لێپررساوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا

سەرپەرشتیارانی پرۆژەی چاپكردنی كتێب
د .لوقامن رەئوف

ئەرسەالن حەسەن

باوان عومەر

بابان ئهنوهر

باوەڕدارە تیرۆریستەكە
ئەبوبەكر بەغدادی كەسێكی گۆشەگیرو داخراو ،چۆن
هۆگری ئایین و تۆپی پێ بووە؟

ویلیام مكانتس
وەرگێڕانی :سۆران عەلی

2016
1

خاوەن ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا
لێپرسراوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
زنجیرە ()128

ناوی كتێب :باوەڕدارە تیرۆریستەكە
بابەت :ئیسالمی سیاسی
ناوی نووسەر :ویلیام مكانتس
وەرگێڕانی :سۆران عەلی
دیزاینی بەرگ :ئومێد محەمەد
دیزاینی ناوەوە :ئاراس شەریف
هەڵەچن :نیاز کەمال -کەیوان عومەر
تیراژ 500 :دانە
ساڵی چاپ2016 :
چاپ :چاپخانەی دلێر
نرخ 1500 :دینار
لەباڵوکراوەکانی :دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

www.ideafoundation.co
info@ideafoundation.co
idea@ideafoundation.co
www.facebook.com/dezgai.idea
لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی كتێبخانە گشتییەكان
ژمارەی سپاردن ()1398ی ساڵی 2016ی پێدراوە

2

باوەڕدارە تیرۆریستەكە
ئەبوبەكر بەغدادی ،كەسێكی گۆشەگیرو داخراو،
چۆن هۆگری ئایین و تۆپی پێ بووە؟

ویلیام مكانتس
وەرگێڕانی :سۆران عەلی

2016
3

4

ئیرباهیم ع��ەواد ئیرباهیم ئەلبەدری ن��ارساو بە (ئەبوبەكر
بەغدادی) لە ساڵی  1971لە سامەڕا ،كە شارێكی دێرینی عێراقە
و دەكەوێتە الی خۆرهەاڵتی سێگۆشەی سوننەی باكوری بەغدا،
لەدایكبووە .كوڕی پیاوێكی لەخواترس بووە كە لە مزگەوتێكی
ناوچەكەدا وانەی خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزی وتۆتەوە .ئیرباهیم
خۆی كەسێكی داخراو و كەمدو بووە و لە كاتی قسەكردندا بە ئەستەم
دەنگی بیسرتاوە .ئەو دراوسێیانەی لە كاتی هەرزەكاریدا ناسیوییانە
وەك كەسێكی شەرمن دێتەوە یادییان كە تێكەڵ بە كەسانی تر
نەبووە .تەنانەت كاتێك كەسانێك لە یاری تۆپی پێدا كە وەرزشە
پەسەندەكەی بووە ،خۆیان پێدا دەكێشا ،هێمنی خۆی دەپاراست و
هیچ كاردانەوەیەكی نەدەنواند ،بەاڵم وێنەی تایبەتی ئەم سااڵنەی
دوایی خەسڵەتێكی پێچەوانەی دەردەخەن ،ئەویش شێلگیرییەكی
توندە لە چاوە رەشەكانی ژێر تەوێڵە ئەستورە گرژەكەیدا.
لە زووەوە نازناوی "ئیرباهیمە ب��اوەڕدارەك��ە" ب��ووە .ئەو
سەردەمەش كە لە قوتابخانە نەبوو ،زۆربەی كاتەكانی لە مزگەوتی
ناوچەكە بەسەر دەبرد و سەرقاڵی لێكۆڵینەوە ئاینییەكان بووە.
كاتێك لە كۆتایی رۆژدا بۆ ماڵەوە دەگەڕایەوە وەك شامسی
برای دەڵێت ،خێرا دەستی دەكرد بە ئامۆژگاریكردنی ئەو كەسە
گومڕایانەی پابەندی رێنامییەكانی شەریعەتی ئیسالم نەدەبوون.
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ئێستا ئیرباهیم ئەلبەدری بە ناوی (ئەبوبەكر بەغدادی)وە
فەرمانڕەوای رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) نارساوە و
توانای ئەوەی هەیە ئامۆژگاری هەر كەسێك لە ناوچەكانی ژێر
دەسەاڵتیدا بكات ،ئەگەر باوەڕی ناتەواو بێت ،تەنانەت سزادان
و لەناوبردنیشی .شوێنەكەوتوانیشی نازناوی (ئەمیری باوەڕداران)
یان بۆ داناوە ،كە نازناوێكی تایبەتە بە خەلیفەكان كە فەرمانڕەوای
ب��ااڵی رۆح��ی سەردەمی ئیمپراتۆریەتی مەزنی ئیسالمن لە
سەدەكانی ناوەڕاستدا .هەرچەندە شانشینە تایبەتەكەی ئەو
زۆر لەوە بچووكرتە ،بەاڵم فەرمانڕەوایی ملیۆنان كەس دەكات،
كە هەندێكیان دەمارگیرانە الیەنگری دەك��ەن ،هەندێكی
دیكەش لەترسی سزا خوێناوییەكانی بەرەنگاربوونەوەی كۆپییە
دڕندانەكەی ئەو بۆ ئیسالم ،ملكەچی دەبن.
بەغدادی لە ساڵی 2014دا ب��ەرەو سەر هەڵكشا ،كاتێك
رۆڵی دڕندەیەكی گێڕا و فەرمانیدا بە زیندوویی ئەو كەسانە
بسووتێندرێن كە بەدوژمنی دادەنان ،پاشان دیمەنەكەی لە پێگەی
یوتیوب باڵوكردەوە ،لەو كاتەوە كتێب و وتارەكان بەدواداچوون
بۆ كاروانی توندڕەویی ئەو دەكەن و مێژووەكەی دەگێڕنەوە
بۆ سەردەمی داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە لە ساڵی
2003دا .ئەگەرچی داگیركاری ئەمەریكا ئاگرەكەی كردەوە و
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یارمەتی تەشەنەسەندنی دا ،بەاڵم لەراستیدا توندڕەوی بەغدادی
زۆر پێش ئەو وادەیە دەستی پێكردبوو .ئەو توندڕەوییەش لە
دەروونیدا ئوسوڵیەتی ئایینی و گشتگیرییە عەملانییەكەی سەدام
حسێن و پێویستی كۆنرتۆڵكردنی كەسانی دیكەی دروستكرد.

قورئانخوێنەكە

خانەوادەی بەغدادی كە لە چینی مامناوەندی خوارەوەیە،
بە خواپەرستییەكەی و شانازیكردنی بە رەچەڵەكیەوە نارساوە.
باپیرانی كە سوننەن ،دەڵێن لەڕێی ئەو سەركردە شیعانەی لە
مەزارگای گومەزە ئاڵتونییەكەدا لە سامەڕا نێژراون ،دەچنەوە سەر
رەچەڵەكی پێغەمبەر محەمەد .رەچەڵەكی بەغدادی یەكێكە لە
منوونەی دۆخەكانی فرەناسنامەیی ئایینی و تێكەاڵوی لە عێراقدا،
كە دژ بەیەكن لەگەڵ ئەو كەلێنە دێرینەی پێویستە لە نێوان
سوننە و شیعەدا هەبێت .دوای چەند ساڵێكیش لە داگیركردنی
عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە رێكخراوی قاعیدە لە هەوڵێكیدا بۆ
ئەوەی ئەو دابەشبوونە بكاتە واقیعێكی چەسپاو ،مەزارگەكەی
تەقاندنەوە.
ع��ەوادی باوكی بەغدادی و بەخێوكەری خانەوادەكە ،لە
ژیانی ئایینی كۆمەڵگەدا كەسێكی چاالكبوو .چیرۆكەكە لەو
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مزگەوتەوە دەستیپێكرد كە باوكی وانەی تێدا دەوتەوە ،كاتێك
بەغدادی لە تەمەنی هەرزەكاریدا نۆبەرەی كاری خۆی وەك
مامۆستا دەستكەوت و سەرپەرشتی مندااڵنی گەڕەكەكەی دەكرد
لە خوێندنەوەی قورئاندا .ئەوە یەكەم ئەزموونی بوو لە بواری
وتاربێژی و فێركردنی ئایینیدا .ئەو كاتانەی قورئانی دەخوێندەوە
كە پیشەیەكە لە ئیسالمدا شكۆی هەیە ،ژیان بەبەر دەنگە
هێمنەكەیدا دەهاتەوە و پیتەكانی بەدەنگێكی چەسپاوەوە
دەوتەوە كە دەنگیان دەدایەوە .چەندین كاتژمێری لە كاتی خۆی
بۆ شارەزابوون لە وردەك��اری هونەری خوێندنەوە و وتنەوەی
قورئاندا تەرخاندەكرد.
س��ەرەڕای ئاینداری خانەوادەكەی بەغدادی ،هەندێك لە
ئەندامانی ئەو خانەوادەیە پەیوەندییان بە حزبی بەعسەوە كرد،
كە رێكخراوێكی سۆشیالیستی بوو لە پێناو یەك نەتەوەی عەرەبیدا
تێدەكۆشا ،هەرچەندە سەركردە بەعسییەكان ئاسانكارییان
كرد بۆ خواپەرستی تایبەتی و تەنانەت هەندێكجاریش هاندەر
بوون بۆی ،بەو پێیەی دەرچەیەك بوو بۆ حەماسی ئایینی ،بەاڵم
وریابوون بەرامبەر چاالكیی ئایینی بەو پێیەی هەڕەشەبوو بۆ
سەر فەرمانڕەواییان .لە كۆتایی شەستەكانیشەوە بیری بەعس
هەژموونی بەسەر گۆڕەپانی سیاسی عێراق و دەزگاكانی دەوڵەتدا
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دروستكرد ،ئەوەش وای لەو هاواڵتیانە كرد كە پۆستی حكومییان
دەویست ،پەیوەندی بەو حزبەوە بكەن بە چاوپۆشین لە
بیروباوەڕی كەسییان.
دووان لە مامەكانی بەغدادی لە دەزگاكانی ئەمنی بەعس
لە سەردەمی سەدامدا خزمەتییان كردووە ،یەكێك لە براكانیشی
بۆتە ئەفسەری سوپا ،هەروەك برایەكی تری لە سوپادا خزمەتی
كردووە و لەو جەنگە سەختەدا كوژرا ،كاتێك لە هەشتاكاندا عێراق
بە پشتیوانی ناڕاستەوخۆی واڵتەیەكگرتووەكان دژی ئێران شەڕی
دەكرد .رەنگە بەغدادیش هەمان چارەنووسی هەبووایە ئەگەر
شەڕەكە كەمێكی تر درێژەی بكێشایە یان ئەگەر ئەو چاوكزییەی
گیرۆدەی ببوو ،نەبوایەتە هۆی شیاو نەبوونی بۆ خزمەتی
سەربازی.

خوێندكارەكە

خانەوادەی بەغدادی لە زۆر رووەوە ،منوونەی ئەو كاریگەری
و دڵسۆزییە هەمەجۆرانە بووە ،كە بەردەوام لە گۆڕاندا بوون،
كە پێویستیش بوون بۆ مانەوە لە عێراقی سەدام حسێندا ،چونكە
ئەو خانەوادەیە تەنیا پەیوەندییان بە حزبی بەعسەوە نەبوو،
تەنانەت ئەگەر بۆ مەبەستی كاریش بووبێت ،بەڵكو بەڵگە هەیە
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لەسەر ئەوەی چەندین ئەندامی خانەوادەی بەغدادی و تەنانەت
رەنگە باوكیشی لە سەلەفییەكان بوون – الیەنگرانی شێوازێكی
توند و توندڕەو لە ئیسالمی سوننەن كە بەشێوەیەكی بەرفراوان لە
شانشینی عەرەبی سعودی و زۆر ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
پەیڕەو دەكرێت بە عێراقیشەوە – و رەگی قووڵی تێیاندا هەیە.
پێویستە بوترێت محەمەد كوڕی عەبدولوەهاب دامەزرێنەری
سەلەفیەتی سعودی لە سەدەی هەژدەیەمدا زانستە ئایینییەكانی
لە شاری موسڵی عێراق وەرگرتووە و چەند بانگەشەكارێكی
سەلەفیش لە سەدەی بیستدا بیروباوەڕەكانیان لە گشت الیەكی
عێراقدا باڵوكردۆتەوە.
زۆرب��ەی سەلەفییەكان خەڵك هاندەدەن بۆ گوێڕایەڵی
فەرمانڕوا مسوڵامنەكان ،تەنانەت خراپەكانیشیان ،بەاڵم سەدام
سەلەفەییەكانی بە هەڕەشە بۆسەر دەسەاڵتی دادەنا ،چونكە ئەوان
ئیدانەی عەملانیەتیان دەكرد و رەتیاندەكردەوە و دەیانویست
دەوڵەتان شەریعەتی ئیسالم بسەپێنن .كاتێكیش سەلەفییەكانی
عێراق لە كۆتایی حەفتاكاندا دەستپێشخەریی ئەوەیان كرد
خۆیان لە چەند كۆمەڵەیەكدا رێك بخەن ،بۆ درێژەدان بە كاری
بانگەشەكارانەیان ،سەدام بەتۆمەتی دامەزراندنی رێكخراوی
نایاسایی خستنیە زیندانەوە ،بەاڵم لە هەشتاكاندا لە ماوەی
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جەنگی لەگەڵ ئێرانی شیعەدا لەو هەنگاوەی پاشگەز بۆوە،
چونكە پێویستی بەوە هەبوو پارێزگاری لە پشتیوانی كەمینەی
سوننە لە عێراقدا بكات ،كە سەلەفییەكانیشی دەگرتەوە .بەاڵم
ساڵی  ،1990دوای دوو ساڵ لە كۆتاییهاتنی شەڕ لەگەڵ ئێران،
سەدام گوشاری خستە سەر ه��ەزاران سەلەفی بۆ ئیمزاكردنی
بەڵێننامەیەك بۆئەوەی كاریگەری لەسەر عێراقییەكانی دیكە
دروستنەكەن و وایان لێنەكەن دەست لە بیروباوەڕیان هەڵبگرن.
ل��ە هەمانكاتدا س���ەدام ه��ەوڵ��ی دا ،ه��اواڵت��ی��ی��ە لە
خوداترسەكانی لەڕێی دامەزراندنی زانكۆیەكەوە لە ساڵی
1989دا رازی بكات كە ناوی خۆی لێنا ،ئەویش زانكۆی سەدامە
بۆ لێكۆڵینەوەی ئیسالمی .ئەو زانكۆیەش تەنیا رێگەیەك
بوو لەو چەندین رێگایەی سەدام هەوڵیدا لە ڕێیانەوە ئایین
بۆ پتەوكردنی دەسەاڵتی خۆی بەسەر كۆمەڵگەی عێراقدا
بەكاربهێنێت ،ئەویش وەك بەشێك لە هەڵمەتی (ئیامن)
كە ساڵی  1993دەستیپێكرد .س��ەدام هەوڵیدا ئاییندارە
موحافیزكارەكان بەالی خۆیدا رابكێشێت ،لەڕێی داخستنی
یانەكانی شەوانە و قەدەغەكردنی بەكارهێنانی ئاشكرای
مەی و سەپاندنی هەندێك لەو سزا توندانەی لە شەریعەتی
ئیسالمدا هاتوون ،وەك دەست و پێ بڕین بۆ سزای دزیكردن.
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ساڵی  1994سەدام لە كۆبوونەوەیەكی ئەنجومەنی وەزیراندا
وتی" :ئەو دوودڵییەی پێشرت لە جێبەجێكردنی سزا ئیسالمییە
توندەكاندا هەیبووە ،بێ پاساو بووە" .وتیشی" :دەكرێت ئەو
جۆرە سزایانە باشرت لە سزا نەرمرتەكان رێ لە تاوانكاری بگرن".
ئەوەی باسنەكراوە ئەو راستییەیە كە ئەو سزایانە بەسوود بوون
بۆ ئەوەی شوێنكەوتووانی ملكەچی بن و خۆی وەك بەرگریكار
لە باوەڕداری بناسێنێت.
وەك بەشێكیش لەو هەڵمەتی (ئیامن)ەی دەستیپێكردبوو،
سەدام هانی خوێندن و وتنەوەی قورئانی دەدا و بەڵینیشیدا
پارەی دەوڵەت بۆ راهێنانی ( )30000قورئانزان بەكاربهێنێت.
تەنانەت  28لیرت لە خوێنی خۆیشی بەخشی تا وەك مەرەكەب لە
ئامادەكردنی كۆپییەك لە قورئاندا بەكار بهێرنێت و لە مزگەوتی
ئوموملەعارك دابرنێت .رەنگە سەدام حسێن لە ڕێی رەخساندنی
دەرفەتی نوێی كار بۆ فێركردنی قورئان كاریگەری لەسەر
رێچكەی پیشەیی و ئەكادیمی بەغدادی هەبووبێت ،بۆیە لە
كاتێكدا بەغدادی نەیدەتوانی بەهۆی منرە ئاست مامناوەندەكانی
قۆناغی ئامادەییەوە ،یاسا لە زانكۆی بەغدا بخوێنێت ،وەك خۆی
دەیویست – لە لێواری كەوتندا بوو لە زمانی ئینگلیزیدا – لەبری
ئەوە قورئانی خوێند.
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كاتێك بەغدادی ساڵی  1996لە زانكۆی بەغدا دەرچ��وو،
پەیوەندی بە زانكۆی سەدام بۆ لێكۆڵینەوەی ئیسالمی كرد كە تازە
دامەزرابوو ،خوێندنی تێدا دەستپێكرد بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی
ماستەر لە خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزدا ،كە بابەتە پەسەندەكەی
بوو .بێگومان كەسانی بەعسی نارساوی خانەوادەكەی یارمەتیدەری
بوون بۆ ئەوەی بچێتە نێو بەرنامەی خوێندنی بااڵوە ،كە پێویستی
بە ئاستی بەرز لە هەڵبژاردن هەبوو .ئەو نامەی ماستەرەی
بەغدادی پێشكەشی كرد ،بریتی بوو لە باسكردن و روونكردنەوەی
دەقێكی نەنارساو و نادیاری سەدەكانی ناوەڕاست سەبارەت بە
خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز ،ئەركی ئەویش گونجاندن بوو لە
نێوان چەند دانەیەكی جیاواز لە دەستنوسەكە .ئەوەش ئەركێكی
بێزاركەرە ،چونكە كارتێداكردنی تەنیا پێویستی بە كەمێك لە
خەیاڵ هەیە نەك گفتوگۆكردن لەبارەی ناوەرۆكی پرۆژەكەوە – كە
پرۆژەیەكی منوونەییە بۆ كەسێكی توند لە بیروڕاكانیدا (دۆگام).
ساڵی  1999بڕوانامەی ماستەری بەدەستهێنا و دەستبەجێ
پەیوەندی بە بەرنامەی دكتۆراوە كرد ،لە لێكۆڵینەوەكانی قورئان
لە زانكۆی سەدام.
لەو ماوەیەی بەغدادی لە كۆلیجی خوێندنی بااڵ بوو،
ئیسامعیل ئەلبەدری مامی خستیە سەر ئەو باوەڕەی بچێتە
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ریزەكانی گروپی ئیخوان موسلمینەوە ،كە بزووتنەوەیەكی
جیهانییە و هەوڵی دامەزراندنی دەوڵەتانێك دەدات كە
شەریعەتی ئیسالم حوكمیان بكات ،گرووپی ئیخوان كە
ئەندامی لیرباڵ و موحافیزكاری تێدایە ،لە زۆرب��ەی واڵتاندا
پەیڕەوێكی وری��ای لە بەرامبەر گۆڕانكاریە سیاسییەكان
گرتەبەر ،كە لە كاركردن لەناو رژێمەكاندا پوخت دەبێتەوە.
زۆربەی ئەو كەسانەش لە بەغدا بەوانەشەوە كە بەغدادی لە
سەرەتادا چاوی پێیان كەوت ،لە سەلەفییە بێوەییەكان بوون،
ئەوانەی دەیانویست دەوڵەتان شەریعەتی ئیسالم بسەپێنن،
بەاڵم بانگەشەیان بۆ شۆڕش نەدەكرد ،ئەگەر دەوڵەتەكان لە
جێبەجێكردنی ئەو كارەدا شكستیان بهێنایە ،بەاڵم بەغدادی
بەخێرایی بەالی ئەو كەمینەیەی سەلەفییەكاندا پەلكێش بوو
كە بیروباوەڕە توندەكەیان بەرەو بانگەشەكردن بۆ رووخاندنی
ئەو فەرمانڕەوایانەی بردن ،كە بە تێڕوانینی ئەوان ناپاكییان لە
باوەڕداری كردووە .ناوی سەلەفییە جیهادییەكانیان لە خۆیان
نا .جومعەی براگەورەی بەغدادی ،ئەندامی ئەو بزووتنەوەیە
بوو ،هەروەك رابەرەكەشیان محەمەد حەردان بوو ،كە یەكجار
ئەندامی گرووپی ئیخوان بووە و لە هەشتاكاندا بەشداری لە
شەڕی دژ بە سۆڤێت كردووە لە ئەفغانستان.
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ب��ەغ��دادی دەستیدایە خوێندنەوەی نوسینەكانی ئەو
كەسایەتیانەی ئیخوان كە جیهادیان كردبووە بیروباوەڕیان ،لەژێر
سەرپەرشتی ئەوانیشدا لەو رەوتە باوەی نێو گروپی ئیخوان
موسلمین بێزار بوو كە پێیوابوو ئەندامانیان "خەڵكانێكن قسە
دەكەن ،بەاڵم كرداریان نییە" .لە ساڵی 2000یشدا بەغدادی بە
پەرۆش بوو بۆ شەڕكردن.

ئەستێرەكەی تۆپی پێ

زۆربەی ئەوەی لە بارەی بەغدادیەوە لە نێوان سااڵنی 2000
بۆ  2004دەیزانین ،پەیوەندی بە ژیانی خۆیەوە هەیە ،تەنانەت
ئەو زانیارییانە زۆر پەرشوباڵو و كەمن .وا دیارە ئەو دوو ژنی
هێناوە و شەش منداڵی هەبووە .ژنی یەكەمی كە ناوی (ئەسام)
یە ،خاڵۆزای بووە .پاشان ژنی دووەمی (ئیرسا)ی هێناوە ،كە رەنگە
لە دوای داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە ساڵی 2003
هێنابێتی .بەغدادیش وەك مسوڵامنە موحافیزكارەكانی تر ،هەردوو
ژنەكەی دوور لە چاوی خەڵك شاردبۆوە ،خۆیشی دوورەپەرێز و لە
ررووی كۆمەاڵیەتییەوە زۆر تێكەاڵو نەدەبوو ،وای بەباشرت دەزانی
كاتەكانی لەگەڵ خێزانەكەی بەسەرببات ،لە شوققە بچووكەكەیان
لە نزیك مزگەوتی حاجی زێدان لە گەڕەكی تۆپچی هەژارنشین لە
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بەغدا ،وانەی خوێندنی قورئانی پیرۆزی بە مندااڵنی گەڕەكەكە
دەوتەوە و بانگیشی دەدا و بەدەنگە زرینگە ئامێزەكەی لەڕێی
بڵندگۆكانی مزگەوتەكەوە خەڵكی بۆ نوێژكردن بانگ دەكرد.
هەروەها مزگەوت ئەو شوێنە بوو كە ب��واری ئ��ەوەی بۆ
رەخساند تێكەاڵوی ئارەزووە پەسەندەكەی دیكەی ببێت كە یاری
تۆپی پێ بوو .بەغدادی لە مزگەوتەكەی یانەیەكی تۆپی پێی
هەبوو ،خۆیشی ئەستێرەكەی بوو ،بە "میسی" تیپەكە نارسابوو،
كە مەبەست لە لیۆنێل میسی ئەستێرەی ن��اوداری تۆپی پێی
ئەرجەنتینە .هاوكارەكانی ئەوەیان لەیادە كە زۆر جار بەغدادی
گۆڵی بۆ تۆمار نەدەكرا ،توڕە دەبوو.
هەروەها توڕە دەب��وو كاتێك رەفتارێكی ببینیایە كە بە
نائیسالمی دەزانی .بەپێی قسەی یەكێك لە دراوسێكانی بەغدادی
لەو كاتەدا و بەپێی ئەوەی لە وتارێكدا هاتووە كە رۆژنامەی
تێلگراف لە ساڵی رابردوودا لە پێگەی ئەلیكرتۆنی خۆی باڵوی
كردەوە ،رۆژێكیان زۆر بێزاربووە ،كاتێك میوانانی ئاهەنگێكی
ژنهێنانی بینیوە سەرقاڵی كارێكن هەراسان و تووشی شۆكی
كردووە ،بۆیە بە سەرسوڕمانەوە دەنگی بەسەردا بەرزكردوونەتەوە:
"چۆن دەبێت پیاو و ژن ئاوا پێكەوە سەما بكەن؟" بۆیە بەغدادی
رێی لە بەردەوامبوونی سەماكردنی میوانەكان گرتووە.
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بەندكراوەكە

لە كۆتاییەكانی ساڵی 2003دا دوای ئەوەی ئەمریكییەكان
شكستیان بە سوپای سەدام هێنا و هەڵیانوەشاندەوە ،بەغدادی
بەشداری لە دامەزراندنی سوپای ئەهلی سوننە و جەماعە كرد ،كە
ئەویش گرووپێكی یاخی بوو شەڕی لە دژی هێزەكانی ئەمەریكا
و هاوپەیامنە ناوخۆییەكانی دەكرد لە باكوور و ناوەڕاستی عێراق.
دوای ماوەیەكی كورت لە شوباتی  2004دا بەغدادی لە فەللوجە
دەستگیركرا ،كاتێك سەردانی هاوڕێیەكی كرد ،ناوی لە لیستی
داواكراوان لەالیەن ئەمەریكاوە هەبوو .گواسرتایەوە بۆ بنكەیەی
بەندكردن لە سەربازگەی بوكا كە كۆمەڵگەیەكی زۆر فراوانە لە
باشووری عێراق .لە دۆسیەكانی زینداندا بە "بەندكراوی مەدەنی"
پۆلێنكرابوو ،ئەوەیش مانای ئەوەیە بەندكەرانی نەیانزانیبوو
كەسێكی جیهادیە.
لە ماوەی ئەو ( )10مانگەی لە زینداندا مایەوە ،بەغدادی
پەردەی لەسەر توندڕەوییەكەی هەڵنەماڵی و خۆی و كاتەكانی بۆ
خۆڕۆشنبیركردنی ئایینی تەرخان كرد .لەو چوارچێوەیەدا ،یەكێك
لە هاوڕێیانی ناو زیندانی كە رۆژنامەی (زە گاردیان) چاوپێكەوتنی
لەگەڵ كردووە ،بەبێ ئەوەی ناوی بهێنێت ،دەڵێت" :بەغدادی
كەسێكی هێمن بوو .هەستت بەوە دەكرد كە كەسێكی گرنگە".
17

لەكاتی نوێژدا ،پێشنوێژی دەكرد و رۆژانی هەینی وتاری دەدا و
وانەی ئایینی بە زیندانییەكانی دیكە دەوتەوە .جارێكی تریش لە
یاریگای تۆپی پێدا هاوڕێكانی زیندانی سەرسام كرد – بێگومان
بەندكەرانیشی – ،جارێكی تریش بە یاریزانێكی مەزنی ئەرجەنتین
بەراوردیان كرد :چونكە لە سەربازگەی بوكا ناوی "مارادۆنا"یان
لێ نابوو.
بەغدادی پەرۆشی ئەوە بوو لە هەموو بەندكراوە سوننەكان
و لە ئەمریكییەكانیش نزیك بێتەوە ،بەدوای دەرفەتی دانوستان
لەگەڵ دەسەاڵتدارانی سەربازگەكە و نێوەندگیری لە نێوان گرووپە
ركابەرەكانی زیندانییەكاندا دەگەڕا .رۆژنامەی (زە گاردیان) دەڵێت:
"هەر كاتێك كێشەیەك لە سەربازگەكەدا رویدابێت ،بەغدادی
بەشێكی گرنگی بووە .ئەو دەیویست لە زیندانەكەدا سەرۆك
بێت .ئێستاش كە ئاوڕ لە رابردوو دەدەمەوە ئەوە بەدیدەكەم
كە سیاسەتی "جیابكەرەوە سەروەر دەبیت"ی بەكاردەهێنا بۆ
بەدەستهێنانی ئەوەی دەیوست ،سیاسەتەكەشی سەركەوتوو بوو
و هەوڵەكانی سەریان گرت.
زۆرێك لە زیندانییەكانی بوكا كە ژمارەیان دەگەیشتە 24000
بەندكراو ،لەو عەرەبە سوننانە بوون كە لە سەردەمی سەدامدا
لە سوپا و دەزگاكانی هەواڵگریدا خزمەتییان كردبوو .كاتێكیش
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سەدام رووخا ئەوانیش رووخ��ان ،لەبەرئەوەی ئەمریكییەكان
پرۆسەی دوورخستنەوە و پاككردنەوەیان دژی بەعسییەكان
پەیڕەو كرد و هەژموونی زۆرینەی شیعە لە عێراق سەرلەنوێ
دەركەوت كە بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ دووچاری چەوساندنەوە
هاتبوون .ئەگەر هەموو بەندكراوەكانیش لە كاتی چوونەزینداندا
جیهادی نەبووبن ،ئەوا زۆرییان لە كاتی چوونەوە دەرەوەدا بوونە
جیهادی .باڵوكراوە جیهادییە توندڕەوانەكان بە ئازادانە ،بەاڵم بێ
ئاگایی ئەمریكییەكان ،باڵودەكرانەوە.
زیندانییەكی تر لەوانەی پەیامنێری پێگەی "ئێڵمۆنیتۆر"ی
چاوپێكەوتنی لەگەڵ كردوون ،ئەوە دێنێتەوە یادی و دەڵێت:
"لە سەربازگەكەدا ئەندامی نوێ ئامادە دەكران و هەر كە ئازاد
دەكران ،دەبوونە بۆمبی تەوقیتكراو" .كاتێك بەندكراوێكی نوێ
دەهات ،هاوكارەكانی فێرییان دەكرد و وانەیان دادەدا و رێنامییان
پێدەدا ،كاتێك سەربازگەكەشی جێدەهێشت وەك كڵپەی ئاگری
لێدەهات ،لەو كڵپە ئاگرانەشدا بەغدادی مەترسیدارترین بوو،
چونكە ئەو بەرپرس بوو لە زۆربەی ئەو بڵێسە ئاگرانەی دوای
كەمرت لە دەیەیەك ناوچەكەی گرتەوە.
چەندین بەعسی پێشوو لە بوكا ،كە هەندێكیان هاوڕێیەتی
بەغدادیان ك��ردووە ،لەڕێی ریزەكانی دەوڵەتی ئیسالمییەوە
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سەرلەنوێ لەگەڵیدا گەڕانەوە نێو گۆڕەپانەكە .ئەو زیندانییەی
رۆژنامەی (زە گاردیان) چاوپێكەوتنی لەگەڵدا ك��ردووە ،باس
لەوە دەكات "ئەگەر ئەو زیندانەی ئەمەریكا لە عێراق نەبووایە،
ئێستا دەوڵەتی ئیسالمی سەری هەڵنەدەدا" .وتوشیەتی" :بوكا
كارگەیەك بوو .هەموومانی دروستكرد و بەشداری لە بنیاتنانی
ئایدیۆلۆجیاماندا كرد" .زیندانییەكان ناوی "ئەكادیمیا"یان لە
سەربازگەكە نەبوو ،لەماوەی ئەو دە مانگەشدا كە بەغدادی
لەو زیندانە مایەوە ،وەك ئەندامێكی دەستەی وانەوتنەوە كاری
كردووە .كاتێك بەغدادی لە 8ی كانوونی یەكەمی  2004ئازاد
كرا ،ئامێرێكی رۆلۆدكس ()Rolodexی گریامنەیی هەبوو بۆ
پەیوەندیكردنەوە بە هاوبەشەكانی لە پیالنگێڕییەكە و مورید
و شوێنكەوتووانی :ژمارەی تەلەفۆنی یەكرتیان لەسەر الستیكی
نەرمی جلی ژێرەوەیان نووسیبوو.

باوەڕپێكراوەكە

تەنیا دوو هەفتە پێش ئازادكردنی بەغدادی ،رێكخراوی
قاعیدە لقێكی تۆڕە تیرۆریستییەكەی لە عێراق كردەوە ،ئەویش
لەڕێی كۆكردنەوە و لەخۆگرتنی چەند میلیشیایەكی جیهادی
بەسەركردایەتی ئەبو موسعەب زەرقاوی و دانانی بە بەرپرسیان.
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زەرقاوی كە هاوواڵتییەكی ئەردەنیە و دەیویست دەوڵەتێكی
ئیسالمی دامبەزرێنێت ،پێیوابوو دەتوانێت رێكخراوی قاعیدە لە
عێراق بەكاربهێنێت بۆ هەڵگیرساندنی شەڕی تایفی لە نێوان
كەمینەی سوننە لە عێراق و زۆرینەی شیعەدا ،ئەوەش سوننەكان
ناچار دەكاتو پەنا بۆ گرووپەكەی ببەن بۆ پاراستنیان .كاتێكیش
رێكخراوی قاعیدە لە عێراق بەسەركەوتوویی لەو گۆمی خوێنە
دەرچوو ،هیچ بەربەستێكی كرداری لەبەردەم دامەزراندنی ئەو
دەوڵەتە ئیسالمیەی خەونی پێوە دەبینی ،لە ئارادا نەبوو ،وەك
پێشبینی دەك�را .سەركردەكانی قاعیدە بەناچاری بە بەرنامە
توندەكەی زەرقاوی رازی بوون ،چونكە دەیانویست دەستیان
هەبێت لە یاخیبوونە نوێیەكە لە دژی ئەمریكییەكان ،بەاڵم
هێندەی نەبرد هەستیان بە نیگەرانیكرد بۆ ئەو پشتگیریكردنە،
كاتێك ئەو توندوتیژییە تۆقێنەرەی گروپەكەی زەرقاوی ئەنجامیدا
و لە ئینتەرنێتدا باڵوكرایەوە ،بووە هۆی دووركەوتنەوەی زۆرێك
لە مسوڵامنان كە زۆردەمێك بوو رێكخراوی قاعیدە هەوڵی
بەدەستهێنانی پشتیوانیان دەدا بۆ بەردەوامبوون لە جەنگە
جیهانییەكەی دژی ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانی.
بەدڵنیاییەوە بەغدادی لەو ماوەیەدا كە لە بوكا بەسەری
برد ،چاوی بە جیهادییەكانی بازنەی زەرقاوی كەوتووە ،بێگومان
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ئ��ەو پەلكێش ك�را بۆ الی گروپێكی جیهادی توندڕەوتر لە
گرووپەكەی خۆی .دوای ئەوەی لە بوكا ئازاد كرا ،بەغدادی
بەتەلەفۆن پەیوەندی بە كەسێكی نزیكی لە رێكخراوی قاعیدە
كرد ،كە ئەویش لەالی خۆیەوە گەیاندی بە وتەبێژی گرووپەكە
لە عێراق .ئەو وتەبێژە باوەڕی بە بەغدادی هێنا بچێتە دیمەشق
بۆ جێبەجێكردنی ئەركەكانی رێكخراوی قاعیدە .ئەوەشی بۆ
دووپات كردەوە كە دەتوانێت لەكاتی كاركردنی لەگەڵیاندا نامەی
دكتۆراكەی تەواو بكات ،وەك زانراویشە ئەو زانا ئایینیانەی
مەشقی ئەكادیمییان وەرگ��رت��ووە بە دیاردەیەكی دەگمەن
دادەنرێن لە رێكخراوە جیهادییەكاندا .لەبەرئەوە دیارە ناردنی
توێژەرێكی تازەدەستپێكردوو بۆ سوریا كارێكی لۆژیكی بوو،
چونكە ئەمریكییەكان نەیاندەتوانی بیگرن .هەر كە بەغدادی
گەیشتە ئەوێ هەوڵی دا ئەو ئەركە جێبەجێ بكات كە پێی
سپێردرابوو ئەویش زامنكردنی بەردەوامی پروپاگەندە بوو بۆ
رێكخراوی قاعیدە لە عێراق لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت و گونجاندنی
لەگەڵ ئەو شێوازە زۆر موحافزكارانەیەی ئیسالم كە رێكخراوەكە
پەیڕەوی دەكات .پەیوەندی هۆزایەتی بەغدادی لە عێراق و
پەیوەندییەكانی لەگەڵ گرووپە جیهادییەكانی دیكە بەسوود
بوون بۆی ،چونكە لە زۆر بۆنەدا توانیویەتی یارمەتی جیهادییە
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بیانییەكان بدات لە پەڕینەوەیان بەرەو عێراق كە نیشتامنی خۆی
بوو .لەو كاتەشدا بەشار ئەسەد سەرۆكی سوریا چاوی لەو كاروانی
چەكدارە بیانییانە دەپۆشی كە بەرەو عێراق دەچوون ،ئەویش بۆ
ئەوەی سزای واڵتە یەكگرتووەكان بدات لەپای داگیركردنی عێراق.
نەشیدەزانی كە خودی هەمان ئەو كاروانانە رۆژێك لە رۆژان بە
ئاڕاستەی پێچەوانە دەگەڕێنێتەوە ،دوای ئەوەی لە ساڵی 2011دا
گەل دژی دەسەاڵتەكەی راپەڕی.
ساڵی  2006رێكخراوی قاعیدە لە عێراق رێكخراوێكی گشتگیر
بوو ،ئەو گروپە جیهادییانەی لەخۆگرتبوو كە بەرەنگاری داگیركاری
ئەمەریكا ببووەنەوە .ئەو گروپەی بەغدادی رابەرایەتی دەكرد
یەكەمی ئەو گروپانەبوو كە چوونە پاڵی .دوای ماوەیەكی كەم،
زەرقاوی رایگەیاند بەنیازە دەوڵەتێكی ئیسالمی دامبەزرێنێت ،بەو
كارەش راستەوخۆ سەرپێچی رێنامییەكانی رێكخراوی قاعیدەی
كرد بەوەی چاوەڕوان بكەن تادوای كشانەوەی ئەمریكییەكان و تا
ئەو كاتەی رێكخراوی قاعیدە لە عێراق دەتوانێت پشتیوانی میللی
بۆ دامەزراندنی دەوڵەت بەدەست بهێنێت .كاتێكیش زەرقاوی لە
مانگی حوزەیراندا لە بۆردومانێكی ئاسامنی ئەمەریكادا كوژرا،
ئەبو ئەیوبی میرسی جێنشینی كە جیهادییەكی میرسی بوو،
درێژەی بە پالنەكە دا و لە مانگی ترشینی یەكەمدا دامەزراندنی
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دەوڵەتی ئیسالمی راگەیاند و رێكخراوی قاعیدەی لە عێراق
هەڵوەشاندەوە و رایگەیاند سەربازانی رێكخراوەكە بەشێكن
لە دەوڵەتی ئیسالمی .میرسی پۆستی وەزیری جەنگی وەرگرت،
ئەگەرچی خۆی بەكردەوە رێكخراوە نوێیەكەی بەڕێوەدەبرد.
هەرچی ئەبو عومەر ئەمیری فەخری گرووپەكە عێراقی بوو ،ئەوا
لە سەرەتادا تەنیا سەرۆكێكی رووكەش بوو هیچی تر.
سەركردە نوێیەكانی دەوڵەتی ئیسالمی بەناڕاستەوخۆ
دڵسۆزییان بۆ ئوسامە بن الدن دەربڕی و بەیعەتیان پێ دا ،بەاڵم
بەئاشكرا بەردەوام بوون لەسەر ئەوەی وای پیشان بدەن دەوڵەتی
ئیسالمی سەربەخۆیە لە رێكخراوی قاعیدە .هیوایان دەخواست
كەسانی تر بەو شێوەیە لە رێكخراوەكەیان بڕوانن كە دەوڵەتێكی
سەربەخۆیە ،یان هیچ نەبێت وەك سەرەتاكانی بەدەستهێنانەوەی
خەالفەت وایە ،كە ئیمپراتۆریەتێكی بەرفراوان بوو لە سەردەمی
سەرەتای ئیسالمدا .ئەو نادیارییەی لە پەیوەندی نێوان (رێكخراوی
قاعیدە و دەوڵەتی ئیسالمی)دا هەبوو ،دواتر گەشەی كرد بۆ
ملمالنێی نێوان هەردووال.
بە لەبەرچاوگرتنی ئامادەییە زانستییەكانی بەغدادی،
بەرپرسیارێتی كاروباری ئایینی لە دەوڵەتی ئیسالمی لە هەندێك
لە "پارێزگاكانی" عێراقدا پێ درا .لەبەرئەوەی لە واقیعیشدا
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گرووپەكە دەسەاڵتی بەسەر هیچ خاكێكدا نەبوو ،ئ��ەوە تا
رادەیەكی زۆر مانای وابوو بەغدادی هەر بەرپرسە لەوەی زامنی
ئەوە بكات پڕوپاگەندەی دەوڵەتی ئیسالمی بە وردی گوزارشت لە
بیروباوەڕەكەی دەكات و رەنگدانەوەیەتی ،سەربازانیشی پابەندی
كۆت و بەندەكان دەبن و ئەو سزا قورسانە جێبەجێ دەكەن كە
لە شەریعەتی ئیسالمدا هاتوون ،لە هەر كوێیەك بن و هەر كاتێك
بۆیان بكرێت .بۆیە ئەوانەی بە زیناكردن تۆمەتبار دەكران و
دەستگیردەكران بەردباران دەكران ،مەیخۆران جەڵدیان لێ دەدرا،
دزەكانیش دەستیان دەبڕدرا" ،هەڵگەڕاوەكان"یش دەكوژران.
بەغدادی مۆڵەتی لە جێبەجێكردنی ئەركە ئایینییەكانی
وەرگرت و لە 13ی ئازاری 2007دا لە بەغدای پایتەخت دەركەوت،
بۆ گفتوگۆكردن لەسەر نامەی دكتۆراكەی .بابەتی نامەكەیشی
پەیوەندی بە كۆپییەكی رەخنەیی دیكەی كتێبێكی سەدەكانی
ناوەڕاستەوە هەبوو ،سەبارەت بە تەجوید و خوێندنەوەی قورئان
– توێژینەوەكە لەبارەی هۆنراوەیەكەوەیە سەبارەت بە چۆنێتی
خوێندنەوەی قورئان – راوێژكارەكەی بەغدادی لە تكریت بەهۆی
ئەو توندوتیژییەی عێراقی گرتبۆوە ،نەیتوانی ئامادەبێت ،بۆیە
تێبینییەكانی سەبارەت بە نامەكە رەوانەكرد و ئاماژەی بۆ هەندێك
هەڵە كردبوو ،پێشنیاری هەندێك گۆڕانكاریشی كردبوو .بەاڵم
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بەگشتی لە كاری خوێندكارەكە رازیبوو ،ئیرت بەغدادی بڕوانامەی
دكتۆرای لە زانستەكانی قورئاندا بە پلەی "زۆر باشە" وەرگرت.
بڕوانامە زانستییە نوێیەكانی بەغدادی ،هەروەها ئەو
كارانەی لە بەڕێوەبردنی كاروباری ئایینی دەوڵەتی ئیسالمیدا
ئەنجامیدان ،خستیە بازنەی بایەخپێدانی ئەبو ئەیوبی میرسی كە
بە سەرپەشتیاری لیژنەی شەریعەت دایمەزراند .بەمپێیەش ئەو
بوو كە سەپاندنی هەموو كۆت و بەندە ئایینییەكانی لە دەوڵەتی
ئیسالمیدا لە ئەستۆدابوو .هەروەك میرسی كاندیدی كرد بۆ ئەوەی
ببێتە ئەندامی ئەنجومەنی شورا كە لە ( )11ئەندام پێكهاتبوو.
ئەم ئەنجومەنە بەڕووكەش ئامۆژگاری پێشكەشی ئەبو عومەر
دەكات ،بەاڵم بەكردەوە لەژێر كۆنرتۆڵی ئەبو ئەیوبی میرسیدا
كار دەكات كە لەالیەن هاوكارەكانی لە جیهادییە بیانییەكان
پشتیوانی لێ دەكرا .كاتێكیش بەغدادی چووە ئەنجومەنەكەوە،
ئەندامە عێراقییەكان لە دەوری ئەبو عومەری رۆڵەی واڵتەكەیان
بۆ پشتیوانیكردنی كۆبوونەوە ،بەو ئومێدەی رۆڵێكی گەورەتریان
لە پرۆسەی دروستكردنی بڕیاردا چنگ بكەوێت.
وەك ئەوەی لە سەربازگەی بوكا كردی ،هەر زوو بەغدادی
رۆڵی بۆ خۆی بینییەوە كە لە سازاندنی هەردووالدا بیگێڕێت.
لەگەڵ ئەوەشدا كە لە شوێنكەوتوانی میرسی بوو ،بەاڵم بەغدادی
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توانی بەشی ئەوەندە متامنەی ئەبو عومەر بەدەستبهێنێت ،كە
لە لیژنەی هەماهەنگیكردنی دەوڵەتی ئیسالمیدا دایبمەزرێنێت،
كە لیژنەیەكە لە سێ كەس پێكدێت و دەسەاڵتێكی زۆری هەیە،
منوونەی ئەركەكانیشی بریتیە لە دەستنیشانكردنی سەركردەی
پارێزگاكان لە دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی و سەرپەرشتیكردنیان و
دەركردنیشیان لەسەر كار ،هەروەها بەغدادی لەجێی ئەبو عومەر
داڕشتنی ئەو نامانەی دەگرتە ئەستۆ ،كە بۆ ئوسامە بن الدنی
سەرۆكی لە رێكخراوی قاعیدە رەوانە دەكران ،هەروەها پەیوەندی
نێوان گەورە سەركردەكانی دەوڵەتی ئیسالمی و نوێنەرانیانی
لە پارێزگاكان رێكدەخست .زۆرێكیش لەو پەیوەندییانە لەڕێی
نامەبەرەكانەوە ئەنجام دەدران.
لە سەرەتای ساڵی  2010عێراقییەكان یەكێك لەو نامەبەرانەیان
دەستگیركرد ،كە پیاوێك بوو نامەی لە نێوان ئەبو عومەر و یەكێك
لە سەركردەكانی دەوڵەتی ئیسالمی لە بەغدا دەگواستەوە،
ئەویش مەناف ئەلڕاوی بوو .بەپێی گێڕانەوەی یەكێك لە كەسە
ئاگادارەكان ،بەغدادی ئاگاداركردنەوەیەكی لە سیخوڕێكی
چێندراو لە نێو هێزەكانی ئاسایشی عێراق پێگەیشتووە ،كە تێیدا
دەڵێت ئەلڕاوی لە مەترسیدایە ،بەاڵم بەغدادی سەركەوتوو
نەبوو لە تێپەڕاندنی ئەو ئاگاداركردنەوەیەدا .لەوانەشە بەغدادی
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هەستی بە نیگەرانی كردبێت و رزگاركردنی خۆی ال باشرت بووبێت
لە پاراستنی سەرۆكەكانی ،چونكە پەیوەندیكردن پێیانەوە لە دوای
دەستگیركردنی نامەبەرەكە رەنگە دووچاری مەترسی بكاتەوە.
هەرچۆنێك بێت نامەبەرە دەستگیركراوەكە شوێنی مەناف
ئەلڕاوی بۆ دەسەاڵتدارانی عێراق ئاشكرا كرد ئەویش لەالیەن
خۆیەوە لەژێر لێكۆڵینەوەدا زانیاری ئەوتۆی دایە بەندكەرانی،
كە لەڕێیانەوە هێزێكی هاوبەشی ئەمەریكا و عێراق لە نیسانی
2010دا توانی لە تكریت ئابڵوقەی ئەو خانووە گڵینە بدات كە
ئەبو عومەر بەغدادی و ئەبو ئەیوب میرسی خۆیان تێدا شاردبۆوە،
بەاڵم ئەوان لە بری خۆبەدەستەوەدان ،خۆیان تەقاندەوە.
بە مردنی ئەو دوو سەركردەیەش ،دەوڵەتی ئیسالمی رووبەڕووی
یەكەم دۆخی خەالفەت بووەوە .ئەنجومەنی راوێژكاری نەیتوانی
دانیشتنێك بكات بۆ دەستنیشانكردنی ئەمیرێكی نوێ ،رەنگە لەبەر
ئەوەی ئەو كۆبوونەوەیەش بە هێرشێكی ئاسامنی دیكە بەڕێبەرایەتی
ئەمەریكا و خۆكوشتنێكی بەكۆمەڵی دیكە كۆتایی دەهات .بۆیە بن
الدن كە هێشتا لەالیەن دەوڵەتی ئیسالمییەوە بەیعەتی پێدرابوو،
رێنامیی بۆ ئەنجومەنی شورا دەركرد تا سەركردەیەكی كاتی دابنێت
و لیستێكی پێ بدرێت بەناوی كاندیدەكان بۆ پۆستی ئەمیر و
خەسڵەتەكانی هەر یەكێكیان دیاری بكرێن.
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ئەمیرەكە

لە دوای مردنی دوو سەركردەكەی دەوڵەتی ئیسالمی ،حاجی
بەكر كە سەرۆكی ئەنجومەنی سەربازی دەوڵەتی ئیسالمیە ،لەپڕ
خۆی لە بارێكدا بینییەوە و دەیتوانی پرۆسەی خەالفەت كۆنرتۆڵ
بكات .حاجی بەكر پێشرت وەك ئەفسەر لە سوپای سەدامدا
كاریكردووە ،پاشان لە دوای ئازادكردنی بەغدادی ماوەیەك لە
سەربازگەی بوكا بەسەر بردووە ،بەاڵم رەخنەی ئەوەی لێدەگیرێت
كە لە رژێمێكی نائیسالمیدا خزمەتی كردووە ،بەو پێیەش هیچ
دەرفەتێكی نییە بۆ ئەوەی خۆی ركابەری بۆ پۆستی سەركردایەتی
بااڵ بكات .لەبەر ئەوە هەڵوێستێكی وەرگرت بۆ ئەوەی بتوانێت
كاریگەری یەكەمی لەسەر دەستنیشانكردنی خەلیفە هەبێت و
ببێتە دەسەاڵتی بەكردەوە لەپشت تەختی پاشایەتییەوە .لەبەر
ئەوە حاجی بەكر رێنامییەكانی بن الدنی پشتگوێخست و لەڕێی
راپرسییەكەوە كە خۆی ئامادەی كرد رای ( )11ئەندامی ئەنجومەنی
راوێژكاری سەبارەت بەو كەسە وەرگرت ،كە پێیان باشە بە ئەمیر
دەستنیشان بكرێت ،بەاڵم یاری بە ئەنجامەكان كرد ،ئەویش
لەڕێی نووسینی نامەیەكی تایبەت بۆ هەر یەكێكیان كە تێیدا
دەڵێت "هەموو ئەندامەكانی دیكە بەغدادیان پێباشە ".رەنگە
ئەم سەرهەنگە وریایە پێیوابووبێت بەغدادی الو لەبەردەستیدا
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نەرمرت دەبێت لە ركابەرەكانی دیكە ،یان كەمرت دڵسۆز دەبێت بۆ
ئەو سەركردە دوورەدەستانەی دەوڵەتی ئیسالمی لە رێكخراوی
قاعیدەدا ،كە بەردەوام ناڕازیبوون لە توندی ئەو یاخیبوونەی
دەوڵەتی ئیسالمی دەینواند .وەك پشتیوانیش بۆ هەڵبژاردنی
بەغدادی ،حاجی بەكر كەوتە پێداهەڵدانی بەغدادی بەوەی لە
نەوەی پێغەمبەرە و شارەزایە لە قورئان و ستایشی ئەو شارەزاییە
ئیدارییەشی دەكرد كە لەناو رێكخراوەكەدا بەدەستیهێناوە.
ئەنجومەنەكە ئەمیری نوێی دەوڵەتی ئیسالمی بە زۆرینەی ()9
دەنگ بەرامبەر ( )2دەنگ هەڵبژارد ،ئەو كاتەش ئەبوبەكر بەغدادی
( 39ساڵ) ئەو ناوە نهێنییەی بۆ خۆی دانا كە دواتر پێی نارسا،
ئەویش وەك پیرۆزكردنێكی ئیامندارییەكەی و شوێنی لەدایكبوونی،
چونكە ئەبوبەكری صدیق خەزوری پێغەمبەر محەمەد بوو ،پاشان
بووە یەكەم خەلیفەی ئیسالم دوای كۆچی دوایی پێغەمبەر .هەرچی
بەغدادیشە ئەوا پایتەختی مەزنرتین خەالفەتی سەرەتای ئیسالم
بوو ،كە خەالفەتی عەباسییە .عەباسییەكانیش لە سەدەی هەشتی
زایینیدا لەڕێی بەكارهێنانی پڕوپاگەندەی زیرەكانە و تۆقێنەر
و تۆڕی نهێنی بۆ كۆكردنەوەی توڕەیی جەماوەر لەدژی رژێمی
فەرمانڕەوا لە دیمەشق ،گەیشتنە دەسەاڵت .وادیارە بەغدادیش بە
ئومێد بوو ئەو رووداوانە لەسەر هەمان گۆڕەپان دووبارە بكاتەوە.
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بەپیرۆزبایی و سوپاسگوزاری ئەمیرە نوێیەكە ،حاجی بەكر
دەستیكرد بە پاككردنەوەی ریزەكانی دەوڵەتی ئیسالمی لە هەر
كەسێك كە توانای بەرەنگاربوونەوەی بەغدادی هەبێت .هەندێك
لە ئەندامانیش لەناو دەوڵەتی ئیسالمی بە "ئەمیری سێبەر" و
"وەزیری تایبەت"ی ئەمیر وەسفییان كردووە .حاجی كێشەكانی
یەكالكردۆتەوە ،دەیان ركابەری لەڕێی تۆقاندنەوە یاخود لەڕێی
كوشتنەوە ،دوورخستۆتەوە و لەناوی ب��ردوون ،كتومت وەكو
ئەوەی پێشرت سەدام دەیكرد.
ئێستا دەسەاڵت لە چەكدارە بیانییەكانەوە كەوتۆتە دەستی
ئەندامە عێراقییەكان لە دەوڵەتی ئیسالمیدا .هێزەكانی ئەمەریكا
و عێراق كە ئەمیری پێشوو داینابوون ،چەندییان بكوشتایە یان
دەستگیربكردایە ،ئەوا لەزۆر باردا جێگرەوەكانی وەكو بەغدادی
و حاجی بەكر ،بەندكراوی پێشووی نێو سەبازگەی بوكا بوون.
هەروەها زۆریشیان وەكو حاجی بەكر ئەفسەری پێشووی دەزگا
سەربازی و هەواڵگرییەكانی سەردەمی سەدام بوون ،كەسانی
لەو شێوەیەش بەسوود دەب��وون لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتێكی
ستەمكاری نوێدا.
دوای ئەوەی خەالفەتی مسۆگەر كرد ،بەغدادی كە خاوەنی
هەژموونی بەكردەوە بوو ،دەستیكرد بە بوژاندنەوەی چانسە
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الوازەكانی دەوڵەتی ئیسالمی ،چونكە شكستە سەربازییەكان
لەساڵی 2008دا رێكخراوەكەیان ناچار بە خۆحەشاردان كردبوو،
پاشان هێرشەكانی تری وەك ئەوەی كرایە سەر ئەبو عومەر
و ئەبو ئەیوبی میرسی لە ناخەوە پەیكەری سەركردایەتی
پێكابوو .ب��ەغ��دادی و حاجی بەكریش س��وورب��وون لەسەر
ئ��ەوەی جارێكی تر شەڕ بە ئاشكرا بكەن و دەست بەسەر
ناوچەی پێویستدا بگرن ،بۆ دامەزراندنی خەالفەت .ئاڵۆزییە
روولەزیادبووەكانی سوریاش لە ساڵی 2011دا راستەوخۆ
لەو هەوڵەیاندا یارمەتی دان و دەرفەتێكی پێدان توندوتیژی
بخەنە نێو یاخیبوونە ئاشتیانەكەوە .بۆیە بەغدادی یەكێك لەو
هەڵسوڕاوە سوریاییانەی ،كە كارییان لەگەڵدا دەكرد ،رەوانەی
كرد بۆ ئەوەی لەو ساڵەدا لقێكی نهێنی دەوڵەتی ئیسالمی لە
سوریا دامبەزرێنێت .لە سەرەتادا ئەو لقە كە دواتر بەناوی
بەرەی نورسە نارسا ،رێساكانی ئەو یارییەی گرتەبەر كە دەوڵەتی
ئیسالمی لەڕێی پەالماردانی مەدەنییەكانەوە پەیڕەوی دەكات،
ئەویش وەك بەشێك لە هەڵمەتێكی تیرۆریستی نهێنی بۆ
باڵوكردنەوەی ئاژاوە ،بەو هێوایەی دەوڵەتی ئیسالمی بتوانێت
سوود لەو ئاژاوەیە وەربگرێت بۆ جێبەجێكردنی پالنەكەی
بەوەی بۆ یەكەمجار دەست بەسەر خاكدا بگرێت.
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بەشار ئەسەدی سەرۆكی سوریا ئەو هێرشانەی بۆسەر
مەدەنییەكان قۆستەوە و دای��ە پاڵ هەڵسوكەوتی ئەوانەی
ناڕەزاییان دژی رژێمەكەی دەردەبڕی و بانگەشەی ئەوەشی كرد،
كە خۆپیشاندەرە بێوەیەكان جگە لە تیرۆریست هیچی دیكە نین،
بەاڵم دوای ئەوەی بەرەی نورسە بووە رێكخراوێك بۆ یاخیبووان،
وریایانەتر مامەڵەی دەكرد لە كوشتنی هاواڵتیانی مەدەنی سوننەدا
و پەرۆشرتیش بوو بۆ كاركردن لەگەڵ گروپە یاخیبووە سوننەكانی
تر بۆ رووخاندنی ئەسەد .ئەم وەرچەرخانە رەنگدانەوەی ئەو
تێڕوانینە بوو ،كە بەرەی نورسە لە ئەیمەن زەواهیری ئەمیری نوێی
رێكخراوی قاعیدەوە بۆی هات ،زەواهیریش لە دوای كوشتنی
بن الدن لە ئایاری 2011دا لەالیەن هێزی دەریایی ئەمەریكاوە،
شوێنی گرتبۆەوە .زەواه��ی��ری ب��اوەڕی واب��وو دانایی ئەوەیە
پشتیوانی جەماوەر بەدەستبهێرنێت و كۆبكرێتەوە بەرلەوەی
هەوڵی دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی بدرێت ،لەبەرئەوە
داوای لە بەرەی نورسە كرد و هانی دا هاوكاری یاخیبووانی دیكە
بكات .بەغدادی هەرچەندە بەناڕاستەخۆ بەیعەتی دڵسۆزی بۆ
دەربڕیبوو ،بەاڵم ناكۆكبوو لەگەڵ زەواهیری .بەپێی تێڕوانینی
بەغدادی ئەو كاتەی دەوڵەتێكی ئیسالمی بەكردەوە دامەزرابوو،
تەنیا پێویستی بە دەستپێكردنی هەڵمەتێكی مەیدانی داگیركردن
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لە سوریا هەبوو ،بەاڵم هاوكاریكردنی ب��ەرەی نورسە لەگەڵ
یاخیبووانی دیكەی سوننە ئەو پالنەی هەڵدەوەشاندەوە.
لە بەهاری ساڵی 2013دا بەغدادی فەرمانی بە ژێردەستەكانی
لە بەرەی نورسە كرد ملكەچی سرتاتیژەكەی بن ،بەاڵم ئەوان ئەو
كارەیان رەتكردەوە .بۆیە بەغدادی زۆر توڕەبوو و بەئاشكرا
رایگەیاند بەرەی نورسە بەشێكە لە دەوڵەتی ئیسالمی و ناوی
دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و سوریای لێنایەوە .سەركردەی
بەرەی نورسەش وەاڵمی دایەوە و بێبەریبوونی لە دەسەاڵتی
بەغدادی و بەیعەتی شوێنكەوتوویی و دڵسۆزی بۆ زەواهیری
راگەیاند .زەواهیریش بەیعەتەكەی سەركردەی بەرەی نورسەی
قبوڵكرد و فەرمانی بە بەغدادی دا ،كە تەنیا بایەخ بە عێراق
بدات ،بەغدادیش گوێڕایەڵی ئەو فەرمانەی رەتكردەوە ،چونكە
ئەو دەیەوێت سوریاش كۆنرتۆڵ بكات .بەسەركردایەتی ئەو
دەوڵەتی ئیسالمی دەستیكرد بە داگیركردنی خاكی خۆرهەاڵتی
سوریا و گرووپە یاخیبووەكانی سوننەی لێدەركرد ،بە بەرەی
نورسەشەوە .بۆیە زەواهیری هیچ رێگەچارەیەكی لەبەردەستدا
نەبوو ،جگە لە دەركردنی دەوڵەتی ئیسالمی لە رێكخراوی قاعیدە
و لە شوباتی 2014شدا ئەو كارەی كرد .لەو ناكۆكییەی دواتر
لە نێوان بەرەی نورسە و دەوڵەتی ئیسالمیدا دروستبوو ،ئەمەی
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دوایینیان سەركەوت .دەوڵەتی ئیسالمی توانی كۆنرتۆڵی خۆی
بەسەر خۆرهەاڵتی سوریادا پتەو بكات و بەشی هەرەزۆری ئەو
هێزە شەڕكەرە بیانییانەی ناو بەرەی نورسەی بۆ خۆی راكێشا ،كە
ئەندامەكانیان زیاتر دامەزراندنی دەوڵەتێكی تایبەت بە خۆیان
بەالوە گرنگرت بوو ،لە هەوڵی رووخاندنی رژێمی ئەسەد.
دوای ماوەیەكی كەم ،راپۆرتەكان باسیان لەوە دەكرد كە
چۆن دەوڵەتی ئیسالمی كاروباری حوكم لە ناوچە نوێیەكانیدا
بەڕێوە دەب��ات .پێشرت بەغدادی توانای ئەوەی هەبوو سزای
ئیسالمی تەنیا بەسەر ئەوانەدا جێبەجێ بكات كە بۆ بەدبەختییان
دەكەوتنە بەردەستی گروپە یاخیبووەكەی دەوڵەتی ئیسالمیەوە،
چونكە رێكخراوەكە ئەو كاتە هیچ ناوچەیەكی بەدەستەوە
نەبوو ،بەاڵم ئێستا بەغدادی بۆتە بەرپرسی بااڵی حكومەتێك كە
بەشێكی زۆری خۆرهەالتی سوریای لەژێر دەستدایە و دەتوانێت
ویستی خۆی بەسەر سەدان هەزار كەسدا بسەپێنێت ،بەتایبەتی
ئەوانەی لە مۆڵگەی دەوڵەتی ئیسالمیدان لە رەققە .بەغدادی
داوای لە مەسیحییەكان كرد ،كە سەرانە بدەن ،یان رووبەڕووی
مەرگ دەبنەوە ،ئەوانەی بە دزیكردن تۆمەتبار كرابوون دەستیان
دەبڕدرا ،ئەوانەشی كە بە زیناكردن تۆمەتبار كرابوون جەڵدیان
لێ دەدرا ،یاخود تا مردن بەردباران دەك�ران .هەرچەندە ئەو
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سزایانە لە قورئاندا هاتوون ،بەاڵم زۆربەی دەوڵەتە ئیسالمییەكان
دەستبەرداریان بوون ،چونكە كۆنن و لەگەڵ سەردەمدا ناگونجێن.
تەنانەت سەركردەكانی رێكخراوی قاعیدەش ئامۆژگاری دەزگاكانی
سەر بەخۆیانیان كردبوو ،كە ئاسانكاری لە جێبەجێكردنی سزاكاندا
بكەن ،بەاڵم بەغدادی سەپاندنی یاسا ئایینییە توندەكان وەك
رێگەیەك دەبینێت بۆ ئەوەی رەوای��ی بداتە دەوڵەتەكەی كە
"ئیسالمییە" ،سوریشە لەسەر تۆقاندنی دانیشتووانی ناوچەكانی
و ملكەچكردنیان .هەر وەكو سەدام ،ئەویش دركی بە سوودی
سیاسی توندڕەوی بەناوی ئایینەوە كردبوو.
هەر لەو چواچێوەیەدا ،ئەو مسوڵامنانەی بەرەنگاری
حوكمی بەغدادی دەبوونەوە ،بە هەڵگەڕاوە وەسفی دەكردن.
ئەندامانی ئەو هۆزە سوننیانەی بە توندی دژی دەوەستانەوە
و سەربازە دەستگیركراوەكانی حكومەت ،بە كۆمەڵ لەناو
دەبران و تەرمەكانیان فڕێ دەدرایە گۆڕی نادیارەوە ،ئەوەش
ئاگاداركردنەوەیەك بوو بۆ بەپەرچدانەوەی هەر كەسێك
بەرنگاری ببێتەوە .كاتێكیش هەستیكرد فەرمانڕەواییەكەی لە
خۆرهەاڵتی سوریا سەالمەتە ،بەغدادی ئەوەی كردە ئامانجی
خۆی ،كە دەست بەسەر ناوچەكانی هاوسنور لە خۆرئاوای
عێراقدا بگرێت.
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خەلیفەكە

لە سەرەتای ساڵی 2014وە دەوڵەتی ئیسالمی دەسەاڵتی
لە خۆرئاوای عێراق بەرفراوان بوو ،چونكە ئەو سوننانەی
نیشتەجێی ئەوێ بوون لە حكومەتەی بەغدا توڕبوون ،كە شیعە
تێیدا بااڵدەست بوو ،ئەویش لەبەرئەوەی لەدوای رۆیشتنی
ئەمریكاییەكان دەرگای ب��ەڕوودا داخسنت و لە سوپا دووری
خستنەوە و لە دەسەاڵت كردنیەدەرەوە .كاتێكیش لە كۆتایی
ساڵی 2013دا هۆزە عێراقییەكان دەستیان بە شەڕ لە دژی
حكومەت كرد ،بەغدادی فەرمانی بەچەكدارانی كرد بچنە ئەو
شەڕەوە .بەمشێوەیە توندڕەوانی ئایینی و ئەندامانی هۆزەكان
و بەعسییە عەملانییەكان شانبەشانی یەك چوونە شەڕێكەوە
لەسەر بابەتێكی هاوبەش بۆ رزگاربوون لە حوكمی شیعە .لە
وەرزەكانی زستان و بەهاری ساڵی 2014دا ،دەوڵەتی ئیسالمی
كۆمەڵێك سەركەوتنی لە فەللوجە و رومادی لەڕێی كاركردن
لەگەڵ هاوپەیامنەكانییەوە بەدەستهێنا .شەڕكەرەكانیشی ئەو
پۆلیس و سەربازانەیان كۆكردەوە ،كە بەرەنگاری پێشكەوتنیان
ببوونەوە و وێنەی پرۆسەی كوشتنیان ت��ۆم��ارك��ردن .ئەم
ڤیدیۆیانەش بەخێرایی لەنێو دەزگا سەربازی و ئەمنییەكانی
عێراقدا باڵوبوونەوە.
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لە ح��وزەی�ران��ی ساڵی 2014دا دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی و
هاوپەیامنەكانی هێرشێكی لە ناكاوییان كردە سەر موسڵ ،كە
دووەم گەورەترین شاری عێراقە .بەماندووبوونێكی كەمەوە
دەستیان بەسەر شارەكەدا گرت ،چونكە هێزی پاراستنی شارەكە
و پۆلیسی ناوخۆیی تۆقیو و تێكشكاو بوون و لە ترسی ئەو
كاسێتە ڤیدیۆییانە ،بەڕادەیەك وایان لێهاتبوو نەیاندەتوانی
خۆیان رابگرن و شەڕ بكەن .بەم سەركەوتنە بەهێزە ،دەوڵەتی
ئیسالمی هەژموونی خۆی بەسەر ئەو ناوچەیەدا سەپاند ،كە
لە نێوان خۆرهەاڵتی سوریا و خۆرئاوای عێراقدا درێژ دەبۆوە.
دواتر هەر لەو مانگەدا وتەبێژی دەوڵەتی ئیسالمی گەڕانەوەی
شانشینی خ��ودای لەسەر زەوی رایگەیاند كە خەالفەتە،
بەغدادیش گەڕایەوە بۆ ناوی یەكەمی لەگەڵ بەرزترین نازناو
لە دەوڵەتدا :خەلیفە ئیرباهیم .بۆ پاساوهێنانەوەش بۆ ئەو
بانگەشە گەورەیە ،الیەنگرانی ریزبەندی رەچەڵەكی هۆزەكەی
بەغدادیان باڵوكردەوە ،كە پشتێكی دەگاتەوە بە نەوەكانی
محەمەدی پێغەمبەر .ئەمەش بە مەرج و خەسڵەتێكی گرنگ
لەقەڵەم درا ،چونكە هەندێك بۆچوونی ئیسالمی سەربارەت بە
كۆتاییهاتنی جیهان دەڵێن رۆژێك لە رۆژان پیاوێك لە نەوەی
پێغەمبەر وەك خەلیفە فەرمانڕەوایی دەكات – ئەو پۆستەش لە
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رووخانی ئیمپراتۆریەتی عوسامنیەوە لە دوای جەنگی یەكەمی
جیهانەوە نەماوە . -
دوای چەند رۆژێك بەناو خەلیفە چووە سەر مینبەر
لە موسڵ بۆ ئەوەی وتاری هەینی بدات ،ئەوەش یەكەم و
تەنیا دەركەوتنی ئاشكرای بوو لەوەتەی لە ساڵی 2010وە
سەرۆكایەتی دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی وەرگ��رت��ووە .بەغدادی
عەبای رەشی پۆشیبوو بۆ بەبیرهێنانەوەی یادی خەلیفە
عەباسییەكان كە حوكمی بەغدایان دەكرد و لەڕێی بانگەشەی
چوونەوە سەر رەچەڵەكی پێغەمبەر و ئەهلی بەیت هاتبوونە
سەر دەسەاڵت و پەیامنی گەڕانەوەیان بۆ ئیسالمی رەسەن
بە خەڵك دەدا.
بەغدادی خەالفەتەكەی راگەیاند و وتی" :كراومەتە
رێبەرتان و باشرتین كەستان نیم و لەئێوەش باشرت نیم"
پاشان وتی" :گوێڕایەڵیم بكەن چەندە من لەناو ئێوەدا
گوێڕایەڵی خودا بكەم ،ئەگەر لە خوداش یاخی بووم ئەوا
هیچ گوێڕایەڵیم بەسەرتانەوە نییە" .ئەم دەستەواژەیەش
لە وتارەكەی خەلیفە ئەبوبەكری سدیق وەرگیرابوو لە كاتی
دانانی بە یەكەم خەلیفەی مسوڵامنان لەالیەن یاوەرانی
پێغەمبەرەوە.
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دەستبەسەرداگرتنی موسڵ باوەڕی بە حكومەتی ئەمەریكا
هێنا ،كە تا ئێستاش دوودڵە ،بەوەی ناچارە رێوشوێنێك بگرێتەبەر،
دوای ماوەیەكی كورتیش فڕۆكەكانی ئەمەریكا دەستیانكرد بە
بۆردومانكردنی پێگەكانی دەوڵەتی ئیسالمی .وەك وەاڵمێكی
تۆڵەئامێزیش لەبەرامبەر ئەوەدا ،دەوڵەتی ئیسالمی ئەو دیلە
خۆرئاواییانەی سەربڕی كە لەالی بوون .دیلەكان راپێچكران بۆ
شوێنی كوشتنیان و جلوبەرگی پرتەقاڵییان لەبەردا بوو ،وەك
ئەو جلوبەرگەی زۆرێك لە عێراقییەكان لە دەیەی راب��وردوودا
لە زیندانی ئەمریكاییەكاندا لەبەریان دەكرد ،ئەوەش شێوازێكی
رەشی تۆڵەسەندنەوەی تەلەفزیۆنی بوو ،كە ئەبو موسعەب
زەرق��اوی ئەردەنی دامەزرێنەری رێكخراوی قاعیدە لە عێراق
دەستی پێكرد ،لەدوای ئاشكرابوونی دیمەنی رووداوەكانی ناو
زیندانی ئەبوغرێب.
بەغدادی لە ماڵی یەكێك لە شوێنكەوتووانی چەندینجار
دەستدرێژی كردبووە سەر كایال مۆلەری ژنە بەبارمتەگیراوە
ئەمریكاییەكە ،كە كارمەندێكی فریاگوزاری بوو ،لەسەر هەمان
شێوازی پاساو هێنانەوەی بۆ سەربڕینەكان ،بەغدادی پشتی
بە بنەمای ئایینی بەست بۆ پاساوهێنانەوەی بۆ بەكۆیلەكردنی
رەگەزیی.
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لەوەتەی بەغدادی وتارەكەی پێشكەشكردووە ،كەناڵەكانی
راگەیاندن دوو جار باسی ئەوەیان ك��ردووە كە لە هێرشە
ئاسامنییەكاندا ك���وژراوە ی��ان بەسەختی بریندار ب��ووە،
یەكەمجار لە ترشینی دوومی 2014دا بوو ،جارێكی دیكەش
لە ئ��ازاری 2015دا بوو .بەاڵم لە ئایاری 2015دا سەركردە
موحافیزكارەكەی دەوڵەتی ئیسالمی جارێكی دیكە لەڕێی
دەركردنی بەیاننامەیەك لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت دەركەوتەوە كە
رێنامیی و بەڵگەی لە ژیاندامانی پێشكەش بە شوێنكەوتووانی
كرد .لەگەڵئەوەشدا ،ئەو رووداوە نزیكانە پرسیاری ئەوە
دەوروژێ��ن��ن كە ئایا چی روودەدات ئەگەر بەغدادی لەو
پۆستەدا بكوژرێت؟ وەاڵمەكەش لەسەر ئەوە دەوستێت كە
مرۆڤ چی لە ژیانی خۆی دەكات .بەالی هەندێك كەسەوە
بێ ئایین و بەعسییەكانی پێشوو یاخود چەقۆكێشەكان كە
دەوڵەتی ئیسالمی بەكاردەهێنن بۆ گەیشنت بە دەسەاڵت ،یاری
بە بەغدادی دەكەن و بەكاریدەهێنن ،یان ئەو پێكهێنەرێكە
لە رێكخراوێكدا یان گوازرشت لە دامەزراوەیەك دەكات كە
كەسایەتی یاخود هێزی مێژوویی نییە .ئەم بیروڕایانە كۆكن
لەسەر ئەوەی النی كەم بەغدادی خاوەنی خۆی نییە .چونكە
هەڵەی ئەو هەڵەی كەسانی دیكەیە ،رەنگە هی سەدام حسێن
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یان جۆرج بوشی باوك یان رەنگە كۆمەڵێك لە الیەنگرنی رژێمی
پێشوو بێت .ئەگەر بەغدادیش ون ببێت ئەوا شتێكی پێشبینی
كراوە سەركردەیەكی رووكەش جێگەی بگرێتەوە كە بەكردەوە
بڕیاری بەدەست نەبێت.
ب��ەاڵم راستیەكان ل��ە س��ەرب��وردەی ب��ەغ��دادی��دا ئ��ەوە
دەردەخەن كە ئەو پیاوە خاوەنی توانای نائاساییە ،چونكە
بەغدادی یارمەتیدەربوو لە دامەزراندنی گروپێك لە یاخیبوان
و بڕوانامەی دكتۆرای بەدەستهێنا ،كاتێك بەڕێوەبردنی
كاروباری ئایینی دەوڵەتی ئیسالمی لە ئەستۆدابوو ،هەروەها
توانی خۆڕاگر بێت لەنێو سیاسەتە خوێناوییەكانی دەوڵەتی
ئیسالمیدا بەهۆی شارەزاییەكەی لە دامەزراندنی هاوپەیامنی
و تواناكانی لە بەرپەرچدانەوەی ركابەرانی و تۆقاندنیان.
پتەوكردنی دەستكەوتە هەرێامیەتییەكانی دەوڵەتی ئیسالمی
لە سوریا و بەرفراوانبوونی خێرای لە عێراق لەدوای مردنی
"ئەمیری سێبەر" بوو ،كە یاوەری بەغدادی دەكرد .هەرچەندە
رۆژنامەی نیویۆرك تایمز بەمدواییانە باسی ئەوەی كردووە كە
بەغدادی خۆی رێوشوێنە پێویستەكانی خەالفەت ئەنجام دەدا،
بۆ دوای مردنی ئەویش لەرێی پێدانی زۆرێك لە دەسەاڵتە
سەربازییەكانی بە ژێردەستەكانی ،بەاڵم شارەزاییە ئایینیەكەی
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و فێڵبازییە سیاسییەكەی بە ئاسانی جێیان ناگیرێتەوە ،چونكە
لەنێو جێگرەوە چاوەڕوانكراوەكانیدا كەسێك نییە رەچەڵەكی
پێغەمبەر و زانایی ئایینی و شارەزایی لە بەدەستهێنانی دۆستی
بەهێز و بەتوانایی لە هێوركردنەوەی بەرهەڵستكاران ،پێكەوە
كۆبكاتەوە.
بەدرێژایی ژیانی ب��ەغ��دادی رێگای ت��ون��دڕەوی ئایینی
گرتۆتەبەر .لە چەند منوونەیەكی بچووكی وەك بەرهەڵستیكردنی
بۆ سەماكردن لە ئاهەنگی ژنهێناندا ،یاخود لە چەند منوونەیەكی
گەورەی وەك كوشتنی بەكۆمەڵ ،بەغدادی هەمیشە هەوڵی داوە
بیروڕاكانی بەسەر كەسانی دیكەدا بسەپێنێت .لەوانەیە ببوایەتە
مامۆستای زانكۆ و بە بەڵگە و لۆجیك باوەڕی بە عەقڵە گەنجەكان
بهێنایە ،بەاڵم ئەو باوەڕدارە بووە ئەمیری باوەڕداران و هەوڵی دا
تێڕوانینی ئایینی رەش و دڕندانەی خۆی بەسەر هەموو جیهاندا
بسەپێنێت .ساڵی راب��وردووش بەغدادی رایگەیاند "كاروانی
موجاهیدەكان بەردەوام دەبێت تا دەگاتە رۆما" .ئەگەر ژیانی
بەغدادی لە شتێك ئاگادارمان بكاتەوە ئەوا ئەو شتە مەترسی
خوڵقاندنی ئەو ئاژاوەیەیە كە بوار بۆ گەشەكردنی كەسانی
هاوشێوەی ئەو دەڕەخسێنێت.
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ویلیام مكانتس
*ویلیام مكانتس توێژەرێكی سەنتەری سیاسەتەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە لە پەیامنگای برۆكینگز و بەڕێوەبەری
پرۆژەی پەیوەندییەكانی ئەمەریكا لە جیهانی ئیسالمیە لە هەمان
پەیامنگە ،هەروەها مامۆستای یاریدەدەرە لە زانكۆی جۆنز
هۆبكنز .چەندین پۆستی حكومی وەرگرتووە و لە ژمارەیەك
سەنتەری فیكری تایبەمتەند بە ئیسالم و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و تیرۆردا كاری كردووە .لە ماوەی نێوان سااڵنی  2009و 2011دا
پۆستی راوێژكاری یەكەمی لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا بۆ
بنبڕكردنی توندڕەوی توندوتیژ وەرگرتووە .هەروەك چەندین
پۆستی دیكەی وەرگرتووە وەكو بەڕێوەبەری بەرنامەكان لە
دەستپێشخەری توێژینەوەكانی منیرڤای سەر بە وەزارەتی بەرگری.
لەسەروو ئەوانەشەوە ،مكانتس شیكەرەوەیە لە پەیامنگای
شیكردنەوەكانی بەرگری و سەنتەری توێژینەوەی نافال ،هەروەها
لە كۆمپانیای جیهانی جێبەجێكردنی زانستەكان (،)SAIC
هاوكاریشە لە سەنتەری بنبڕكردنی تیرۆر لە ئەكادیمیای وێست
پۆینت.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

رێباز مستەفا

2014
2014
2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

48
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

49
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

107

114
115
116
117

6

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

بابان ئەنوەر
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2016
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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