوەی 

بۆ  پێویست  كاتی  لە  ناتەبان(  نێونێودەوڵەتیەكان  یاسا  لەگەڵ 

تایبەمتەندی  بەسەركوتكردنی  دەست  سەقامگیری،  پیادەكردنی 

تیرۆریستی دەكەن. بەهەر شیوەیەك كە چ شتیك لەبازنەی پێناسەی 

لەسایەی  بڕیارێكە،  دابێت  لەدەرەوەی  و چ شتیك  بێت  تیرۆریزمدا 

بەرژەوەندیەكانی دەوڵەتە زلهێزەكاندا دیاری دەكرێت.

پێناسەكردنێكی گشتگیرو  لەهۆكارەكانی كە هێشتا  یەكێك  رەنگبێت 

بەو  مانابەخشین  كە  ئەوەبێت  نەكراوە  لەتیرۆریزم  راشكاوانە 
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بخەنە  خۆیان  نایانەوێت  واڵتان  دێنیتەئاراو  پابەندبوون  دیاردەیە، 

بەتیرۆریزم،  بەرامبەر  بەرپرسیارێتییە  و  پابەندبوون  ئەو  ژێرباری 

تەكنەلۆژیاو دەسەاڵتی گروپەكان، پارتەكان و دەوڵەتەكان، هۆكاری 

ئەو  زانستیانەی  پێناسەكردنێكی  پ��ڕۆژەی  شكستی  سەرەكیی 

دیاردەیەن.

٣-٧- هەوڵدان بۆ خستنەڕووی پێناسەیەكی
گشتگیر بۆ ناساندنی تیرۆریزم

پێناسەگەلی  نێودەوڵەتیەكاندا  زانستنامە  و  زمان  فەرهەنگەكانی  لە 

خاڵێكی  بە  ئاماژە  هەریەكەیان  كە  كراون  تیرۆریزم  بۆ  جۆراوجۆر 

دیاریكراو دەكەن و هەڵبەت هەمووشیان لێكنزیكن. لەم بەشەی ئەم 

رەنگدانەوەی  كە  پێناسەیەكامن  چەند  پێناسەكاندا،  لە  نوسینەماندا 

دیاریكردنی  بەمەبەستی  تیرۆریزمن،  جۆراوجۆرەكانی  پێناسە 

هاوشێوەیی و جیاوازیەكانیان، هەڵبژاردوون:

پاڵ  دەداتە  تیرۆریزم  نێونێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە  فەرهەنگی 

هەوڵدەدەن  تۆقێنەرانە  توندوتیژانەو  بەشێوازی  كە  ئەوكەسانەی 

.)roy&plano(1988;201( .بگەنە ئامانجە سیاسییەكانی خۆیان

رەفتارێكی  شێوە  تیرۆریزم  دەڵ��ێ��ت:  بەیسونی(ش  )ش��ەری��ف 

و  زەبر  بەكارهێنانی  بە  گروپییە  یان  تاكەكەسی  زۆرەملێیانەی 

رەگەزێكی  كە  تۆقاندن  و  ترس  لەگەڵ  ئاوێتە  توندوتیژی،  و  زەنگ 

ئامانج  دەكاتە  نێودەوڵەتییەوە  پشتیوانیكردنی  بە  نێودەوڵەتی 

دەسەاڵتخوازانەیە.  دەرئەنجامێكی  بە  گەیشتنە  مەبەستیشی  و 

.)bessioni(217:1975(

پالنۆ لەپێناسەكردنی تیرۆریزمدا ئەودیاردەیە بەئەنجامدەری ئەوكارو 

نێودەوڵەتیەكان دەزانێت كە  نا  نێودەوڵەتی و  یاریكەرە  رەفتارانەی 

بائامانجە  زەبروزەنگ  هونەرەكانی  بەكارهێنانی  بە  هەوڵدەدەن 
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روانگەی  )لە   )plano(201:1988( بگەن.  خۆیان  سیاسیەكانی 

الكوێریش، تیرۆریزم بەواتای بەكارهێنان یان هەڕەشەی ئەنجامدانی 

بۆ  تاكتیكی  یان  جەنگی  شێوەیەكی  واتا  دێت؛  توندوتیژانە  كاری 

ترساندنی قوربانیەكانە، بەمەبەستی گەیشنت بەئامانجێكی دیریكراو. 

فاكتەری  خەڵكە،  ئەو  هەمان  یان  گشتی  رای  چوارچێوەیەدا  لەو 

بنەڕەتی كردەی تیرۆریزمن و بەبێ ئەوان، تیرۆر یان ترس و تۆقاندن 

.)laquer(144:1987( .هیچ واتایەك نادات

و  )ترس  بەتیرۆر  دەستكردن  تیرۆریزم،  كە  باوەڕەدایە  لەو  تۆرنتۆن 

لەسەر  كاریگەری  دانانی  بۆ  بنچینەیی،  رەفتارێكی  وەكو  تۆقاندن( 

یان  بەهەڕەشە  هاوكات  و  نائاسایی  ئامڕازی  بە  سیاسی  رەفتاری 

.)thornton(73:1964( .زەبروزەنگ و توندوتیژی داڕێژراوە

جۆرێك  بەكارهێنانی  لە  بریتییە  تیرۆریزم  ویلكینسۆن،  دیدگای  لە 

و  ملمالنێ  لەنواندنی  بەشێك  وەك  چەكێك  ی��ان  توندوتیژی 

.)wilkinson(453:1987( .نەبەردیێكی نائاسایی

توند  ترساندنێكی  بەواتای  دەكرێت  تیرۆریزم  بنەمایە  ئەم  بەپێی 

داپلۆسین  تاوانكاری،  كوشتارو  سیستامتیكیانەی  دەستربدنێكی  یان 

بەئاڕاستەی  یان  ئەمانە  ئەنجامدانی  هەڕەشەی  یان  وێرانكاری  و 

بەكارهێنانی  هەروەها  تیرۆرو  و  ترسناك  كەشێكی  دروستكردنی 

بێت.  تیرۆریستییەكان  خواستە  بە  بۆگەیشنت  فشارو  و  زەبروزەنگ 

بەكارهێنانی  وات��ای  بە  تیرۆریزم  دیكە،  پێناسەیەكی  بەگوێرەی 

كە  دێت،  سیاسی  ئامانجگەلی  بە  بۆگەیشنت  فشار  و  زەبروزەنگ 

دوایی  سەدەیەی  چەند  ئەم  گەورەكانی  ئاڕیشە  لەكێشەو  یەكێك 

.)aristides(9:1997( .بووە

یان  توندوتیژی  بەكارهێنانی  بە  تیرۆریزم  )كیگلی(ش  و  )جێنكینز( 

ئامانجگەلی  بەدەستهێنانی  بۆ  توندوتیژی  بەكارهێنانی  هەڕەشەی 

سیاسیی فراوان كە تیایدا هاواڵتیانی بێتاوان بەشێوەیەكی رێكەوت و 
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هەڕەمەكی دەكرێنە ئامانج، پێناسە دەكەن. بەبڕوای ئەو نوسەرانە، 

بەردانگ  لە  بااڵتر  بنچینەیی  یان  پەیوەندی  بەهایەكی  تیرۆریزم 

-kegley,18(1:2003-2( هەیە.  راستەوخۆكانی  تەماشاكەرە  و 

.)jenkins,16:2003

لەڕاستیدا لەو پێناسانەدا سێ تایبەمتەندیی هاوبەش هەیە: یەكەمین 

هەڕەشەی  یان  توندوتیژی  بەكارهێنانی  بە  دەتوانین  تایبەمتەندی، 

لەوبارەیەوە  كۆرلێت  ئەنجلۆ  جی.  بزانین.  توندوتیژی  بەكارهێنانی 

توندوتیژی  بابەتی  هاتنەدی  ناكات  پێویست  كە  باسدەكات  ئەوە 

دەكرێت  ئەویش  بەكارهێنانی  بەڵكو هەڕەشەی  بزانین،  بەتیرۆریزم 

 )korlet(118:2003( بێت.  تیرۆریزم  خودییەكانی  لەڕەگەزە  بەشێك 

سیاسی  ئامانجگەلی  هەبوونی  دەتوانین  تایبەمتەنی  )دووەمین 

تیرۆریزم  جیاكردنەوەی  بۆ  بزانین.  توندوتیژئامێزەكان  كارە  لەپشت 

و  كوشنت  وەكو  تاوانكارانەی  و  توندوتیژانە  دیكەی  رەفتاری  لە 

نوسەران  لە  هەندێك  كەسی،  و  ئابوری  پاڵنەری  بە  بەدنیازیی 

ئامانجی  بە  كە  دادەنێن  تیرۆریست  بە  رۆڵگێڕانە  و  گروپ  ئەو 

بۆ  دەست  حوكمڕانەكان  سیاسیی  رەفتاری  لەسەر  كاریگەریدانان 

.)gus(33:2003( .توندوتیژی دەبەن

تیرۆریستیەكان،  كارە  ئەوەیە  تایبەمتەندی  گرنگرتین  و  سێیەمین 

و  دروستكردن  و  تۆقاندن  و  ترس  باڵوكردنەوەی  ئامانجی  كە 

لەسەر  وێرانكارانە  دەروون��ی  شوێنەواری  و  دۆخی  پیادەكردنی 

كاریگەریە  ترسێنەرتربێت،  رەفتارەكە  تا  و  )سڤیلەكان(ە  هاواڵتیان 

ئەوە  ئشمید  ئەلێكس  دیدگای  لە  دەبێت.  زیاتر  دەروونیەكەی 

ئەو  دیكە  واتایەكی  بە  تیرۆریستییە،  رەفتاری  و  كار  تایبەمتەندیی 

توندوتیژی  دیكەی  جۆرەكانی  لە  تیرۆریزم  كە  بوون(ەیە  )ئەوپەڕی 

)هێنل،١٣٨٣:١٣(. جیادەكاتەوە. 

لە  فراوانرتە  تیرۆر،  ئاڕاستەی  و  ئامانج  كە  بڵێین  دەتوانین  بەمپێیە 
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فراوانرت  زیاترو  كەسانی  و  ئامانج  و  توندوتیژی  خێراكانی  قوربانییە 

.)Wilkinson(،1:1990( .دەگرێتەوە

جیاكردنەوەی  سەرەكیی  توخمی  و  رەگەز  بە  تایبەمتەندییە،  ئەو 

تیرۆریزم لە جۆرەكانی دیكەی توندوتیژی نارساوە.

كە  تیرۆریزمە  ب��واری  شارەزایانی  لە  یەكێك  ئشمید  ئەلێكس 

شیكردوەتەوە  چەمكانەی  ئەو  و  تیرۆریزم  نێوان  پەیوەندیی 

ناوبراو  لەیەكدەچن.  هەنگاو  یان  رەفتار  ماهیەت،  رووی  لە  كە 

جیاجیای  پێناسەی   ١٠٩ ناوەرۆكی  هەڵسەنگاندنی  و  بەشیكردنەوە 

تیرۆریزم، پەنجەی خستۆتە سەر )٢٢( رەگەز و توخمی هاوبەش كە 

لە زۆربەی پێناسەكاندا دووبارە بوونەتەوە. توندوتیژی و زەبروزەنگ  

ئشمیددا  خشتەكەی  لە  دووبارەبووەتەوە،   %٥,٨٣ رێژەی  بە  كە 

بە  بە ٥١%  تۆقاندن  و  بە٦٥% و ترس  پاڵنەری سیاسی  جێیگرتووە. 

.)schmidt(6:1988-5( .پلەی دوای یەكدێن

پێناسەیەكی  هاوبەشانە،  توخمە  ئەو  گونجاندنی  لەپاڵیەك  بە  ئشمید 

پێناسەكەی  بە گوێرەی  بەردەست.  تیرۆریزم خستۆتە  لە  باسی  شایانی 

دروستكردنی  بۆ  تۆقێنەرانەیە  دیاردەیەكی  شێوازو  »تیرۆریزم،  ئشمید، 

ترس لە رێگەی پیادەكردنی رەفتاری توندوتیژانەی بەردەوام و دووبارە كە 

بەهۆكارگەلی سیاسی، تاوانكاری یان تاكەكەسیانە، لەالیەن یاریكەرانی 

نێودەوڵەتی، گروپەكان یان كەسانی نادیار )یان نیمچە نادیار(ەوە سودی 

لێوەردەگیردرێت و تیایدا ئامانجە راستەوخۆ یان خێراكانی توندوتیژی، 

تیایدا  كە  تیرۆر  پێچەوانەی  بە  نین«.  مەبەستدار  و  ئامانجی سەرەكی 

دەستی  قوربانیانی سەرەكیی  ئامانجی سەرەكییە،  راستەوخۆ،  ئامانجی 

توندوتیژی، زیاتر بە رێكەوت )ئامانجە بەردەستەكان(، یان هەڵبژاردنی 

بە شێوەی ئامانجی بنەڕەتیانە لە نێو كۆمەڵێك یان دەستەیەك ئامانج، 

هەڵدەبژێردرێن و وەكو ئامڕازی پەیامگەیاندن بۆ گەیشنت بە ئامانجی 

.)schmidt(2:1988( .كۆتایی سودیان لێوەردەگیردرێت
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ئشمید هەنگاوی تیرۆریستی لە هەنگاوی توندوتیژانە جیادەكاتەوە. 

بە بڕوای ئەو هەنگاوی توندوتیژانە، بكوژو كوژراو یان لێدەر و لێدراو 

لە سێ قۆناغدا  تیرۆریستی  بەرامبەر هەنگاوی  لە  لە خۆ دەگرێت. 

ئەنجامدەدرێت كە لەهەنگاوی یەكەمدا، توندوتیژانە و لە هەنگاوی 

توندوتیژیی  پەیامی  كە  ئەنجامدەدرێت،  تۆقاندن  و  ترس  دواتر 

دەگەیەنێت. ئشمید هەروەها ئامانجی كاری توندوتیژی و تیرۆریزم 

قوربانی  تیرۆریستیدا  لە كوشتنێكی  ئەو  بڕوای  بە  نازانێت.  بەشتێك 

قوربانییەكە   خودی  چونكە  بگۆڕدرێت،  دەتوانێت  سادەیی  بە 

رای  بەسەر  قوربانییەكە  كوژرانی  كاریگەریی  بەڵكو  نییە،  گرنگ 

نێوان  لە  جیاوازی  دەبێت  بەمپێیە  كۆتاییە.  ئامانجی  گشتیدا 

بكەیین.  تیرۆریستیانە  كردەیەكی  لەگەڵ  توندوتیژانە  كردەیەكی 

.)schmidt(9:1993-11(

٣-٨-تیرۆریزمی نانێودەوڵەتی )تاكانە( 
پێچەوانەی  رووی  نانێودەوڵەتی  یان  كەسی،  تاكە  تیرۆریزمی 

تیرۆریزمی نێودەوڵەتییە و ماهیەتێكی دژە نێودەوڵەتی هەیە، بۆیە 

لەبەرئەوەیە   ،.),151:1990laquer( وێرانكارانەیە.  هەوڵدانێكی 

تیرۆریزمی  دەوترێت  تیرۆریزمە  بەوجۆرە  گشتی  شێوەیەكی  بە 

ئاژاوەگێڕانە. مەبەست لە تیرۆریزمی تاكە كەسی )تاكانە(، ئەوجۆرە 

تاكە  بەشێوەیەكی  )چ  دیاریكراو  كەسانێكی  كە  هەنگاوانەن  كارو 

سیستمی  لەبەرامبەر  رێكخراو(  كۆمەڵێكی  شێوەی  بە  چ  و  كەسی 

هەندێك  ئەنجامیدەدەن.  دیاریكراو  نێودەوڵەتێكی  یان  حكومەتی 

دەستەواژەی »تیرۆریزمی لە خوارەوە«و هەندێكی دیكە دەستەواژەی 

»تیرۆریزمی سپی« بۆ ئەوجۆرە تیرۆریزمە بەكاردەهێنن. )سەفا تاج، 

بەردەوام  بەرفراوان،  تایبەمتەندیێكی  تیرۆریزمە  ئەوجۆرە   .١٣٨١:٦١

و فرەشێواز و فرەئامڕازی هەیە، كە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لەم 
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سارد  شەڕی  دوای  لەسەردەمی  و  باس  جێی  بۆتە  دەی��ەدا  چەند 

وەكو مەترسییەك بۆئاشتی و ئۆقرەیی نێودەوڵەتی سەری هەڵداوە، 

هەمان ئەوجۆرەی تیرۆریزمە. 

ترادسیۆنی  شێوەیەكی  بە  رۆژئاواییەكان  كە  كاتێكدا  لە  باسە  جێی 

واڵتانی  دەزانی،  گەورە  مەترسیەكی  بە  نانێودەوڵەتییان  تیرۆریزمی 

دیكەیان  پێناسەیەكی  سارد  شەڕی  لەسەردەمی  سێیەم  جیهانی 

بە  كەسییان  تاكە  تیرۆریزمی  ناپابەندەكان  دەوڵەتە  هەبوو.  بۆی 

كارێكی سەرچاڵنە و بچوك دەزانی كە تاكەكان یان گروپێك لە تاكە 

دیاریكراوەكان بۆ گەیشنت بە ئامانجە خۆخواز و بەرژەوەندیخوازەكان 

بەبێ   .).)shukri)37:1991( ئەنجامیاندەدا.  تاوانبارانە  زیاتر  و 

و  ئەنجامدەران  پاڵنەری  و  پاڵنەر  و  ئامانجەكان  لەبەرچاوگرتنی 

نانێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  دەتوانرێت  نابەهادارانە  بەنیگایەكی 

بەشێوەیەكی بەرفراوان و ناهاوشێوە بدرێتە قەڵەم كە لە سەرێكەوە 

ئازادیبەخشەكانی  بزووتنەوە  وەكو  رەوایی  خاوەن  یاریكەرانێكی 

گروپانە  ئەو  دیكەشەوە  لەالیەكی  و  چارەنووس  مافی  خوازیاری 

هەیە كە لەكۆمەڵگایەكی مۆدێرن بۆگەیشنت بە ئامانجگەلی ناڕۆشن 

و خورافی، مرۆڤەكان دەكەنە قوربانی.

٦-٩- تیرۆریزمی نێودەوڵەتی
ناوەندگەلی لێكۆڵینەوە لە تیرۆریزم بە هۆی ناكامی لە خستنەڕووی 

تیرۆریزمی  لە  جێگیر  و  پایەدار  لێكۆڵینەوەیەكی  و  هەڵسەنگاندن 

توند  رەخنەی  رووب��ەڕوی  ئەخالقی،  حوكمدانی  و  نێودەوڵەتی 

»تیرۆریزمی  لە  تەنها  بەڵگەی جەختكردنەوەی  نیشانەو  بوونەتەوە. 

هەڵێنجانەكانی  لەسەرەوە«  »تیرۆریزم  بەرامبەر  لە  خوارەوە«  لە 

تا   ١٩٩٠ لە  نیشاندەدات  ئەوە  كە  )س��ی��ل��كsilke(-206:2004(ە 

باڵوكراوە  لە  نوسینەكان  سەدی  لە  دوو  لە  كەمرت  لە  تەنها   ١٩٩٩
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»تیرۆریزمی  بابەتی  لەسەر  تیرۆریزم  بە  پەیوەندار  شیكارییەكانی 

نانشند«  »چارلز  هەڵێنجەكانی  هەروەها  ب��ووە.  نێودەوڵەتی« 

زانستنامەی  الپەڕەی   ٧٦٨ لە  الپەڕە   ١٢ لە  تەنها  كە  نیشاندەدات 

نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  لە  باس  )١٩٩٧(دا  جیهانی  تیرۆریزمی 

 Quoted in(2006:55( كراوە  شێوەكانییەوە،  و  جۆر  هەموو  بە 

.)goodin

جێگای  كەمن.  بابەتەوە  ئەو  لەبارەی  ئەندازەیە  بەم  كتێبەكانیش 

لێكۆڵینەوە  بۆ نوسینی ئەم وتارە  لە حەوت كتێب كە  سەرسوڕمانە كە 

)Godin,2006و  كتێبدا   دوو  لە  تەنها  بۆكراوە،  خوێندنەوەیان  و 

)Grosscup,2006( بە قووڵی باسیان لە تیرۆریزمی نێودەوڵەتی كردووە. 

رشۆڤەكارانی بواری تیرۆریزم، تەنانەت كاتێك قبوڵیشی دەكەن كە بەپێی 

پێناسە دەوڵەتەكان بۆی هەیە دەرگیری تیرۆری سیاسی بنب، پێیان باشرتە 

خۆ لە باسكردنی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی ببوێرن و پشتگوێی بخەن.

دژی  هەمیشە  دەوڵەتەكان  كە  گریامنەی  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

ئارامی كۆمەاڵیەتی  نێودەوڵەتی و داكۆكیكاری ئاشتی و  تیرۆریزمی 

بن، نادروستە، چونكە دەوڵەتەكان ئەوەی كە لەڕوانگەی سیاسی بە 

بەرژەوەندی بزانن، بەپێی پێویست بۆ دروستكردنی نەزم و ئەمنیەتی 

هەروەها  دەك��ەن.  تیرۆریستەكان  گروپە  لە  پشتیوانی  خۆیان 

یاریكەرە  لەسەر  تەنها  تیرۆریزم  شیكردنەوەی  سنورداركردنی 

هەڵسەنگاندنێكی  لە  بەربەست  مایەی  دەبێتە  نانێودەوڵەتیەكان 

دروست و واقیعیانە لە بارەی یاریكەرانی كاری تیرۆریستی، چونكە 

زۆرجار ئەوە بیندراوە كە حكومەتەكان بۆ داكۆكیكردن لە دەسەاڵتی 

.)Stoni,1988:8(سیاسیی خۆیان، سودیان لە تیرۆریزم وەرگرتووە

نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  تایبەتی  كۆمیتەی  راپۆرتی  یەكەمین  لە 

  )UN()GAoR,1973( یەكگرتەوەكان  نەتەوە  رێكخراوی  سەربە 

تیرۆریزمی نێودەوڵەتی ئاوا پێناسەكراوە:
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بە  و  ب��ەرف��راون  ئاستێكی  لە  كە  ترسخوڵقێن  توندوتیژیەكی 

سەرجەم  دژی  ئ��ام��رازەك��ان  پێشكەوتووترینی  بەكارهێنانی 

بەسەر  بااڵدەستی  بەمەبەستی  و  واڵتێك(  )یان  واڵتێك  هاواڵتیانی 

دەدرێت.  ئەنجام  ئەوان  نێوخۆیی  كاروباری  لە  دەستێوەردان  یان 

دژی  گەورەكان  دەوڵەتە  سەربازی  پەالماری  و  هێرش  هەروەها 

یان  پێشگرتن  هەنگاوی  بەناوی  كە  دەگرێتەوە  دیكە  دەوڵەتەكانی 

جیهانی  واڵتانی  خاكی  یەكپارچەیی  و  سەربەخۆیی  خۆپاراسنت، 

پێشێلدەكەن. سێیەم 

نێودەوڵەتی،  تیرۆریزمی  پێناسەی  بە  سەبارەت  )ماالنزاك(یش 

لە  دەوڵەتیك  كە  دەزانێت  تیرۆریستیانە  رەفتارە  و  كار  بەو  ئەوە 

روانگەی  لە  دەدات.  ئەنجامیان  خۆیدا  سنورەكانی  چوارچێوەی 

ئەوەوە، تیرۆریزمی دەوڵەتی لەماوەی نێوان دوو جەنگی جیهانی 

و بەر لە دەرچوونی جاڕنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان، لە خۆگری 

تیرۆرە سور و رەشەكان بوو كە رژێمە تۆتالیتێرەكان ئەنجامیاندەد

ا)Malanzak,1986:371(.. المبێرت لەو باوەڕەدایە كە تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی بریتییە لە ئەنجامدانی كاری توندوتیژیانەی ناڕەوا بە 

دەستی دەوڵەتێك و ئۆرگانە پێكهێنەرەكانی ئەو دەوڵەتە دەرهەق 

تایبەتی  بەشێكی  چ  و  خەڵكەكە  سەرجەمی  چ  )جا  هاواڵتییان 

نەتەوەیی( و  ئایینی  سیاسی،  دژبەرانی  كەمینەكان،  وەك  خەڵك 

بەپیادەكردنی  كە  داگیركراوەكان  سەرزەمینە  دانیشتوی  ی 

و  كوشنت  نایاسایی،  گرتنی  ئەشكەنجە،  وەك  ئامڕازگەلی  و  كردار 

بێسەروشوێنكردنی زۆرەملێیانەی دژبەرەكان یان تەنانەت خەڵكی 

لە  دێردێریان،   .)Lambert,1999:15( ئەنجامدەدرێت.  ئاسایی 

دوو  بە  دیاردەیە  ئەو  نێودەوڵەتیدا،  تیرۆریزمی  پۆلێنكردنێكی 

 )93-1984:91( دەك��ات.  داب��ەش  دەرەك��ی  و  ناوخۆیی  ج��ۆری 

دێردێریان
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بەرامبەر  )لە  ناوخۆیی  نێودەوڵەتی  ٦-٩-١-تیرۆریزمی 
هاواڵتییان(

لە روانگەی ئەلێكس ئشمیددا، تیرۆریزمی نێودەوڵەتی ناوخۆیی بە 

پێشینەیەكی  سیاسی  تیرۆریزمی  دیكەی  شێوەكانی  لەگەڵ  بەراورد 

گرنگرتین  بۆتە  بۆیە  و   (  )schmidt(171:1988( هەیە  درێژتری 

دەزگا  هەنگاوی  و  كار  دەڵێت  دێردێریان  لەوبارەیەوە.  سەرباس 

پیادەكردنی  چوارچێوەی  لە  دەوڵەتان  پۆلیسیەكانی  و  هەواڵگری 

ترس و تۆقاندنی توندوتیژانە و كوشتاری سیاسی بۆ بەركەناركردنی 

ناوخۆییە.  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  خۆی،  سیاسیەكانی  دژب��ەرە 

)دێردێریان،١٣٨٤:٩١(.

بەمشێوەیەی  ناوخۆیی  تیرۆریزمی  كە  لەوباوەرەیە  تاج  سەفا 

خوارەوە لەناو واڵتدا ئەنجامدەدرێت: )سەفا تاج، ١٣٨١:٦٣(.

قوربانییەكانی،  و  تیرۆریستییەكان  ك��ارە  لە  ب��ەش��دارب��ووان  أ- 

سەربەهەمان ئەو واڵتەن كە كاری تیرۆریستی تێدا ئەنجامدراوە؛

واڵتەكە  هەمان  بە  تایبەت  تیرۆریستیەكان  كارە  دەرەنجامی  ب- 

دەبێت؛

پ- بەشداربووەكان لە كاری تیرۆریستی لە سنورەكانی هەمان ئەو 

واڵتەدا ئامادەییان هەیە؛

ت- بەرنامەڕێژی و هەنگاوی چاالكینواندنی تیرۆریستی، لە نێو خاكی 

ئەنجامدەدرێت.  دەوڵەتەدا  ئەو  ناوچەیی  و  یاسایی  ژێردەسەاڵتی 

)سەفا تاج، ١٣٨١:٦٣(.

باسكرا،  لەسەرەوە  كە  بەوشێوەیەی  دەوڵەت  لەبەرئەوەی  بەمپێیە، 

روویداوە.  ناوخۆیی  دەوڵەتی  تیرۆریزمی  دەكات،  تیرۆریستی  كاری 

تیرۆریزمی دەوڵەتی ناوخۆیی بۆی هەیە دوو ئامانجی هەبێت:

أ- سەركوتكردنی خەڵك، دابڕاندنیان لە سیاسەتكردن یان نەرمكردنیان 

لە بواری سیاسیدا؛
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پشتیوانیكردنیان  بە  سەبارەت  خەڵكی  مەیلی  كەمكردنەوەی  ب- 

دیكە.  حكومەتییەكانی  دژە  یان  شۆڕشگێڕییەكان  بزوتنەوە  لە 

)هنێل،١٣٨٣:٢١٣(.

هەروەها سەبارەت بە رادەی دەستێوەردان و رۆڵی دەوڵەتەكان لە 

دەوڵەتی  تیرۆریزمی  هاواڵتیان،  بە  سەبارەت  تیرۆریستیەكان  كارە 

ناوخۆیی دەتوانێت بە دوو دەستە دابەش بكرێت:

تیرۆریزمدا  لەوجۆرەی  لەالیەن دەوڵەتەكان:  تیرۆریزمی ڕێكخراو  أ- 

دەوڵەتەكان لەپێناو بەرژەوەندیەكانی خۆیان بۆ پاراستنی ئۆقرەیی، 

دەست بۆ كاری تیرۆریستی دژی ناحەزە سیاسیەكانی خۆیان دەبەن، 

كە زیاتر كەسانی ناوخۆیین و لەو رێگەیە، ئەوكارانە بە رێنوێنی و 

مەبەستە  ئەو  هەمان  بۆ  كە  دەكەن  تایبەتییەكان  هێزە  رێكخستنی 

فەرەنسا،  ژاكوبنەكانی  هەنگاوی  دەتوانین  منونە،  بۆ  پێكهێندراون. 

لە  ستالین  تۆتالیتێری  حكومەتی   ،)١٩٣٣-١٩٤٥( ئەڵامنیا  نازیەكانی 

لەو  ئۆگەندا،  لە  ئەمین  عیدی  حكومەتی  هەروەها  ١٩٣٠و  دەیەی 

دەستەیە دابنێین. )sllan,42:1987(؛ 

تیرۆریزمێكی  جۆرە  ئەمە  دەوڵەت:  بەچاوپۆشیكردنی  تیرۆریزم  ب- 

داكۆكیكردن  بۆ  تیرۆریستیەكان  گروپە  تیایدا  كە  نێودەوڵەتییە 

لەوحاڵەتەدا  كە  روونە  دەچن.  حكومەتەوە  بەهانای  سیستم  لە 

دەدات.  هانیشیان  بەڵكو  نابێت،  ئەوان  دژی  هەر  نەك  حكومەت 

.)weingberg(72:1989(

كوشتارە  و  هەنگاو  بە  ئاماژە  دەتوانین  لەوبارەیە  منونە  باشرتین 

لە الیەن  كە  بكەین  كۆلۆمبیا  گواتیامالو  ئەلسلڤادۆر،  خوێناویەكانی 

ترساندنی  بۆ  و  لێدەكرا  داكۆكیان  و  پشتیوانی  دەوڵەتەوە  سوپاو 

و  شۆڕشگێڕەكان  و  دژب��ەران  سەركوتكردنی  و  ئاسایی  خەڵكی 

رازیكردنی حكومەت دەستیان بەو كارانە دەكرد.

بەر لەوە، بە پێی مافە نێودەوڵەتییە ترادسیۆنیەكان، دەستی واڵتان 
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كۆمەڵگەی  و  بوو  كراوە  نێوخۆییەكاندا  كاروبارە  هەڵسوڕاندنی  لە 

جیهانی نەیدەتوانی دەستوەردان لە بەڕێوەبردنی كارو بارە سیاسییە 

جیهانی  دووەمی  جەنگی  دوای  بەاڵم  بكات،  واڵتان  نێوخۆییەكانی 

مافەكانی  هۆشیاریی  و  رێنوێنی  باڵوكردنەوەی  و  هاتنەئارا  بە 

خرایە  دەوڵەتەكان  رەهای  حوكمڕانێتیی  مێژوویی  بنەمای  مرۆڤ، 

و  ماف  لەبەرچاوگرتنی  بە  پابەندكران  دەوڵەتەكان  و  چاودێری  ژیر 

ئازادییەكانی هاواڵتییان. )كاسسە،١٣٧٠:١٤(.

بەردەوامی  چاالكیی  و  هەوڵ  بە  رابردوودا  ساڵی  دە  لە  رەوتە  ئەو 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان و هەروەها رێكخراوە ناوچەییەكان 

لە  رێزگرتن  كۆنی  بنەمای  مرۆڤدۆستانە،  دەستێوەردانی  ژێرناوی  لە 

كەس  زۆر  كە  پێچراوەتەوە،  دەوڵەتەكان  سەربەخۆیی  و  حاكمیەت 

ناوی  لەژیر  سااڵنێكە  و  دەیناسێت  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  وەكو 

پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ خراوەتەڕوو و كاری لەسەر كراوە.

٦-٩-٢- تیرۆریزمی نێودەوڵەتی دەرەكی )لە بەرامبەر دەوڵەتەكان(

تیرۆریزمی نێودەوڵەتی بە واتایەكی دیكەش بەكاردەهێندرێت. لەو 

واتایەیدا، تیرۆریزمی نێودەوڵەتی كە دەكرێت پاشگری نێودەوڵەتیشی 

هاواڵتیانی  لەبەرامبەر  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  لە  تاكو  بخەینەسەر 

توندوتیژەكان  هەنگاوە  چاودێریكەری  جیابكرێتەوە،  نێوخۆیی 

نێوخۆیی  كاروباری  لە  زلهێزە  دەوڵەتانی  دەستتێوەردانەكانی  و 

گروپە  پشتیوانیی  بە  نهێنی  شێوەیەكی  بە  كە  زلهێزەكان  دەوڵەتە 

لە  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  یان  دەوڵەتانە  ئەو  دژەكانی  تیرۆریستییە 

واتایەكی  بە  ئەنجامدەدرێت.  سەربازییەوە  دەستێوەردانی  رێی 

لە  دەوڵەتەكان  ناڕاستەوخۆی  یان  راستەوخۆ  پشتیوانیكردنی  دیكە، 

ئەو  دارایی  دابینكردنی  بەشێوەی  )دەكرێت  تیرۆریستەكان  گروپە 

پشتیوانیكردنی  یان  ئەندامەكانیان  راهێنانی  و  پەنادان  یان  گروپانە 

دەوڵەتەكان  كەموزۆر  دەرەكییە.  تیرۆریزمی  بێت(،  دیپلۆماسی 
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تیرۆریزمی  لەوجۆرەی  سود  خۆیان  ئامانجەكانی  بە  بۆگەیشنت 

نێودەوڵەتی وەردەگرن، بەاڵم بە هۆی فرەواتایی نێگەتیفی ئەوجۆرە 

دەكەن.  تاوانبار  پێیەوە  پەیوەندی  هەبوونی  بە  یەكدی  تیرۆریزمە، 

)دێردێریان،١٣٨٤:٩٢-٩٣(.

شێوازی  بە  بێت  پەیوەست  تیرۆریزمە  ئ��ەوج��ۆرەی  دەك��رێ��ت 

بەكارهێندراو، دووجۆری هەبێت:

زەبروزەنگی  بەكارهێنانی  وات��ای  بە  س��ەرب��ازی،  تیرۆریزمی  أ- 

بەرامبەر  لە  واڵتێك  سەربازیەكانی  هێزە  الیەن  لە  تیرۆریستیانە 

ئامانجێكی بنەڕەتی لە هەبووندا ئامانجگیری كراوە؛

زەبروزەنگی  تیایدا،  كە  نێودەوڵەتیك  چاودێریی  ژێر  ب-تیرۆریزمی 

تیرۆریستی بەدەستی هێزە تیرۆریستیە جێگرەكان بەكاردەهێندرێت، 

پشتیواندا  نێودەوڵەتی  لەگەڵ  نهێنیان  پەیوەندیی  كە  هێزانەی  ئەو 

هەیە. ) هنێل،١٣٨٣:٢١٣-٢١٤(.

جەنگی  دوای  تیرۆریزم  ئەوجۆرەی  دەڵێت   )1987:235( الكوێر 

ئەمەریكای  مۆسكۆ  لەوكاتەدا  سەندو  ب��رەوی  جیهانی  دووەم��ی 

تۆمەتبار دەكرد كە دەستی لەو كارانەدا هەیە و ئەمەریكاییەكانیش 

لەبەرامبەردا سۆڤیەتیان بەپشتیوانیكەری تیرۆریزم دەزانی. لەدیدی 

بۆ  دەوڵەتەكان  هۆكاری  گرنگرتین   ،)27-white,1991:25( وایت  

سیاسەتی  تایبەتییەكانی  ئامانجە  دەستهێنانی  بە  یەك،  ئەوكارە، 

لە  و  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  ئاشتییانە  رێگەی  لە  دەرەوە 

تیرۆریزمی  بەكارهێنانی  دووەم،  و  دیكەیە  واڵتانی  بەرامبەر 

پێشخستنی  بۆ  كەممەترسییە  و  كەمخەرج  شێوازێكی  نێودەوڵەتی 

زۆربەی  منونە،  بۆ  ئامانجەكان.  بەدەستهێنانی  و  دەرەكی  سیاسەتی 

دەوڵەتەكان بۆ بە دەستهێنانی پێگەی دەسەاڵت و كاریگەرییان یان 

ئایدۆلۆژیەكان،  بزووتنەوە  لە  كاریگەریان  و  جێگیركردنی دەسەاڵت 
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كە  تیرۆریستانەیش  ئەو  هەروەها  دەكەن،  تیرۆریزم  لە  پشتیوانی 

ئەو  دەتوانن  لێدەكرێت،  داكۆكیان  حكومەتەكانەوە  الیەن  لە 

پەیوەندییەكان،  چۆڵ،  و  چەك  وەكو  بێنن  وەدەست  یارمەتییانە 

بەڵگەنامەی گەشت و پەناگەی هێمن و دوور لە مەترسی بۆ مەشق 

دەتوانن  دەوڵەتەكان  بەمشێوەیە  تیرۆریستیەكان.  كارە  راهێنانی  و 

نێودەوڵەتی  ئاستی  لە  ناوبانگییان  و  ناو  و  مەرشوعیەت  بێئەوەی 

تیرۆریستیەكان  كارە  نهێنیانە  ئاوەها  بەشێوەیەكی  بێتەسەر،  قسەی 

لە بواری دارایی دابین بكەن و پشتیوانی لە تیرۆریستەكان بكەن.

٦-١٠ - تیرۆریزمی نێودەوڵەتی؛
وتووێژی ئاكادیمیانە یان هەژموونی زلهێزەكان

هەروەك پێشرت باسكرا، ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەی تیرۆریزم لە بەشی 

تیرۆریزمی نێودەوڵەتیدا گرفتاری بۆشاییەكی تیۆری و الوازیی واتایی 

پێیان  لێكۆڵەران  و  رشۆڤەكار  زیاتر  و  دیاردەیە  لەو  تێگەیشتنە  و 

بزانین  دەبێت  بەاڵم  تیبپەڕن،  بابەتەدا  ئەو  بەسەر  بەسادەیی  باشە 

بۆچی؟ كێشەگەلێكی ئاشكراو لەهەمانكاتدا ئاڵۆز لەوبوارەدا هەیە. 

جاكسۆن دەڵێت: لە روانگەی سیاسی و میتۆدییەوە وادەردەكەوێت 

رۆژئاواییدا  دەوڵەتانی  بەرژەوەندیەكانی  بەالی  ناوەندگەلە  ئەو  كە 

.)Jackson, 2007:d( .دایدەشكێنن

یان  نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  شیكردنەوەی  ل��ە  خ��ۆب��واردن 

تیرۆریزمی  ه��ەروەك  ئەخالقیەوە  الیەنی  لە  مەحكومكردنی 

لە الیەن  تیرۆریزمی سیاسی  بەكارهێنانی  تایبەت  بە  نانێودەوڵەتی 

باڵوكردنەوەی  كۆڵۆنیالیزم؛  لەسەردەمی  رۆژئاواییەكان  دەوڵەتە 

جەنگی  لەسەردەمی  بۆمب  دانانەوەی  رێی  لە  تۆقاندن  و  ترس 

دژی  نەبەرد  دیكە،  رووب��ەڕوب��وون��ەوەی  و  جیهانی  دووەم��ی 
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جەنگی  ل��ەس��ەردەم��ی  ل��ەوان  پشتیوانی  ی��ان  س��ەره��ەڵ��دراوان 

نانێودەوڵەتییە  تیرۆریستییە  گروپە  لە  بەرچاو  پشتیوانیی  سارد، 

لە  ئازار  و  ئەشكەنجە  بەرفراوانی  پیادەكردنی  و  راستڕەوەكان 

چاودێران  لە  زۆرێك   ... و  تایبەت  تیرۆریستی  دژبە  پرۆسەگەلی 

بەرژەوەندیی  كە  بڕوایەی  ئەو  سەر  گەیاندۆتە  لێكۆڵەرانی  و 

هەم  نانێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  بواری  لە  رۆژئاوایی  دەوڵەتانی 

شێوازە  بە  دەرهەق  نەرمینواندن  جۆرێك  لەبەرئەوە  و  كارتێكەرە 

هەیە. دەوڵەت  پشتیوانیی  مایەی  تیرۆریزمی  تایبەتییەكانی 

بێسەروبەرەیی  نیشاندەری  لێكۆڵەران،  هەڵوێستەی  ئەم  هەروەها 

بێواتایی  و  چاونوقاندن  لە  جۆرێك  و  زانكۆیی  زانستی-  شێوازی 

و  الیەنگرانە  دەمارگیریی  جۆرێك  بڵێین  باشرت  خۆسەپێنەرانەیە، 

ئەوروپاتەوەرییە بەسەر یەكپارچەیی و ئەخالقیاتی زانستی.

لە  ناتوانن  دەوڵەتەكان  كە  پێامنوابیت  نابێت  دیكە،  الیەكی  لە 

كاری  بۆ  دەست  دیكە  واڵتانی  و  خۆیان  هاواڵتیانی  بەرامبەر 

پیاوانی  لەالیەن  بۆمب  دانانەوەی  بۆچی  ببەن؛  تیرۆریستی 

ناژمێردرێت،  تیرۆریستی  بەكاری  نێودەوڵەتی  پەردەی  پشتی 

كارێكی  نانێودەوڵەتی  كەسانی  الیەن  لە  هاوشێوەی  كاری  بەاڵم 

تیرۆریستییە؟

ماهیەت  پێوەری  لەسەر  تەنها  تیرۆریزم  كە  ئەوەی  قبوڵكردنی 

بكرێت  پێناسە  دیاریكراو  توندوتیژئامێزی  كارێكی  چۆنێتیی  و 

نادیدە  بكەرەكانی  گریامنەیی  یان  بانگەشەیی  رەواییبوونی  و 

لە  پاشهاتی جدی دەبێت. ئەو دەوڵەتانەی كە سود  بگیردرێن، زۆر 

تێدا  گومانی  هیچ  حكومەتداری،  شێوەیەكی  وەك  وەردەگرن  تیرۆر 

نییە رەواییان نییە.

ئەوجۆرە  بۆ  رێژەییگەراكان  بنەڕەتییەكانی  رەخنە  لە  یەكێك 

بەو  سیاسییە.  توندوتیژی  خودی  ماهیەتی  تیرۆریستیانە،  كارە 
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سیاسییە  ئامانجە  بە  بۆگەیشنت  دەوڵ��ەت  ئەگەرچی  كە  واتایەی 

خۆی  بەاڵم  تیرۆریستیانە،  كاری  بەر  دەباتە  پەنا  خۆی  فراوانەكانی 

دژبەرە  بۆ  ناونیشانێك  وەها  لەكاتێكدا  نازانێت،  تیرۆریست  بە 

)بە  كە  ئەوەی  لەگەڵ  بەكاردەهینێت.  خۆی  نانێودەوڵەتییەكانی 

دەربڕینی ژاك درێدا( دەستەواژەی تیرۆریزم تا ئەندازەیەكی زۆر لە 

)سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی تۆقێنەرانە( لە شۆڕشی فەرەنسا سەری 

یاسایی،  مۆنۆپۆلی  نێودەوڵەتی  كە  سەردەمەی  ئەو  واتە  هەڵداوە، 

درێژەی  دووفاقیەتە  ئەو  هەبووە،  توندوتیژانەی  كاروهەنگاوی 

 .)derrida,2003:103( .هەبووە

دەوڵەتیەكان،  نا  تیرۆریستە  راب��ردوودا  ساڵی   ١٥٠ لە  راستە  ئەوە 

هەبووە،  زۆری��ان  زیانێكی  و  كوشتووە  كەسیان  ه��ەزار  دەی��ان 

بۆمان  بخشێنین  دەوڵەتەكاندا  كارنامەی  بە  چاوێك  ئەگەر  بەاڵم 

دەردەكەوەێت كە هەندێك لە دەوڵەتەكان بە بەراورد لەگەڵ گروپە 

ئەنجامداوە.  زۆر  كارانەیان  ئەوجۆرە  نانێودەوڵەتی  تیرۆریستەكانی 

هۆ  دەوڵەتەكان  )كە  كۆمەڵكوژییەكان  لە  پارێزكارانە  هەڵێنجانێكی 

پاكتاوی  و  تاقەتپروكێن  قاتوقڕیی  و  برسیەتی  بوون(،  هۆكاری  و 

حكومەتەكان  كە  نیشاندەدات  ئ��ەوە   ... و  هاواڵتییان  رەگ��ەزی 

كەس  ملیۆن   ٢٠٠ تا   ١٧٠ مەرگی  بەرپرسیاری  بیستەمدا،  لەسەدەی 

.)Rummet 1994, see also goodin, 2006:62( .بوونە

تیرۆریستە  دەس��ت��ی  ب��ە  كەسێك  چ��ەن��د  كوشتنی  بێگومان 

هەموو  ئەو  و  وێرانكاری  و  مەرگ  بەرامبەر  لە  نانێودەوڵەتیەكان، 

دادەندرێت.  كەم  شتێكی  بە  دەوڵەتەكان،  بەرفراوانەی  پشێوییە 

راستەقینەیان  هەوڵێكی  تیرۆریزم،  لە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی 

تیرۆریزمی  پاشهاتەكانی  و  سرتاتیژ  پاڵنەر،  ماهیەت،  ناساندنی  بۆ 

نێودەوڵەتی ئەنجام نەداوە.
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سەرلەنوێ  پێویستبوونی  نێودەوڵەتی،  تیرۆریزمی  قبوڵكردنی  بە 

بە  پەیوەست  قبوڵكراوەكانی  سەرەتا  هەندێك  پێناسەكردنەوەی 

تیرۆریزم  كە  نییە  ئەوە  پرسەكە  منونە،  بۆ  پێشەوە.  دێتە  تیرۆریزم 

تەنها )چەكێكی بێتواناكان بێت(، بەڵكو هەروەها ئەوە راستیێكە كە 

هەیە  زیاتری  پاڵنەری  بێت،  بەهێزیش  هەرچەندە  دەوڵەتێك  هەر 

تیرۆردا  سیستمی  سایەی  ژێر  لە  دەسەاڵتدارێتی  پیادەكردنی  بۆ 

.)Goodin, 2006:52(

لە  زیاتر  زلهێزەكان،  رۆڵگێڕە  كە  نیشاندەدات  تیرۆریزم  مێژووی 

رۆڵگێرە، بێهێزەكان دەست بۆ ئەنجامدانی كاری تیرۆریستی دەبەن. 

تیرۆریزم  خەڵك،  كۆمەاڵنی  ب��اوەڕی  پێچەوانەی  بە  دی��ارە،  وەك 

ئاشتیشدا  سەردەمی  لە  بەڵكو  جەنگدا،  كاتی  لە  نەك  هەیە  بۆی 

بەكاربهێندرێت. بۆ منونە، كاتێك كە دەوڵەت ئامانجە مەدەنیەكانی، 

و  خەڵك  ترساندنی  بۆ  تەنها  نییە  سەربازیان  بەهای  و  گرنگی 

بەمەبەستی  گروپێك  )ترساندنی  دەكات  بۆمبباران  ملكەچكردنیان، 

هەمانشێوە  بە  دیكە(،  گروپێكی  لە  سیاسی  گۆڕانێكی  هێنانەئارای 

دژی تیرۆریزمیش كاتێك كە جیاوازیدانان لە نێوان بێتاوان و تاوانبار 

ناكام دەمێنێتەوە، بۆی هەیە بگۆڕێت بۆ تیرۆریست.

گروسكاپ یەكێك لەناودارترین لێكۆڵەرانی بواری تیرۆریزم لە كتێبە 

بەهێز  بەڵگەیەكی  سرتاتیژیك(،  )تیرۆری  خۆیدا  بەناوبانگەكەی 

كە  رووەوە  لەو  النیكەم  ئەو،  قسەی  بە  هەیە.  یەكالكەرەوەی  و 

ئامانجگرتنی  بە  یەكەم  پلەی  بە  بۆمبدانانەوانە،  لەوجۆرە  مەبەست 

ئیرادەی  و  ورە  سستكردنی  مەبەستی  بە  ئازاردانییان  و  هاواڵتیان 

نێودەوڵەتی  تیرۆریزمی  لە  جۆرێك  بە  ئەوە  دەكرێت  خۆڕاگرییان، 

.)Grosscup, 2009:24( ناوزەد بكەین

دانانەوەی  و  تیرۆر  بەر  پەنابردنە  پاساوەوە،  بەڵگەو  بە  گروسكاپ، 
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كۆڵۆنە  لە  زۆر  لە  م��ەدەن��ی  هاواڵتیانی  بەرامبەر  لە  بۆمب 

ئەوروپییەكان لە شەڕی ناوخۆی ئیسپانیا، لە شەڕی دووەمی جیهانی 

و دواتر بە شێوەیەكی تازە واتە )بۆمببارانی سرتاتیژی( لە زۆر شوێندا 

وەكو كۆریا، كامبۆج، ڤێتنام، لوبنان، چیچیان، كۆسۆڤۆ، ئەفغانستان، 

كە  نیشاندەدات  گروسكاپ  لەوە،  جگە  دەسەملێنێت.   ... و  عێراق 

پێچەوانەی  بە  یەكەم،   – سرتاتیژیك  بۆمببارانی  باوی  پاساوی  دوو 

هاواڵتیانی  سرتاتیژیكدا  بۆمببارانی  لە  نانێودەوڵەتی،  تیرۆریزمی 

ناكرێتە  بەرنامەڕێژكراو  و  هەڵسەنگێدراو  شێوەیەكی  بە  سڤیل 

دەكوژرێن،  سڤیل  خەڵكی  لە  زۆر  كەسانێكی  ئەگەر  دوو،  ئامانج، 

پاساوی  دوو   - نییە،  مەبەستدار  و  ئەنقەست  كارێكی  ئەوكارە 

.)Grosscup,2009:179( فریودەرانەو دوور لەراستین

بژاردەی سیاسی  وتاری  دەربارەی سرتاتیژیەتی  گروسكاپ هەروەها 

چوارچێوەی  و  قاڵب  لە  تیرۆریزم  كە  رۆژئ��اوا  سەربازییەكانی  و 

كایەیەكی  وەكو  و  دەشارنەوە  سرتاتیژیك  بۆمببارانی  گ��وزارەی 

گرنگی  باسێكی   ، روو  دەیخەنە  تیرۆریزم  دژە  جەنگی  قبوڵكراوی 

هەیە. ناوبراو نیشانیدەدات كە رووننەكردنەوەی چەمكی  )ئامانجی 

سەربازی( بە دروستی زیاتر بۆ شاردنەوەی ئەو راستیەیە كە ژێرخان 

و خەڵكی مەدەنی دەكرێنە ئامانجی هێرشەكان؛ و ئەو بانگەشەیەی 

پێشكەوتوەكانیان  چەكە  ئامانجگیریی  كارایی  و  هەستیاری  كە 

زیادەڕۆیانەیە  بانگەشەیەكی  زیاترە،  ئەوان  وێرانكاری  توانای  لە 

.)Grosscup,2009:179(

تایبەت  بە  بن،  تیرۆریست  دەتوانن  دەوڵەتەكانیش  كە  خاڵەی  ئەو 

ئێستادا كە كەم و زۆر هەموو دەوڵەتەكان  نێودەوڵەتیی  لە كەشی 

قبوڵكردووەو  تیرۆریزمیان  دژی  بەرەنگاربوونەوەی  پرەنسیپی 

ئامڕازی  وەك   – سرتاتیژیك  بۆمببارانی  نێویدا  لە   – سەربازی  هێزی 
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پاشهاتی  و  دەرەنجام  بەكاردەهێندرێت،  تیرۆریزم  دژایەتیكردنی 

تیۆری – ئەخالقی گرنگی هەیە. النیكەم، لێكۆڵەران دەبێت لە بارەی 

هەوڵدانی دەوڵەتەكان بۆ پێناسەكردنی تیرۆریزم بە شێوەی كۆن و 

باو كە دەستی ئەوان یان دارودەستەكانی ئەوان بۆ هەر هەنگاوێك 

هەڵوێستە  دەهێڵێتەوە،  كراوە  سرتاتیژیك(  بۆمببارانی  )لەنێویدا 

بكەن.

لە  تیرۆریزمە،  بواری  لێكۆڵەرانی  لە  دیكە  یەكێكی  نێسی،  گیوسپ 

تیرۆریزم(  دژی  نێونێودەوڵەتی  )هاوكاری  بەناوبانگەكەیدا  كتێبە 

هەڵدەداتەوە  سیام  و  شێوە  هەندێك  لەسەر  پ��ەردە   ،)٢٠٠٦(

و  ن��اڕەوا  بە  تیرۆریزم  لەالیەك  دەوڵەتەكان  سایەیاندا  لەژێر  كە 

لە  هەندێك  دەستی  دیكەش  لەالیەكی  و  رادەگەیەنن  قەدەغەكراو 

بەتێكۆشانی  تا  دەهێڵنەوە  كراوەیی  بە  نانێودەوڵەتیەكان  یاریكەرە 

رەوایەتی  ناسینی  هەڵسن.  توندوتیژئامێز  ئازادیبەخشانەی 

لە  یەكێك  ئازادیبەخشەكان،  بزووتنەوە  الی��ەن  لە  سەرهەڵدان 

پەیامنێكی  هێنانەدیی  رێگەی  سەر  سەرەكیەكانی  بەربەستە 

ئەو  بۆ  وەاڵمێكە  و  هەمەگیرە  تیرۆریزمی  دژە  هەمەالیەنی 

كاسرتۆ  دژبەرەكانی  تیرۆریستە  هەرگیز  ئەمەریكا  بۆچی  پرسیارەی 

.)Nesi,2006,78( بۆ دادگاییكردن ناگەڕێنێتەوە كوبا؟

رووی  لە  نێسی  كتێبەكەی  كە  بابەتەی  ئەو  گرنگرتین  لە  یەكێك 

بابەتە  ئەم  هەرچەندە  نێودەوڵەتی(یە،  )تیرۆریزمی  وەستاوە، 

لە  نەبووە.  كتێبەكە  نوسەری  تێڕوانینی  و  مەبەست  جێی  لەسەرەتا 

چەند بە شێكی كتێبەكەدا ئەوە نیشاندەدرێت كە چۆن دەوڵەتەكان 

سێستامتیك( )تیرۆریزمی  و  نێونێودەوڵەتی  ه��ەوڵ��دان��ی  ب��ە 

وەكو  راگ��ەی��ان��دووە  قەدەغەكراو  و  نایاسایی  جەنگدا  لە  ی��ان 
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جەنگی  هەردوو  كۆتایی  لە  لەبەرچاوگیراو  رێوشوێنی   و  هەنگاو 

دادگای  منونە،  بۆ   .)Pavst,2006,30( جیهانی  دووەمی  و  یەكەم 

ریسوا  نازیەكانی  تۆقێنەرەكانی  سیاسەتە  نۆرنبێرگ  نێونێودەوڵەتی 

ئاشكرایە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم   ،)Arnold,2009:177( كردووە 

دەكەن  پێناسە  شێوەیەك  بە  تیرۆریزم  هەمیشە  دەوڵەتەكان  كە 

بازنەی  ل��ەدەرەوەی  و  بگیردرێت  نادیدە  ئەوان  رەفتارەكانی  كە 

پەیامننامەكانی  جاڕنامەو  لە  كە  رێنوێنیانەی  و  رێوشوێن  ئەو 

هەروەها  نێسی،  كتێبەكەی  مبێننەوە.  نورساوون،  مرۆڤ  مەفەكانی 

دیاردەیەكی  هەرشتێك  لە  بەر  تیرۆریزم  كە  نیشاندەدات  ئەوەش 

دروستكراوی كۆمەاڵیەتی و سیاسییە كە بابەتی گفتوگۆ و باسكردنی 

نێوان یاریكەرە بە هێزەكانە لە كات و رەوشی دیاریكرا و بۆگەیشنت 

بە ئامانجگەلی تایبەت و دیاریكراو.

چوارچێوەی  لە  هەڵوێستەكان  گ���ەورەی  بەشێكی  كە  روون��ە 

بۆمببارانی  ئەشكەنجە،  بەكارهێنانی  وەكو  تیرۆریزم،  دژی  جەنگی 

رفاندنی  نایاساییەكان،  كوشتنە  عێراق،  و  ئەفغانستان  لە  سرتاتیژك 

گوانتانامۆ  زیندانی  وەكو  زیندانەكانی  هێشتنەوەی  و  كەسەكان 

تیرۆریزمی  تەك  لە  رەوا  بەرگریكردنی  تەگبیری  و  هەنگاو  بە   ... و 

نێودەوڵەتیدا دایدەنێن. ئەو هەنگاو و رەفتارانە، بوونەتە بیانوێك بۆ 

نانێودەوڵەتی، وەكو دانانەوەی  تیرۆریستیانەی  بەئەنجامدانی كاری 

بۆمب لە حەوتی ژوئیەی ٢٠٠٥ لە لەندەن.

 

سەرچاوە:

وەرزنامەی )اطالعات، سیاسی- اقتصادی(

ژمارە:ە٢٩٩بەهاری ٢٠١٥
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. رَسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرپۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنسپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرپۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللدۆرکهایم87

2016ئارام مەحموددریدا88

2016ماجد خەلیللیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرلینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرلینین912

2016پێشڕەو محەمەدترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەربێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤاپۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤاپۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمرۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەررۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالكریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنتۆتالیتاریزم1001
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