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ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
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«ئیسالمیزەبوونی ڕادیکاڵیزم»

توندڕەویــی تیرۆریســتە جیهادییــەکان لــە دوو

نــوێ و بــێ وێنەیــە .تیرۆریســتان لــە فەڕەنســا لــە

دەیــەی ڕابــوردوودا تایبەمتەندیــی نــاوازە و نوێیــان

دەیەکانــی  1970و  1980ئەگــەر پەیوەندییــان بــە

هەبــووە .تیرۆریــزم و جیهــاد ،هەردووکیــان ســااڵنێکی

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە هەبووبێــت یــان نــا! بــە

دوورودرێــژە بوونیــان هەیــە و چەنــد جۆرێــک لــە

وردی بەرنامەیــان بــۆ هەاڵتنیــان دادەڕشــت .ســوننەتی

تیــرۆری (بەجیهانیبــوو) –کــە تێیــدا شــوێنە ڕەمزییــەکان

موســوڵامنان بــۆ شــەهیدبوون ،کــە لــە مەیدانــی شــەڕدا

یــان هاواڵتیانــی بێتــاوان ،بــە بــێ ســەرنجدان لــە ســنوورە

کەســێک بکوژرێــت ،ڕێزێکــی زۆری هەیــە ،بــەاڵم بــە

نیشــتیامنییەکان دەکەنــە ئامانــج – بــە الیەنــی کەمــەوە

هیــچ شــێوەیەک مەرگــی ئــەو کەســانەی خۆیــان دەخەنــە

بــۆ ســەردەمی بزووتنەوەی ئانارشیســتیی نیــوەی دووەمی

کێشــەوە بــە ڕەســمی ناناســن ،چونکــە ئــەم کارە بــە

ســەدەی نۆزدەیــەم دەگەڕێتــەوە .ئــەوەی لــەم نێوانــەدا

دەســتوەردان لــە ئیــرادەی ئیالهــی هەژمــار دەکرێــت.

بێوێنەیــە ،ئەوەیــە کــە تیرۆریســتەکانی ئەمــڕۆ ئاگایانــە

کەواتــە بۆچــی بــە درێژایــی بیســت ســاڵی ڕابــوردوو

لەنێــوان مــەرگ و ژیانــدا ،مــەرگ هەڵدەبژێــرن.

تیرۆریســتان بــەم جــۆرە عەوداڵــی مەرگــی خۆیانــن؟

لــە مــاوەی بیســت ســاڵی ڕابــردوودا لــە (خالیــد کەلکانــی

ئــەم مەیلــە بــۆ مــەرگ چــی ئاماژەیەکــی بــۆ ڕادیکالیزمــی

پیــان داڕێــژەری تەقینــەوەی نــاو میــرۆی پاریســەوە

ئیســامی هاوچــەرخ پێیــە؟ هەروەها واتــا و ناوەڕۆکەکەی

لــە ســاڵی  ،1995تــا هێرشــبەرانی ســەر هۆڵــی شــانۆی

بــۆ کۆمەڵگەکانــی ئەمــڕۆی ئێمــە چییــە؟

(بێتالــکان)ی پاریــس لــە کۆتایــی ســاڵی 2015دا،

پرســیاری کۆتایــی جێگــەی گرنگــی پێدانــە؛ چونکــە

بــە نزیکەیــی ســەرجەم تیرۆریســتەکان لــە فەڕەنســا

ئــەم تێڕوانینــە بــۆ مــەرگ پەیوەندیــی پتــەوی بــەو

یــان خۆیــان تەقاندووەتــەوە یــان بــە دەســتی پۆلیــس

واقیعییەتــەوە هەیــە کــە جیهادگەرایــی هاوچــەرخ – بــە

کــوژراون) ،وەک بــاس دەکرێــت پشــت بــە وتەیەکــی بــن

الیەنــی کەمــەوە لــە ڕۆژئــاوا و لــە تورکیــا و مەغریبــی

الدن دەبەســن کــە جیهادییــەکان بــەردەوام دووبــارەی

عەرەبــی ،نــەک تەنیــا بزووتنــەوەی گەنجانێکــە کــە

دەکەنــەوە «ئێمــە مەرگــان خــۆش دەوێــت ،وەک چــۆن

ســەربەخۆ لــە مەزهــەب و کولتــووری باوانیــان پــەروەردە

ئێــوە ژیانتــان خــۆش دەوێــت» .ئێســتا ئیــر مەرگــی

بــوون ،بەڵکــو لــە قواڵیــی کولتوورێکــی بەرفراوانــردان و

تیرۆریســتان ڕووداوێکــی چاوەڕواننەکراو یــان دەرەنجامی

لــە دەوری چەمکــی گەنجێتیــدا فۆڕمــی وەرگرتــووە .ئــەم

هێرشــەکانیان نییــە ،بەڵکــو بەشــێکی دانەبــڕاوە لێــی.

الیەنــەی جیهادگەرایــی مۆدێــرن گرنگییەکــی بنچینەیــی

هەمــان مەیــل دەتوانرێــت لەنــاو جیهادییەکانــی داعشــدا

هەیــە.

ببیرنێــت ،بــۆ ئــەوان کــردەی خۆکــوژی ئامانجــی بــااڵی

لــە هــەر شــوێنێک ئــەم نەفرەتــە نەوەکانــی گرتبێتــەوە،

چوونیانــە بــۆ نــاو داعــش.

پێــی جۆرێــک ســوننەت شــکاندنی کولتــووری دێتــە

ئــەم هەڵبژاردنــە سیســتامتیکەی مــەرگ دیاردەیەکــی

نــاوەوە ،ســوننەت شــکاندنێک کــە بــە گورزێــک خوازیاری
شکســتی مرۆڤــەکان و ڕوخســارەکان و پەرســتگاکان و
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کتێبەکانــە و بیرکردنــەوەی تێــدا نییــە و لەناودەچێــت.

زیندووکردنــەوەی خەالفــەت خەیاڵێکــی خــاوە،

(هەمــوو شــتێکیان ســەرلەنوێ نووســیەوە) ئامانجــی

ئەفســانەیەکە گرێــدراوە بــە ناســنامەیەکی ئایدۆلــۆژی

هاوبەشــی ســوپای ســووری (مــاو)( ،خەمیــرە ســورەکان) و

کــە بــەردەوام قەڵەمــڕەوی خــۆی بەرفــراوان دەکات.

چەکدارانــی داعــش .یەکێــک لــە جیهادییــە بەریتانییــەکان

زیندووکردنــەوەی خەالفــەت لــە ڕووی ســراتیژییەوە

لــە بــارەی ڕێنامیــی وەرگرتنــی ئەنــدام لەالیــەن داعشــەوە

مەحاڵــە ،لەبەرئــەوە ئەوانــەی خۆیــان بــە بەشــێک

نووســیویەتی «کاتێــک لــە شــەقامەکانی لەنــدەن و پاریس

لــە خەالفــەت دەزانــن لــە جیاتــی ئــەوەی خۆیــان بــۆ

و واشــنتۆن وەک بــەاڵ بــە ســەرتاندا دەباریــن ،نــەک تەنیــا

بەرژەوەندیــی موســوڵامنانی ناوچەکــە تەرخــان بکــەن،

خوێنتــان لەســەر شــەقامەکان دەڕێژیــن ،بەڵکــو پەیکــەر

بــەم شــێوەیە پێشــوازی لــە مــەرگ دەکــەن .هیــچ

و ڕووخساریشــتان تێکدەشــکێنین؛ مێژووتــان بــە تــەواوی

تێڕوانینێکــی سیاســی ،هیــچ ئاییندەیەکــی ڕوون ،هیــچ

پــاک دەکەینــەوە و لــە هەمووشــی ئازاردەرتــر ئەوەیــە کە

شــوێنێکی ئــارام بــۆ خواپەرســتی بوونــی نییــە .لەگــەڵ

ئایینــی منداڵەکانیشــتان دەگۆڕیــن بــۆ ئــەوەی پاســەوانی

ئەوەشــدا لەگــەڵ ئــەوەی چەمکــی خەالفــەت بەشــێک

بیــری ئێمــە بــن و نەفــرەت لــە باپیرانیــان بکــەن».

لــە بیــری مەزهەبــی موســوڵامنانە ،خواســتنی مــەرگ بــەو

زۆربــەی شۆڕشــەکان هانــی دەمارگیری گەنجــان دەدەن،

شــێوەیە نییــە.

بــەاڵم تەنیــا ژمارەیەکــی کــەم لــە شۆڕشــەکان هەوڵــی

هەروەهــا تیرۆریزمــی خۆکــوژ لــە ڕووی سەربازیشــەوە

لەناوبردنــی ڕابــوردوو دەدەن .بــۆ منوونــە بەلشــەفیکە

کارا و کاریگــەر نییــە .لــە تیرۆریزمــی (ســادە)دا چەنــد

شۆڕشــگێڕەکان پێیــان بــاش بــوو لــە جیاتــی گۆڕینــی

کەســێک دەتوانــن زیانــی بەرچاو بــەو دوژمنانــە بگەیەنن

ڕابــوردوو بــۆ وێرانــە ،ڕابــوردوو بخەنــە مۆزەخانەیەکەوە

کــە زۆر لــەوان بەهێزتــرن ،لەبەرئــەوە دەتوانرێــت

و شۆڕشــگێڕانی کۆمــاری ئیســامی ئێرانیــش هیــچ

ڕەگوڕیشــەیەکی عەقاڵنــی لــەم جــۆرەی تیرۆریزمــدا

کاتێــک بــە بیریانــدا نەهــات کــە تەختــی جەمشــید

ببیرنێــت ،بــەاڵم تیرۆریزمــی خۆکــوژ بــە دڵنیاییــەوە

بتەقێننــەوە.

عەقاڵنــی نییــە؛ ئایدیــای چەکدارانــی شــارەزا کــە یەکجــار

ئــەم الیەنــی خۆوێرانکردنــە هیــچ پەیوەندییەکــی بــە

بەکاردەهێرنێــن ،بــە هیــچ شــێوەیەک عەقاڵنــی نییــە.

سیاســەتی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە نییــە و لــە ڕووی

هێرشــە تیرۆریســتییەکان کۆمەڵگــەی ڕۆژئــاوا بــە چۆکــدا

ســراتیژییەوە وێرانکــەرە .لەگــەڵ ئــەوەی داعــش

ناهێنــن ،تەنیــا کاردانــەوەی بەرامبــەری لێدەکەوێتــەوە.

ڕایگەیانــدووە کــە ئامانجــی زیندووکردنــەوەی خەالفەتــە،

ئــەم جــۆرە لــە هێرشــە تیرۆریســتییەکان زیاتــر

بــەاڵم پووچگەرایــی ئــەو ڕێگــرە لــەوەی بــە تــەواوی

موســوڵامنان دەکاتــە ئامانــج ،نــەک ڕۆژئاواییــەکان.

بتوانێــت بــە ڕێگەچارەیەکــی سیاســی بــگات ،بچێتــە

پەیوەندیــی سیســتامتیک لەگــەڵ مــەرگ تەنیــا یەکێــک لە

گفتوگــۆوە یــان لەنــاو ئــەو ســنوورەی بــە ڕەســمی

ڕێــگاکان بــۆ تێگەیشــن لــە ڕادیکالیزمــی ئەمــڕۆ نیشــان

نــارساوە ،کۆمەڵگەیەکــی ســەقامگیر دامبەزرێنێــت.

دەدات ،ئەویــش ئەمەیــە :بــەرەی ڕادیکالیزمــی هاوچــەرخ

پووچگەرایــە .ئــەوەی ڕادیکالیزمــی هاوچــەرخ دەکات بــە

تونــدڕەوی و رسوتــی ڕۆژی دواییــە.

فریــودەر ،ئایدیــای شۆڕشــی تــەواوە؛ توندوتیــژی ئام ـڕاز

بــە گشــتی ئــەم بابەتــە لەبەرچاونەگیــراوە کــە

نییــە ،بەڵکــو خــودی ئامانجــە.

تیرۆریســتان و ڕێکخــراوە خۆکوژەکانــی وەک قاعیــدە

بــەاڵم ئەمــە هەمــوو چیرۆکەکە نییــە ،لەوانەیــە وێنەیەکی

و داعــش دیــاردەی بــێ وێنــەن لــە مێــژووی جیهانــی

تــری تیرۆریــزم –وێنــە عەقاڵنیرتەکانــی– ســەرلەنوێ

ئیســامدا و ناتوانرێــت ئــەوان بــە ســادەیی و بــە

دەرکــەون و بــە دڵنیاییــەوە ئەگــەری ئــەوەش هەیــە کــە

پەنابردنــە بــەر خــوازەی بونیادگەرایــی ڕوون بکرێنــەوە.

ئــەم جــۆرەی تیرۆریــزم دیاردەیەکــی زوو تێپــەڕە.

پێویســتە ســەرنج لــەو بابەتــە بدەیــن کــە ئــەم تیرۆریزمــە

بــۆ هۆکارەکانــی دەرکەوتنــی داعــش بێگومــان

لــە «ڕادیکاڵیزەبوونــی ئیســامەوە» ســەرچاوە ناگرێــت،

پێویســتە لــە سیاســەتەکانی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت

بەڵکــو لــە «ئیســامیزەبوونی ڕادیکالیزمــەوە» ســەرچاوە

بگەڕێیــن ،لەناوچوونــی داعــش پێکهاتــە بنچینییەکانــی

دەگرێــت.

ئــەم دۆخــە ناگۆڕێــت .داعــش داهێنــەری تیرۆریــزم

بابەتــی ئیســامیزەبوونی ڕادیکالیــزم بــە هیــچ شــێوەیەک

نییــە؛ مشــتێکە لــە خەروارێــک کــە پێشــر بوونــی

پاکانــە بــۆ ئیســام نییــە ،بەڵکــو ئــەم گریامنەیــە وەاڵمــی

هەبــووە .بلیمەتیــی داعــش لەوەدایــە کــە توانیویەتــی

ئــەو پرســیارەیە ،کــە بۆچــی شۆڕشــگێڕە گەنجــەکان،

بــۆ گەنجانــی خوازیــاری [مــەرگ] چوارچێوەیــەک

ئیســام بــە منوونــەی یاخیبوونــی تەواوەتیــی خۆیــان

بڕەخســێنێت ،کــە ئــەوان دەتوانــن تێیــدا بــە خواســت

هەژمــار دەکــەن .ئیســامیزەبوونی ڕادیکالیــزم ئــەوە ڕەت

و ئارەزووەکانیــان بگــەن .لەبەرئــەوە بــۆ داعــش گرنــگ

ناکاتــەوە کــە لــە  40ســاڵی ڕابــوردوودا فەندەمێنتاڵیــزم

نییــە ئــەو کەســانەی خۆویســتانە بــەرەوە مــەرگ

بەرفــراوان بــووە.

دەڕۆن ،ئەندامــی داعــش نەبــن ،گرنــگ ئەوەیــە ئامــادە

ئــەم تێڕوانینــە گفتوگــۆی زۆری وروژانــدووە .یەکێــک

بــن بەیعەتــی خۆیــان ڕابگەیەنــن بــۆ ئــەوەی کــردە

لــە ڕەخنەگــرەکان بانگەشــەی ئــەوەی کــردووە ،کــە مــن

خۆکوژییەکەیــان بــۆ بەشــێک لــە گێڕانــەوەی جیهانــی

هــۆکاری سیاســیی ئــەم جــۆرە شۆڕشــانەم پشــتگوێ

داعــش بگۆڕێــت.

خســتووە ،هۆکارەکانــی وەک میراتــی شــومی داگیــرکاری،

لەبەرئــەوە ئێمــە بــۆ ڕوونکردنــەوەی داعــش پێویســتامن

دەســتوەردانی ســەربازیی ڕۆژئــاوا دژی هاوواڵتیانــی

بــە تێڕوانینێکــی نوێیــە ،تێڕوانینێــک کــە بتوانێــت

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و دەرکردنــی کۆمەاڵیەتیــی

توندڕەویــی ئیســامیی هاوچــەرخ و وێنەکانــی تــری

کۆچبــەران و منداڵەکانیــان .لەالیەکــی تــرەوە تۆمەتبــار

توندوتیــژی و ڕادیکالیزمــی هاوشــێوەیە ڕوون بکاتــەوە،

کــراوم بــەوەی لــە بابەتەکامنــدا بابەتــی پەیوەندیــی

ئــەو وێنانــەی دەربڕی شۆڕشــی نەوەیــەک و خۆوێرانکردن

نێــوان توندڕەویــی تیرۆریســتی و ڕادیکالیزمــی ئیســامی

و پچڕانــی ڕادیکااڵنــە لــە کۆمەڵگــە ،جۆرێــک جوانناســی

ســەرچاوە گرتــوو لــە ســەلەفییەتم جــێ نەکردوەتــەوە.
مــن بــە باشــی ئــاگاداری ئــەو الیەنانــەم .تەنیــا قســەی
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مــن ئەوەیــە کــە ئــەو جــۆرە الیەنانــە بــۆ تێگەیشــن و

جیهادییــەکان ئایینــی خۆیــان بــۆ ئیســام گۆڕیــوە،

شــیکاری دیاردەیــەک کــە ئەمــڕۆ ڕووبــەڕووی دەبینــەوە

ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی پەیوەندیــی لەنێــوان ڕادیکاڵــەکان و

بــەس نییــە ،چونکــە لەنێــوان پێــدراوە ئەزمونکراوەکانــی

(هاونیشــتیامنییەکانیان) تــا ڕێژەیەکــی زۆر خەیاڵییــە.

ئێمــەدا هیــچ پەیوەندییەکــی بــااڵ بوونــی نییــە.

ئــەم شۆڕشــگێڕانە لــە چینــی ڕەنجــدەرەوە ســەریان

تێگەیشــتنی مــن ئەوەیــە کــە ڕادیکالیزمــی توندوتیژخــواز

دەرنەهێنــاوە .ئــەو گریامنەیــەی کــە شۆڕشــگێڕەکان

دەرئەنجامــی ڕادیکالیزمــی ئایینــی نییــە ،لەگــەڵ ئــەوەی

هەمــان پرۆلیتاریــا و جەمــاوەر و هاواڵتیانــی ژێــر

ڕادیکالیزمــی ئایینــی بــە گشــتی ڕێڕەوێکــی هاوشــێوەی

دەســتی داگیرکــەر بــوون ،بــە هیــچ شــێوەیەک پشــت بــە

ڕادیکالیزمــی توندوتیژیخــوازی هەیــە و هەردووکیــان پەنــا

ئۆبجێکتیڤــی شۆڕشــگێڕەکان نابەســتێت .ژمارەیەکــی کــەم

بــۆ منوونــەی یەکســان و هاوشــێوە دەبــەن.

لــە تیرۆریســتەکان یــان جیهادییــەکان چیرۆکــی ژیانــی

هیــچ کەســێک بوونــی فەندەمێنتاڵیزمــی ئایینــی و گرفتــە

خۆیــان دەگێڕنــەوە ،ئــەوان زیاتــر لــەو بارەیــەوە دەدوێــن

کۆمەاڵیەتییــە بەرفراوانەکانــی ئــەو فەندەمێنتالیزمــە

کــە بینینــی ئــازاری کەســانی تــر چــۆن ئەوانــی هانــداوە.

ڕەتناکاتــەوە .هەرچۆنێــک بێــت فەندەمێنتالیزمــی ئایینــی
ئــەو بەهایانــە ڕەتناکاتــەوە کــە پشــتیان بەســتووە بــە
هەڵبژاردنــی تــاک و ئازادیی تــاک ،بــەاڵم فەندەمێنتالیزمی
ئایینــی توندوتیژیــی سیاســیی لێناکەوێتــەوە.
ڕەخنــە لــەوە دەگــرن کــە ڕادیکالیزمــی ئیســامی لــە
پاڵنــەری جۆراوجــۆرەوە ســەرچاوە دەگرێــت :لــەو
نەهامەتییانــەوە کــە کۆمەڵگــە پۆســت کۆڵۆنیالییــەکان
پێیــدا تێدەپــەڕن ،پاکتــاوی نەژادپەرســتی و جۆرەکانــی
تــری پاکتــاو ،بۆردومــان و هێرشــی فڕۆکــە بــێ فڕۆکەوانــە
ئەمریکییــەکان .ئــەم بابەتــە ئــەو ئەنجامــە لەخۆدەگرێــت
کــە تەنیــا قوربانییــەکان شــۆڕش دەکــەن ،بــەاڵم
پەیوەندیــی نێــوان شۆڕشــگێڕەکان و قوربانییــەکان زیاتــر
پەیوەندییەکــی خەیاڵییــە نــەک واقیعــی.
ئەوانــەی لــە ئەوروپــا هێرشــەکان ئەنجــام دەدەن
دانیشــتووی کەرتــی غــەزە و لیبیــا یــان ئەفغانســتان
نییــن ،ئــەوان هەژارتریــن و نەزانرتیــن و پەراوێزخراوتریــن
چینــەکان نییــن .ئــەو ڕاســتییەی کــە 25%ی

تاکە کاریگەریی ستراتیژی
ئەم جۆە هێرشانە کاریگەریی
دەروونییە .ئەم جۆرە
هێرشانە گورز لە توانای
سەربازیی واڵتانی ڕۆژئاوا
نادەن ،بەڵکو بە هۆی ڕێگری
لە کەمکردنەوەی بودجەی
سەربازییەوە ،ئەوان بەهێزتر
دەکات

تــا ناوەڕاســتی دیــەی  1990زۆرینــەی جیهادییــە

لێکۆڵینــەوەی قــوڵ نــاکات ،چونکە ســەرجەم پێــدراوەکان

نێودەوڵەتییــەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە هاتبــوون.

و ژیاننامەکەیــان ئێســتا لەبەردەســتدایە.

لــە ڕاســتیدا بــەر لــە ڕووخانــی ڕژێمــی کۆمۆنیســتی لــە

ئەگــەر مبانەوێــت لــە پاڵنەرەکانیــان تێبگەیــن پیویســتە

ســاڵی  1992لــە ئەفغانســتان شــەڕیان کردبــوو .دواتــر

ســەرنج لــە وتەکانــی خۆیــان بدەیــن ،گفتوگــۆی گــوگڵ،

ئــەوان بــۆ واڵتانــی خۆیــان گەڕانــەوە بــۆ ئــەوەی

گفتوگۆکانــی ســکایپ ،پەیامەکانــی فەیســبووک و واتــس

درێــژە بــە جیهــادی خۆیــان بــدەن یــان بانگەشــە بــۆ

ئــەپ .ئــەوان لەگــەڵ خێـزان و هاوڕێیانیــان بــە تەلەفــۆن

ئامانجەکانیــان بکــەن و ئــەم گروپــە دەســتپێکەرانە

قســە دەکــەن و بــەر لــەوەی مبــرن بەیاننامــە یــان

شــەپۆلی یەکەمــی هەڵمەتــە (جیهانی)یــەکان بــوون

گرتەیەکــی ڤیدیۆیــی باڵودەکەنــەوە .بــە کورتــی ئەگــەر

(یەکــەم هێــرش بــۆ ســەر ناوەنــدی بازرگانیــی جیهانــی

نەتوانیــن دڵنیــا بیــن لــەوەی لــە مەبەســتی ئــەوان

ســاڵی  ،1993دانانــی تەقینــەوە لــە باڵیۆزخانــەی

تێدەگەیــن ،بەالیەنــی کەمــەوە تــا ڕێژەیــەک ئــەوان

ئەمەریــکا لــە ئەفەریقــای ڕۆژهــەاڵت ســاڵی ،19998

دەناســین.

هێــرش بــۆ ســەر کەشــتیی «یــو ئێــس ئیــش کــوڵ»ی

زانیارییەکانــی ئێمــە لەبــارەی ژیانــی ئــەو تیرۆریســتانەی

ئەمریکیــی لــە ســاڵی .)2000

لــە ئەوروپــا کــردەی تیرۆریســتییان ئەنجامــداوە ،لــە

یەکــەم نــەوەی جیهادییــەکان کەســانی وەک ئوســامە

زانیاریــی ئێمــە لــە بــارەی ئــەو جیهادیانــە زیاتــرە کــە

بــن الدن ،ڕەمــزی یوســف و خالیــد شــێخ محەمــەد

ڕۆیشــتوون بــۆ واڵتانــی دەرەوە و هەرگیــز نەگەڕاونەتەوە.

پەروەردەیــان کــردن .بــەاڵم لــە ســالی 1995وە نەوەیەکی

بــەاڵم لێکچوونــی زۆر لەنێــوان ئــەو دوو گروپــەدا

نــوێ لــە جیهادییــەکان دروســتبوون ،کــە لــە ڕۆژئــاوا

هەیــە .لێــرەدا مــن تیشــکم خســتووەتە ســەر جیهادییــە

بــە (تیرۆریســتە ڕەســەنەکان )homegrown terrorist

فەڕەنســی – بەلجیکییــەکان ،کــە زۆرینــەی جیهادییــەکان

ناوبانگیــان دەرکــردووە.

لــە کۆمەڵگــەی ڕۆژئــاوادا پێکدێنــن .هەڵبەتــە ئەڵامنیــا،

ئــەم ڕادیکاڵــە نوێیانــە کــێ بــوون؟ ئێمــە بــە هــۆی

بەریتانیــا ،دانیــارک و هۆڵەنــداش جیهادیــی زۆریــان

پۆلیســەوە ناســنامەی زۆرێــک لــە ئــەوان ،کــە هــۆکاری

هەیــە کــە چوونــە بەرەکانــی پێشــەوەی شــەڕ.

هێرشــە تیرۆریســتییە جیاجیــاکان بــوون لــە ئەوروپــا و

بــە ســوودوەرگرتن لــەم زانیارییانــە مــن کۆمەڵێــک لــە

ئەمەریــکا بــوون دەزانیــن .زۆرێــک لەوانــە لــە کاتــی

پێدراوەکانــم کۆکردووەتــەوە لــە بــارەی  100کــەس لــەو

داڕشــتنی پیالنــی هێرشــی دواتــردا گیــراون .ســەرجەم

جیهادییانــەی لــە هێرشــە تیرۆریســتییەکاندا لــە فەڕەنســا

زانیاریــی ژیانــی کەســییان کــە ڕۆژنامەنووســان کۆیــان

بەشــداربوون ،یــان لــە مــاوەی  20ســاڵی ڕابــوردوودا

کردوونــەوە ئێســتا لەبەردەســتی ئێمەدایــە .بۆ تێگەیشــن

فەڕەنســا یــان بەلجیکایــان بــۆ چوونــە نــاو ئــەو بزووتنەوە

لــە شــێوازی ژیانــی ئــەم تیرۆریســتانە پێویســت بــە

جیهانییــەوە جێهێشــتووە .ئــەم پێدراوانــە پێکدێــن لــە
زانیاریــی تــەواوی ئــەو کەســانەی لــە فەڕەنســا یــان

ژمارە  1کانونی دووەمی 2019

208

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

209

بەلجیــکا کــردەوەی تیرۆریســتی گەورەیــان ئەنجامــداوە.

کــردووە .زۆرینەیــان چەنــد مانگێــک بــەر لــە گەڕانەوەیان

هیــچ پێوەرێکــی ژیاننامەیــی بــۆ ئــەم گروپــە لــە

یــان گۆڕانــی بــاوەڕی ئایینیــان کاری تیرۆریســتیان

تیرۆریســتان بوونــی نییــە ،بــەاڵم هەرچۆنێــک بێــت لــە

ئەنجامدابــوو ،بــەاڵم بــەر لــەو کاتــە لــە ژیانیانــدا

ژیانــی ئەوانــدا هەندێــک ناوەڕۆکــی دووبــارە دەبیرنێــن.

نیشــانەکانی توندڕەویــان لەخۆیــان منایــش کردبــوو.

یەکــەم ئەنجــام کــە دەتوانرێــت لــە لێکدانــەوەی ئــەم

بــە نزیکەیــی لــە ســەرجەم منوونەکانــدا پڕۆســەی

ژیاننامانــەوە بەدەســتبێت ئەوەیــە کــە ژیانــی ئــەو

دروســتبوونی گروپــە ڕادیکاڵــەکان وەک یــەک بــووە.

کەســانە لــە مــاوەی  20ســاڵی ڕابــوردوودا لێکچوونــی

پرۆســەی بوونــە ئەنــدام لــەم گروپانــە بــەردەوام یەکســانە:

زۆریــان لەگــەڵ یەکــردا هەبــووە .تایبەمتەندیــی

بــراکان ،هاوڕێیانــی ســەردەمی منداڵــی ،هاوڕێیانــی

هاوبەشــی نێــوان (خالیــد کلــکال) یەکــەم تیرۆریســتی

بەندیخانــە ،یــان هــاوڕێ لــە کەمپــە وەرزشــییەکاندا .ڕێــژەی

ڕەســەنی فەڕەنســی ،هەروەهــا برایانــی (کواشــی)

ئەندامبوونــی ب ـرا و خوشــکەکان لــەم گروپانــەدا بەرچــاوە.

هێرشــبەران بــۆ ســەر چارلــی هیبــدۆ لەبەرچــاو بگــرن:

ئــەم ڕێژەیــە لــە ئەندامێتــی ب ـرا و خوشــکەکان لــە هیــچ

نــەوەی دووەم بــوون ،پەســەندکردنی کۆمەڵگــە لــە

یەکێــک لــە گروپــە ڕادیکاڵەکانــدا بەرچــاو ناکەوێــت،
چــی گروپــە ڕادیکاڵــە چەپــەکان ،چــی گروپــە ڕادیکاڵــە
ئیســامییەکانی تــر .ئەمــە ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی کــە
بابەتەکانــی پەیوەندیــدار بــە (نــەوە) تــا چــی ڕێژەیــەک
لــەم گروپانــدا جێگــەی گرنگــی پێدانــە.
(داویــد ڤــاال) یەکێــک لــە جیهادییەکانــی پێشــوو
نووســیویەتی کــە وتــاری واعیــزە ڕادیکاڵــەکان دەتوانرێــت
بــەم شــێوەیە کــورت بکرێتــەوە «ئیســامی باپیرانــی ئێــوە
یــادگاری داگیرکارانــە ،ئیســامی خــوار و ڕاســتکردنەوە و
پابەندبــوون ،بــەاڵم ئیســامی ئێمــە ئیســامی بەرەنگارییە،
ئیســامی خوێــن و بەرگــری».
رادیکاڵــەکان زیاتــر هەتیــون ،وەک برایانــی (کواشــی) یــان
لــە خێزانــە لەبەریەکهەڵوەشــاوەکاندا پــەروەردە بــوون.
ئــەوان دژی باوانیــان ڕاناپــەڕن ،ئــەوان دژی شــتێک
ڕادەپــەڕن کــە باوانیــان نوێنەرایەتیــی دەکــەن :بەکــەم
دانــان ،ســازش لەگــەڵ کۆمەڵگــە و دژی ئــەو شــتەی
بــە بۆچوونــی ئــەوان لــە نەزانیــی ئایینیــی باوانیانــەوە

ســەرەتادا ،ســەردەمی تاوانــە بچوکــەکان ،ســەردەمی
ڕادیکاڵیــزم لــە بەندیخانــە ،هێرشــی تیرۆریســتی و لــە
کۆتاییشــدا مــەرگ لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی چەکــداری
لەگــەڵ پۆلیــس.
یەکێکــی تــر لــە تایبەمتەندییــە هاوبەشــەکانی ئــەم گروپــە
لــە تونــدڕەوەکان ئەوەیــە کــە بــە نزیکەیــی هەموویــان
جۆرێــک گــۆڕان و ســەرلەنوێ لەدایکبوونــەوەی ئایینییــان
ئەزمــون کــردووە .ئــەوان ئــەو موســوڵامنانەن کــە دوای
تێپەڕاندنــی جۆرێــک ژیانــی تــەواو دنیایــی (ژیــان لــە
یانــە شــەوانەکان ،خواردنــەوەی کحولــی ،ئەنجامدانــی
تاوانــی بچــووک) لــە نــاکاو باوەڕیــان بــە درووشــمە
ئایینییــەکان نــوێ کردووەتــەوە ،بــە تــاک یــان لەنــاو
گروپــە بچووکەکانــدا.
برایانــی عەبدولســەالم لــە بڕۆکســل یانەیەکیــان
بەڕێوەبــردووە و لــە مانگەکانــی بــەر لــە تەقەکــردن
لــە (بتالــکان) بــەردەوام هاتوچــۆی یانــە شــەوانەکانیان

ســەرچاوە دەگرێــت.

زۆرینــەی ئــەم ڕادیکاڵــە نوێیانــە بــە قووڵــی نوقمــی

بکرێــن؛ (محەمــەد مــەراح) دەیویســت بچێتــە نــاو

نــاو کولتــووری گەنجێتیــی هاوچەرخــن :ئــەوان دەچنــە

ســوپاوە ،یــان گروپێــک لــە گەنجانــی پورتــوگال بــە

یانــە شــەوانەکان ،پەیوەندیــی سێکســی ئــازاد دەکــەن،

ڕەچەڵــەک (ئەنگۆلــی) کــە لــە یانەیەکــی بۆکســینگی

جگــەرە دەکێشــن ،خواردنــەوەی کحولــی دەخۆنــەوە.

تایلەنــدی کــە لەالیــەن ڕێکخراوێکــی ئێــن جــی ئــۆی

بەپێــی پێدراوەکانــی مــن نزیکــەی %50ی جیهادییــەکان

بەریتانییــەوە دامەزرابــوو لــە دەوری یەکــر کۆببوونــەوە،

لــە فەڕەنســا پێشــینەی تاوانــی الوەکییــان هەیــە،

لەندەنیــان جێهێشــت بــۆ ئــەوەی بچنــە نــاو داعشــەوە.

زیاتــر فرۆشــتنی مــادەی هۆشــبەر ،هەندێــک جاریــش

لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی جیهادییەکانــدا یانەکانــی

توندوتیــژی و کەمێکیــش دزی بــە چــەک .ئــەم ئامــارە لــە

فێربوونــی شــەڕ لــە مزگەوتــەکان گرنگــرن .زمانــی ئــەم

بــارەی جیهادییەکانــی ئەڵامنیــا و ئەمەریکاشــەوە ڕاســتە،

توندڕەوانــە بــەردەوام زمانــی هەمــان ئــەو واڵتەیــە کــە

الی ئــەوان شــۆفێری لــە کاتــی سەرخۆشــیدا .پۆشــینی

تێیــدا دەژیــن ،لــە فەڕەنســا ئــەوان کاتێــک دوچــاری

پۆشاکیشــیان هاوشــێوەی گەنجانــی ئەمڕۆیــە :پۆشــینی

گۆڕینــی ئاییــن دەبنــەوە زیاتــر زمانــی کەنارنشــینەکانی

پۆشــاکی برانــد ،کاڵوی جۆراوجــۆر ،بــە کورتــی مۆدێلــی

(بونیــو) هەڵدەبژێــرن ،زمانێــک کــە لەنــاو ســەلەفییەکاندا

سەرشــەقام کــە ناتوانرێــت ئەوانــە بــە مۆدێکــی ئیســامی

زۆر بــاوە.

دابرنێــن.

ئــەوان لــە بەندیخانــەدا ڕادیکاڵــە ئۆرجیناڵــەکان دەناســن

مەیلــی میوزیکیــان شــوێنکەوتووی مۆدێلــی ئــەم

و بــەم شــێوەیە دەکەونــە بــەر گێڕانەوەیــەک لــە ئاییــن،

ســەردەمەیە :حەزیــان لــە میوزیکــی پۆپــە و بــەردەوام

کــە زۆر لــە ئاییــن دوورە .بەندیخانــە ئــەو کەســانەی کــە

دەچــن بــۆ یانــە شــەوانەکان ،یەکێــک لــە نارسواتریــن

ڕادیکالیزمــی هاوچــەرخ هێزیــان لێوەردەگرێــت بەهێــزی

ئــەو کەســانەی بــۆ جیهــاد ڕۆیشــتووە بــۆ ســوریا،

کــردووە و ئاگــری ئەوانــی خۆشــر کــردووە ،بابەتــی

گۆڕانیبێــژی ڕاپــی ئەڵامنــی (دەنیــس کاسپێرت)ـــە

ڕەگــەزی ،وەســاتنەوە دژی سیســتم ،باڵوکردنــەوەی

بــە نــاوی (هێــری دســوداگ) کــە دواتــر نــاوی خــۆی

شــێوەیەکی ســادەکراو لــە ســەلەفیگەری ،پێکهێنانــی گروپی

بــۆ (ئەبــو تەلحــەی ئەڵامنــی) گــۆڕی .ئــەو گەنجانــە

یەکگرتــوو ،دوبــارە شــیکردنەوەی تاوانــە جیاجیــاکان وەک

ئاشــقی یارییــە کۆمپیوتەرییــەکان و فیلمــە توندوتیژییــە

ئامڕازێــک بــۆ ڕەوایــی دان بــە نەیاریــی سیاســییان.

ئەمەریکییەکانیشــن.

تایبەمتەندییەکــی تــری جیهادییــەکان دوورکەوتنەوەیــە لــە

مەیلــی توندوتیژیــی ئــەم گروپــە لــە گەنجــان دەتوانێــت

دەوروبەریــان .ئــەوان لــە شــوێنێکی ئایینییــدا پــەروەردە

ڕێگــەی بێجگــە لــە جیهــاد و تیرۆریــزم بــۆ دەرکەوتنــی

نەبــوون ،پەیوەندیــی ئــەوان لەگــەڵ مزگەوتــەکان

بدۆزێتــەوە .ئــەم مەیالنــە دەتوانــرێ لــە ڕێگــەی

دژیــەک و نادیــارە :یــان کــەم کــەم و بــە شــێوەیەکی

دامــەزراوە وەرزشــییەکانەوە بــەرەو الیەنــی تــر ڕێنامیــی

ناڕێکخ ـراو دەچــن بــۆ مزگــەوت یــان بــە هــۆی بێڕێــزی
بەرامبــەر ئیاممــی مزگەوتەکانــەوە لــە مزگەوتــەکان
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دەرکــراون .هیــچ یەکێــک لەوانــە ئەندامــی ئیخــوان

تاوانــی الوەکــی بــووە ،بــێ هیــچ پەروەردەیەکــی

موســلیمین نەبــوون؛ هیچیــان بــۆ کۆمەڵــە خێرخوازییــە

مەزهەبــی ،کــە بــە تازەیــی ئایینــی گۆڕیــوە ،زۆربــەی

ئیســامییەکان کاری نەکــردووە؛ هیچیــان لــە بانگەشــە

کاتەکانــی لەگــەڵ هاوڕێکانــی یــان لەســەر ئینەرتنێــت

بــۆ ئیســامدا بەشــدار نەبــوون؛ هیچیــان ئەندامــی

بەســەر دەبــات ،پەیوەندییەکــی تایبەتــی لەگــەڵ مزگەوت

بزووتنــەوەی یەکگرتــووی فەلەســتینی نەبــوون و هێنــدی

نییــە .گۆڕینــی ئاییــن کــەم دێتــە پێشــەوە بشــاردرێتەوە

بزانــم هیچیــان لــە شۆڕشــەکانی ســاڵی 2005ی فەڕەنســا

و لــە ڕووکاری کەســەکەدا دەردەکەوێــت ،بــەاڵم ئەمــە

ڕۆڵێکیــان نەبــووە .بــەو شــێوەیە نییــە کــە ئــەوان ســەرەتا

بــەو واتایــە نییــە کەســەکە خــۆی لــە دروشــم و نەریتــە

الیەنگیریــی خوێندنــەوەی ڕادیکااڵنــە بووبــن بــۆ ئیســام

ئایینییەکانــدا نوقــوم بــکات.

و دواتــر چووبنــە نــاو تیرۆریســتەکانەوە.

دوژمــن کافــرە و بــە هیــچ شــێوەیەک ناتوانرێــت لەگەڵــی

لــە ڕاســتیدا ئەگــەر ئاشــنایەتییان لەگــەڵ ڕادیکاڵیزمــی

ڕێکبکــەون؛ ئەندامانــی خێزانەکــەش لــە ناوجەرگــەی

ئیســامی هەبووبێــت ،ئاشــناییەکەیان لــە ڕێگــەی

کافرانــدان ،چونکــە یــان بەرامبــەر ڕاســتی ئیســام کوێــرن

مزگەوتــی ســەلەفییەکانەوە نەبــووە ،بەڵکــو یــان بــە

یــان ئایینیــان ناگــۆڕن.

شــێوەی تــاک یــان لــە ڕێگــەی گروپــە تیرۆریســتییەکانەوە

لــە هەمــان کاتــدا ناکرێــت بگوترێــت کــە بڕیــاری

بــووە .تەنیــا ئاوارتــە لــە بەریتانیایــە ،کــە تۆڕێــک لــە

گەنجــە ڕادیکاڵــەکان بــۆ پێناســەکردنی ناســنامەیان

مزگەوتــە تونــدڕەو و دوژمنــکارەکان تێیــدا چاالکــن ،ئــەو

لەســەر بنەمــای جیهــاد و ڕاگەیاندنــی بەیعــەت بــە

مزگەوتانــەی بــە بنکــەی ســەرەکیی گروپــە کۆچبــەرەکان

گروپــە ئیســامییە ڕادیکاڵــەکان بــە هیــچ شــێوەیەک

(املهاجــرون) هەژمــار دەکرێــن ،گروپێــک کــە زەمینــەی

هەڵبژاردنێکــی هەلپەرســتانە نییــە :تاکــە جیــاوازی

بــۆ دەرکەوتنــی گروپــی توندڕەوتــری (شــەریعەت بــۆ

جیهــاد لەگــەڵ توندوتیژییەکانــی تــر کــە گەنجــان

بەریتانیــا) بــە ســەرۆکایەتی (تشــودری) ڕەخســاند.

دوچــاری دەبــن ،گەڕانەوەیــە بــۆ ئیســام .ئاماژەکــردن

کەواتــە پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە ،کــە کــەی و بۆچــی

بــەو کولتــوورە بەرف ـراوان و گشــتگیرەی تونــدڕەوی ،بــە

ئــەم جیهادییانــە چوونــە ئامێــزی ئایینــەوە .مەیلــی

واتــای پاکانەکــردن بــۆ ئیســام نییــە .ئــەو ڕاســتییەی کــە

مەزهەبــی زۆر درەنــگ و تــا ڕێژەیــەک لەنــاکاو لــە ناخــی

ئــەم گەنجانــە ئیســامیان وەک چوارچێوەیەکــی فکــری

پێکهاتــەی کۆمەڵگــەوە دەردەکەوێــت ،بــە دڵنیاییــەوە

و چاالکییەکانیــان هەڵبــژاردووە ،ناکرێــت چاوپۆشــی

بــە ماوەیەکــی کــورت دوای ئــەوە تیرۆریســتەکان

لێبکرێــت و ئــەم بــە ئیســامی بوونــی ڕادیکالیزمــە

دەردەکــەون.

پێویســتە ئامانجــی ڕوونکردنــەوەی ئێمــە بێــت.

بــە کورتــی جیهادییەکــی گەنــج لــە شــێوە منوونەییەکەیــدا

بێجگــە لــەو تایبەمتەندییــە هاوبەشــانەی ئاماژەمــان پێدان

ئــەم تایبەمتەندییانــەی هەیــە :گەنجێــک لــە نــەوەی

ناتوانرێــت هیــچ تایبەمتەندییەکی ئابــووری و کۆمەاڵیەتی

دووەمــی کۆچبــەران یــان کەســێکی نــوێ؛ زیاتــر توشــی

هاوبــەش لــە نێوان ئــەم گەنجــە ڕادیکااڵنــەدا بدۆزرێتەوە.

لەســەر بنەمــای ڕوونکردنەوەیەکــی بەناوبانــگ و زۆر

و تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئیســامدا بــە ڕەســمی دەناســن.

ســادە تیرۆریــزم لــە ئەنجامــی تێکەاڵوبوونی ئــەم گەنجانە

ئــەوان دەچنــە نــاو ئــەو ڕێکخــراوە ئیســامیانەوە کــە

لــە کۆمەڵگــەی دایکدایــە و لەبەرئــەوە بــە نیشــانەیەکی

دەیانەوێــت سیســتمی ئیســامی جێگیــر بکــەن یــان وەک

پێشــبینیکراوی شــەڕی ناوخــۆ هەژمــار دەکرێــت.

داعــش خەالفەتــی ئیســامی زینــدوو بکەنــەوە .بــەاڵم

ئــەم ڕوونکردنەوەیــە جەمــاوەری زۆری موســوڵامنان

لێــرەدا لەبــارەی کام خوێندنەوەیــە لــە ئیســام دەدوێیــن؟

ناگرێتــەوە ،کــە بوونــە بەشــێک لــە کۆمەڵگــەی دایــک و

وەک بینیــان بــەو جــۆرە نییــە کــە جیهادییــەکان ســەرەتا

پلــەی بــااڵی کۆمەاڵیەتییــان بەدەســتهێناوە .بــۆ منوونــە

بــە تێگەیشــتنی قــووڵ لــە بــارەی دەقــە پیــرۆزەکان

ئــەوە حاشــا هەڵنەگــرە کــە لــە فەڕەنســا ژمــارەی ئــەو

بگــەن ،دواتــر بچنــە ئامێــزی توندڕەوییــەوە .ئــەوان

موســوڵامنانەی لــە نــاو پۆلیــس و هێــزە ئاسایشــییەکان

هیــچ کولتوورێکــی ئایینیــی تایبەتیــان نییــە و بــە هیــچ

نــاوی خۆیــان تۆمــار دەکــەن لــەو موســوڵامنانە زیاتــرە

شــێوەیەک کولتــووری ئایینــی بــۆ ئــەوان گرنــگ نییــە.

کــە دەچنــە نــاو جیهادییەکانــەوە.

ڕادیــکاڵ بوونــی ئــەوان بــە هــۆی خ ـراپ تێگەیشــن لــە

بێجگــە لــەوە ڕادیکاڵــەکان لــە کۆمەڵگــە توندڕەوەکانــەوە

دەقــە پیــرۆزەکان یــان شــۆردنەوەی مێشــکیانەوە نییــە؛

ســەردەرناهێنن .یانەکــەی برایانــی عەبدولســەالم

بــژاردەی خۆیانــە ،چونکــە تەنیــا ڕادیکالیزمــە بــۆ ئــەوان

لــە برۆکســل لــە ناوچەیەکــی ســەلەفییەکان بــوو،

سەرنجڕاکێشــە .بەپێــی ئــەو پێدراوانــەی کــە لەالیــەن

خواردنــەوەی کحولــی و نەپۆشــینی بااڵپــۆش یاســاغ بــوو،

ســەرچاوە جیاجیاکانــەوە کۆکراونەتــەوە ســەرجەمیان

بــەاڵم ئــەم منوونەیــە نیشــانی دەدات کــە واقیعییەتــی

ئــەو بابەتــە پشتڕاســت دەکەنــەوە ،کــە ڕێــژەی زانایانــی

ئــەم ناوچانــە ئاڵۆزتــرە لــەوەی کــە بــە ئێمەیــان گوتــووە.

ئایینــی جیهادییــەکان زۆر کەمــە .بەپێــی بەڵگەنامــە

زیاتــر جیهادگەرایــی بــە درێژکــراوەی لۆژیکــی

ئاشــکرابووەکانی داعــش لەبــارەی چــوار هــەزار چەکداری

ســەلەفیگەرایی هەژمــار دەکــەن .ســەرجەم ســەلەفییەکان

دەرەکیــی ئــەم گروپــە ،لەگــەڵ ئــەوەی زۆرینــەی ئــەو

جیهــادی نیــن ،بــەاڵم ســەرجەم جیهادییــەکان ســەلەفین،

چەکدارانــە پلــەی خوێندنــی بااڵیــان هەیــە ،بــەاڵم %70

لەبەرئــەوە پرۆگرامــی ســەلەفی شــاڕێی جیهادگەراییــە.

ئاماژەیــان بــەوە کــردووە ،کــە زانیاریــی کەمیــان لــە

بــە واتایەکــی تــر ڕادیکالیزمــی مەزهەبــی بــە ســەرەتای

بــارەی ئیســامەوە هەیــە.

قۆناغــی ڕادیکالیزمــی سیاســی هەژمــار دەکــەن ،بــەاڵم

گرنگــە لەنێــوان خوێندنــەوەی داعــش بــۆ ئیســام و

وەک بینیــم بابەتەکــە زۆر لــەوە ئاڵۆزتــرە.

گێڕانــەوەی ئــەو جیهادییانــەی کــە بەیعەتیــان بــە داعــش

بــە دڵنیاییــەوە ئــەم ڕادیکاڵــە گەنجانــە باوەڕیــان بــە

داوە جیــاوازی دابنێیــن ،گێڕانــەوەی جیهادییــەکان بــە

بیروڕاکانیــان هەیــە :ئــەوان بــە ڕاســتی باوەڕیــان بــەوە

پلــەی یەکــەم لــە چوارچێــوەی جۆرێــک پالەوانــی و

هەیــە کــە ئەگەر مبــرن دەچنــە بەهەشــت و کارەکان تەنیا

توندوتیژیــی مۆدێرنــی ئەمڕۆدایــە.
کۆمەڵێــک شــیکار لــە دەقــە پیــرۆزەکان لــە الپــەڕەی

ژمارە  1کانونی دووەمی 2019

212

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

213

(دابــق ،داراالســام) کــە بــە ئینگلیــزی و فەڕەنســی

پاڵنــەری خــان مەرگــە «ئێمــە مەرگــان خــۆش دەوێــت،

باڵودەکرێنــەوە ،هــۆکاری ڕادیکالیــزم نیــن .ئەوانــە تەنیــا

وەک چــۆن ئێــوە ژیانتــان خــۆش دەوێــت» ،هەروەهــا

دەربــڕی پاســاوی خواییــن بــۆ توندوتیژیــی ڕادیکاڵــەکان؛

گەیشــن بــە بەهەشــت «خوایە مــن لەگەڵ خۆشەویســتانم

ئــەم شــیکارانە پشــت بــە زانیاریــی ڕاســتەقینە نابەســن،

(پێغەمبــەر و پیاوچــاکان و شــەهیدان) حــەرش بکــە».

کاتێــک جیهادییــە گەنجــەکان دەدوێــن بــە هیــچ

ئــەم تیرۆریســتانە بــە نزیکەیــی هیــچ کاتێــک دیــاری

شــێوەیەک مەبەســتیان زانیاریــی هەڵێنجــان نییــە ،ئــەوان

ناکــەن کــە تۆڵــەی کام کۆمەڵگــەی ئیســامی دەکەنــەوە.

لــە بــارەی دڵنیایــی خۆیانــەوە دەدوێــن کــە هەندێــک

کۆمەڵگــەی ئیســامی بــۆ ئــەوان جۆرێــک نادیــاری و

جــار دەیگێڕنــەوە بــۆ بەرهەمــی ئەو شــێخانەی شــیکاریان

واقیعییەتێکــی نامێژووییــە .جیهادییــەکان لــە کاتــی

کــردووە ،کــە خۆشــیان نەیانخوێندووەتــەوە.

باســکردنی خراپییەکانــی ڕۆژئــاوا لــە ڕۆژهەاڵتــی

بــۆ منونــە (ســدریک) کــە فەڕەنســییە لــە دادگا بانگەشــەی

ناوەڕاســت ســوود لــە چەمکــی (خاچپەرســتەکان)

ئــەوەی کــردووە کــە «مــن جیهادییەکــی کیبــۆردی

وەردەگــرن؛ ئــەوان ئامــاژە بــە داگیرکردنــی جەزائیــر

نیــم .مــن لــە ڕێگــەی یوتوبــەوە ئایینەکــەم نەگۆڕێــوە.

ناکــەن لەالیــەن فەڕەنســاوە.

مــن بەرهەمــی زانــا واقیعییەکانــم خوێندووەتــەوە».

رادیکاڵــەکان هیــچ کاتێــک بــە ئاشــکرا ئامــاژە بــە

بانگەشــەکەی ئــەو لــە کاتێکدایــە کــە ناتوانێــت عەرەبــی

ســەردەمی داگیــرکاری ناکــەن .ئــەوان تێک ـڕای بزووتنــەوە

بخوێنێتــەوە و لەگــەڵ ئەندامانــی تــری گروپەکــەی لــە

سیاســی و مەزهەبییەکانــی بــەر لــە خۆیــان مەحکــوم

ڕێگــەی ئینتەرنێتــەوە پەیوەندیــی هەبــووە.

دەکــەن و ڕەتیــان دەکەنــەوە .ئــەوان هیــچ کاتێــک

وا باشــرە بــە وتەکانــی خــودی تیرۆریســتەکان دەســت

بەرەنگارییەکانیــان بــە بەشــێک لــە بەرەنگاریــی باپیرانیــان

پێبکەیــن .لــە وتەکانیانــدا باســی یەکســانی دەکــەن.

نازانــن؛ بــە نزیکەیــی هیــچ یەکێــک لــەوان بــۆ جیهــاد

بــۆ منوونــە وتــە باڵوکــراوەکان دوای مردنــی (محەمــەد

ناگەڕێنــەوە بــۆ واڵتەکــەی خۆیــان .باســکردنی ئــەم

ســدیق خــان) ڕابــەری گروپێــک کــە ســاڵی  2005کــردەی

خاڵــەش جێــی هەڵوەســتە لەســەرکردنە و تــا ئەوەنــدەی

تیرۆریســتی شــاری لەندەنیــان ئەنجامــدا .محەمــەد

دەزانــم هیــچ یەکێــک لــە جیهادییــەکان چــی ئەوانــەی

ســدیق خــان وتویەتــی یەکــەم پاڵنــەری بــۆ ئەنجامدانــی

بــە موســوڵامنی لەدایکبــوون و چــی ئەوانــەی ئایینیــان

ئــەو کارە ،ئــەو ســتەم و بێبەزەییەیــە کــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا

گۆڕیــوە و بــوون بــە موســوڵامن ،نــە ئەندامــی بزووتنەوەی

دژی موســوڵامنان (یــان بــە وتــەی خــۆی «ئوممەتــی مــن

الیەنگــری فەلەســتین بــوون و نــە لــە هیــچ یەکێــک لــە

لــە هەمــوو جیهــان») ئەنجامــی دەدەن .دووەم پاڵنــەری

ئەنجومەنەکانــی بەرەنگاریــی تــرس لــە ئیســام یــان

هەمــان چیرۆکــی پاڵەوانــی تۆڵەســێنەرە «مــن ڕاســتەوخۆ

ڕێکخــوارە ئیســامییەکان چاالکییــان ئەنجامــداوە .ئــەم

بەرپرســیارم لــە پاراســتنی گیانــی بــرا و خوشــکە

گەنجــە ڕادیکااڵنــە دەقــە ئینگلیــزی و فەڕەنســییەکان لــە

موســوڵامنەکانم و پێویســتە تۆڵەیــان بســتێنمەوە» .ســێیەم

ماڵپــەڕە ئینتەرنێتییەکانــدا دەخوێننــەوە و عەرەبــی نازانــن.

جێــی سەرســوڕمانە کــە الیەنگرانــی داعــش هیــچ کاتێــک

زۆر دەکوژێــت لــە کۆمەڵگــەی هاوچەرخــدا بــە هیــچ

لــە بــارەی شــەریعەت و بــە نزیکەیــی هیــچ کاتێــک

شــێوەیەک دەگمــەن نییــە .منوونــەش ئــەو کەســانەن کــە

لــە بــارەی ئــەو کۆمەڵگــە ئیســامییەی بڕیــارە لــە ژێــر

لــە خوێندنگەکانــی ئەمەریــکا تەقــە دەکــەن ،ئەوانــەی بە

دەســەاڵتی حکومەتــی ئەوانــدا دروســت بێــت نادوێــن.

چەکــی زۆرەوە دەچنــە خوێندنگــە و بــێ ئامانــج تەقــە

ئەوانــەی چــوون بــۆ ســوریا دەڵێــن لەبەرئــەوە چــوون کــە

دەکــەن و تــا دەســتی پێـڕادەگات خەڵــک دەکــوژن و لــە

«لــە کۆمەڵگەیەکــی ئیســامیی ڕاســتەقینەدا بژیــن» زیاتــر

کۆتاییشــدا یــان خۆیــان دەکــوژن یــان کارێــک دەکــەن

ئەوانــەن کــە لــە شــەڕ گەڕاونەتــەوە و ڕەتیدەکەنــەوە لــە

پۆلیــس بیانکوژێــت .ئــەم کەســانە بــەر لــە هێرشــەکان

کــردە توندوتیژییەکانــی داعشــدا بەشــداربووبن ،وەک

وێنــە و گرتــەی ڤیدیۆیــی و بەیاننامــە لەســەر تــۆڕی

ئــەوەی بڵێــی ژیــان لەســەر بنەمــای یاســا ئیســامییەکان و

ئینتەرنێــت باڵودەکەنــەوە .ئــەوان بــەو کارە خراپەیــان

خواســتی بەشــداری لــە جیهــاد لەگەڵ یەکــردا ناســازگارن.

خۆیــان دەکــەن بــە پاڵــەوان و ئــەو واقیعییەتــەی کــە

هەڵبەتــە بــە یــەک واتــا ئــەم دووانــە لەگــەڵ یەکــر

هەمــووان دەزانــن ئــەوان کــێ بــوون و سەرخۆشــیان

ناســازگارن ،چونکــە ژیــان لــە کۆمەڵگەیەکــی ئیســامییدا

دەکــەن .لــە مــاوەی ســااڵنی  1999تــا  2016نزیکــەی 50

شــتێک نییــە بــۆ جیهادییــەکان ســەرنجڕاکێش بێــت:

هێرشــی ســەرکەوتوو یــان شکســتخواردووی لــەم جــۆرە

ئــەوان بــۆ ژیــان ناچــن بــۆ ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،بــۆ

ئەنجامــدراون.

مــردن دەچــن بــۆ ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت .ئەمــە هەمــان

ئــەوە پەســەند دەکــەم کــە جیــاوازی لەنێــوان گروپێــک

پارادۆکســی بــەردەم ئێمەیــە :ئــەم ڕادیکاڵــە گەنجانــە

لــە بکــوژە خۆکــوژەکان لەگــەڵ چەکدارانــی خەالفەتــی

ئامانجگــەرا نیــن ،پووچگــەران.

داعــش ناڕوونــە .بــۆ منوونــە هێرشــبەرەکەی (نیــس)

ئــەوەی ئــەم گروپــە لــە جیهادییــەکان لــە پێشــینە

ســەرەتا وەک کەســێک کــە نەخۆشــیی دەروونــی هەیــە و

شۆڕشــگێڕەکانیان (ئیســامگەرا و ســەلەفییەکان) ڕادیکاڵرت

دواتــر وەک یەکێــک لــە الیەنگرانــی داعــش ناســێرنا ،کــە

دەکات ،نەفرەتــی ئەوانــە لــەو کۆمەڵگانــەی کــە هەیــە،

پێشــر پیالنــی کارەکــەی داڕشــتووە.

کۆمەڵگــەی موســوڵامنانا و ڕۆژئــاوا .ئــەم نەفرەتــە خــۆی

ئەگــەر ســەرجەم ئــەم باســانە لێکبدەیــن ،هــەر

لــە ئاواتەخــوازی ئــەوان بــۆ مــەرگ لــە کاتــی کــردەی

یەکێــک لــەم گروپانــە تایبەمتەندیــی خۆیــان هەیــە،

تیرۆریســتیدا ئاشــکرا دەکات .ئــەوان خۆیــان لەگــەڵ

بــەاڵم هۆکارێــک هەیــە کــە تێکــڕای ئــەم تاوانبارانــە

جیهانێکــدا دەکــوژن کــە ڕەتیدەکەنــەوە .لــە یانــزەی

(خۆکــوژەکان ،پووچگــەراکان ،شۆڕشــگێڕەکان) بەیەکــەوە

ســێپتەمبەرەوە تــا ئێســتا ئــەم شــێوازە شــێوازی خــوازراوی

گــرێ دەدات .گروپەکانــی وەک قاعیــدە و داعــش هەلێــک

ڕادیکاڵەکانــە بــۆ کــوژران.

بــۆ دەرخســتنی ئــەم تایبەمتاندییانــە دەڕەخســێنن.

بەداخــەوە ئــەو کــردە خۆکوژییــەی کــە کەســانێکی

داعــش هێــزی خــۆی لــە ترســی ئێمــە بەدەســتدێنێت و
ئــەو ترســە ســەرەکییەی داعــش بەهێــز دەکات ،تــرس لــە
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ئیســامە .تاکــە کاریگەریــی سـراتیژی ئــەم جــۆە هێرشــانە

بــەاڵم جیهادگەرایــی بــە پێچەوانــەی زۆربــەی ئایدۆلۆژیــا

کاریگەریــی دەروونییــە .ئــەم جــۆرە هێرشــانە گــورز لــە

ســیکۆالرەکانی ســەدەی بیســتەمەوە ،پێگەیەکــی

توانــای ســەربازیی واڵتانــی ڕۆژئــاوا نــادەن ،بەڵکــو بــە

کۆمەاڵیەتــی و سیاســی زۆر ناســکی هەیــە .وەک بینیــان

هــۆی ڕێگــری لــە کەمکردنــەوەی بودجــەی ســەربازییەوە،

جیهادگەرایــی ناتوانێــت جەمــاوەر بوروژێنێــت ،بەڵکــو

ئــەوان بەهێزتــر دەکات .ئــەوان زیانــی ئابووریــی

تەنیــا لــە پەراوێزەکانــدا دەتوانێــت هەناســە بــدات.

تایبەتیــان نییــە و تەنیــا دامــەزراوە دیموکراتییەکانــی

هەندێکجــار ئــەو خەیاڵــە دەکەینــەوە ،کــە ئیســام

ئێمــە دەخەنــە مەترســییەوە ،کــە ئێمــە ئــەم دامــەزراوە

بــە بەرپــرس لــە ئایدۆلۆژیــای ڕادیــکاڵ بزانیــن ،کــە

دیموکراتییانەمــان لــە ڕێگــەی گفتوگــۆی بــێ کۆتایــی

جەماوەرێکــی زۆری لــە جیهانــی ئیســامدا هانــداوە،

لەبــارەی بەریەککەوتنــی ئاســایش و حکومەتی یاســاییەوە

بــە هەمــان ئــەو شــێوەیەی کــە نازیــزم گروپــی زۆری

الواز دەکەیــن .ئــەوان ئــەو ترســە دروســت دەکــەن کــە

لــە هاواڵتیانــی ئەڵامنیــای لــە دەوری خــۆی کۆکــردەوە.

لەوانەیــە کۆمەڵگــەی ئێمــە لەناوخــۆدا بتەقێتــەوە و

بــەاڵم ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە بانگەشــەی داعــش بــۆ

شــەڕی ناوخــۆ لــە نێــوان موســوڵامنان و (ئەوانــی تــر)

دامەزراندنــی خەالفەتێکــی جیهانــی خەیاڵــە ،لەبەرئەوەیە

دروســت ببێــت.

تەنیــا بــۆ گەنجــە توندوتیژخــوازەکان فریــودەرە.

ئێمــە لــە خۆمــان دەپرســین ئیســام چییــە و بــە دوای
چییەوەیــە؟ بــەاڵم ســاتێک دواناکەوین تــا تێبگەین لەوەی
شــتێک بــە نــاوی جیهانــی ئیســامەوە بوونــی نییــە؛ کــە
لەوانەیــە ئوممــەت لــە باشــرین بــاردا ئومێدێکــی دوور
بێــت و لــە خراپرتینیشــدا تەنیــا خەیاڵێــک ،کــە ناکۆکیــی
ســەرەکی بــە پلــەی یەکــەم لەنــاو خــودی موســوڵامناندایە
و تاکــە ڕێگەچــارە بــە پلــەی یەکــەم ڕێگەچارەی سیاســییە
و بابەتــە نیشــتیامنییەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
ناوەنــدی هەمــوو شــتێکن و بابەتــە کۆمەاڵیەتییــەکان
کلیلــی ئاوێتــە کردنــن.
بــە دڵنیاییــەوە داعــش هاوشــێوەی قاعیــدە وێنەیەکــی

سەرچاوە:

خەیاڵــی لــە سیســتمی حکومــی خــۆی داوە بەدەســتەوە،

http://tarjomaan.com/vdci.yavct1a5vbc2t.html

وێنەیــەک کــە تێیــدا داعــش شکســتی بــە ڕۆژئــاوا هێنــاوە.

کورەتەیــەک لــە کتێبــی (ROY, Olivier. «Jihad and

ئــەم وێنەیــە هاوشــێوەیە ،تێکـڕای وێنــە ئایدۆلۆژییەکانــی

)death: the global appeal of Islamic State.» (2017

تــر هەرزەکارانــە و خەیاڵییــن.

