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دوو ڕووخساری جیهاد؛ سەرچاوەی
خۆجێیی یان ستراتیجی جیهانی
ئۆلیڤەر ڕوا
گرووپە تیرۆریســتییەکانی وەک قاعیدە پێشــوازیان لە کاری
میلیشــیا چەکدارەکانــی ئەفەریقــا و ســەرکەوتنی تاڵیبــان
لــە ئەفغانســتان کــردووە .بــەاڵم ئــەو ڕووبەڕووبوونەوانــە
بــێ ئــەوەی ڕوونکردنەوەیــەک بێــت بــۆ شــەڕی پیــرۆز
لــە ســەرزەوی ،شــوێنکەوتووی لۆجیکــی تایبەتــی خــۆی و
هــۆکاری خۆجێیــی و جیهانییــە .لەبــەر ئــەوە بەکارهێنانــی
هێــز هێشــتا بــە کۆتــا نەگەیشــتووە.
ئەمــڕۆ هەمــوو ڕووداوێکــی پەیوەندیــدار بــە دونیــای
موســوڵمانان بەپێــی چەمکــی (تیرۆریــزم) پێوانــە دەکرێت.
دوای کەوتنــی کابــول لــە تشــرینی یەكەمــی ،2021
ڕاگەیاندنــەکان و ژمارەیــەک لــە چاودێــرە ڕۆژئاواییــەکان
بــەردەوام لــە خۆیــان دەپرســی ،ئایــا گەڕانــەوەی تاڵیبــان
بــۆ دەســەاڵت دەبێتــە هــۆی دەســتپێکردنەوەی کــردە
تیرۆریســتییەکان لــە جیهانــدا؟ بــەاڵم ئــەوان پرســیاریان لــە
بــارەی دوو خاڵــەوە نەدەکــرد :بۆچــی تاڵیبــان بــێ ئــەوەی
تاکــە فیشــەکێک بتەقێنێــت توانــی پایتەختــی ئەفغانســتان
کۆنتــرۆڵ بــکات؟ هەڵبەتــە تاڵیبــان لــە نێــوان ســااڵنی
 2001-1996ئوســامە بــن الدن-ی الی خــۆی پاراســتبوو،
بەهاکەشــی ئــەوە بــوو کــە لــە مــاوەی چەنــد هەفتەیەکــدا
لــە دەســەاڵت دوورخرایــەوە ،بــەاڵم ئەمەریکاییــەکان
هەرگیــز تاڵیبانیــان بــە دەســت هەبــوون لــە هێرشــە
تیۆریســتییەکانی 11ی ســێپتەمبەر تۆمەتبــار نەکــرد.
ئــەم ڕۆشــنایی خســتنە ســەر تونــدڕەوی چەکدارانــە ڕێگرە
لەبــەردەم درککــردن بــە دیــاردەی تونــدڕەوی و گۆڕانــی
بــۆ کــردەوەی توندوتیژانــە .لــە واقیعــدا گریمانەکە ئەوەیە
کــە بەردەوامبوونــی تونــدڕەوی مەزهەبــی دەگۆڕێــت بــۆ
جیهــاد و دواتــر تیرۆریزمــی نێودەوڵەتــی ،بــەاڵم ئێســتا
لــە قۆناغــی یەکەمــەوە دەگۆڕێــت بــۆ قۆناغــی ســێیەم
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(تیرۆریــزم) و بــە پێچەوانــەوە تیرۆریزمــی نێودەوڵەتــی
دەبێتــە هــۆی هاتنەبوونــی جیهــادی خۆجێیــی .ئــەم
بەڵگەهێنانەوەیــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە هــەر جۆرێک
گێڕانــەوە بــۆ شــەریعەت و بانگــەواز بــۆ شــەڕی پیــرۆز،
وەک هێمــای هێــرش لەســەر ئاســتی جیهــان بێتــە بەرچاو.
بــەم تێگەیشــتنە سیاســەتی ڕۆژئــاوا بەرامبــەر بزووتنــەوە
ئیســامییەکان تەنیــا بــە پێــوەری نزیکــی گریمانەیــی
لەگــەڵ تیرۆریــزم ڕووندەکرێتــەوە .لــەو الیەنــەوە کــە
ئــەم نزیکییــە بــە ڕێژەیەکــی تیشکخستنەســەر ســەرچاوە
مەزهبەییــەکان و بــە هەمــان ڕێــژەش ئەگــەر زیاتــر نەبێت
بــە بەکارهێنانــی واقیعــی توندوتیــژی پێناســە دەکرێــت،
بــە گشــتی :گرووپــە ئیســامییەکان تــا زیاتــر لــە بــارەی
شــەریعەتەوە بدوێــن ،زیاتــر دژی سیاســەتی زلهێــزەکان
دەوەســتنەوە و زیاتــر بــە هەڕەشــەی تیرۆریســتی
دادەنرێــن .لێــرەوە بنەمــای شــەڕی ڕێگــری فۆڕمەڵــە
دەبێــت ،کــە بــەر لــەوەی دووژمــن هێــرش بــکات،
دەبێــت هێرشــی بکرێتەســەر.
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە دابەشــکاری و شــیکاری وردتــر
بــۆ بزووتنــەوە جیهادییــەکان هێمــای ئەوەیــە کــە ئــەم
بەردەوامــی بانگەشــەیە نــەک واتایەکــی نییــە ،بەڵکــو
دەبێتــە هــۆی ڕۆچوونــە نــاو شــەڕە خۆجێییــەكان،
کــە لــە باشــترین بــاردا هیــچ ســوودێکی نابێــت و لــە
خراپتریــن باریشــدا ڕووبەڕووبوونــەوە خۆجێییــەکان بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی نێودەوڵەتــی و پەیوەندیــدار بــە
جیهــادی جیهانییــەوە دەگۆڕێــت.
ئــەم چوارچێــوە شــیکارییە هــەر جۆرێــک تێگەیشــتنێکیی
سیاســی ،کــە ببێتــە هــۆی ئــەوەی ڕیگــە لــە
خۆبەدوورگرتــن لــە بنبەســتی تیرۆریســتی و گێڕانــەوەی
گرووپــە چەکــدارەکان بــۆ نــاو کایەکــە ،بگرێــت .هەڵبەتــە
دەتوانرێــت پرســیار بکرێت ،کە بۆچــی ئەو جۆرە ڕێگرییە

پێویســتە .وەاڵمەکــە ســادەیە :کاتێــک ئــەو بزووتنەوانــە
پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و هێــزی خۆبەخشــیان هەیــە،
ڕووبەڕووبوونــەوەی تیرۆریســتان و کاردانــەوەی ســەربازی
بــە تەنهاییــی ناتوانێــت ئــەوان لەناوببــات .ئەفغانســتان
و مالــی پیشــانی دەدەن کــە داڕشــتنی سیاســەتێکی دژە
شــۆڕش تەنیــا لــە ســەر بنەمــای بەکارهێنانــی هێــز نابێــت.
هەمــان شــت لــە بــارەی پەراوێزخســتنی تونــدڕەوەکان لــە
کاتــی پێکهێنانــی حکومەتێــک لــە ســەر بنەمــای یاســا و
هەبوونــی ســەقامگیری ،دیموکراتــی و بــاش بەڕێوەبــردن
ڕاســتە .لــە بــارەی دەرکەوتنــی ئــەو ناڕەزایەتیانــە ،بێجگــە
لــە پیشــاندانی بەڵگەهێنانــەوە کولتوورییــەکان ئەنجــام

بە گشتی :گرووپە ئیسالمییەکان تا
زیاتر لە بارەی شەریعەتەوە بدوێن،
زیاتر دژی سیاسەتی زلهێزەکان
دەوەستنەوە و زیاتر بە هەڕەشەی
تیرۆریستی دادەنرێن

نادرێــت( :حکومــەت) لــە ســەر بنەمــای یاســا ،کــە
شــێوازێکی ڕۆژئاواییــە و لەگــەڵ کۆمەڵگە موســوڵمانەکاندا
ناگونجێــت .ســەرنج لــەوە نادرێــت کــە زۆرێــک لــەو
کۆمەڵگانــە ،نەریتــی حوکمڕانــی تایبەتــی خۆیــان هەیــە
و لــە کــرداردا پیــادە دەکرێــت و یەکــەم نموونــەش
ئەفغانســتانە.
بەڵگەنەویســتە کــە تیرۆریــزم بوونــی هەیــە .قاعیــدە تەنیا
لــە دەوری ئــەو تەوەرەیــە دەســوڕێتەوە و ڕێکخــراوی
داعــش بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک بــە جیهــادەوە گرێــی
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داوە .بــەاڵم جیهــاد ،چــی لــە ڕووی مەزهەبــی (کــە
ســونەتێکی فیقهــی بوونــی هەیــە و قاڵبێــک بــە توندوتیژی
دەبەخشــێت) و چــی لــە ڕووی سیاســییەوە (جیهادییــە
ئەفغانییــەکان هەرگیــز لــە بەرامبــەر ئامانجەکانــی یەکێتــی
ســۆڤێت ،کــردەی تیرۆریســتیان ئەنجــام نــەدا) دەتوانرێــت
لــە تیرۆریــزم جیابکرێتــەوە .ئــەو ئایدیایــە – بــێ ئــەوەی
ناڕاســت بێــت – کــە تیرۆریــزم کاردانەوەیــەک بەرامبــەر
دەســتوەردانی چەکدارانــەی ڕۆژئــاوا لــە ڕۆژهەاڵتی نزیک
بێــت – (بەڵگەهێنانــەوەی قاعیــدە) هێشــتا تــەواو نییــە.
ئــەم ئایدیایــە ڕەنگدانــەوەی جیاجیــا بــۆ ژمارەیــەک شــەڕ
ڕوون ناکاتــەوە :بۆچــی چیچانێــک کــە ڕۆژئــاوا بەشــدار
نەبــوو ،بۆســنە کــە ناتــۆ لەپــاڵ موســوڵمانەکاندا شــەڕی
دەکــرد ،لــە نێــوان گەنجانــی تونــدڕەوی ئەوروپایــی زیاتــر
لــە (کەنــاری ڕۆژئــاوای ئەفەریقــا) کــە ســوپای فەڕەنســا لە
ســاڵی 2013وە دەســتوەردانی تێــدا دەکات ،یەکگرتوویــی
دروســتکرد.
لەبــەر ئــەوە دەبێــت لــە نزیکەوە لــە بابەتەکــە بڕوانرێت.
لــە نێــوان جیهــادی خۆجێیــی و تیرۆریزمــی نێودەوڵەتــی
هیــچ پەیوەندییەکــی سیســتماتیک بوونــی نییــە .پێشــتر لە
بــارەی تاڵیبانــەوە باســکراوە :ئــەم ڕێکخــراوە هەرگیــز لــە
دەرەوەی ئەفغانســتان پەنــای بــۆ توندوتیــژی نەبــردووە و
بەرپرســیارێتی زۆرینــەی کارە خراپــەکان دژی هاواڵتیــان،
یــان شــیعەکان لــە کابــول لــە مــاوەی  20ســاڵ بوونــی
ســەربازی ئەمەریــکا ،لەالیــەن گرووپــە جیهادییەکانــی
تــرەوە لەوانــە قاعیــدە لــە ئەســتۆگیراوە.
(مالــی) لەمــەش دژیەکتــر دێتــە پێشــچاو .لــە کاتێکــدا کــە
فەڕەنســا لــە هێڵــی پێشــەوەی شــەڕ دژی توندڕەوەکانــە
و ســوپا بــاس لــە لەناوبردنــی تیرۆریســتان دەکات،
کارکــردن و حکومەتــی مالــی لەالیــەن فەڕەنســاوە
بەڕێوەدەبرێــت ،کــە ســەرچاوە گرتــووە لــە ڕابــردووی
داگیــرکاری فەڕەنســا ،کەواتــە چۆنــە کــە بــە هــۆی ئــەو
ئامادەبوونــەوەی فەڕەنســاوە هیــچ پاڵنەرێــک بــۆ بوونــی
تیرۆریــزم دروســتنەبووە؟ کۆچبــەرە مالییەکان لە فەڕەنســا
بێگومــان زۆرینــە نیــن و لــەو گرووپــە نەتەوەییانــەن کــە
بەشــداری جیهــاد ناکــەن ،بۆچــی ئــەو هەمــوو گەنجــەی
نــەوەی دووەمــی کۆچبــەرەکان ڕوو لــە ســوریا و عێــراق

دەکــەن ،بــەاڵم بــۆ کەنــاری ڕۆژئــاوای ئەفەریقــا کــە واڵتی
باپیرانیانــە ،ئــەو کارە ناکــەن؟ بۆچــی مەزهەبییــەک بــاس
لــە مالــی نــاکات ،بەڵکــو بــەردەوام بــاس لــە عێــراق و
ســوریا دەکات ،کــە هێــزە فەڕەنســییەکان ڕۆڵــی پلــە
دوویــان هەبــووە؟ هــەر چۆنێــک بێــت  8ســاڵ شــەڕی
فەڕەنســا لــە مالــی نەبووەتــە هــۆی ڕوودانــی هێرشــی
تیرۆریســتی لەنــاو خاکــی فەڕەنســا.
گەشەی ئەو نەوانەی کولتووریان دۆڕاندووە
بــۆ کردنــەوەی ئــەو گــرێ و نهێنییــە دەبێــت لــە نێــوان
جیهــادی خۆجێیــی و جیهانــی ،ئەگــەر یەکتربڕیــش بــن،

چیرۆکی تاڵیبان وەک چیرۆکی گرووپە
نەیارەکانی قاعیدە لە سوریا پیشانی
دەدات کە جیهادیە خۆجێیییەکان
ناچارن بە پەیڕەو کردنی هەندێک
سیاسەت ،کە ناچاریان دەکات گفتوگۆ
بکەن و قەڵەمڕەوەکەیان دابەش بکەن

جیــاکاری بکرێــت .دەبێــت درک بــەوە بکرێــت کــە
جیهــادی خۆجێیــی ئیــرادەی گرووپێــک بــۆ دامەزراندنــی
ئیمارەتــی ئیســامی لــە ســەرزەوییەکی تایبەتییــە ،کــە
ئەمیرێــک لــە نووکــی هەڕەمەکەیــە (تەنیــا داعــش
خەلیفــەی دیاریکــرد ،واتــا ســەرۆکێک کــە بەڕێوەبردنــی
ئومەتــی لــە ئەســتۆیە و خوازیــاری کۆکردنەوەی ســەرجەم
باوەڕدارانــە) .ئــەم یەکــە خۆجێییانــە لــە بنچینــەدا لــە
ناوچــە خێڵەکییــەکان دروســتدەبن .دامەزراندنیــان زیاتــر
ســەرچاوە گرتــووە لــە ئاڵــۆزی و گۆڕانــە خۆجێییەکانــی
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وەک :هەڵگەڕانــەوەی خەنادانــە کەمایەتییــەکان بــە ســەر
ســەرۆک خێڵەکانــدا ،ڕووبەڕووبوونــەوە لــە ســەر ئــاو و
زەوی و بێتوانایــی حکومــەت بــۆ نەهێشــتنی گەندەڵــی و
توندوتیــژی ،کــە نەوەکانــی داهاتــوو زیاتــر لــە ڕابــردوو
لــە کولتــورر دادەبڕیــت و ئــەوان لــە نەریــت و ئــاداب
زیاتــر دووردەکەونــەوە .نابێــت ئەوەشــمان بیــر بچێــت
کــە گەڕانــەوە بــۆ ئیســام بــۆ ئەوەیــە ڕەوایەتــی لــە
حکومــەت و ئۆرگانەکانــی تــر (ســەرۆکایەتی ،خێڵەکــی و
برایــی مەزهەبــی) بســەنرێتەوە .لــە مالــی ،مۆزەمبیــق،
نەیجیریــا ،چــاد ،ســوودان تــان ناوچــە خێڵەکییەکانــی
ئەفغانســتان ،پاکســتان تــا یەمــەن و ســووریا و بیابانــی
ســینا لــە میســر ،دەرکەوتنــی گرووپــە جیهادییــەکان
بــەردەوام ســەرچاوە گرتــوون لــە ئەنســرۆپۆلۆجی سیاســی
کۆمەڵگــە پەیوەندیــدارەکان.
گەشــەی جیهــادە خۆجێییــەکان تەریــب بــووە لەگــەڵ
گەشــەی دوو ڕێکخــراوی جیهانــی قاعیــدە و داعــش،
ئــەم دوو ڕێکخــراوە یــەک شــێوازی شــیکاریان پێویســتە،
ســەرکەوتن هەرگیــز ناتوانرێــت ناوچەیــی و خۆجێیــی
بێــت ،چونکــە یــان ســەرزەوییە ئازادکراوەکــە بــە خێرایــی
وەردەگیرێتــەوە ،یــان حکومەتــی نــوێ بــۆ ئــەوەی لەالیەن
زلهێزەکانــەوە بــە ڕەســمی بناســرێت ،جیهــاد وەالوە
دەنێــت .لەبەرئــەوە ســەرەتا دەبێــت ڕۆژئــاوا بخرێتــە
ســەر چــۆک بــۆ ئــەوەی بتوانرێــت ئیمارەتــە جیاجیــاکان
لــە کۆمەڵەیەکــدا کۆبکرێنــەوە .جیهادییــە خۆجێییــەکان
لــە بەرامبــەر ئــەم گڕوپــە جیهانییــەی شــەڕی پیــرۆزی
خۆیــان تەنیــا بژاردەیەکیــان هەیــە ،ئەویــش پاراســتنی
ســەربەخۆییانە (ئــەو کارەی کــە تاڵیبــان دەیــکات) ،یــان
بچنــە نــاو قاعیــدە ،یان داعشــەوە و پابەنــدی فەرمانەکانی
ئەمیــری قاعیــدە و خەلیفــەی داعــش بــن .ئــەم ســتراتیجە
ســوودێک و لــە هەمــان کاتیشــدا کەموکورتییەکــی هەیــە.
بــە نێودەوڵەتیبــوون بــۆ ڕکابــەرە خۆجێییــەکان رەوایەتــی
زیاتــری هەیــە ،هەروەهــا دەتوانێــت خۆبەخشــی
دەرەکیــش ڕابکێشــێت و ئــەم کارەش دەبێتــە هــۆی
تــرس لەنــاو خەڵــک ،خراپییەکەشــی ئەوەیــە کــە مەترســی
دەســتوەردانی دەرەکیــی هەیــە.
هەڵبــژاردن لــە نێــوان قاعیــدە و داعــش دەتوانێــت

ســەرچاوەگرتوو بێــت لــە پەیوەندییــە کەســییەکانی
(وەک بەشــداری ڕابــەرە خۆجێییــەکان لــە شــەڕە
خێڵەکییەکانــدا) ،یــان بــە تایبەتــی هەبوونــی تێڕوانینــی
جیــاوازی پەیوەندیــدار بــە ئیســام و قەڵەمڕەوەکــەی.
قاعیــدە بــەردەوام بــژاردەی ســەرزەوی ڕەتکردووەتــەوە
و بــە ســادەیی ئیمارەتــەکان تەنیــا وەک پەناگەیــەک
دەبینێــت ،ئــەوە بــن الدن بــوو کــە پەیــڕەوی لــە مــەال
عومــەر ڕابــەری تاڵیبــان دەکــرد ،نــەک بــە پێچەوانــەوە.
قاعیــدە دەســتوەردانی لــە بەڕێوەبردنــی ســەربازی
تاڵیبانــدا نەبــوو ،لــە ناوخۆشــدا خــۆی خســتە بەردەســتی
تاڵیبــان و ڕکابــەری ســەرەکی تاڵیبــان ،واتــا (ئەحمــەد شــا
مەســعود)ی لــە  9ئەیلولــی  2001تیــرۆر کــرد بــۆ ئــەوەی
لــە بــواری تیرۆریزمــی نێودەوڵەتیــدا دەســتی کراوەتــر
بێــت .بــۆ بــن الدن جیهــادی جیهانــی بــەراورد بــە کــردە
خۆجێییــەکان لەپێشــتر بــوو .ئەیمــەن زەواهیــری جێگــری
بــن الدن دامەزراندنــی حکومەتــی ئیســامی لــە عێــراق
و شــام ڕەتکــردەوە .بــە بۆچوونــی ڕابەرانــی قاعیــدە
دروســتکردنی قەڵەمــڕەو وەک تەڵەیەکــی مەترســیدارە،
چونکــە دەکەوتــە بەر هێرشــی ســوپا بەهێز و شــارەزاکان،
کــە بــە تــەواوی کۆنترۆڵــی ئاســمانیان کــردووە .ڕەوتــی
ڕووداوەکان ئــەوەی ڕوونکــردەوە ،کــە ئــەوان لــە ســەر
حــەق بــوون.
لــە بــارەی داعشــەوە ،ئەمــە تاکــە ڕێکخــراوە کــە
دامەزراندنــی قەڵەمــڕەو و بــە جیهانیبوونــی بــە یەکــەوە
گرێــدا و بــە ســوودوەرگرتن لــە نەریتــی میرنشــینە
خۆجێییــەکان و میراتــی قاعیــدە ،دەســتی بــە کــردەی
خۆکــووژی کــرد .بەمشــێوەیە خەلیفەکــەی داعــش ســاڵی
 2014تێکەڵەیەکــی بــێ پێشــینەی خســتەڕوو و لــە هەمــان
کاتیشــدا بەدەســتهێنانی ئــەم و ئــەو ســەرزەوییە ،هێرشــی
تیرۆریســتی لــە ڕۆژئــاوا دەســتپێکرد بــۆ ئــەوەی بتوانێــت
فشــار لــە ســەر ڕایگشــتی دروســتبکات و ئــەوان ناچــار
بــکات کــە دژی دەســتوەردانی ســەربازی بوەســتنەوە.
هەروەهــا شــەڕێکی خێــرای لــە ڕۆژهەاڵتــی نزیــک
دەســتپێکرد بــەو ئومێــدەی کــە ڕژێمەکانــی ناوچەکــە وەک
میــوەی پێگەیشــتوو لــە درەختــەکان بکەونــە خــوارەوە.
بــەاڵم ئــەو ســتراتیجە ســەرکەوتوو نەبــوو ،چونکــە
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قەڵەمڕەوێکــی هەبــوو بــەردەوام لــە بەرفراوانبوونــدا
بــوو ،ســنوری دیاریکــراوی نەبــوو ،بــە گرتنەبــەری
پاکتــاوی ئایدۆلۆجــی و ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەو خێاڵنــەی
لــە ســەرەتادا پێشــوازیان لێکردبــوو ،بــووە هــۆی ئــەوەی
ڕێکخراوەکــە بــە خێرایــی بــەرەو شکســت هەنــگاو بنێــت.
بێجگــە لــەوە پێشــبینی داعــش هەڵەیەکــی تێــدا بــوو،
ســوپای ئەمەریــکا هاوشــێوەی عێــراق و ئەفغانســتان
نەکەوتــە نــاو قــوڕاوەوە و کاتێــک خەلیفــە شکســتی
خــوارد ،دەســەاڵتەکەی کەوتــە دەســت میلیشــیا شــیعە و
هێــزە کوردییــەکان و خــۆی ڕایکــرد.
ئێســتا لەگــەڵ ئــەوەی یــادەوەری هێرشــە تیرۆریســتییەکان
هێشــتا لــە ڕۆژئــاوا گرنگــن ،بــەاڵم پێدەچێــت تیرۆریزمــی
نێودەوڵەتــی دوای زیاتــر لــە  20ســاڵ بااڵدەســتی بەســەر
گۆڕەپانەکــەدا ،دووچــاری تەنگەنەفەســی بووبێــت .لــە
1995وە تــا  2015بەردوامــی لەالیــەن تیرۆریســتە چاالکەکان
لــە ڕۆژئــاوا بوونــی هەبــوو ،لــە (خالیــد کەلــکال)ەوە تــا
(عەبدولســەالم) ،کۆمەڵێــک موســوڵمانی نــەوەی دووەم
یــان ئەوانــەی تــازە موســوڵمان بــوون ،دەبینرێــن .دوای
 2016ئــەم ڕووە فــرە فــۆڕم و ئاڵــۆزە پەیوەنــدی لەگــەڵ
بابەتــە ســتراتیجییەکان پچــڕا .ئــەم گۆڕانــە پیشــانی دەدات
کــە جیهــادی جیهانــی هەرگیــز ڕەگ و ڕیشــەی قووڵــی لــە
کۆمەڵگــەدا نەبــووە.
تیرۆریســتان لــە کۆمەڵگــەی فەڕەنســا هیــچ پێگەیەکیــان
نییــە ،لــەم ڕووەوە بــە ئاســانی بــە هــۆی ڕەفتــاری
خۆکــووژی خۆیــان و باشــتربوونی هــاوکاری نیــوان پۆلیــس
و ڕێــکارە تەکنیکییــە ئاسایشــییەکان ،شکســت دەخــۆن.
لەبــەر ئــەوە دەتوانرێــت بــاس لــە نەمانــی جیهــادی
جیهانــی بکرێــت ،بــەاڵم نــەک بــاس لــە جیهــادی
خۆجێیــی ،ســەرکەوتنی تاڵیبــان و گرفتەکانــی فەڕەنســا
لــە مالــی بکرێــت .ئــەو ڕووبەڕووبوونەوانــە ئیتــر
نابێــت وەک شــەڕی پیــرۆزی جیهانــی لێیــان بڕوانرێــت.
کەمێــک ئەنســرۆپۆلۆجیای سیاســی پێویســتە ،ســەرجەم
جیهــادە خۆجێییــەکان کارێکــی بێجگــە لــە کوشــتن ،یــان
دروســتکردنی تۆقانــدن ناکــەن .تاڵیبــان قەرزاربــاری
توانــای بەڕێوەبردنــی ڕووبەڕووبوونــەوە بچووکــەکان لــە
ســەرزەوی و ئــاو و تۆڵەســەندنەوەی خێڵەکییــە .هاتوچۆی

جیهادییــەکان لــە بیابانــی ڕۆژئــاوا تەنیــا لــە چوارچێــوەی
ئــەو ڕووبەڕووبوونەوانەدایــە کــە پێشــتر بوونیــان هەبــووە
و حکومەتــەکان لــە چارەســەری گرفتــەکان لــە بــارەی
زەوی ،ئــاو ،گرفتــە نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتییــەکان
بێتوانــان .ئــەم ڕووبەڕووبوونــەوە خۆجێییانــە تەنیــا
ژمارەیەکــی کــەم خۆبەخشــی دەرەکــی ڕادەکێشــن و
ئــەوەی کــە هێــزی ســەرەکی قاعیــدە و داعــش بــوو،
نایهێننــە بــوون .هێزێــک کــە ئامانجەکــەی دروســتکردنی
پاڵەوانــی جیهانــی نــوێ بــوو لــە گەنجانــی تونــدڕەوی
نێودەوڵەتــی دابــڕاو لــە کۆمەڵگــە.
چیرۆکــی تاڵیبــان وەک چیرۆکی گرووپە نەیارەکانی قاعیدە
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لــە ســوریا پیشــانی دەدات کــە جیهادیــە خۆجێیییــەکان
ناچــارن بــە پەیــڕەو کردنــی هەندێــک سیاســەت ،کــە
ناچاریــان دەکات گفتوگــۆ بکــەن و قەڵەمڕەوەکەیــان
دابــەش بکــەن ،ئەویــش لــە چوارچێوەیەکــدا کــە لەالیــەن
کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــەوە پەســەند بکرێــت (ڕێزگرتــن
لــە ســنورەکان و ڕەتکردنــەوەی تیرۆریزمــی جیهانــی).
ئەمــە ئــەو کارەیــە کــە تاڵیبــان کــردی و بــەو کارەشــی
وانەیەکــی فێــری ســەرجەم جیهــادی و ڕکابەرەکانــی کــرد،
ســەرکەوتنی ســەربازی بوونــی نییــە ،تەنیــا ســەرکەوتنی
سیاســی هەیــە.

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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