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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئیســامی ڕادیــکاڵ بزووتنەوەیەکــی ناڕازییــە. لە ڕاســتیدا 

ــن  ــان دەڵێ ــش پێ ــە و پێدراوەکانی ــەوەی گەنجان بزووتن

مامناوەنــدی تەمەنــی جیهادییــەکان ڕۆژ دوای ڕۆژ کــەم 

و کەمــرت دەبێتــەوە. بــە بۆچوونــی )ئۆلیڤــە روا( ئەمجۆرە 

ئیســامە زیاتــر لەســەر بنەمــای کولتــوری شــەقامە، واتــا 

ــەم  ــارەی مەیلــی ئ کولتــوری گەنجــە ڕۆژئاواییــەکان. لەب

ــە  ــت، لەوانەی ــت بوترێ ــۆ ئیســامی دەتوانرێ ــە ب گەنجان

پاشــخانی ئیســامیان هەبووبێــت، یــان پێیانوایــە ئیســام 

ــە.  ــگار بوونەوەی ــای بەرەن ــەردەمەدا ئایدۆلۆجی ــەم س ل

خاڵــی جــێ ســەرنج لێــرەدا ئەوەیــە کــە ئیســامی ڕادیکاڵ 

تەنیــا ئایدۆلۆجیــای بــان نەتەوەیی، جیهانــی و دوژمنکارە 

ــاڕازی  ــتا لــە بۆرســەدایە. ئەگــەر بتانەوێــت ن کــە ئێس

بوونەکانتــان دەربــڕن چــی رێگەیەکتــان لەبەردەمــدا 

مــاوە؟

ئۆلیڤــە روا، چەنــد دەیەیەکــە وەک یەكێــک لــە خــاوەن 

بیر و بۆچوونەکان و شــیکەرەوەی بەرجەســتەی ئیســامی 

سیاســی نــارساوە. لــە کتێبەکانــی دەتوانرێــت نــاوی 

ئیســامی بــە جیهانیبــوو، نەزانــی پیــرۆز، کــە هەوڵدانێکە 

بــۆ شــیکاری ئیســامی ڕادیکاڵــی هاوچــەرخ. لــە دیــدی 

ــی هاوچــەرخ پەیوەندییەکــی  ــەوەوە ئیســامی ڕادیکاڵ ئ

زۆری بــە دروشــمە ئایینییــەکان و لــە هەمــووی گرنگــرت 

هێــزە دژە قەڵەمــڕەوەکان و بێگانەســازە چاالکــەکان لــە 

جیهانــی مۆدێرنــدا نییــە. ئــەو جەخــت دەکاتــەوە لەســەر 

ــی هاوچــەرخ لەگــەڵ  ــوان ئیســامی ڕادیکاڵ ــاوازی نێ جی

ئیســامگەرایی سیاســی ناسیۆنالیســتی لــە دەیەکانــی 

1970 و 1980. بــە وتــەی روا جیهادییــە گەنجەکانــی 

ئەمــڕۆ )بــە دیاریکــراوی مرۆڤــی مەزهەبــی نیــن( و 

مەیلیــان بــۆ ئســام تەنیــا ئامڕازێکــە بــۆ دەربڕینــی 

)شۆڕشــی نەوەیــەک(، واتــا دابــڕان لــە نــەوەی باوانیــان و 

دژایەتــی کۆمەڵگــە. لێــرەدا چاوپێکەوتنێکــی ئۆلیڤــە روا 

ــەوە: دەخوێنن

* تــۆ ئامــاژەت بــەو خاڵە کرد کە ئەوەی ئیســالمی 

ڕادیــکاڵ پــەروەردەی دەکات، هاوشــێوەی ئەوەیــە 

کــە ئێمــە لــە ســەرجەم ئایدۆلۆجیــا ناڕازییــەکان 

دەیبینیــن، وەک بزووتنــەوەی دژە بــە جیهانــی 

بــوون، یــان )ئایینــی نیــو ئەیــج(]1[، بــەاڵم وەک 

دیــارە ئــەو هەســتی وروژاندنــەوەی ئیســالمی 

ڕادیــکاڵ هەیەتــی، بزووتنەوەکانــی تــر نیانــە. 

ئایــا ئیســالمی ڕادیــکاڵ دەتوانێــت خــۆی وەک 

ــە  ــەواوی ل ــە ت ــە ب ــەک بناســێنێتم ک بزووتنەوەی

ــی؟ ــتمە؟ بۆچ دەرەوەی سیس

لــە  ناڕازییــە.  بزووتنەوەیەکــی  ڕادیــکاڵ  ئیســالمی   -

پێدراوەکانیــش  و  گەنجانــە  بزووتنــەوەی  ڕاســتیدا 

جیهادییــەکان  تەمەنــی  مامناوەنــدی  دەڵێــن  پێــان 

ڕۆژ دوای ڕۆژ کەمــر دەبێتــەوە. بــە بۆچوونــی مــن 

ــەر  ــر لەس ــە و زیات ــەوەی گەنجان ــالمە بزووتن ــەم ئیس ئ

ــوری  ــا کولت ــەقامە، وات ــان و ش ــوری گەنج ــای کولت بنەم

ــالمی  ــە ئیس ــۆی ب ــە خ ــاوا، ک ــی ڕۆژئ ــی مۆدێرن گەنجان

ــە  ــارەی ئــەوەی کــە بۆچــی ئــەم گەنجان ــە ب کــردووە. ل

لەگــەڵ ئیســالم تێکــەڵ دەبــن، هــۆکاری جیــا جیــا 

باســکراون. لەوانەیــە پاشــخانی ئیســالمیان هەبووبێــت، 

یــان لەوانەیــە هەڵیانبژاردبێــت، وەک ئــەو کەســانەی کە 

ئایینــی خۆیــان بــۆ ئیســالم دەگــۆڕی، چونکــە پێیانوایــە 

ــگار  ــای بەرەن ــڕۆدا، ئایدۆلۆژی ــی ئەم ــە جیهان ــالم ل ئیس

بوونەوەیــە. خاڵــی تــاک لــەم نێوانــەدا ئەوەیــە کــە 

ئیســالمی ڕادیــکاڵ تەنیــا ئایدۆلۆجیــای بــان نەتەوەیــی، 

ــەدایە.  ــە بۆرس ــتا ل ــە ئێس ــە، ک ــی و دوژمنکارانەی جیهان

ئەگــەر بتانەوێــت ناڕەزایەتییەکانیــان بــە شــێوازێکی تــر 

نیشــانی بــدەن، کام رێگایانەتــان لەبەردەمــدا مــاوە؟ 
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شۆڕشــی نهێلیســتی تــاک گەرایانــە، خۆکوشــن، کلمبایــن 

]2[ )ئویــر دوز(]3[. »هیــچ داهاتوویــەک نییــە«، بــەاڵم 

بــۆ ئەمکارانــە تــۆ پێویســتت بە رێکخســن نییــە. ئەڵبەتە 

تــۆ پۆدمــۆس لــە ئیســپانیا و بەهــاری عەرەبیشــت 

هەیــە. خاڵــی جــێ ســەرنجی بزووتنەوەکانــی وەک 

ــەی  ــۆن و بەرام ــەرجەمیان ب ــە س ــە، ک ــۆس ئەوەی پۆدم

ــەم  ــتا ئ ــە ئێس ــەر ل ــاڵ ب ــی س ــە. س ــان هەی نەتەوەیی

بزووتنەوانــە، بزووتنــەوەی نــاڕازی بوونــی گەنجــان، 

جیهانــی بــوون، وەک بزووتنــەوەی ڕاســتی تونــدڕەو 

یــان ژینگــە پارێزەکانــی ئــەو کاتــە. باشــرە بزانیــت 

ــدا  ــە واقیع ــالمییەکان ل ــە نائیس ــەوە ناڕازیی ــە بزووتن ک

ــدە  ــوون، هەرچەن ــوون، ب ــی ب ــەوەی دژە جیهان بزووتن

ــوون. ــی بب ــە جیهان ــان ب خۆی

* بەاڵم پێتان وانییە کە ئەم ئینتەرناســیۆنالیزمە 

ــی  ــت لەگــەڵ فۆڕمەکان ــاواز بێ ــە زۆر جی جیهادیی

پێشــوی ئینتەرناســیۆنالیزم یــان نێودەوڵەتــی]4[؟ 

بکرێــت  ئــەوە  بانگەشــەی  دەتوانرێــت  ئایــا 

جۆرێــک  جیهانــی،  ئینتەرناســیۆنالیزمی  کــە 

ئەنجومەنــی  بەڵکــو  نییــە،   ]5[ جیهانگەرایــی 

برایەتــی ]6[ بــە واتــا داماڵڕاوەکەیەتــی؟

- خیالفــەت بــە واتــا داماڵڕاوەکــەی، دیاردەیەکــی 

ــە  ــە ل ــاکات ک ــەوە ن ــەی ئ ــش بانگەش ــە. داع جیهانیی

هەوڵــی زینــدوو کردنــەوەی خیالفەتــی عوســانی 

بــە  ئیســپانیا  خەڵکانــی  تــرە.  دەوڵەتێکــی  یــان 

ئیســپانیایی نــاو دەبــەن و خەڵکــی بەلجیــک بــە 

ــە  ــش ل ــن »داع ــەکان دەڵێ ــەاڵم جیهادیی ــی، ب بەلجیک

حەقیقەتــدا جۆرێــک ئەنجومەنــی برایەتییــە. ئێــوە لــە 

ــەوان  ــە.« ئ ــتان هەی ــی چین-یش ــەدا خەڵکان ــاو ئێم ن

ــە  ــک ل ــە.« زۆرێ ــگ نیی ــە گرن ــەژادی ئێم ــن »ن دەڵێ

ــاو  ــن »لەن ــەوام دەڵێ ــن، ئ رەش پێســتەکانیش دەبیرنێ

داعشــدا ئیــر مــن بــە رەش پێســت هەژمــار ناکرێــم.« 

بــە  ئــەوان  بوونــە.  جیهانــی  بــە  جۆرێــک  ئەمــە 

ئینگلیــزی دەدوێــن و لــە واقیعــدا هیــچ کێشــەیەکیان 

لەگــەڵ بــە زمانــی عەرەبــی قســە کــردن نییــە. داعــش 

لەســەرەتاوە بــۆی دەرکەوتبــوو کــە پێویســتی بــە 

ــە  ــی وان ــی عەرەب ــە زمان ــەوان ب ــە. ئ ــەکان نیی عەرەب

ــزی  ــە فەڕەنســی و ئینگلی ــی ب ــەوە و ئەندامەکان ناڵێن

دەنووســن. داعــش بزووتنەوەیەکــی نێودەوڵەتییــەوە. 

)ئومــەت(  و  شــۆڕش  ئایدیــای  جێگــەی  )جیهــاد( 

جێگــەی پرۆلیتاریــای گرتووەتــەوە.

* بــەاڵم ئــەم شــتانە واتــا شــۆڕش و پرۆلیتاریــا، 

لەســەر بنەمــای هێــزە کۆمەاڵیەتییــە هەبــووەکان 

ــارەی  ــدا لەب ــە کتێبەکەت ــۆ ل دروســتبوون. وەک ت

ئیســالمگەراکانەوە نیشــانت داوە، لــە دەیەکانــی 

چەمکەکانــی  ئیســالمگەراکان  1980دا  و   1970

بــۆ  دەوڵەتیــان  و  ٶزب  وەک  مارکســییەکانی 

وەردەگێــڕا،  ئیســالمییەکان  شــێوە  چەمکــە 

گرووپێکــی  یــان  تــاک  بــۆ  دەگەڕایــەوە  کــە 

تایبەتــی، بــەاڵم داعــش نوێنــەری هیــچ هێزێکــی 

کۆمەاڵیەتــی تایبەتــی نییــە. داعــش نوێنــەری 

کۆمەڵێــک بــاوەڕ یــان ئایدیــای نادیــارە .....

ــا  ــی 1960 و 1970دا تەنی ــە دەیەکان ــا ل ــەاڵم پرۆلیتاری - ب
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــوور  ــوپای س ــی س ــوو. لقەکان ــڕاو ب ــتنێکی داماڵ تێگەیش

ــا  ــی ئەڵانی ــان لەگــەڵ کرێکاران ــچ جــۆرە پەیوەنییەکی هی

نەبــوو، بــەاڵم ئــەوان بــۆ پرۆلیتاریــای ئینتەرناســیۆنال 

دەجەنــگان. لێکچوونــی زۆر لــە نێــوان داعــش و شۆڕشــی 

کولتــوری چیــن هەیــە. داعــش کولتــورت دەکوژێــت 

لــە  پاملێــرای  داعــش  دەکات.  وێــران  مزگەوتــەکان  و 

شــکێنن. پەیکــەر  داعشــییەکان  کــرد.  وێــران  ســوریا 

ئــەوان  نەبــوون.  پەیکــەر شــکێن  ئیســالمگەراکان   ]7[

ئاســەوارە مێژووییەکانیــان وێــران نەدەکــرد، چونکــە ئــەم 

ــە ئاشــکرا هــەوڵ  ــی. داعــش ب ــاوان دەزان ــە ت ــان ب کارەی

دەدات لــە هیچــەوە، جۆرێــک )هۆمــۆ ئیســالمیکۆس(

]8[ بخوڵقێنێــت. ئــەوان تاکــەکان هانــدەدەن لەگــەڵ 

ــەوە. ئــەوان  ــان و وەچــە بخەن ــە ناوی هاســەرەکانیان بچن

بــۆ شــۆردنەوەی مێشــکی منــدااڵن بەرنامــەی وردیــان 

ــە. هەی

بــان  )لقــی  واتــا  ســەلەفیگەرایی،  تــۆ   *

نەتەوەیــی ئیســالم کــە لــە رابــردوو دەڕوانێــت( 

ناوچەیــی،  ئیســالمی  بەرامبــەر  دەخەیتــە 

ناســیۆنالیزم، نەریتــە ئیســالمی و ئیالهیاتــی 

ئیســالمی دادەنێیــت، لــە واقیعــدا بــە بۆچوونــی 

ــەر ســەرجەم  ــە بەرامب ــۆ ئیســالمی ســەلەفی ل ت

ژیانــی  ئەمــڕۆی  و  رابــردوو  چەمکەکانــی 

موســوڵمانان و کۆمەڵگــەی ئیســالمییە. ئایــا 

ــا  ــە؟ ئای ــەوە نەرێنیی ــە بنەڕەت ســەلەفیگەرایی ل

ســەلەفیگەرایی هیــچ ناوەرۆکێکــی ئەرێنــی نییــە 

و تەنیــا جۆرێــک پــاک کردنــەوە و پااڵوتنــەوە لــە 

لەناوبردنــەوە؟ رێگــەی 

ــوان جیهــادی و ســەلەفییەکان  ــی هاوبەشــی نێ ــێ، خاڵ - بەڵ

ئەوەیــە کــە هــەر دوویــان پێیانوایــە ئێــوە دەتوانــن لــە 

هیچــەوە، موســوڵان بئافرێنــن. خاڵــی جیــاواز ئەوەیــە کــە 

ــگ  ــە گرن ــان ب ــمە ئایینییەکانی ــان و دروش ــەلەفییەکان ژی س

ــت و  ــژ بکەی ــە ڕۆژدا نوێ ــار ل ــج ج ــت پێن ــۆ دەبێ ــن. ت بزان

دروشــمی  جیهادییەکانیــش  بخۆیــت.  حــەاڵڵ  خواردنــی 

خۆیــان هەیــە، بــەاڵم ئــەم دروشــانە لەگــەڵ دروشــمە 

نەریتییــەکان جیــاوازن. ئــەوان گــوێ لــە رسوتــە ئایینییــەکان 

دەگــرن، ســەلەفییەکان رسوتــە ئایینییــەکان بــە حــەرام نازانن، 

بــەاڵم پێیانوایــە پێویســتیان پێــی نییــە. ئەمــە لــە کاتێکدایــە 

ــن. ــزی داعش ــی بەهێ ــەکان ئامڕازێک ــە ئایینیی ــە رسوت ک

جیهادییەکان رقیان لە 
دایک و باوکیان نییە، 

بەاڵم پەیوەندییەکانیان 
لەگەڵ ئەواندا پێچەوانە 

کردووەتەوە. کوڕ بە دایکی 
دەڵێت »حەقیقەت الی منە و 
تۆ حەقیقەت ناناسی، کەواتە 

من مامۆستای تۆم«
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ــیدا  ــالمی سیاس ــدی ئیس ــواری تایبەتمەن ــە ب * ل

ــش  ــا داع ــت؟ ئای ــدا دادەنێی ــە کوێ ــش ل ــۆ داع ت

جۆرێــک  یــان  بەرجەســتە  سیاســی  ئۆرگانــی 

تەنیــا  یــان  هەیــە  یەکگرتــووی  ئیالهیاتــی 

پێکــەڵ؟ و  تێکــەڵ  کاری  کــە  تێکەڵەیەکــە 

داعــش  واقیعــدا  لــە  نییــە.  جــۆرە  بــەو  نەخێــر،   -

ــی  ــش ئۆرگانێک ــتبکات. داع ــەت دروس ــوە دەوڵ نەیتوانی

ســەربازییە، واتــا جۆرێــک داگیرکــەری ســەربازی. ئەڵبەتــە 

داعــش کۆمەڵێــک تەکنۆکراتــی هەیــە، بــەاڵم کاری ئــەوان 

پــەروەردە کردنــی خەڵکــی نییــە. ئــەوان تەنیــا کتێبــەکان 

تیشــک  ئــەوان  مامۆســتاکان.  دەســتی  دەگەیەننــە 

دەخەنــە ســەر پــەروەردە کردنــی چینــی پێشــڕەو. ئــەوان  

هــەوڵ دەدەن چینێکــی پێشــڕەوی جیهانــی دروســت 

ــک کۆمەڵگــەی ئیســالمی  ــەوان جۆرێ بکــەن. ئامانجــی ئ

ــە. ــی نیی ــی واقیع ناوچەی

* تــۆ وتوتــە بــەر لــە ئەمــە لەنــاو ناکۆکییــە 

ئیســالمییەکاندا، خۆبەخشــە نێودەوڵەتییــەکان 

کاریگــەری ناکۆکییــە نەتەوەییــەکان و بارودۆخــی 

ناوخۆییــان لەســەر بــووە. ئــەوان هیــچ رۆڵێکیــان 

رووداوەکانــدا  روودانــی  دیاریکردنــی  لــە 

نەبــووە. ئایــا ئێســتا بارودۆخەکــە گــۆڕاوە؟ ئایــا 

ئێســتا کۆپییەککــی نێودەوڵەتــی لــە ئیســالم 

ــە ســەر بارودۆخــی نیشــتمانیدا  خەریکــە خــۆی ب

دەســەپێنێت؟

- بەڵــێ، داعــش مەیلــی بــۆ ســنور و قەڵەمــڕەوەکان نییــە. 

ــە  ــۆ قەڵەمــڕەو هەی ــی ب ــەو رووەوە مەیل ــا ل داعــش تەنی

لــە تێیــدا بجوڵێــت. خیالفــەت دەوڵەتــی نیشــتانی نییــە. 

لــە بەرامبــەردا ئیســالمگەراکانی وەک ئیخــوان موســلمین 

دەکــەن،  پەســەند  نیشــتانی  دەوڵەتــی  چەمکــی 

هەرچەنــدە لەوانەیــە پێیانوابێــت کــە دوای دەوڵەتــی 

ــەو  ــتێکی ل ــان ش ــیۆن ی ــک فیدراس ــۆ جۆرێ ــتانی، ت نیش

ــن  ــک ناڵێ ــچ کاتێ ــالمگەراکان هی ــە. ئیس ــێوەیەت هەی ش

ســنورەکان گرنگیــان نییــە. ئیســالمگەراکان هەمیشــە و لــە 

هەمــوو شــوێنێک ناسیۆنالیســتی ئیســالمی بــوون. شــتێک 

کــە بــە هیــچ شــێوەیەک لەبــارەی داعشــەوە ڕاســت نییــە.

* ئــەوەی کــە جیهادییەکانــی ئەمــڕۆ بــەردەوام لە 

خێزانەکانیــان دابــڕاون، چــی گرنگییەکــی هەیــە؟ 

ــتانەوە دژی  ــان وەس ــەک ی ــی نەوەی ــی دابڕان رۆڵ

بــاوک و دایــک و دژی شــێوازە پەســەندکراوەکانی 

ئەنجامدانــی کارەکان لــەم نێوانــەدا چییــە؟

- جیهادییــەکان باوانیــان یــان بــە دۆڕاو دەزانــن یــان 

موســوڵانی خــراپ، یــان هەردوویــان. بــە دڵنیاییــەوە 

ــاوک  ــەی ب ــارەی وێن ــە ب ــک ل ــەڕووی قەیرانێ ــرەدا رووب لێ

و دایکیــن. بەشــێکی زۆر لــە جیهادییــەکان لــە خێزانــە 

ئەمــە  بــەاڵم  دەرهێنــاوە،  ســەریان  هەڵوەشــاوەکانەوە 

ــە،  ــەوەی زۆر گرنگ ــە. ئ ــەر نیی ــی و دیاریک هــۆکاری کۆتای

ژمــارەی زۆری ئــەو برایانەیــە کــە دەبــن بــە جیهــادی. لــە 

تێکــڕای تۆڕەکانــی پەیوەنــدی جیهادیــدا بەالیەنــی کەمەوە 

ــە رووداوەکــەی  ــە. ل ــان هەی ــەک ئامــادە بوونی ــد برای چەن

پاریســدا، ســێ گرووپی بــرا کاریان کــردووە. تۆ هاوشــێوەیە 

ئەمــە لــە هیــچ یەکێــک لــە رێکخــراوە ڕادیکاڵەکانــدا 

ــە  ــە ل ــاوە. ئەم ــدا ب ــاو داعش ــە لەن ــەاڵم ئەم ــت، ب نابینی

)بریــگادی ســوور(دا]9[ بوونــی نەبــوو، هــەر چەنــدە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــەکان  ــار ئەندام ــک ج ــدا هەندێ ــە ڕادیکاڵەکان ــاو چەپ لەن

ــرد. ــەرگیریان دەک ــر هاوس ــی ت ــکی ئەندامان ــەڵ خوش لەگ

* کەواتــە لێــرەدا بابەتــە ئــەو پەیوەندییەیــە کــە 

لــە نێــون نــەوەی نوێدا دروســت بــووە، هاوڕێیانی 

قوتابخانــە یــان بــراکان. تاکەکانــی نەوەیەک دژی 

ئەوانــەی لــە نەوەیەکــی تــرەوە ماونــەوە، یەکیــان 

گرتووە.

ئــەوە.  یــان هاوشــێوەی  نزیــک  بەڵــێ، هاوڕێیانــی   -

ئەڵبەتــە چەنــد بارێــک هــەن کــە باوانــەکان چوونــە نــاو 

جیهادییەکانــەوە، بــەاڵم ئەمــە کەمــن و بــە پەنجــەی 

دەســت دەژمێردرێــن. تەنیــا لــە نــاو ئیتالییەکانــدا چەنــد 

ــک  ــی خێزەنێ ــڕای ئەندامان ــە تێک ــووە، ک ــەک هەب دانەی

چوونــە نــاو داعشــەوە. باشــە، هەرچۆنێــک بێــت ئەمانــە 

ئیتالیاییــن! لــە شــوێنەکانی تــر بینــەری دابڕانــی نەوەیــک 

بوویــن. وەک دەردەکەوێــت لــە ئەڵانیــا %23ی ئــەو 

هۆشــداری  و  کــراون  پۆلیســەوە  بــە  پەیوەندیانــەی 

باوانەکانــەوە  لەالیــەن  بــوون،  ڕادیــکاڵ  لــە  دراوە 

ــە،  ــان نیی ــک و باوکی ــە دای ــان ل ــەکان رقی ــووە. جیهادیی ب

پێچەوانــە  ئەوانــدا  لەگــەڵ  پەیوەندییەکانیــان  بــەاڵم 

ــە دایکــی دەڵێــت »حەقیقــەت الی  ــەوە. کــوڕ ب کردووەت

ــن مامۆســتای  ــە م ــەت ناناســی، کەوات ــۆ حەقیق ــە و ت من

تــۆم.« یــان »مــن پێــش تــۆ دەمــرم بــۆ ئــەوەی تــۆ رزگار 

پێچەوانــە  بینــەری جۆرێــک  لێــرەدا  کەواتــە  بکــەم.« 

بوونــەوەی نەوەیەکیــن.

نوێیەکانــی  فۆڕمــە  لــە   ]10[ )خــود(  رۆڵــی   *

ئیســالمدا چــۆن هەڵدەســەنگێنیت؟ ئایــا ئــەم 

ــود( ــۆ )خ ــەوە ب ــی گەڕان ــە گەرەنت ــە نوێیان فۆڕم

ن؟ تــۆ دەڵێیــت ئێمــە رووبــەڕووی دیاردەیــەک 

ــی  ــا ژیان ــەاڵم ئای ــن، ب ــی تاک(ی ــاوی )ئایین ــە ن ب

دەروونــی تاکــەکان لــە بنەڕەتــدا هیــچ رۆڵێکیــان 

لــەم نێوانــەدا هەیــە؟ تــۆ ئایینــی نــوێ بــۆ 

نمونــە بــە جۆرێــک )هێمــا( ]11[ دەناســێنیت، کــە 

خــۆی لــە فۆڕمــە پــڕ رەونەقەکانــی وەک پۆشــاک 

و کاروبــاری لەمجــۆرەدا دەنوێنێــت. ئایــا ئایینــی 

ئیســالمی نــوێ، زیاتــر لــەوەی ناوەکــی بێــت، 

دەرەکییــە؟

ــی برایەتــی، پەیوەنــدی  ــە هەوڵ ــەم ئیســالمە ل ــێ، ئ - بەڵ

ــەم ئیســالمە  ــە. ئ ــەرم و برایانەی ــدی گ ــی و پەیوەن گرووپ

دوای  بــە  تــاک  گەڕانــی  بــە  پەیوەندییەکــی  هیــچ 

حەقیقەتــدا نییــە. بــۆ منونــە جیهادییــەکان هیــچ کاتێــک 

ــن.  ــان نادوێ ــڕی و تێڕام ــی وەک چاودێ ــارەی کارەکان لەب

ئــەوان هیــچ کاتێــک ناڵێــن »تــەواوی دوێنــێ شــەو بیــرم 

دەکــردەوە« و رســتەی لــەم شــێوەیە. ئەمــە شــێوازی کاری 

ئــەوان نییــە. رسوتــە ئایینییــەکان بــەردەوام جۆرێــک 

ــەوە.  ــا نایڵێیت ــە تەنی ــک ب ــچ کاتێ ــۆ هی ــە و ت هاوئاوازیی

یەکێــک دەیڵێــت و دواتــر ئەوانــی تــر درێــژەی پێــدەدەن.

* بــە بۆچوونــی تــۆ ســەرەکیترین تێگەیشــتن 

ــەت(ە.  ــاد( و )ئوم ــدا )جیه ــالمی ڕادیکاڵ ــە ئیس ل

ــە؟ ــە چیی ــەم دوو چەمک ــوان ئ ــدی نێ پەیوەن

ــرش  ــت. هێ ــەڕ دەکەی ــەت ش ــە ئوم ــری ل ــۆ بەرگ ــۆ ب - ت

کراوەتــە ســەر ئومــەت و منیــش هەمــان ئــەو پاڵەوانــەی 

شــەڕم و ئومــەت دەپارێــزم. ئــەوان هەموویــان یــەک 

ــت.« ــۆ بەهەش ــم ب ــەاڵم دەچ ــرم، ب ــن »دەم ــت دەڵێ ش
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* بــەاڵم اللــە چــی؟ ئایــا ئــەوان لەبــارەی ئــەوەوە 

دەدوێــن؟ ئایینەکانــی تــر لەوانەیــە زاترســەرقاڵی 

باســی چــی بوونــی جەوهــەری خــوان. پەیوەنــدی 

مــن لەگــەڵ ئــەو ...

- نەخێــر، پەیوەنــدی ســەرەکی جیهــادی بــە خــواوە نییــە، 

لەگــەڵ )محەمــەد( پەیامبــەرە. ئــەوان بــۆ رزگاری ئومــەت 

شــەڕ دەکــەن و وەک ئــەوەی لــە رووداوی چارلــی هیبــدۆ 

پەیامبــەر  )محەمــەد(  تۆڵــی  دەیانەوێــت  بینیــان، 

ــی  ــە کاریکاتێرەکان ــدۆ ب ــی هیب ــە چارل ــەوە، چونک بکەن

بابەتــی  کردبــوو.  ئیســالمی  پێغەمبــەری  بــە  گاڵتــەی 

)محەمــەد(  بــە  پەیوەنــدی  زیاتــر  جیهادییــەکان 

ــە(. ــەڵ )الل ــدی لەگ ــەک پەیوەن ــە، ن ــەرەوە هەی پێغەمب

* کاتێــک لــەم بارەیــەوە دەدوێیت، کــە بونیادگەرا 

نوێیــە موســوڵمانەکان ئێســتا بوونــە ڕۆژئاوایــی، 

ــازاڕ و  ــە ب ــدی ب ــر پەیوەن ــە زیات ــەم بابەت ــا ئ ئای

تەکنەلۆجیــاوە هەیــە، نــەک کولتــوری ڕۆژئــاوا؟

ــن.  ــە تەکنەلۆجیای ــر ل ــەڕووی شــتێکی زیات ــرەدا رووب - لێ

ــی  ــودی باس ــن. خ ــک تاکگەرایی ــەڕووی جۆرێ ــرە رووب لێ

ــە،  ــوری گەنجان ــە کولت ــۆ ب ــت. ت ــرۆز دەکرێ ــی پی گەنج

کولتــوری پۆشــینی پۆشــاک، کولتــوری ســەر شــەقامەکان، 

ــارەی  ــە ب ــەکان ل میوزیــک و .... رووبەڕوویــت و جیهادیی

ئەمجــۆرە شــتانەوە دەدوێــن. ئــەوان وەک ســەلەفییەکان 

پۆشــاک ناپۆشــن، ســتایلی تایبەتــی خۆیــان هەیــە. چەکــی 

تایبەتــی لــە نێــوان خۆیانــدا هەیــە و ئــەم چەمکانــە 

ــە  ــو ل ــن، بەڵک ــی نی ــی زمانەوان ــا بابەت ــی تەنی ــە تایبەت ب

ــا،  ــە ئەڵانی ــەکان ل ــورە. جیهادیی ــری کولت ــدا هەڵگ خۆی

ــان  ــی خۆی ــەی تایبەت ــی گەنجام ــا امن ــا، بەریتانی فەڕەنس

هەیــە. ڕۆژنامەنووســێکی فەڕەنســی بــۆ مــاوەی ســاڵێک 

ــوو  ــد کراب ــە ماڵێکــدا بەن ــەو ل ــوو، ئ الی داعــش بەندکراب

کــە پاســەوانەکانی فەڕەنســی بــوون. ئــەو ڕۆژنامەنووســە 

دەیگێڕایــەوە کــە پاســەوانەکانی فەڕەســنی رەســەن بوون. 

ئــەوان لەبــارەی هەمــوو شــتێکەوە ســکااڵیان هەبــوو 

ــەاڵم  ــەربازییەکان(، ب ــا س ــەوا، یاس ــەش و ه ــواردن، ک )خ

دەتوانرێــت بوترێــت کولتــوری جیهادییــەکان لــە کولتــور، 

فەلســەفە و ئەخالقــی کالســیکی ڕۆژئــاوا دابــڕاوە. ئــەوان 

نوێنــەری کولتــوری گەنجــە ڕۆژئاواییەکانــن. ئــەم کولتــورە 

لەســەر بنەمــای بــازاڕی بەکاربردنــی جیهانــی دروســتبووە.

*شــیکاری تۆ لەبارەی خۆکــوژەکان چییە؟ دەزانیت 

بەکاردەهێنرێــن،  مەبەســت  وەک  ئــەوان  کــە 

ــا  ــە تەنی ــەم خۆکوژان ــا ئ ــڕاز. ئای ــا ئام ــەک تەنی ن

دەیانەوێــت باوەڕیــان بــە خۆیــان بســەلمێنن، 

چونکــە خوازیــاری مردنــن یــان لێــرەدا تەنیــا 

رووبــەڕووی جۆرێــک خۆنواندنیــن؟

- دەیانەوێــت خۆیــان بنوێنــن، ئەڵبەتــە خۆکوشــتنیان 

ــچ  ــە )هی ــەی ک ــەو بابەت ــۆ ئ ــە ب ــری هەی ــی ت دەربڕینێک

هیــچ  جیهادییــەکان  نییــە(.  بوونــی  داهاتوویــەک 

داهاتوویەکیــان نییــە، تەنیــا داهاتــووی بەردەمــی ئــەوان 

ــە.  ــا نیی ــان و یۆتۆپی ــە ژی ــان ب ــەوان باوەڕی ــتە. ئ بەهەش

کۆمەڵگــەی ئیســالمی ســوریا بــۆ ئــەوان هیــچ گرنگییەکــی 

نییــە، ئــەوان بــۆ ئــەوەی ســوریایی یــان عێراقییــەکان 

ببنــە موســوڵانی بــاش هیــچ هەوڵێــک نــادەن، بــۆ 

ئــەوان هیــچ گرنگییەکــی نییــە، ئــەوان دەیانەوێــت شــەڕ 

بکــەن، بــە هیــچ شــێوەیەک بیــر لــە ئامانجــی کارەکایــان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ناکەنــەوە. ئــەوان تێروانینێکــی )آخــر الزمان(یــان هەیــە، 

پێیانوایــە هــەر چۆنێــک بێــت خەریکــە دونیــا لــە کۆتایــی 

خــۆی نزیــک دەبێتــەوە. هیــچ داهاتوویــەک لەبەردەمــی 

ــالمییش. ــدەی ئیس ــە، ئایین ــدا نیی ئەوان

* کەواتــە ئــە هــۆکارە مەعنەوییــەی لــە تــەواوی 

گرتــە ڤیدیۆیییــە جیهادییــەکان دراوە چــی؟ ئــەو 

ــدا  ــتی خۆیان ــە پێس ــیدا ل ــە خۆش ــەهیدانەی ل ش

ــەوە... ــان نابێت جێگەی

- دەبێــت جیــاوازی دابنێیــن لــە نێــوان ئەوانــەی دەچــن 

بــۆ جیهــاد و مەبەســتی کــردەی خۆکووژیــان نییــە، 

لەگــەڵ ئەوانــەی ئامانجیــان تەنیــا ئەنجامدانــی کــردەی 

خۆکوژییــە. ئەوانــەی بــۆ کــردەی خۆکــوژی دەچــن، 

دەزانــن ئەگــەر خۆشــیان نەتەقێننــەوە، هــەر دەکوژرێن. 

1995وە  ســاڵی  لــە  گرنگــە.  زۆر  ئــەوان  بــۆ  مــەرگ 

ئەوانــەی کــە کاری تیرۆریســتی ئەنجــام دەدەن، کــدەی 

خۆکوژیــش ئەنجــام دەدەن. ئــەوان دەتوانــن کاری زیاتــر 

بکــەن، بــێ ئــەوەی دەســت بــۆ کــردەی خۆکــوژی ببــەن. 

ــی  ــە ئاســانی دەیانتوان ــدەن زۆر ب ــی لەن ــب دانەران بۆم

بۆمبــەکان بچێنــن و بــڕۆن، بــەاڵم لــەوێ مانــەوە و 

ــەوان  ــی مــن ئامانجــی ســەرەکی ئ ــە بۆچوون کــوژران. ب

مەرگــە. لێــرەدا رووبــەڕووی ئــەو تیرۆریســتانە نیــن 

کــە بــە رێکــەوت لــە کاتــی ئەنجامدانــی چاالکیــدا 

دەکوژرێــن، نەخێــر ئــەوان دەیانەوێــت خۆیــان بکــوژن. 

ــە. ــە ناوازەی ــەم بابەت ئ

فەلەســتینییەکان  چەکــدارە  مێژووییــەوە  رووی  لــە 

نــادەن.  ئەنجــام  خۆکــوژی  کــردەی  کاتێــک  هیــچ 

ئــەوان خەڵکانێکــی زۆریــان دەکوشــت، بــەاڵم شــیوازی 

ــە  ــان ل ــە بۆمبەکەی ــوو ک ــێوەیە ب ــەو ش ــان ب کارەکەی

ــە  ــوو ک ــواڵ ب ــەوە حزب ــا و دەڕۆیشــن. ئ شــوێنە دادەن

ســوودی لــە کــردەی خۆکــوژی بــۆ تەقاندنــەوەی بنکــە 

ــە رێگــەی  ــا ل ــەکان وەرگــرت، چونکــە تەنی ئەمەریکایی

هێرشــی خۆکوژییــەوە دەتوانیــت بنکەیەکــی ســەربازی 

بتەقێنیتــەوە. ئــەم بڕیــارە لــە روانگــەی ســەربازییەوە، 

بڕیارێکــی عەقانــی بــوو، بــەاڵم بۆمــب دانەرانــی 

لەنــدەن، بــە هیــچ شــێوەیەک بــە شــێوەیەکی عەقانــی 

رەفتاریــان نەکــرد. ئەگــەر نەکوژرانایــە، ئــەوا هیــچ 

ــەدا دروســت  ــی چاالکییەک ــە دەرەنجام ــەک ل جیاوازیی

نەدەکــرد. ئــەوان دەیانتوانــی دوای دوو هەفتــە بێنــەوە 

و دووبــارە چاالکــی تــر ئەنجــام بــدەن. ئــەوە عەقانــی 

نییــە کــە باشــرین چەکدارەکانــت یــەک لــە دوای یــەک 

ــتا  ــک(]12[ ئێس ــی )مولنب ــت. چیرۆک ــت بدەی لەدەس

تــەواو بــووە. ئەمــڕۆ یــر هیــچ کەســێک لــە )مولنبــک( 

ناتەوێــت کارێــک بــکات. ئەوانــەی لــە برۆکســل خۆیان 

ــرد  ــەو کارە ب ــۆ ئ ــان ب ــەوە پەنای ــەر ئ ــدەوە لەب تەقان

کــە ســەرجەم هاوڕێکانیــان کوژرابــوون. ئــەوان لەبــەر 

ئــەوە خۆیــان لــە برۆکســل کوشــت، چونکــە برۆکســلی 

ــوون. ب

* کەواتــە بابەتەکــە تاقیکردنــەوەی دەروونــی 

باوەڕیــان نەبــوو....

- ئــەوان دڵنیــا بــوون کــە دەچــن بــۆ بەهەشــت، کەواتــە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــی هەب ــی ئایین ــان الیەن ــە کارەکەی ــەم واتای ب

پێیانخــۆش بــوو زووتــر بچــن بــۆ بەهەشــت، چونکــە 

ــە. ــی نیی ــدا ژیان ــای تێ ــان بەه ــوو ژی پێیانواب
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سەرچاوە و پەراوێزەکان:

نــاوی  بــە  بنەڕەتــدا  لــە  ئــەم چاوپێکەوتنــە  تێبینــی: 

https://www.( وێبســایتی  لــە   )Generation jihadi(

generation- /01 /07 /spiked-online.com/2016

باوکراوەتــەوە.  )/jihadi

]1[ New-age religions

]Colombine ]2: ئاماژەیــە بۆ کوشــتاری نــاو خوێندنگەی 

)کۆلۆمبیــان لــە ئەمەریکا.

]Nuit Debout ]3: بزووتنــەوەی نــاڕازی فەڕەنســا بــۆ 

بەرەنــگار بوونــەوەی یاســای کار.

]4[ cosmopolitanism

]5[ universalism

]6[ brotherhood

]7[ iconoclastic

]8[ homo Islamicus

]9[ Red Brigades

]10[ self

]11[ marker

کــە  برۆکســل،  لــە  ناوچەیــەک   :Molenbeek  ]12[

زۆرینــەی دانیشــتوانەکەی بــە رەگــەز تــورک و مەغریبیــن. 

بــە هــۆی پشــتیوانی زۆری دانیشــتوانی ئــەو ناوچەیــە لــە 

تیرۆریســتان، ئــەو ناوچەیــە بــە )بەهەشــتی جیهادییەکان( 

نــاو دەبــەن.




