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  یی بجه ه گۆران هه... ی دانیمارک  که ر ئشه سه...  االسالمی} التحریرحزب{
  

کیش  یه ی ڕۆژئاوا و تاڕادهوپاور ئه ی وتانی زۆربه
م تازۆر  ریکاو ئوستورالیاش که مه دا و ئه نه که

،  وه ته  بوونه و گرفتی بگانه دووچاری کشه
تی  ۆژهه ڕندی وه ڕه ی که و وتانه تی ئه تایبه به

  . هنن  پکدهرچاو کی به یه تیدا ڕژه
و  رگای خۆیان بۆ ئه  ده م وتانه ی ئه وه پاش ئه
ری سیاسی یا  نابه ک په  ئاوکردتا وه میوانانه
وانیش  ئه، تیدا بژین  وه  ناوه ر بنه کارگه

 ر دوای جگیربوون وخۆ پکھنان ردا هه رامبه به له
  .  و وتانه بۆ ئه رئشه و سه ههاکش ردنی جۆره درووستک هوتن  که بی پاداشت له
ی  ونه له کان وه یی تووندڕه تایبه کانن به  ئیسالمیه وته  ڕه و کشانه ی ئه ی زۆربه رچاوه سه
  . ناکانی  وهاوشوه  قاعیده ر به سه کانی وته ڕه

ارکردنی سیاسی و ی ک  دۆخی ئارام ودیمکراتی وبواری ئاوه وتانه م ڕه ی ئه زۆربه
دا  و وتانه خۆیان له یان بۆ  ڕکخراوی تۆکمهو وه ته ندی خۆیان قۆستوه وه رژه به ریان له ماوه جه

ندن بۆ   نوهکان چاکترین  قوتابخانهوت و مزگه. کاندا نجه نو گه ت له تایبه به، پکھناوه
  . کردن شه خۆناساندن وگه

یاندنی   بۆ گه نگه بروزه وکردنی زه هی  په انه حزبم کانی ئه ته سه  خه کک له یه
و   ژیان و ئارامی ئه شوه لتوورو یاساو که  رچی ش هه سته به و مه بۆ ئه، کانیان یامه په

، ن نده له، درید  مهکانی رۆریستیه  ته ش کاره نمونه،   ژرپوه نه یخه  ده یه هه وتانه
، کی سویدی یه شه  قه ی کووشتن له شه هڕ هه،  ندا  هۆه رۆرکردنی ڤان کۆخ له هت

  .   بۆ عراق وروپاوه وتانی ئه  رۆسیست له ناردنی ته، مریکا کانی وتی ئه رۆریستیه ته کاره
 وتی  له حزبی تحریری ئیسالمی یه، ر سه مه  بخهتیشکی  کمه ره ی گه وتانه ڕهو کک له یه

 دروستکردووه و  تداران سه دهنی بۆ ز همکی  یه رئشه  ڕاستی سه  به که، دانیمارک
  .  که  همنی وتهئارامی وترسی بۆ ی مه مایه ته بووه

رکارکی  لی هه،  داوه نجام نه رۆریستی ئه  ئاشکرا کاری ته  تا ئستا به م حیزبه  ئه ڕاسته
گیری  ڕوونی خۆشحای و پشت بی دوودی به مان به ئه، ک ڕوویدابت الیه ر  هه رۆریستی له ته

ن بۆ  ده  هانده نجانی بگانه گهوام  رده  به مه ورای ئه.  ربیوه  ده و کارانه خۆیان بۆ ئه
  . فغانستان  عراق و ئه له} جیھاد دژی کافران { شداریکردن له هب
  . م  بکه م حیزبه کی ئه یه ک پناسه یه کورته خوازم به  ده وه که قوویی باسه ی بچمه وه ر له به

کی   قازیه ن  الیه قودس له  ی ڕابردوودا له ده  سه ی1953سای   ئیسالمی لهتحریریحیزبی 
  . زراندن  دامه هاته}تقی الدین النبھانی{  نوی رعی به شه

تکی ئیسالمی  وه  پکھنانی ده م حیزبه ئه یام وئامانجی ت وپه ستراتیج و سیاسه
 بۆ  ته الفه می خه ی سیسته وه ڕانه  گهبژموونتر یا ڕ، ت الفه خه مای ر بنه سه  له ریه رتاسه سه

داو 1924 سای  ت له الفه سی دووا حوکمی خه ره و پاش هه  بۆ چوونی ئه  به چونکه. ئیسالم
  رتووهوتی گ ی چه ئیسالم ڕگه، بدول حمید ی عوسمانی سوتان عه لیفه نو چوونی دووا خه له

ترسی و  و مه ربازبوون له ریش بۆ ده سه نھا چاره ته ،گرت ده نگاو هه گهدر  و هه ره و به
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 خون ڕشتن بھانی  نهش سته به و مه شتن به بۆ گه،  بۆ ئیسالم ته الفه ی خه وه ڕانه  گه یرانه قه
   . زانت وا ده ڕه  بهنگ بروزه و زه
کان  ئیسالمیه  ته م حکومه رجه سه[ بژێ  ده}تی ئیسالمی سایه که{ نوی کتبیکیدا به تا له وه ئه

کو   به ستاوه وه  نه وه ر به هه] 31 ڕه الپه. کانیان بکوژرن رۆکه  سه رعین پویسته ناشه
 سک بمرت رکه هه[بژت  ده وه و ڕووه له،  موو موسومانانی کردووه کفیری هه ته
ستی مردنی  به  مه]31 ڕه الپه. مرت جاهیلی ده به. بت ردندا نه  گه له}  یعه به{یمانداری په

 ئیسالم مردبت ڕۆحی  ر له س به رکه و هه  بۆچوونی ئه  به جونکه،  کافری  به جاهیلیش مردنه
  . شت شادنابت هه به به
  .   مردبت و بمرت کافره وه ه1924 دووای  س له رکه  هه واته که
  نکهدات چو م ده ه قه  گوناهبار له م موسمانان به رجه  سهد کی دیکه یه بگه  له
ی  وه موو موسمانان زۆر گوناهبارن به هه{.  تداکردووه الفه ی خه وه رانه  گه میان له رخه مته که

چت   پده} 3 ڕه الپه.  کردووه ک بۆ موسومانان نه یه لیفه ستنیشانکردنی خه  دهکاریان بۆ
م  ری ئه کهر و داکۆکی   خۆی داهنه ی خۆی بت چونکه ر خود ش هه لیفه  خه ستی له به مه

  .  یه نتیکه  عه بیرۆکه
و حکمی کفر   کافرهژین هی  تیدا دهی یارهیدو   ئه[بژت هدا د کی دیکه یه بگه  لهیاخود
ت  ریعه حکامی شه ئه وتانی ئیسالمدا   وتک له هیج مۆداله ڕۆژی ئه له، کات ج ده جبه
 ی موسمانن که رچی دانیشتوانه گه ئه هیاری کافریدمووی   هه وه ر ئه به له، ج ناهنرت به
  ]. 32 ڕه الپه
 زراندن  دامه ته یه ت نه الفه تا خه{ت  ده  که یه شه و به  ئهتر ره مه یروسه مووی سه هه له
سی دووا  ره  پاش هه لهو  ی ئه واته  به}17 ڕه الپه. ن که ر موسومانان نوژ نه سه  له که ره گه
م  ر له شی هه ده.  بوڵ نیه و قه فیۆ داوه  کاتی به  نوژی کردووهچی ی عوسمانی هه لیفه خه

ربی  ڕ سه ک مه  ئیمامییان وه114}زائیر  جه ی انقازی ئیسالمی له جبھه { بت که وه شه ڕوانگه
 ی وانه  پچه واو به ش ته وسته م هه ئه. ینیان کردبوو ی پش نوژی هه وه ر ئه به تانھا له

 . ]........  ی ئاینه که نوژ کۆه[ت  ده  که  یه وه ر ه امبهی ی په که ووته
و ڕکخراوو  بنکهندک وتی ئیسالمیدا  بی و هه ره ی وتانی عه  زۆربه  له م حیزبه ئه
ندین وتانی   چه هاوکات له. ن که  کارده نھنی به ک  یه  که تاڕادهیه وداریان هه هه
  .   زراندووه رفراوانیان دامه بهو  وروپیشدا ڕکخراوی تۆکمه ئه

 فی له سه کاندا بیه ره  عه  وته  له م حیزبه کانی ئه مۆی پکھنانی لقه رو داینه بزونه
و  ی له م حیزبه ی ئه  بناغهر وبه مه  له ساڵ20   پتر له  که هکر ر به سوری عومه وی وتووندڕه
  . دا دانا وتانه
  ره  ئنگلته شتاکاندا له تای هه ره  سه ریکی سیاسی له نابه  پهک وهکری  ر به ی عومه وه پاش ئه

   وته ی حیزبی تحریر له وه  کارکردن بۆ بوبوونه وته وجا که ئه، ستپکرد ژیانی نوی ده
  سانه،  رایه  ئینگلته  له و حیزبه هزترین لقی ئه مۆدا به ڕۆژی ئه له. کاندا وروپیه ئه
کانیاندا   کۆنفراسه کک له یه له. ، ن ده گرێ ده ن نده  له ۆیان لهئاشکرا کۆنفراسی خ به

 ئیسالم  بته ر نه خۆگه،  کردبوو و وته ئه شاژنی   بهش یاری ئیسالمبوونیان پشکهپشن
   وایه وه ک ئه وه،   جاریه پ گاته یره کی سه ڕستی داوایه به. بدات}  جزیه{ری  سه  له که ره گه

ر  خۆ گه،  کریستیان  بکات ببته  شای سعودیه یان یا ڤاتیکان داوا لهپارتکی کریست
  .  بدات فدیه، زا جه،  رامه  غه کرد پویسته واینه
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  حرکه{ هناو  و حیزبه وازی له1996سای  کری له ر به  عومه یه ی شایانی ئاماژه وه ئه
وام  رده  وبه وتربووه  تووندڕهویست و بۆچوون و ئایدیای ک هه ل وه، زراند ی دامه}المھاجرین

رکوێ   هه  لهن بکه}  کافران به دژجیھاد {لهداری کش پ  کهکات مانان دهم موسو رجه  سه داوا له
  . جیھاندا  له ه}موجاهد{زنترین  کنی مه بنالدنیش له، ن هه
ی ڕۆحی کخراوکک ڕ  نه کی سیاسیه یه حیزبی تحریر کتله وت که رده یدا ده که  ناوه ک له وه

،  سیاسیکردنی ستراتیجیانه ی به ته ئاراس کانیان به نگاوه  هه واته که، یاعلمی یاخرخوازی
ر شوازی  سه ری له رتاسه تکی ئیسالمی سه وه زراندنی ده کنیان یانی دامه ستراتیجیش له

 وه و رنهنایشا  بۆیه ، کن یه مکی دژ به ت دوو چه الفه ت و خه  دیموکراتیه دیاره، ت الفه خه
  . نن یه گه  ڕادهکان  ئینسانیه له سه تی خۆیان بۆ دیمکراتی و مافی مرۆڤ و مه  دژایه  ڕاشکاوانه

کانی   ئیسالمیه وته ڵ حیزب و ڕه گه له  وه کانیه ت و بۆچوونه ی سیاسه  ڕوو  له م حیزبه ر ئه گه
ل .  نکی دیکه ر الیه  هه ک له وه   نزیکتره وه کانه  ئیخوانه بینین له ده، ین راوردبکه دا به دیکه
کان   ئیخوانه بۆ نمونه، بیت کادا نه ڵ ئیخوانه گه  ناکۆکیان له نت که یه  ناگه وه  ئه مه ئه
، ی دیموکراتی بوون وی پرۆسه و تکه یه ماندا بوونیان هه رله  په بیدا له ره زۆر وتی عه له
موویان  و هه کانه بیه ره  عه ته مان و حکومه له  ر هت و پ حریر دژی دیموکراتیه م حیزبی ته به
  . دات م ده ه قه رعی له  نا شه به

بی  ره تیش عه تایبه بن به ره ی عه وه ته  نه  له و حیزبه ندامانی ئه ی ئه  زۆربه ڕاسته
و  وه ته چاوکردنی نه ندام ب ڕه  ئه ببته   یه س بۆی هه مووکه  ههل، ستینی و لوبنانی له فه
کی  یه ژماره یانتوانیوه کاندا نه وروپیه  ئه  وته  تائستاله ی ئاشکرایه وه م ئه به. ز گه ره
نھا   ته وه بیه زهه ڕووی مه هاوکات له. یان که ندامی حیزبه ئه نه ب بکه ره  عه یره  غه رچاو له به
  .  ی تدا نیه سکی شیعه هیچ جۆرک که ندامن و به دا ئه و حیزبه ب له زهه  مه سانی سوونه که

،  یه غه ده رمی قه کی فه یه شوه کاندا به بی و ئیسالمیه ره  عه موو وته  هه حیزبی تحریر له
  . ن که  شوازی ئاشکرا کارده کاندا به وروپیه  ئه  وته ی له

  کان و گرفته کشه.....  دانمارک حیزبی تحریر له
  ی خوندنگاکاندا له زۆربه له،  تیدا چاالکن م حیزبه هی ئ و وتانه  له ککه  یهدانمارک

  .  یه ندامیان هه  تا زانکۆ جموجوڵ و ئه وه تاییه ره سه
  وه قه ترین ئه  گچکه تا له ره سه. ن که  کارده  همنانه نگر زۆر به ندام و الیه یداکردنی ئه بۆ په
   دت که که وره  گه قه وجا ئه ئه، دراوس خزم ر براده دۆست و   له  بریتیه که، ن که ستپده ده

 نو له  یه داهه  خوندنگاکه ش له رڕه رچی سه ش هه سته به م مه بۆ ئه.  یه خوندنگاکه
ش پرۆسسکی  مه ئه. ن که دا ده گه  لهیان  قسه و وه نه که ریان ده سه ی کاریاندان و به رنامه به

 و سکدا ئاکام ک که ته کانیان له هو رهه خۆ گه،  ت یه اک دووجار کۆتایی ن  یه  به دووروودرژه
ندک  هه له که ، و خوندکاره تیکردنی ئه و دژایهنارگرتن   که ونه که بوو ئیدی ده می نه رهه به

  .  شتووه و ئازاردان گه شه ڕه هه   بهتدا  حاه
 بۆ نو ستاون وه  نه وه کانه  مووسومانه نجه  گه ڕاکشانی ر به  هه و حیزبه ندامانی ئه ئه

-14ن  مه تی ته  تایبه کانیش هاوشتوه به  دانمارکیه نجه لیان بۆ گه بوکو په، یان که حیزبه
  و دانمارکیانه ل زۆرک له.  ست هناوه ده وتنیان تدا به رکه  سهیشک یه تا ڕاده و  ساڵ 15
و  بن مایاوایی له ناسن و کامتر ده ر دهر چاکت وروبه  ده  قۆناغک که نه گه ندا ده مه  ته  له که

  . ن که  ده حیزبه
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ازیان ل ند ساک و دووای چه کانیش له تیه  ڕۆژهه نجه  گه رچاو له کی به یه ت ژماره نانه ته
ڕووی  پاش وازهنان ڕووبه  یان زۆرک ل چونکه،   نیه ناییه و سا  بهل وازهنان وه. هناون
  .  وه بنه  ده شه ره و هه کشه

  یرک بووبه  بوو پاش قه و حیزبه رداری ئه ستبه ی ده  تیانه و ڕۆژهه له سان 23نگکی  گه 
ی بۆ  که  کریستیان قوره ل بوون به وه، ڕن  لیگه وه کۆی ببنه ی له و هیوایه کریستیان به

 پی به،  ڕاوه گه  هه ئاین دیش یانی له مورته. ندیان کرد ناوزه} د مورته{  به وه دهسترکر خه
  . ڕاندنه  م په سانه  که و جۆره ئانیش سزای ئه قور
ژی و   دانمارک ده  له بوو که وه  ڕزگارکرد ئه و سزایه ی له نجه و گه نھا شتک ئه ته

  .  یه ی دانمارکی هه شوناسنامه
کاندا   دانمارکیه  ڕۆژنامه کک له  یه ریدا هات له سه ی به ژه نگه تهو   دووای ئه نجه و گه ر ئه هه

ی  وه رله به، یات تیدا داوایان لده که،  وه کان بوکرده  موسومانه نجه وازکی بۆ گه بانگه
  .  وه نه قووی بیر بکه  به  دا چاک وایه و حیزبه ندام له  ئه ببنه
  کان دانی کشه رهه سه
ستی   ده وه وه  لهتدارانی دانمارک سه و ده م حیزبه ی نوان ئه یدابوونی کشه هتای پ ره سه

  ردا چاوی به ونده له، یانی کرد که ردانی سایده  ژۆرنالیستکی دانمارکی سه پکرد که
،  رعیه رککی شه  ئه که کووشتنی جووله[بژت   ده که. وت ربجاکش که کی سه یه بگه
  ]گات بیانکوژن ستتان پیانده رکوێ ده هه له

ندک  ن هه الیه وش له مان و له رله  په یشته تاگه، رمی میدیاکان تی گه  بابه  بووه مه ئیدی ئه
ر   بۆ سه یه شه ڕه  هه م حیزبه فتاری ئه ی ڕه وه به، کردنی کرا غه ده  داوای قه وه حیزبه

  .  که دیموکراسی وته
 دادگای  شته گه }واز بۆ هزری ڕاسستی نگه و به نده پوپاگه{ نوی  به یه له سه م مه دۆسییی ئه

  . رزی وت به
ویش   پش ئه کردنی حیزبی تحریر گرفتک هاته غه ده  داوای قه دا واته یه له سه م مه ل له

  وت که رکه بۆیان ده وه، ست کانی یاسابه  بگه ران پشتیان به دادوه.  ی یاساییه له سه مه
سکی   دژی که  له که ی کووشتنی جووله شه ڕه  هه چونکه، ن  بکه غه ده  قه م حیزبه ه ئناتوانن

ند مرۆڤک  ی مرۆڤک یا چه  ئاراسته شه ڕه کی دی کۆنکرت هه واتایه به،  کراوه دیاریکراو نه
  .  کراوه و نه کی ڕاسته یه وه ش یا به   نامه هب

  وه ن پۆلیسه الیه له] یفط عبدول لیفاد [رک دانما  له و حیزبه هاوکات لپرسراوی ئه
قکی   ده وه دا گووتی ئه که رسیڤی یرسیاری کووشتنی جوله له به. ڵ کرا گه ی له وه لپچینه
  تیش له تایبه به، ین  کاری پبکه رج نیه  و مه  دامانناوه که ر پیرۆزی قورئانه به  و له قورئانه
  . دانمارک

  .  البردنیا که ره ر ماپه سه له یان ته و ئایه ئه  و ڕووداوه ردوای ئه هه
  کان وامی کشه رده به

  : وه دا خۆی بینییه مانه  له که، کو زیادی کرد هات به کۆتایی نه وه کان به کشه
 ساڵ 23ن  مه ککیان ته یه،  هنابوو و حیزبه  وازیان له س که  دووکه ی کووشتن له شه ڕه هه} 1
ر   سه وه ڕابوویه و گه  دانمارکیه  ساڵ که29ن  مه  ته وی دیکه ئه،  پدام  پشتر ئاماژه که

  .  ئاینی کرستیان واته، یی پشوو که ئاینه
ک جارانی  روه ش هه وه له، یان ڕاپچی دادگاکرد که رپرسه ش دیسان به سته به م مه بۆ ئه

  .  وه ی بۆ دۆزیه هانه پشوو به
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ت  سه  ده نرت که یه گه ج ده دا به رجانه وو مه و هه نھا له ته { گووتی شانه ڕه م هه ڕ ئه مه له
  .  وه و ئرانی هنابوویه فگانستان وسعودیه ی ئه نمونه، بت وه ست ئیسالمه ده به
بوواری   له تکی چاالکه  ئافره که}ناهد ریازی{ تی ئرانی  ئافره  ژنه رگ له ی مه شه ڕه هه] 2

موو  کات و دژی هه ت ده  مافی ئافره  داکۆکی له اکانی دانمارکدا بورانه میدی تانداو له ئافره
  .   کۆیله کاته ت ده ئافره  که یه تانه ریعه ویاساو شه ئه
ی }ناسر قادر{ مانی دانمارک رله ندام په دارو ئه تمه رو سیاسه  دژی نووسه شه ڕه هه] 3
  . ک سوری ه چه ره به
  ی که تیانه  ڕۆژهه  وخوندکاره هی کووشتن ل شه ره  و ههیکردنت ت کردن وسووکایه حه ناڕه] 4

  م سکایانه ی ئه زۆربه. ین نین ده  موته ی که وانه تی ئه تایبه به،    وه ژر ڕآفیانه ناچنه
  . تداران سه  ده نرانه یه گه   وه ی خوندنگاکانه ی ئیداره ڕگه  لهکن پۆلیس تۆمارکراون یا له
م  که،  ره سه کاندا تیشکیان له  سیاسیه نده میدیاو نوه وام له رده  به م کشانه ر ئه هس ر له هه
مووی   هه که، بت وانی تدا نه ڕئه مه واکی له کاندا هه  ڕۆژنامه کک له یه  له یه  هه فته هه

 ن الیه  له ندین جاری دیکه  چهش ربۆیه هه. ن که کانیان ده  نایاسایه  کاره باس له
کردنیان  غه ده  داوای قه وه سانی سیاسیه مانتارو که رله کانی مافی مرۆڤ و په ڕکخراوه

یی  کراوه شیان به که لی دۆسیه وه، کراون  نه غه ده رمی قه فه ل تا ئستا به،  وه کرایه
  .  وه ته ماوه
  ادگا؟ د  نادرنهقادری ناهد ڕیازی و ناسر شه ڕه ر هه سه  بپرسن کوو له یه وانه له
فۆن  له  ته و به گووتووه  ناوی خۆی نه که سه و که فۆن بووه له ته ی ناهد به وه بژم ئه مدا ده وه له

، دژ تۆماربکرت  سکای له سکی دیارنیه  که واته که.  ڵ کردووه گه ی له  نھنی قسه یکی ژماره
  . ی کردبت شه هر  هه وه وانه نوی ئه سک به  که  که ش حاشای کردووه که حیزبه

جیان  ی ناشیرین ونابه  ووته وه ره ده  له و حیزبه ربه نجکی سه ند گه  چهناسریشداتی  حاه له
 تی ریعه  شه دژی کات که مانکی دیموکراتیدا کارده رله  په بۆچی له که،  کارهناوه دژی به له

ناوبردن زۆرگرنگی  گر مندال و ئاژاوه ی به سانه وکه  ئه خۆیناسرخودی .  ئیسالمه
  . دا نه که له سه مه به
ن  الیه  له م حیزبه  کردنی ئه غه ده ودان بۆ قه ی هه له سه مهم پدا  ک پشتر ئاماژه  وه
ر   مافی مرۆڤ هه له کانی پارزگاری نده دارو ناوه تمه  و سیاسهرمانتا رله ندک په هه
  یه وانه بژت له ده نکیا یه،   ئاراوه از هاته دیدی جیاو دا دوو نده م نوه له. وان بوو رده به
  . ن اشکرا کاربکهئ به ی وه کردنی زیانی زیاتربت له غه ده قه

نا بۆ کاری   په م حیزبه ندامانی ئه شی ئه  ده  که وه بیننه دا ده وه کردن له غه ده زیانی قه
بژن  هاوکات ده. تبت حمه زه کۆنترۆکردنیان  مه وده ئه که، رن رۆریستی به تووندووتیژی و ته

وانیش   ئه چونکه، ن بکر غه ده کانیش قه}  نوێ نازیه{بی  بکرن ده غه ده مان قه ر ئه گه
ر  سانی سه که. ن که و ده یه تی ڕاسیزم په می دیموکراسی وسیاسه ر سیسته ن بۆسه شه ڕه هه
رها ووتیان  ترسی بۆ سه ی مه مایه  ته بوه  نه م حیزبه دان تائستا ئه وبوایه  له م بۆچوونه به

  .  وه ته و ئاسایشی نه
ی وتانی   زۆربه  له م حیزبه ر ئه بژن گه م ده نی بۆچوونی دووه ردا خاوه رامبه به  له

 س که و ئازادی تاکه  و دیموکراسیکی زۆر موسومانن یه ڕژه  هاووتیان به که، ئیسالمیدا
 چۆن ئیدی،  و وتانه ر ئه بۆسه ترسیدارن  مه واته بن که غه ده قه،  یه متر بوونیان هه که
وت   ڕه و جۆره ودژ به لمانیه وتکی عه  ک دانمارک که ترسیدار نابن بۆ وتکی وه مه

  . ناگرن نی ده گای مه دیموکراسی و مافی تاک و کۆمه ڕز له  که یه وبۆچوونانه
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ترسیان  دا مه  ئاینده وا له نرت ئه  دانه  حیزبهم ر ئستا سنوورک بۆ ئه ن گه دیسان ده
تنیک و  موو ئه ژیانی هه وه لتووری پکه  کهری یاساو روه وشی همن و سه بت وڕه زیادده

  .  وه ژر پرسیاره  وته که ک ده ئاینزایه
و مشت   ئاکامی ئه له م حیزبه کانی ئه  سنووردارکردنی چاالکیه رپشکن له کان سه نهکۆموو

 دان  ڕگه رپشک کرد به کانی سه تیدا کۆموونه،  بیارک شته مانی وت گه رله دا په مانهو
  یه رکۆموونک بۆی هه  هه واته که. کانیان دانی چاالکیهنجام  بۆ ئه و حیزبه  بهدان یا نه

نگ و  یاخود ئاهه، کات یا کارئاسانیان بۆ نه،  م حیزبه ندامانی ئه  ئه داته  هۆڵ نه بۆنموونه
دا  و کۆکوونه کانی ئه نسیپه ڵ پره گه ت له وه رکه ر ده  گه وه شنته بوه کانیان پ هه وه کۆبوونه
  . کن یه دژ به

  ڕکخراوهوت وگرووپ و م ڕه رجه کو سه  به م حیزبه ر ئه ک هه ز نه بۆچوونی ئه به
ی ژیانی  یرازهمی دیموکراسی وتکدانی ش ر سیسته ترسیدارن بۆ سه کان مه ئیسالمیه

  .  م وتانه یی ئه وودهئاس
   تانه و میلله لتووری ئه  نرخیش بۆ ئاین وکه گرن نه  یاساوڕسا ده  ڕزله نه  مانه  ئه چونکه

و  ر به رانبه کداریشن به مه ئه   و نهژین  تیدا ده  کهنن داده
دا بۆیان  م وتانه ی له ک و مافانه ت و کۆمه خزمه

  وه تکه قیه هزروبۆچوون عه  به  به مانه ئه.  راوهرک به سته ده
زانن و   پیرۆزی ده تی و به  خۆیان بروایان پیه ن که که کارده
وست  ر ڕبازو هه هه. ن موو لی البده بهنین  ئاماده
ت  یاندنی سیاسه جگه  ڕگرو دژ بزانن بۆ به ستوورکیش به وده
کار   بهرۆریستی  و کاری تهنگ بروزه ن زه ئاماده، یان رنامه و به
شکی   به رۆریستی به ی ته وه وی و کرده  تووندڕه چونکه، بھنن

  وه ش کرده نمونه. زانن و تکتیکیان به رنامه  به گرنگ له
  .  هردام و تاد مسته ئهن و  نده دریدو له کانی مه رۆریستیه ته
تی و  نه ک دانمارکدا که  وتیکی وه  له م حیزبه ر ئه گه

،  سانی دیکه کهکفیری  ته، ک  خه  له شه ڕه هه،   ئیسالمیش تیدا حوکمانه و نه خۆیانه
  له ر گهی  ئه، ن که ب کانی دیکه  ئاینه تی به وکایهسو،  یاسا بزی به، رگ توای مه فه

دوای   ئنگلترا له ک چۆن له ز وه بۆچوونی ئه  به؟ن  چ بکهب  دهبت ان ههیت سه ده وتکدا
  . بکرن غه ده ش قه  لره ڕۆژک دت که، کران غه ده ن قه نده کانی له وه قینه ته

  
  ڵ حیزبی تحریر نیه گه نھا له کان ته ی دانمارکیه رئشه گرفت وسه

یان بۆ درووست  ش آشه وی دیکه سانی تووندڕه ن و که کو الیه به
   کهنسور عید مه  سهنوی  بهغریبی کی مه فیه له تا سه وه ئه. کردوون

ی  که وه قینه  ته هۆی ئاشکرابوونی ڕۆی له بهی خۆیدا که  وته له
 مافی  لره،  ره سه دانی له سداره  حوکمی له2003راکیشی سای  مه
ستی  دا ده وه  پای ئه چی له که. ژی ده  و ئاسووده ریان پداوه نابه په

، کانی و هاوشوه ک بۆ قاعیده ی کۆمه وه  خرکردنه هوان له. ج  کاری نا یاسایی و نابه ته داوه
 دژی ررۆریستی له نجامدانی کاری ته کان بۆ ئه  موسومانه نجه  و هاندانی گه نده پوپاگه

 هزی  شداربوونی له  دانمارک بۆهۆی به گرتن له خنه ڕه. ن رکوێ هه هه له  کان مریکیه ئه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 12-12-2005 23:59 

7 

 }و دی ڤی دی  سی دی{و فرۆشتنی وه شینهخ مارکردن و بهۆدوواتریش ت. یماندا هاوپه
  . ی}جیھاد{

رج  مه   له  بئاگایه نده وه ئه، ژی ده}  شاری بی ساحب له{ نی زانت کورد واته  واده م مرۆڤه ئه
د  ند سه چهزووی خۆی   ئاره  به چووه،  م وتانه  له}سی دی {فرۆشتنی ویاسای دوونیای چاپ

ی ئیرهاب و گۆرانی  کانی دیکه کانی بن الدن و شخه  ووته  به} و دی ڤی  سی دی{ک یه دانه
م  رده به لهوت و  مزگه له  خۆیربۆ هه اتریشدو.  وه ته ردووهئیرهاب پرکر بۆ  ماسی هانده حه

  . کاندا فرۆشتوونی  گشتیه رکیت و شونهمار سوپه
  دادگاو ته  دراوهابیکردن بۆ کاری ئیره نده تی پروپاگه  تۆمه ی هاوکات به م کاره ر ئه سه له
کرت  ڕوان ده ن چاوه که ده کان باسی لوه ی ڕۆژنامه وپیه به، درت  سزاده م نزیکانه به
ی   پاش کۆتایی واده یه ش هه وه نگۆی ئه ده.  وه  ساڵ حوکمی زیندانی بۆ ببنه5-4نوان  له

  . ی بۆ بگۆڕن که سداره هرجک سزای ل مه به،  وه ی بکرته که ی وته وانه ی ڕه که زیندانیه
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