موزاحيمهتی س کسی
بۆﭼی پ غهمبهر له پهيوەنديی ژيانی هاوسهری و س کسی سهردەمی
خۆيدا ج ی ئامۆژگاريکردن نييه ،ﭼونکه ئهو ﭼهندين جار زەماوەندی
کردووە ،ئيزنی نيزيکی سيکسی لهگهڵ کۆيله و بهديلکراوانی شهڕی
ههبووە ،ههروەها ههو ی داوە ژنه گهنجهکانی له ههنبهر دەست در ژی
موزاحيمانی س کسی بپار زێ .به م بهداخهوە ک شهکه ل رەدايه ،که
گ ڕاوەکانی قوڕئان نهك بههۆی پهيوەندايهتی لهگهڵ کۆنت کستی سهردەمی
خۆيهوە سهير دەکر ن ،به کوو تا ئهمڕۆش وەك ياسای دانراوی بڕواپ کراو
له ئهژمار د ن .ئهو کارە ،کارت کهريی گهل ک نهر نی ههيه ،بهڕادەيهك
که بههۆی لکاندن به هه س و کهوتی سهردەمی پ غهمبهرەوە ،ئهمڕۆش
دەست در ژی بۆ سهر ژنان به کار کی ئاسايی و فهرمی دادەنر ت.
ماوەيهك پ ش ئ ستا وتوو ژ کم لهگهڵ کهنيشک کی ئيزەدی کورد ههبوو که
بۆ ماوەی ﭼهند مانگ ك کۆيلهی داعيش بووە و ئ ستا خۆی له دەستيان
ڕزگار کردووە .ئهو کﭼه ﭼهندين جار له ﻻيهن سهرکردەيهکی داعيشهوە
دەستڕ ژی س سکی کراوەته سهر و سهرکردەکه پ ی گوتوە که بهوکارەی
له خودا نيزيکتر دەب تهوە .هۆيهکهشی ڕوونه :به پ ی گوتهکانی قوڕئان،
خودا ئيزنی به باوەڕپ کراوان داوە دەست در ژی س کسی بکهنه سهر کۆيله
و بهديلگيراوانی شهڕ.
رووداوی وا ديارە کار کی لهڕادەبهدەر ناخۆش و سهرسووڕه نهرە
به م بهداخهوە به تاقم ك رووداوی ل رە و لهوێ کۆتايی پ نايهت.
رووداو کی هاوﭼهشنی ئهو کﭼه ئيزەدييه کوردە ،له نيجيرياش روو دەدات
کات که شهڕکهرە ت ڕۆريستهکانی گرووپی بۆکۆ حهرام ""Boko Haram
ژنان و کيژان دەڕف نن و وەك کۆيله ﻻی خۆيان ڕاياندەگرن.
له ئا مان هه س و کهوتی ئهوتۆ و دەست در ژی س کسی له شهوی سا ی
تازەی  ٢٠١٥ی زايينی لهههنبهر ژنان و کيژان له شاری کۆ ن و زۆربهی
شارەکانيتر باس و ل کۆ ينهوەی هه س و کهوتی ئايينی ئيسﻼم لهههنبهر ژن
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و تهوەری س کسی ژياندەوە .ل رەشدا له فهزايهکی گهل ك سۆزدارانهدا دوو
ئوردووگا له بهرانبهر يهکتر ڕاوەستابوون .بۆ يهکهم جار له م ژووی نو ی
ئهو و ته ،ژنان و کﭼان لهو شهوەدا له ﻻيهن سهدان پياوی ﭼاوﭼنۆکهوە
بۆ ماوەيهکی زۆر دەور دران ،جوزيان پ وە کرا ،دزييان ل کرا،
سووکايهتيان پ کرا و بهش کيشيان دەست در ژی س کسيان لهسهر کرا.
تاوانکارەکان به مرۆڤی و تانی ئيسﻼمی و عهڕەب ناس نران ،که تاقم کيان
وەك پهنابهر پهنايان ه نابووە بهر و تهکه.
ههوا ی ئهو ڕووداوە زۆر به ه منی درايه دەرەوە .بهو نيازەی پهنابهر
و مرۆڤی بيانی له گومان کی گشتی بپار زن ،ئهتنيك و ئايينی ئهو گرووپه
تاوانکارانه زۆر دواتر ئاشکرا کرا .ههو ك که دواتر به درۆ دەرﭼوو.
بهو کارە ئاو بهسهر ئاگری ئهو کهسانهدا کرا که ههر ههوا ك به "دروی
م دياکان" دادەن ن و ئهو ههستهيان ت دايه که بۆﭼوونهکان له سهرەوە
کۆنتڕۆڵ دەکر ن و خه کی به فريودراو دادەنر ن .ئاو بهسهر ئاگری ئهو
کهسانهشدا کرا که دە ن مرۆڤی بيانی يهکجار زۆرن و ت که وبوون و خۆ
گۆنجاندنيان لهگهڵ کۆمه گای ئ مه زۆر ئهستهم و نهگونجاوە.
ديارە ،شت کی سروشتيه که ئهستهم بتوانر ت بهست نی ئ تنيكی و ئايينی
تاوانکارەکان لهبير بکر ت ئهگهر مرۆڤ بزان که تهنيا دەست در ژی
ئاسايی نهبووب )ئهو کارە بههۆی خواردنهوەی له ڕادەبهدەری ئه کۆڵ
ههموو سا ك له شهوی سهری سا ی تازەدا پ ك دێ به م نهك به پانتايی
ئهو شهوەی  ( ٢٠١٥که له ﻻيهن ههزار پياوی ﻻت و لوتهوە ه رشيان
کراوەته سهر .ههروەها ئهو پياوانه ههموويان بهست نيکی ئايينی کولتووری
وەك يهکيان بووب ت.
مرۆڤ ناتوان ئاوا به ساکاری سهری ئهو ڕووداوە داپۆش  ،بهتايبهت
ئهو کاته ناتوان  ،که مرۆڤ بۆ پ شگری و کهمبوونهوەی لهمپهری
خۆگونجاندن له کۆمه گادا ،هۆگريی لهخۆی پيشان بدات .رووداو ك وەك
ئهوەی له شاری کۆ ن ڕووی دا ،لهو ﭼهشنه تايبهتييهی خۆيدا ه شتا له
ﻻيهن ئورووپاييهکانهوە نهناسراو بوو .ئهگهر مرۆڤ ئاوڕ ك له دنيای
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عهڕەب بداتهوە دەبين که به گشتی موزاحيمهتی س کسی له ههنبهر ژنان
و کيژان ک شهيهکی تايبهتی و جيددی کۆمه گايه .ههر توريست کی ژنی
ئا مانی ياخود بيانی چ به تهنيا يا لهگهڵ ههڤال کی له و تانی ميسر ،تون ز
يا مهراکيش بووب  ،دەزان که دەکرێ ههموو دەم ک ه رشکارييهکی
ئهوتۆی لهسهر بکرێ .ههروەها ئهوەش دەزانن که زۆر ئهستهم دەتوانرێ
دژ به پياوی موسو مان که ژنی ڕۆژئاوايی به ﭼاو کی سووکهوە سهير
دەکهن ،هه و ست بگرترێ.
من خۆم له و تی ميسرەوە د م ،ئهو ج يهی موزاحيمهتی س کسی له
ههنبهر ژنان و کيژان بۆ ماوەيهکی دوورودر ژ ببوە کار کی ئاسايی
پياوان ،ﭼونکه مرۆڤ ئهو دياردەيهی به در ژايی م ژوو لهبهرﭼاو
نهگرتووە و گرنگايهتی پ نهداوە .له ﻻيهکهوە ،ﭼونکه مرۆڤ نهيويستووە
دان بهوە دا بن ت که له کۆمه گايهکی ئايينی – ئهخﻼقی دا دەستدڕ ژی
س کسی بههيچ ش وەيهك ناب بوونی ههب  ،لهو ﻻشهوە مرۆڤ ترسی له
کهمبوونهوەی توريست بۆ و تهکهی بووە که داهات کی باشی بۆ بهدياری
د نان .ئهگهريش باس لهسهر ئهو موزاحمهته کراب  ،هۆيهکهی
گهڕ نراوەتهوە سهر قوربانی بووەکه و بهرپرسايهتيهکهی کهوتۆتهوە سهر
ﭼۆنيهتيی ﭼهشنی بهرگ لهبهرکردن و هه س و کهوتی.
ئهو ﭼهشنه درۆ هه بهستنه و ترس له ڕوونبوونهوەی هه س و کهوتی
هه هی خۆيان ،بۆته هۆی ئهوەی له ژمار کی کهمی ئهو ه رشانه و دەست
در ژيانهوە بهرەو ئ پيدميهکی ڕاستهقينه و ئاسايی و فهرمی ﭼووە و پهرەی
سهندووە .تهنانهت  ٩٥له سهدی ژنانی ميسری لهسهر ئهو دەست در ژيه
س کسيانه که بهردەوام ههموو ڕۆژ ك ههستی پ دەکهن ،رەنج دەبهن.
بهتايبهت له دووج ژنی پيرۆزی موسو مانان "ج ژنی قوربان" و "ج ژنی
ڕەمهزان" له ههموو پارك و ج ی ئاسايشی شارەکه دا ،له دەست در ژی
س کسی گشتی پياوان ب بهش نام نن.
هاوکات لهگهڵ خۆپ نيشاندان له مهيدانی تهحرير له پهيوەندايهتی لهگهڵ
بههاری عهڕەبی ،ههميسان دەست در ژی س کسی لهسهر ژنان و کيژان
قورئان ،پهيامی خۆشهويستی  ،پهيامی ڕق و کينه

187

گهيشته ئهوپهڕی ب شهرمی خۆی .لهوێ تاکتيک کی نو يان دۆزيبۆوە که له
شاری کو نيش بهڕ وە ﭼوو :تاوان کاران دوو بازنهی داخراويان له مرۆڤ
دروست کردبوو .کات قوربانييهك دەستنيشان دەکرا ،له بازنهی يهکهمدا
دەوريان دەدا .لهوی پا ی پ وە دەنرێ ،خۆی ل دەخش ندرێ ،کۆمه هکهش
به دەنگی بهرز پ دەکهنن و ههرا و هوريا وەڕێ دەخهن ،بۆ ئهوەی دەنگی
قوربانييهکه نهبيسرێ ،و به گورجی دەيخهنه بازنهی دووههمهوە بۆ ئهوەی
له ئهگهری يارمهتيدانی خه کی دووری خهنهوە .لهوێ دەست در ژيهکه
در ژەی دەب و ئيتر ڕ ی دەربازبوونی زۆر ئهستهم دەب ت.
به م ئايا ئهو کارە هيچ پهيوەندايهتييهکی به ئايينی ئيسﻼمهوە ههيه؟ ئا و
نا .من خۆم له ميسريش و له مهراک شيش شاهيدی ئهو ﭼهشنه دەست
در ژييه گشتيانه بووم .له زۆربهياندا کۆمه کی ئايينی بهشدار نهبوون،
به کوو له کۆمه ی بﭼووكی گهنج پيکهاتبوون که لهژ ر کارت کهری
ئه کۆڵ و مادە سڕکهرەکاندا بوون.
به پ ی ت ئۆری ئيسﻼمی له باوەڕپ کراوانی ئيسﻼمی قهدەغه کراوە
دەست له ژن کی ب گانه بدەن ،تهنانهت ئهگهر ژنهکه دەسگيرانی خۆشيان
ب  .ههروەها له باوەڕپ کراوی ز دەڕۆی ئيسﻼمی قهدەغه کراوە دەست
لهگهڵ ژن ک ل بداتهوە )تهوقهی لهگه دا بکات( ياخود بۆ ماوەيهکی
کورتيش ﭼاو له ژنيکی ب گانه بکات .سهلهفييهکانی ميسر لهسهر ئهو
بۆﭼوونهن که پياو ناب له ئوتوبووسدا له سهر ئهو کورسييهی ژن لهسهری
دانيشتووە ،دانيش  ،ﭼونکه گهرمای لهشی ژنهکه که رەنگه ه شتا لهسهر
کورسييهکه ههستی پ بکرێ ،مهيلی پياوەکه ببزو ن ت.
به م به کردەوە ،وا نييه و بههۆی ئهو داب و نهريته توند و ت ژە
ئهخﻼقييهوە که ئهويش خۆی ئاو تهی پرۆسهيهکی جينسی بووە،
پوتانسيهل ك پ کد ت که ئهزموونهکهی به پ ﭼهوانه دەردەکهوێ .ئايين ك که
ژن وەك ماڵ و دارايی پياو دادەن  ،ياخود به مهترسييهك بۆ کاری ئهخﻼقی
دەزان  ،به ڕاشکاوييهوە بهرپرسه بۆ ئهو کارە .قوڕئان ك که بۆ بهههشتی
پياوان ژن وەك کهرەسهيهکی خۆشيی پياو دەناس ن  ،ڕۆ ی ژن و کچ
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س کسواليزە دەکاتهوە .باوەڕ كيش که بۆ ژنی دياری دەکات و دە ما هکهی
تهنيا لهسهر ئيزنی م ردەکهی يا به هاوڕ يی پياو کی بنهما هکهی دەتوان
بهج ب ت ،به ش واز کی ناڕاستهوخۆ تووڕەيی و زۆرداری دژ بهو ژنانه
دەخو ق ن که ناتوانن پهيڕەوی لهو قهدەغهيه بکهن )بۆ نموونه .ئهو ژنه
توريستانهی که به تهنيا ڕ گه دەبڕن( .ههروەها پهرتووک ك که مرۆڤ کی
ب باوەڕ وەك پوتانسيهل کی خۆراک و کۆيلهيهکی س کسی داگيرکهرانی
ئيسﻼمی دادەن  ،ﻻيهن کی بهرﭼاوی ئهو ک شهيه دەکهو ته ئهستۆی.
نيزيکهی ﭼل ساڵ بهر له ئ ستا به دەگمهن ژنی ميسری له قاهيرە
لهﭼکهی بهسهردا دەدا .دەست در ژی س کسی له فهزای گشتی لهسهر ژنان
لهو سهردەمهدا زۆر کهم بهڕ وە دەﭼوو .ئهمڕۆ هيچ ژن ک ناتوانی ب
داپۆشانی خۆی له ما هوە وەدەر کهوێ و سهرەڕای داپۆشانيشی ،ه شتا
مهترسی خۆ پ وەنان و خۆل خشانی پياوانی لهسهرە .ئهو کارە له ئ ران،
ئهفغانستان ،پاکستان و زۆربهی و ته ئيسﻼمييهکان به ههمان ش وەيه،
تهنانهت له و تی دەو همهند و پيرۆزی عهرەبستانی سعوديش ئهو داب و
نهريته بهڕ وەدەﭼ .
ئايا مرۆڤ دەتوان ت ل رەدا گومانی پهيوەندييهکی ڕاستهوخۆی ن وان
داپۆشين و دەست در ژی س کسی له ژنان بکات؟ پرسيار کی گه ك ئاستهم
و دژوارە .بهش کی ئهو دياردەيه به ڕاشکاوييهوە پهيوەندی به بوونی
ڕاستهقينهی ئيسﻼمهوە ههيه ،به م نهك ههمووی .ﭼونکه له هيندوستانيش
دەست در ژی س کسی بوسهر ژنان ،کاری ڕۆژانهی پياوانه .ئهو ڕاستييه،
تا ه به م ناب بب ته هۆی ﻻدان و ونبوونی ڕ گای ڕاست و مرۆڤ به
ش وازی ڕادەيی سهيری و تی هيندوستان بکات .ئهو کارە لهڕاستيدا نه
پهيوەندی به نهتهوەی هيندەوە ههيه و نه دياردەيهکی ئيسﻼمييه به کوو
کار کی ناڕەوايه که ڕاست لهو ﭼهشنه کۆمه گا و کولتوورانهدا
سهرهه دەدات وا ژن به ﭼاوی سووك و نرخی کهم سهير دەکر ت.
در ژەی ههيه...
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