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PRIEKŠVĀRDS

Šausminošā vardarbība, ar ko šokēja nc tikai Islāma valsts, bet ari daudzi 
citi Sīrijas pilsoņu kara dalībnieki, un šīs reti nežēlīgās brutalitātes izrā
dīšana pirms vairākiem gadiem — kara sākumā — pārsteidza arī mani. 
Jau tolaik es izbrīnīts sekoju līdzi jaunumiem un turpināju sev vaicāt: kā 
kaut kas tāds ir iespējams mūsdienās, tepat, diezgan netālu no Eiropas 
un arī Latvijas? Bieži vien sniegtās atbildes izklausījās pārāk vienkāršas 
vai naivas, lai uzreiz šķistu ticamas. Tomēr es vēlējos saprast, kas notiek 
šo teroristu galvās ?

Uzskatu, ka zināšanas ir neatsverams ierocis cīņā ar visdažādākajiem 
pretiniekiem, to skaitā teroristu organizācijām. Vēl viena stratēģija ir iz
smiekls, noliegšana un vienkāršošana. Taču, manuprāt, tā nav produktīva. 
Es piederu tai nometnei, kas uzskata, ka ari Islāma valsts gadījumā un — 
plašākā mērogā — visā džihādisma kustībā ir jāiedziļinās. Tikai saprotot 
tās motīvus un rīcības veidus, mēs spēsim tai pretoties. Zināšanas ir ne 
vien “interesantas” bet arī praktiski noderīgas.

Šī grāmata tapa aptuveni trīs gadus, neskaitot visu to laiku, ko pirms 
tam veltīju filosofijas studijām. Bez filosofijas vēstures zināšanām grāmata 
būtu krietni pliekanāka.

Es nespētu šo darbu paveikt, ja man nebūtu labu palīgu, kuriem vēlos 
pateikties par atbalstu, iedrošinājumiem, padomiem un saturīgo kriti
ku. Visupirms pateicos visai plašajai terorisma apkarošanas speciālistu 
kopienai, kas ir ieguldījusi milzīgu darbu, lai dokumentu un ziņu jūrā 
būtu iespējams nozvejot sakarības un zināšanas. Es pateicos Latvijas Uni
versitātei un jo īpaši Filozofijas un socioloģijas institūtam, kas visu šo
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laiku bija un ir manas darba mājas, kā ari par finansiālo atbalstu grāmatas 
iespiešanai.

Es pateicos grāmatas zinātniskajiem recenzentiem — Andrim Marijai 
Jerumanim, Anitai Stašulānei un Mārai Kiopei par vērtīgiem padomiem, 
iebildumiem un komentāriem, kas tikai stiprināja izklāstu. Recenzentu 
skats no malas ir neatsverams ieguldījums jebkura teksta tapšanā.

Pateicos arābu valodas speciālistei Ingrīdai Kleinhofai par arābu u.c. 
valodu vārdu precīzu atveidi latviešu valodā. Pateicos arīdzan Mārim Val- 
pēterim par pamudinājumiem un ierosinājumiem; Kristapam Jcškcvicam 
un Gatim Zvirbulim par padomiem darbos ar angļu valodu; Mārim Jaun- 
žeikaram par datorsalikuma tehnisko korektūru; Edgaram Pētersonam 
par padomiem mārketinga jomā. Pateicos Matīsam Kūlim par grāmatas 
vizuālo noformējumu un krāšņo vāku.

Visbeidzot, es pateicos savai ģimenei — vecākiem Maijai un Rihar
dam, brālim Matīsam, sievai Ingai — gan par iecietību un uzticību, gan 
par palīdzību grāmatas rakstīšanas laikā. Bez viņu nerimstošā atbalsta vai 
vismaz pacietīgās klusēšanas tā nekad nebūtu tapusi. īpaši pateicos maza
jam Leonam par negribēto pacietību un izsaku milzīgu pateicību Ingai 
ne tikai par atbalstu ikdienas gaitās, bet arī par neskaitāmajām diskusijām 
par latviešu valodas stila smalkumiem, kā arī par ierosinājumu sarakstīt 

“mazu grāmatiņu”, kas beigu beigās izauga krietni lielāka.

Māris Kūlis, 
Rīgā, 2.017



IEVADS

Pasaule ir nonākusi terorisma krustugunis — Islāma valsts darbība neap
robežojas tikai ar militāriem vai teroristiskiem uzbrukumiem. Šīs orga
nizācijas rīcība ir daudzslāņaina un daudzpusīga, turklāt tās uzskati un 
mērķi apdraud ne vien militārās un politiskās robežas, bet arī kultūru un 
sabiedrisko kārtību. Taču to sekmē ne jau tikai Islāma valsts spējas. Tas 
vienlaikus ir stāsts par mums pašiem — par mūsu vājumu un ļaušanos 
draudiem, par intelektuālo apmulsumu un par kultūras vitalitāti.

Asinsizliešana, masveida vardarbība, slepkavošana, reliģiskais fa
nātisms un politiskās intrigas nav nekas jauns. Šīs parādības jau izsenis 
izraibina cilvēces vēsturi, un pašreizējie notikumi Tuvajos Austrumos ap
liecina cilvēku sugas brāļu un māsu milzīgo entuziasmu mesties pie rīk
les līdzcilvēkiem. Tomēr organizācijai, kuru pazīst ar nosaukumu Islāma 
valsts, patlaban ir izdevies izlauzties uzmanības centrā. Ar skaļu troksni tā 
piesaka savu uzvedumu uz pasaules skatuves. Tā nevēlas būt klusa un no
maļa. Prasmīgi īstenojot vervēšanas pasākumus un gudri lietojot sociālos 
tīklus, Islāma valsts pie sevis aicina radikālo islāmistu pulkus. Piesolot 
vispasaules kalifātu un apokalipses kauju par laika galu, tā nostiprinājās 
Sīrijas un Irākas zemēs.

Taču vienlaikus tā uzstājīgi raida draudus arī Rietumu civilizācijas vir
zienā. Šī organizācija, kas ar savu nepatīkami savdabīgo spožumu nerimstas 
izgaismot starptautisko norišu horizontu, turpina iedvesmot teroristus gan 
Sīrijā un Irākā, gan visā pasaulē. Jau vairākus gadus tā uzmācīgi atgādina 
par sevi ar sen neredzētu brutalitāti un tās dokumentēšanu. Islāma valsts,
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mērķtiecīgi izrādot savus asinsdarbus, neilgā laika sprīdī ir ieguvusi šaus
minošu reputāciju. Tā ir kļuvusi par morālā bezdibeņa un ļaunuma tēlu.

Tomēr šī organizācija turpina pastāvēt. Kas gan tās ideoloģijā ir tik 
simpātisks, ka cilvēki no malu malām gadiem plūda stāties tās rindās? 
Vai tiešām pasaule ir “sajukusi prātā”? Reiz filosofs Albērs Kāmī rakstīja: 
“Es zinu, ka daudzi cilvēki mirst tāpēc, ka, viņuprāt, dzīve nav dzīvošanas 
vērta. Un zinu, ka ir citi, kas paradoksālā kārtā ziedo dzīvību tādu ideju 
vai ilūziju dēļ, kuras viņu dzīvi apveltī ar jēgu.”1 Vai Islāma valsts kādam 
piedāvā “dzīves jēgu”?

AKTUALITĀTE

Dažādas pazīmes pašlaik vedina domāt, ka ir sācies Islāma valsts noriets. 
Vairāki tās līderi ir nogalināti, izolēti vai kā citādi neitralizēti. Tā ir zau
dējusi savu lielpilsētu — Mosulu — un ir atspiesta no Turcijas pierobežas. 
Tā ir patriekta no Bagdādcs pievārtes, Ramādī un Fallūdžas. Sīrijā kurdu 
spēki ar ASV atbalstu un Asada armija ar Krievijas atbalstu gūst arvien 
jaunas uzvaras. Šāda aina ziņu plūsmā rada priekšstatu, ka tūliņ, tūliņ 
visam jābeidzas. Tomēr der ieklausīties kādreizējā ASV valsts sekretāra 
Kolina Paucla prognozē — tiklīdz Islāma valsts sajutīsics gana apdraudē
ta, lai nolemtu, ka “nu jau gan pietiek ciest zaudējumus”, tā noies pagrīdē.2

Un tomēr, kāpēc vispār interesēties par šo “teroristu bandu”? Tas 
būtu jādara vairāku iemeslu dēļ.

Islāma valsts ir kļuvusi par masu kustību. Pretēji A l Kāidai tā nav 
šaura ideologu grupa ar miesassargiem, kas slapstās Afganistānas vai Pa
kistānas kalnos. Lai gan Al Kāidai ir izdevies izveidot plašu filiāļu tīklu, tā 
nekontrolē noteiktu teritoriju un tās iedzīvotājus un tai nav savu bruņoto 
spēku. Turpretim Islāma valsts ir ne tikai sapulcējusi lielu atbalstītāju un 
kareivju skaitu, bet ari izraisījusi milzīgu ažiotāžu un līdz ar to interesi 
par sevi. Tas ir devis pieeju plašsaziņas līdzekļiem, savukārt tie vēl vairāk 
veicina organizācijas atpazīstamību un tādējādi vairo tās atbalstītāju loku.
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Islāma valsts ir ieguvusi reālu kontroli pār reālu teritoriju. Atšķirī
bā no AlK āidas, kas islāmiskas valsts izveidi atlika uz kādu utopisku nā
kotni, Islāma valsts 2014 . gada vidū, savu panākumu augstākajā punktā, 
kontrolēja teritoriju, kas izmēra ziņā trīs vai četras reizes pārsniedza Lat
viju. Lai gan daudzviet Sirijā un Irākā zeme ir tuksnešaina, tā tomēr ir un 
paliek zeme, kurā ir pilsētas, ciemi, ceļi, rūpnīcas, komunikācijas tehno
loģijas, skolas un slimnīcas utt., proti, tā ir teritorija, kurā agrāk puslīdz 
sekmīgi funkcionēja valstis. Islāma valstij nebija jārada sava “valsts” no 
nekā. Tā pārņēma jau izveidotu infrastruktūru un piesaistīja vietējos 
iedzīvotājus. Nodibinot kalifātu, Islāma valsts uzplēsa senas un spēcī
gas ilgas, kas kopš Osmaņu impērijas sabrukuma ir urdījušas daudzus 
musulmaņus jeb muslimus*. Kaut neilgi, tomēr īsteni pastāvējis kalifāts 
nākotnes kaujinieciski noskaņoto islāmistu aprindās var kļūt par ļoti 
iedvesmojošu simbolu.

Islātna valsts savā teritorijā pilda valsts funkcijas. Teritorijas — 
dabas un cilvēku resursu — kontrole ir ne tikai ieguvums, bet arī pie
nākums, kas ilgtermiņā var izrādīties bīstamāks par ASV vai Krievijas 
bumbām. Islāma valsts neilgā laika sprīdī izveidoja visaptverošu valsts 
pārvaldes mehānismu, ko noteica islāma likumi. Šī organizācija ne tikai 
karo, bet ari iekasē nodokļus, organizē policijas un veselības aprūpes 
sistēmas darbu, pārrauga infrastruktūras uzturēšanu — labo ceļus un 
trotuārus, iekopj dārzus. Proti, no vienas puses, tā nodarbojas ar ārkār
tīgi agresīvu un brutālu karošanu, taču, no otras puses, cenšas īstenot 
valsts pārvaldi, lai valsts varētu sekmīgi funkcionēt. Tas ir ārkārtīgi sva

* Latviešu valodā islāmticīgos apzīmē ar vārdu “musulmaņi”. Lai gan precīzāks 
atveidojums no arābu valodas būtu “muslimi" (līdzīgi kā angļu vai. — muslims 
vai vācu vai. — moslem), termins “musulmaņi” ir tik ļoti nostiprinājies latvie
šu valodā, ka to mainīt šķiet neiespējami un arī nevajadzīgi. Savukārt agrāk 
lietotais apzīmējums “muhamedāņi” ir konceptuāli aplams, jo islāma centrā 
izceļ Muhammada personu, taču tas ir klajā pretrunā islāma kategoriskajai 
viendievībai.
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rīgi, jo kaut daļēji funkcionējoša valsts pārvaldes režīma uzturēšanai ir 
milzīgs propagandas spēks, kas apliecina organizācijas varēšanu un iz
redzes. Turklāt tas var pieradināt opozīciju pie domas, ka Islāma valsts 
pastāvēšana ir leģitīma.

Islāma valsts pārvalda lielus finanšu līdzekļus — lielākus nekā ir 
ieguvusi jebkura cita islāmistu organizācija. Islāma valsts ilgstoši kontro
lēja auglīgus naftas laukus ar funkcionējošu infrastruktūru, ko tā aktīvi 
izmantoja. Dažādi aprēķini liecina, ka 10 14 . gadā Islāma valsts katru die
nu par naftas pārdošanu melnajā tirgū saņēma 1-3  miljonus A SV  dolāru.3 
Taču nafta ir tikai viens no naudas ieguves veidiem. Islāma valsts, gluži kā 
jebkura cita valsts, nodarbojas ar nodokļu iekasēšanu. Tās budžetu pilda 
arī izpirkšanas maksa par ķīlniekiem un kara laupījumi. Precīzu summu ir 
grūti noteikt, taču diezgan droši var sacīt, ka neviena cita islāma teroristu 
organizācija — pat A l Kāida — nav bijusi tik bagāta. Labas algas līdz 
šim vairoja Islāma valsts kaujinieku skaitu, taču nākotnē naudas rezerves, 
visticamāk, palielinās terorisma draudus.

Tehnoloģiju un mediju loma. Viens no vadošajiem džihādisma pēt
niekiem Žils Kepels raksta, ka islāma un džihādisma jomā priekšplānā 
ir iznākusi jauna paaudze. Viņš runā par “trešās paaudzes džihādu” jeb 
3G (troisieme generation). Pirmā paaudze darbojās laikā no 1979. līdz 
1997. gadam, kas sakrīt ar Padomju Savienības karu Afganistānā un no 
tā izrietošajām sekām. O trā paaudze bija aktīva no 1997. līdz 1005. ga
dam un galvenokārt tiek saistīta ar Usāmu Bin Lādiņu*, un to raksturo 
piramīdas veida varas struktūra un televīzija kā nozīmīgākais vēsts izpla
tīšanas līdzeklis. So paaudzi nomaina trešā, kuras rašanās laiks sakrīt ar 
internēta pieejamības masveida izplatīšanos un tādu tīmekļa pakalpoju
mu kā YouTube un Twitter rašanos. Tā darbojas pilnīgi citos apstākļos.

Latviski rakstošajā presē Usāma Bin Lādiņš bieži tiek dēvēts par Osamu Bin 
Ladcnu, taču tas ir nepareizs atveidojums no arābu valodas. Visticamāk, šī 
aplamā skanējuma forma ir aizgūta no angļu valodas, patapinātajiem vārdiem 
piekabinot latviskas galotnes.
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Sociālo tīklu pieejamība un vienkāršā lietojamība ir būtiski veicinājusi 
visdažādāko ideju izplatīšanos. Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ka atbal
stītājus ir raduši arī vardarbīgi islāmisti. Turklāt plašsaziņas līdzekli ar 
savu panisko vēlmi sniegt “ziņas” ir devuši būtisku artavu Islārna valsts 
atpazīstamībā. Varētu teikt, ka dž.ihādismā kā militarizētā kustībā ne
kas jauns nav radies. Taču ir būtiski mainījusies pati pasaule. Ja plašā 
pasaule kļūst “globalizēta”, ja tā kļūst ātrāka, spraigāka, lielāka, tad arī 
džihādisms pieaug visos veidos un virzienos. Pūļa cilvēks masu sabiedrī
bā, skatoties “masu medijus”, vairo jebkuras lietas “masveidīgumu”. Masu 
pasaulē ne tikai Coca-Cola, suši vai kartupeļi frī, bet arī džihādisms kļūst 
par pūļa vai masu fenomenu.*

Islāma valsts ir ne tikai konkrētu bruņotu cilvēku grupa, bet arī
ideja, kas iemitinājusies neskaitāmu cilvēku galvās. Dažādas politiskas 
organizācijas nāk un iet, un par tām, iespējams, nemaz nav vērts satrauk
ties, taču idejas ir daudz noturīgākas un bīstamākas. Islāma valsts dienas 
patiešām varētu būt skaitītas. Plašsaziņas līdzekļi gandrīz ik dienu aplai
mo ar ziņām, ka tā ir cietusi vai tuvākajā laikā cietīs milzīgus zaudējumus. 
Turklāt, ņemot vērā pasaules lielvaru un Islāma valsts cilvēkresursu un 
munīcijas attiecību, Islāma valstij kā teritoriālam valstiskam veidojumam, 
visticamāk, ir jāsabrūk. Taču teritorijas zaudējumi ir tikai puse no kaujas. 
Viens no ietekmīgākajiem Islāma valsts līderiem un tās runasvīrs, nelaiķis 
Abū Muhammads al Adnānī 1016 . gada maijā sauca: “Vai mēs bijām sa
kauti, kad [1007. un 2008. gadā] Irākā zaudējām pilsētas un tikām padzīti

* Acīmredzot Islāma valsts propagandai ir panākumi. Lai gan iespējamība mirt 
teroraktā ir krietni mazāka par risku iet bojā, piemēram, ceļu satiksmes nega
dījumā, terorisms un tieši Islāma valsts īstenotais terorisms tiek uzskatīts par 
pašu lielāko apdraudējumu. Pētniecības centra Pew Research Center statistika 
liecina, ka pasaulē vidēji 62% respondentu uzskata Islāma valsti par draudu 
valsts drošībai. Turklāt tā ir pamanījusies apsteigt tādus apdraudējuma veidus 
kā globālā sasilšana un globālā ekonomiskā situācija. Skat.: Pew Research Cen
ter. “Globally, People Point to ISIS and Climate Change as Leading Security 
Threats.” Pew Research Center.
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tuksnesī bez nevienas pilsētas un zemes? Pat ja jūs sagrābsiet Mosulu, 
Sirtu vai Raku, vai mēs būsim sakauti? Nekādā ziņā! Jo sakāve iestājas tad, 
kad zūd karotgriba.”4 Jāatzīst, ka viņam lielā mērā ir taisnība. Francijas 
Nacionālā zinātniskās pētniecības centra antropoloģijas pētījumu vadī
tājs un terorisma pētnieks Skots Atrans argumentē, ka uzskatīt Isldma 
valsti par tikai vēl vienu pašiznīcinošu terorisma, ekstrēmisma vai nihi
lisma formu ir neproduktīvi un aplami. Gluži pretēji, antropoloģiskie 
pētījumi liek secināt, ka “Islārna valsts ir, iespējams, pati ietekmīgākā un 
politiski inovatīvākā kontrkultūra mūsdienu pasaulē.”5

Diemžēl jādomā, ka sekmīga Isldma valsts patriekšana no Sīrijas un 
Irākas pilsētām nepieliks punktu militarizētajam un teroristiskajam islā- 
mismam. Saruna par Isldma valsti vienlaikus ir daudz plašāka saruna 
par visu džihādisma kustību, par terorismu, par nemieru pašu mājās un 
karošanu kaimiņos, par A lK didu  un M usulmaņu brālību, proti, Isldma 
valsts aktualizē jautājumu: kā dzīvot pasaulē, kurā reliģiskie fanātiķi, eko
nomiski apspiestie un vienkārši dzīves nogurdinātie alkst mainīt pasaules 
kārtību? Kā saprast to, ka jauni un veci ļautiņi, vīrieši un sievietes ar milzu 
entuziasmu metas nāvē par tādiem ideāliem, ko mēs uzskatām par šaus
minošiem, riebīgiem un nosodāmiem?

Izturēties pret šo tematu nopietni, atsacīties no aizspriedumiem un 
trivializēšanas lētu sensāciju vārdā, iedziļināties daudzveidīgu faktoru 
plejādē, pacensties izprast pretinieka domāšanu — tas varētu būt labs 
sākums. Ne jau tādēļ, lai izdabātu Isldma valstij un tās teroristiem. Gluži 
vienkārši tādēļ, lai saprastu, ar ko mums ir darīšana. “Mēs neizprotam šo 
kustību, un, kamēr tā būs, mēs nespēsim to sakaut,” secināja ASV īpašo 
uzdevumu spēku Tuvajos Austrumos komandieris, ģenerālmajors Maikls 
Nagata: “Mēs neesam sakāvuši ideju. Mēs to pat nesaprotam .”6 Ar bal
listiskajām raķetēm un bombardēšanu var sagraut rūpnīcas, ceļus, mājas 
utt., bet ne ideju. “Manuskripti nedeg,” teica Volands.

Būtiski ir arī izvērtēt islārna kā reliģijas lomu. Neskaitāmi pētījumi 
apliecina, ka Isldma valsti atbalsta islāmticīgo mazākums. Tomēr nevar
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noliegt, ka tās ideoloģijas pamatā ir Allāha* un viņa pravieša Muhamma- 
da reliģija — islāms. Tieši tāpēc būtu tikai godīgi pamatīgi izpētīt Isldma 
valsts uzskatu sistēmu, lai miermīlīgos islāmticīgos atbrīvotu no maldu 
un nepatiesu apsūdzību ēnas. Apstākļos, kad islārna klātbūtne Eiropā un 
arī Latvijā arvien pieaug, adekvāts situācijas izvērtējums un vismaz mi
nimāla kompetence kļūst par absolūtu nepieciešamību.** Isldma valsts ir 
uztvērusi reģiona politiskās zemestrīces triecienviļņus un veikli tos pa
griezusi sev vēlamā virzienā. Tā ir uzurpējusi ārkārtīgi plaša sabiedriskā 
nemiera enerģiju un ievirzījusi to eksaltētas vardarbības gultnē. Varētu 
domāt, ka Isldma valsts panākumi raksturo ne tikai notikumus kādā šaurā 
grupā, bet ari daudz plašāka mēroga norises visā pasaulē. Turklāt tas viss 
notiek laikmetā, kad plašsaziņas līdzekļos ziņu ir vairāk nekā notikumu, 
par kuriem ziņot.

Vienlaikus Isldma valsts aktivitātes ir likušas no jauna izvirst filoso- 
fiski kulturoloģiskām refleksijām pašiem par sevi un savu vietu nākotnē 
Latvijā, Eiropā un pasaulē. Tas ir temats, kas, jo īpaši bēgļu krīzes kon
tekstā, ir iekļuvis teju ikviena cilvēka uzmanības lokā. Bēgļi, islāmticīgie 
imigranti, nacionālisms, Eiropas nākotne utt. — visi šie jautājumi ar jau
nu sparu ir kļuvuši par gan nopietnu, gan nenopietnu sarunu tematu. Par

* “Allāhs” nav personvārds. Arābu valodā vārds “allāhs” nozīmē “dievs”. Tā kā is
lāms iekļaujas Ābramisko reliģiju tradīcijā, tad vārda “Allāhs” vietā drīkst lietot 
apzīmējumu “Dievs” jo runa ir par vienu un to pašu teoloģisko jēdzienu.

** Eiropas Parlamenta rezolūcijā “ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas 
trešo personu propagandas apkarošanai” rakstīts, ka Eiropas Savienība “apzi
nās, ka ISIL/Daesh gan reģionālā, gan globālā līmenī izmanto dažādas stratē
ģijas, lai popularizētu savu politisko, reliģisko, sociālo, naidīgo un vardarbīgo 
vēstījumu”, “uzsver, ka islāmistu teroristu organizācijas, jo īpaši ISIL/Daesh 
un Al-Qaeda, iesaistās aktīvās informācijas kampaņās ar mērķi kaitēt Eiropas 
vērtībām un interesēm” un “uzsver, ka neitrāls, uzticams un objektīvs vēstī
jums un uz faktiem balstīta informācija par norisēm ES dalībvalstīs novērstu 
trešo pušu propagandas izplatīšanu”. (Eiropas Parlaments. Ziņojums par E S  
stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai 
(PS_TA(žor6)o44rj)
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bēgļiem vai imigrantiem izsakās zinošie un nezinošie, par tiem strīdas tik 
asi, kā nav strīdējušies par daudziem citiem Latvijas Republikā valstiski 
nozīmīgiem jautājumiem. Acīmredzot tic ir spējuši uzkurināt neviltotas 
jūtas visās strīdnieku pusēs. Šķiet, neviens arī daudz nešaubās, ka minētie 
jautājumi ir cieši saistīti ar pēdējā laika (desmit, divdesmit gadu) notiku
miem Tuvajos Austrumos un plašākā mērogā ar Eiropas un globalizētās 
pasaules politisko, ekonomisko, kulturoloģisko, reliģisko ideju dinamiku. 
Mans nolūks šajā grāmatā ir ne tikai izklāstīt Islāma valsts vēsturi un 
sniegt pārskatu par šīs organizācijas uzbūvi, uzskatiem un mērķiem, ne 
tikai pievērsties “idejai”, kas virmo Islāma valsts atbalstītāju galvās, bet arī 
iekļaut to plašākā kontekstā, proti, izklāt Islāma valsts vēsturi uz pasaules 
kartes, kurā atzīmētas ne tikai valstu robežas, bet arī filosofiskās, reliģis
kās, saimnieciskās u.c. idejas un tendences.

Eiropas apdraudētību, manuprāt, ļoti precīzi raksturo Skots Atrans: 
“Civilizācijas krīt un ceļas par kultūras ideāliem, nevis tikai materiālajām 
vērtībām. Vēsture rāda, ka vairumam sabiedrību ir sakrālas vērtības, par 
kurām to pārstāvji ir gatavi cīnīties, neielaižoties kompromisos un riskē
jot ar būtiskiem zaudējumiem un pat dzīvību.” Tieši tā ir daudziem, kas 
pievienojas Islāma valstij, un kurdiem, kas tiem pretojas otrpus frontei. 

“Taču,” raksta Atrans, “Rietumu demokrātijās aptaujāto jauniešu vairā
kums nepauž līdzīgu gatavību. Vai līdz ar fašisma un komunisma sakāvi 
viņu dzīve ir noplakusi līdz komforta un drošības meklējumiem? Vai ar 
to pietiek, lai saglabātos, kur nu vēl triumfētu, vērtības, kuras uzskatām 
par pašsaprotamām, par mūsu pasaules pamatu? Mūsdienu atvērtajām 
sabiedrībām šis eksistenciālais jautājums varētu būt vēl lielāka problēma 
nekā vardarbīgu džihādistu radītais apdraudējums.”8

Kā jau iepriekš minēts, viens no būtiskākajiem apsvērumiem, kas 
liek aplūkot Islāma valsti, ir ne tik daudz tās militārie panākumi (lai gan 
tie, protams, ir svarīgi), cik tās ideju pavedinošais spēks, kas savā varā 
ievilinājis ne tikai atstumtos un bēdu nomāktos Parīzes mikrorajonu 
imigrantu pēctečus, bet arī veiksmīgus, uzņēmīgus un gudrus cilvēkus
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no visas plašās pasaules, pat Latvijas. Iespējams, šāda aina liek vēlreiz ap
domāt, cik adekvāta ir mūsu izpratne par Tuvajos Austrumos notiekošo, 
par islāma reliģiju, par tās neskaitāmajiem atzariem un dažādajām inter
pretācijām, kā arī par teroristiskās organizācijas Islāma valsts apmēriem, 
ambīcijām un iespējām. Lai saprastu, kāpēc vispār būtu kaut kas jāzina 
par Islāma valsti un džihādisma kustību, visupirms ir jāpārskata daudzi 
aizspriedumi.*

Lai gan plašsaziņas līdzekļu ziņu slejās priekšplānā gozējas saimnie
ciskās problēmas, tomēr strīdi par pasauluzskatiem, par to, “kā pareizi 
dzīvot”, nav aizmirsti. Slavenais amerikāņu politologs Frānsiss Fukujama 
reiz apgalvoja, ka līdz ar Padomju Savienības sabrukumu ir pienākušas 

“vēstures beigas”, proti, ir uzvarējis Rietumu kapitālistiskā liberālisma mo
delis un vairs nav, par ko runāt — problēma ir atrisināta, un visi lēnām “ci
vilizēsies”. Strīdiem par “pareizo dzīvošanu” bija jābeidzas.** Šobrīd arvien 
vairāk izskatās, ka tas bija pārspīlēts optimisms. Eiropas Savienības nu
dien skaistais moto “Vienoti daudzveidībā” tiek apšaubīts un apdraudēts.

Viens ekstrēmisma veids rada citus: pretstatā radikālajam islāmam ir 
radusies “radikālā tolerance”. Šīs idejas, nenoliedzami, ir vērienīgas, taču 
nepamet sajūta, ka tā ir “viltus dilemma”. Kur un kā smelties spēku, lai 
nepatriektu tos, kam patiešām ir vajadzīga palīdzība, bet vienlaikus arī 
ar šampanieti vienā rokā un balto karogu otrā nepievienotos līķu kau
dzei? Tas, lūk, ir jaunais jautājums, uz ko ārkārtīgi steidzami jāatbild Ei
ropas civilizācijai.

* Krāšņs aizspriedumu un nezināšanas piemērs ir alas simboliskā nozīme. Latvie
tim ala, visticamāk, asociējas ar vietu, kurā mīt lāči, bandīti vai Alibaba. Līdz 
ar to Usāmas Bin Lādiņa slēpšanos alā bieži interpretē kā vājuma pazīmi, kā 
nabadzību u.tml. Taču islāma kultūrā ala ir vieta, kurā Muhammads saņēma 
Dieva vēsti. Tā ir simboliski piesātināta vieta, kas asociējas ar svētu pieticību, 
gara spēku un ticības tīrību.

** Arī komunisti uzskatīja, ka ir pienācis vēstures gals, jo līdz ar Oktobra revolū
ciju ir iestājies sabiedrības vēsturiskās jēgas piepildījums. Viņi bija pārliecināti, 
ka komunisma uzvara visā pasaulē ir tikai laika, turklāt neilga laika, jautājums.
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Meklējot vaininiekus, nedrīkst sajaukt tiešos un netiešos cēloņus. Islāma 
valsti radīja konkrēti cilvēki, slepkavības izdarīja noteiktas personas. Šo 
ļaužu lēmumi un rīcība ir attiecīgo notikumu tiešie cēloņi. Taču šos cilvē
ku s ir ietekmējuši neskaitāmi netiešie cēloņi — viņi dzīvoja pasaulē, valstī, 
kultūrā, ģimenē, kas eksistēja jau pirms viņu dzimšanas. Šīs personas tika 

“iemestas” dzīvē, kurā pastāvēja konkrēta pasaules aina — tradīcijas, uz
skati, ideoloģijas, reliģijas u.tml. Tas viss būtiski ietekmē ikvienu cilvēku. 
Tādējādi arī lslārna valsts ir tapusi nevis ex nihilo — no nekurienes, bet 
gan savdabīgā kontekstā. Lai izprastu lslārna valsts pārstāvju uzskatus 
un rīcību, nevar aprobežoties ar katra tās darboņa psiholoģisko portretu. 
Ir jāņem vērā neskaitāmu ietekmes avotu plejāde. Šo faktoru apskats ir 
vēsture.

Islāma valsts tiešo cēloņu vēstures izklāstu varētu sākt ar 1999. gadu. 
Taču noteikt netiešo cēloņu aplūkojuma robežas ir krietni sarežģītāk, jo 
katra notikuma vai procesa pirmsākumi vienmēr ir nedaudz neskaidri. 
Centienos atrast mūsdienu islāma terorisma saknes ir gaužām vienkārši 
apmaldīties vēsturisku cēloņu un privātu iemeslu mudžeklī. Galu galā, 
jājautā, kur sākt? Vai skaidrošanos par to, kurš pirmais izraisīja vienu 
vai otru netaisnību, kuras dēļ kāds trin atriebības dunčus, sākt no Kai- 
na un Ābela asiņainā ķīviņa? Vai varbūt sākt ar pravieša Muhammada 
un Abū Džahla ienaidu? Kāds varētu apgalvot, ka saknes jāmeklē A SV  

bijušā viceprezidenta Dika Čeinija aktivitātēs — viņš 1991. gadā esot 
izkārtojis pētījumu par privāto uzņēmēju pakalpojumu noderīgumu 
militāro darbību apgādē, bet tas vēlāk esot veicinājis Irākas kara sāk
šanu.* Tomēr nekas no tā nebūtu noticis, ja Padomju Savienība nebūtu 
iebrukusi Afganistānā, jo tieši šis karš mobilizēja to mudžāhidu paaudzi, 
uz kuras pleciem darbojas mūsdienu islāma teroristiskās organizācijas. 

Protams, tādā gadījumā nedrīkstētu pievērt acis uz A SV  īstenoto ope
rāciju Cyclone, kuras gaitā apmēram 10 gadu laikā A SV  iztērēja aptuveni
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lo  miljardus dolāru, lai apgādātu mudžāhidus, starp kuriem cīnījās arī 
Usāma Bin Lādiņš. Vai tas būtu iespējams, ja pa ceļam no Jaltas konfe
rences 1945. gadā A SV  prezidents Frcnklins Rūzvelts nebūtu piestājis 
uz tikšanos ar Abdulazīzu bin Abdurrahmānu Ā1 Saūdu, kurā ar Saūda 
Arābijas karali vienojās par abpusēji izdevīgu un tālejošu sadarbību, ku
ras rezultātā A SV  tika pie uzticama partnera un pastāvīga naftas avota, 
taču arī pie valsts, kas aktīvi sludina radikālu un agresīvu islāma formu — 

vahābismu?
Šādu un līdzīgu notikumu ir daudz, un tic ir dažādi. Vai cēloņsaka

rību ķēde jāatvedina līdz esamības tapšanai un vaina jāuzveļ Ādamam 
un Ievai vai varbūt Muhammadam? Tas droši vien būtu diezgan mokošs 
darbs bez augļiem. Tāpēc konteksta apraksts ir jāierobežo. Grāmatas pir
majā daļā “Augsne” ir sniegts ieskats notikumos, kas varētu būt sekmē
juši gan politiskā islāma, gan džihādisma, gan arī Islāma valsts tapšanu. 
Tomēr jāapzinās, ka šāds pārskats nevar būt pilnīgs. Pavisam noteikti 
var atrast vēl daudz dažādu cēloņu, ierosinātāju un apslāpētāju, kas ir 
izveidojuši pašreizējo lietu kārtību. Taču esmu centies aplūkot tos no
tikumus vai idejas, kas, manuprāt, ir pieminēšanas vērtas un izraisījušas 
tālejošas sekas.

Grāmatas otrajā daļā “Tapšana” ir apskatīta organizācijas Islāma 
valsts rašanās, dibināšana, izaugsme, attīstība un veidošanās. Tas bija ilgs 
un sarežģīts process, kura laikā organizācija piedzīvoja vairākas metamor
fozes, līdz sasniedza savu tagadējo stāvokli. Līdzīgi kā pirmajā, arī šajā 
daļā izklāsts ir sajūgts ar atkāpēm uz kontekstu. Islāma valsts dibināšanu 
nevar izprast, ja neņem vērā vairākus apsvērumus un notikumus, kas gan 
tieši, gan netieši ietekmēja tās rašanos un izveidošanos. Piemēram, lslārna 
valsts plašu atpazīstamību ieguva Sīrijas kara laikā, tāpēc radās priekšstats, 
ka tā ir Sīrijas notikums. Taču Islāma valsts tika dibināta Irākā vēl laikā, 
kad tur atradās ASV karaspēks. Islāma valsts ir caurcaurēm Irākas noti
kums, un viens no tā būtiskākajiem ierosinājumiem ir ASV iebrukums 
Irākā Z003 . gadā.
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Savukārt grāmatas trešajā daļā “Ideja” ir apskatīta Islāma valsts mūs
dienās — tās ideoloģija, islāma loma tajā, stratēģija, propaganda, poli
tiskie un birokrātiskie apsvērumi, valsts pārvaldes struktūra, karošanas 
paņēmieni utt. Islāma valsts piekritēji savu pasaules ainu balsta uz pagāt
nes pleciem — noteiktām islāma interpretācijām — un projicē nākotnē,
t. i., idejā par vispasaules kalifātu, kurā nu gan būšot īsti laba, pareiza un 
taisnīga dzīve. Ja mēs nesaprotam pagātni un nākotni, tad mēs nespējam 
saprast tagadni. Tieši tāpēc, manuprāt, ir rūpīgi jāizzina katra notikuma, 
arī Islāma valsts, tapšanas stāsts.

JAU PAVEIKTAIS LATVIJĀ

Pasaulē ir aktīvi norisinājusies politiskā islāma, džihādisma, salafisma, 
vahābisma u.c. ismu pētniecība. Diemžēl latviešu valodā par šo tēmu 
pētījumu un publikāciju skaits ir visai skops. Par vienu no svarīgākajiem 
ar islāma studijām saistītajiem notikumiem noteikti ir uzskatāma divu 
Korāna tulkojumu latviešu valodā izdošana zon. gadā. Viena tulkojuma 
autors ir Uldis Bērziņš, bet otra — Imants Kalniņš. Starp nozīmīgāka
jiem pētnieciskajiem darbiem jāmin, piemēram, Latvijas Universitātes 
pētnieces Dr. theol. Olgas Petrovas promocijas darbs “Džihāds islāmā, 
tā izpratnes Eiropā un Latvijas musulmaņu kopienās XXI gs.” un Rīgas 
Stradiņa universitātes absolventa Dr. iur. Valža Voina promocijas darbs 

“Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās prob
lēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā”. Kā islāma, arābistikas
u. c. orientālisma virzienu eksperts plašu atpazīstamību ir ieguvis Latvi
jas Universitātes profesors, Dr. habil. theol. Leons Taivāns, kurš ir bie
ži izteicies gan televīzijā, gan presē, gan tīmekļa vietnēs. Viņš arīdzan ir 
publicējis grāmatas par arābiem un osmaņiem. Savu stāstu par islāmu un 
dažām islāmticīgo apdzīvotām zemēm grāmatā “Zem Muhameda bār
das” (zoi6. g.) ir izklāstījis arī publicists Lato Lapsa. Mg. sc. pol. Anda 
Kudora un Dr. sc. pol. Arta Pabrika redakcijā 2016. gadā tika laists klajā
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rakstu krājums par pilsoņu karu Sīrijā, kurā skarta ari Islāma valsts, bet 
2017. gadā latviešu valodā tika izdota Dr. Jāko Hcmčna-Antilas “ Islāma 
rokasgrāmata”, kurā aplūkots ari islāma fundamentālisms un terorisms. 
Kā zinoši eksperti austrumu reliģijās jāmin Dr. theol., Dr. med. Andris 
Marija Jcrumanis, Dr. teol. Jānis Priede un Dr. hist. eccl. Andris Priede, 
un arīdzan Daugavpils Universitātes profesore, Dr. theol. Anita Stašu- 
lāne. Socioloģisko pētījumu par musulmaņu klātbūtni Latvijā ir veikusi 
Dr. phil. Agita Misāne un Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Par islā
ma tematiku raksta arī Dr. hist. Kaspars Kļaviņš. Vairākas publikācijas par 
Islāma valsti esmu sarakstījis es — Dr. phil. Māris Kūlis.

Lai gan temats ir ļoti satraucošs un tā konteksts ir nozīmīgs arī Latvijā, 
tomēr pētījumu par Islāma valsti latviešu valodā ir ļoti maz un katrā ziņā 
nepietiekami. Tā kā valstu un reģionu robežas kļūst arvien izplūdušā- 
kas un ari Latvija iesaistās pasaules norisēs, šāda situācija, manuprāt, nav 
pieņemama.

NOSAUKUMI

Pirms pievērsties izklāstam, vēl jāizsaka piezīme, kas varētu šķist tikai teh
niska, taču tai ir gan ideoloģiska, gan simboliska nozīme. Organizācija, 
kas sevi bravūrīgi dēvē par Islāma valsti, šādu nosaukumu ir izvēlējusies 
ne bez iemesla. Proti, tā it kā zagšus, taču ļoti uzstājīgi liek pieņemt ideju, 
ka tā patiešām ir “valsts”. Tas ir tikai viens no organizācijas vērienīgās 
propagandas līdzekļiem, ar ko ikvienam iepotēt domu, ka Islāma valsts 
nudien ir valsts un tāpēc pret to jāattiecas ar bijību. Tas ir sociālā prestiža 
jautājums globālā līmenī, un pasaulē, kurā apreibinās ar pudeļu etiķetēm, 
tas ir sevišķi svarīgi. Tātad, kā būtu jādēvē Islāma valsts un kā to dažkārt 
dēvē?

Plašsaziņas līdzekļos var redzēt dažādus apzīmējumus — Daesh, Dāiš, 
ISIS, ISIL, I VIL, И ГИ Л, E IIL , AQ I, IS  u.tml. Tie visi attiecas uz vienu 
un to pašu organizāciju, taču var apzīmēt dažādus tās darbības posmus.
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Aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāteic, ka lslārna valsts ir dibināta 
1006. gada 15. oktobri, taču tolaik tā bija visai maznozīmīga. Rietumnie
ki to nereti dēvēja vienkārši par AlK āidas atzaru Irākā jeb, angļu valodā, 
A lQaeda in Iraq (AQ1). Kamēr šī organizācija vēl nebija ieradusies Sīrijā, 
to sauca arī par lslārna valsti Irākā (IVI) jeb, angliski, Islamic State in 
Iraq (ISI).

Apzīmējumi ISIS  vai ISIL  ir abreviatūra angļu valodā, attiecīgi Isla
mic State o f Iraq and Syria (vai al-Sham ) un Islamic State o f Iraq and the 
Levant. Abi nosaukumi attiecas uz vienu un to pašu organizāciju, taču 
jau pēc ielaušanās Sīrijā, savukārt apzīmējumi al-Sham  un Levante — uz 
vienu un to pašu teritoriju Tuvajos Austrumos, kas lielā mērā sakrīt ar 
mūsdienu Sīrijas robežām. ASV Valsts departaments mudina izmantot 
apzīmējumu ISIL , kas latviski būtu lslārna valsts Irākā un Levantē (IVIL) 
vaiDaesh. Savukārt 2014. gada 29. jūnijā, simboliski izvēršot ambīcijas un 
izvirzot pretenzijas uz kalifāta statusu, IVIL (jeb ISIL , jeb ISIS) saīsināja 
savu nosaukumu līdz lslārna valsts (IV) (angļu vai. — Islamic State, IS).

Jautājumam par lslārna valsts nosaukumu ir ārkārtīgi liela reliģiskā, 
politiskā un ideoloģiskā nozīme:

• pirmkārt, lslārna valsts pretendē nevis uz kādas noteiktas un iero
bežotas teritorijas pārvaldi, bet gan uz vispasaules kundzību. lslārna 
valsts visupirms sevi identificē kā kalifātu;

• otrkārt, jāsaprot, ka lslārna valsts nav valsts kā Francija, Vjetnama, 
Latvija u.tml., proti, lslārna valsts nav nācijvalsts. Tā apvieno nevis 
noteiktu etnosu (tautu) vai pilsonisku kopu, bet gan urnmu — starp
tautisku ticīgo kopienu, kuras identitātes pamatā ir reliģiskā piederī
ba islāmam (līdzīgi kā, piemēram, Padomju Savienība būtu apvieno
jusi visus proletāriešus vai kristietība — corpus christianum)-,

• treškārt, tam ir propagandas spēks. Nav grūti iztēloties, ka pēc atkār
tošanas tūkstošiem reižu apzīmējums “valsts” var ieēsties apziņā un 
nākamais solis būs nevilšus sevī normalizēt ideju par lslārna valsts 
leģitimitāti.
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Līdz ar to gan latviski rakstošā, gan citu valstu prese lielākoties iz
manto apzīmējumu Daesh. Tomēr tas ir nekas cits kā tās pašas lslārna 
valsts Irākā un Levantē akronīms arābu valodā, rakstīts ar latīņu bur
tiem — al-Dawlah al-Islam īyahfial-4rāq wa-al-Shām. Latviešu valodā 
dažkārt to transliterē kā Dāis vai Dāeš, tomēr vienota viedokļa nav. Apzī
mējums Daesh ir tiešs pārnesums no angļu valodas. Viens no tā lietošanas 
pamatojumiem ir tāds, ka šis apzīmējums esot aizskarošs un tādējādi kaut 
kādā mērā tiks kaitēts lslārna valsts kaujiniekiem. Citkārt tiek argumen
tēts, ka tā izmantošana aizsargā (apslēpj, ja vēlaties) citus islāmticīgos, 
lai novērstu iespējamu naidīgumu pret tādiem musulmaņiem, kuriem ar 
lslārna valsti nav nekāda sakara, kā arī mazina lslārna valsts asociēšanu ar 
valstisku veidojumu.

Šādi apsvērumi ir pamatoti, tomēr pastāv arī ēnas puse. Jāatceras, ka 
atšķirība starp nemierniekiem un valsts varu ir gaužām vienkārša: ne
miernieki saceļas pret valsts varu, bet valsts vara cenšas saglabāt savas 
pozīcijas. Lai gan patiešām nevajadzētu sekmēt lslārna valsts pašapziņu, 
tomēr nebūtu prātīgi arī atteikties saskatīt acīmredzamo, proti, jājautā, 
vai kaitējums, ko radām Islāma valstij, saucot to par Daesh, ir lielāks nekā 
zaudējumi, ko rada realitātes noliegšana?

Argumenti, kāpēc lietot jēdzienu “valsts”, manuprāt, ir nopietnāki 
un caurauž šīs grāmatas izklāstu. Varētu pat teikt, ka Islāma valsts valstis
kums ir viens no centrālajiem jautājumiem, kura sekmīgs iztirzājums 
viestu krietni lielāku skaidrību par šīs organizācijas rašanos, būšanu un 
nākotni. Ignorējot Islāma valsts valstiskuma ambīcijas, netiktu ņemts vērā 
būtisks apsvērums — tā radās specifiskos apstākļos. Pulkvedis Maiks Pit- 
ruha raksta, ka ASV valda tendence izturēties pret Islāma valsti kā pret 
nemiernieku kustību, nevis valstisku veidojumu. Tās nosaukumu bieži 
papildina ar apzīmējumiem “tā saucamā” vai “pašpasludinātā”, it kā tas 
varētu apslēpt vārdu “valsts”. Tomēr mēs varam nepamanīt, ka patiesībā 
tā daudz lielākā mērā funkcionē nevis kā nemiernieku grupējums, bet 
gan kā valsts. Pitruha raksta: “Ja mēs atzīsim šos valsts atribūtus — pat
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tos, ko parasti piedēvējam caurkritušai valstij, tad arī mūsu metodes no 
tādām, kas derīgas nevalstisku pretinieku apkarošanai, mainīsies uz tā
dām, kas pielietojamas starpvalstu karadarbībā.”10 Tas nozīmē, ka Islāma 
valsti nevar uzskatīt par šauru grupējumu, kas uzurpējis varu pār plašām 
civiliedzīvotāju masām, kuras citos apstākļos būtu draudzīgas Rietumiem. 
Gluži otrādi, Islāma valsts ir valsts tapšanas stadijā, kas no apkārtējām 
brūkošajām valstīm nokampj sev teritoriju. Šīs teritoriālās pārbīdes, ko 
pavadījusi masveida migrācija, kā ari etniskās un reliģiskās tīrīšanas, liek 
uz visiem centieniem atjaunot agrāko status quo raudzīties ar lielu skepsi. 
Manuprāt, ja pret Islāma valsti izturamies tikai kā pret sīku un neticami 
veiksmīgu nemiernieku bandu, mēs riskējam ieslīgt neauglīgā mitolo
ģiskās domāšanas tīksmē, kur viss ir melns un balts, labs un slikts, kur 
valda Holivudas morāle, bet kārtīgas sajēgas par notiekošo nav. Taču, lai 
varētu sekmīgi stāties pretī Islāma valsts klaji agresīvajai, slepkavniecis
kajai un vienlaikus arī vitālajai ideoloģijai, mums ir vajadzīga saprašana 
un zināšanas.

Izklāsta gaitā ir jāizmanto viens apzīmējums. Lai gan var piekrist tam, 
ka jēdziena “valsts” lietošana reizēm ir nevēlama, tomēr tam ir būtiska 
priekšrocība, kas īpaši noder tādā darbā kā šis, proti, apzīmējums Islāma 
valsts atgādina lasītājam to nepatīkamo atziņu, ka šī organizācija ir pama
nījusies kļūt nopietna un spēcīga. Manuprāt, aizraušanās ar apzīmējumu 
Daesh ir kā karošana no dīvāna. Tā ir modes lieta, kas noder ikvienam 
dīvāna ģenerālim, kurš cer, no sēdvietas nepieceļoties, varonīgi apkarot 
dažādus briesmoņus. Diemžēl Islāma valsts ir pamanījusies izaugt par 
daudz nopietnāku briesmoni nekā kāds varēja iedomāties — tā ir vardar
bīga reliģiskā fanātisma gultnē ievirzīta pretošanās kustība.

*  *  *

Vēl dažas tehniskas piebildes. Tekstā minēto personu vārda un uzvārda 
rakstība oriģinālvalodā ir redzama personvārdu rādītājā grāmatas bci-
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gās. Arābu, farsi un urdu valodas personvārdi izklāstā atveidoti atbilsto
ši noteikumiem par transliterāciju latviešu valodā, bet rādītājā papildus 
to oriģinālrakstībai ir norādīts arī to ierastais atveidojums angļu valodā. 
Grāmatas beigās ir arī glosārijs, kurā īsi paskaidroti vairāki islāma jēdzie
ni. Tekstā ir izmantotas gan zemsvītras, gan beigu piezīmes. Zemsvītras 
piezīmēs ir lasāmas piebildes, kas bagātina izklāstu, bet nav tam tieši ne
pieciešamas. Savukārt beigu piezīmēs ir sniegtas atsauces uz izmantoto 
literatūru un dažkārt arī garāki paskaidrojumi.
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Islāma valsts izveidojās auglīgā augsnē. Kad 1914. gada z8. jūnijā Sarajevā 
krustojumā pie Latīņu tilta Gavrilo Princips nošāva Austrijas troņman- 
tinieku Franci Ferdinandu, diez vai kāds spēja uzreiz iztēloties, kādas 
pārmaiņas šis atentāts nesīs ne tikai Eiropai, bet arī visai pasaulei. Ka
mēr Vakarzemes prinči būvēja sapņu pilis, tikmēr Jaunās pasaules bizne
sa rnoguli cēla debesskrāpjus.* Eiropā bija iestājies zelta laikmets, Belle 
flpoque, relatīvs miers — miers uz pulvera mucām, kamēr tās iemītnieki 
baudīja pārticīgu dzīvi. Pirmais pasaules karš to visu sagrāva. Neviens 
vairs negribēja ne pilis būvēt, ne sapņus sapņot. Karš sākās 1914. gada 
18. jūlijā un turpinājās vairāk nekā četrus gadus līdz Četrsavienības pil
nīgai kapitulācijai 1918. gada n. novembrī. Šā kara rezultātā ne tikai saira 
vecās Eiropas impērijas un radās jaunas sīkvalstiņas, bet arī daudz plašākā 
mērogā — kultūrā, politikā, filosofijā, sadzīvē, ekonomikā utt. — radās 
pilnīgi jauna kārtība. Jau ar Pirmo pasaules karu 10. gadsimts iemācīja, 
ka neiedomājams karš var izvērsties par reālu karu ar neiedomājamām 
sekām.

Pirmajā pasaules karā sabruka diženi mīti. Karam sākoties, ļaudis 
sajūsmā pulcējās pilsētu laukumos, lai dotos cīnīties par cildenu lietu. 
Tie domāja, ka taisnīga mērķa vārdā var arī mirt, bet, visticamāk, to ne

maz nevajadzēs darīt un jau Ziemassvētkos viņi būs mājās. Un, lai gan

'  Piemēram, ncoromantisko, “pasakaino” Neišvānšteinas pili Bavārijā Ludvigs II 
sāka celt 1869. gadā. Būvdarbi turpinājās līdz pat 189г. gadam. Pēc tikai 57 ga
diem otrpus okeānam Ņujorkā tika sākta debesskrāpja Empire State Ruilding 
būvniecība.
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kari vienmēr ir bijuši šausmu pilni, sējuši nāvi un postažu, tas netraucēja 
“kultūras cilvēkiem” ķerties pie ieročiem. Karu varēja novērst, bet pārāk 
daudziem tas bija goda jautājums.

Drīz vien pacilājošo saviļņojumu sagandēja līķu kaudzes tranšejās. 
Vairs nebija ne vēsts no sapņainām fantāzijām par staltiem kareivjiem 

krāšņos mundieros ar zelta pogām un pušķiem pie cepures, nemaz ne
runājot par cēliem jātniekiem spožās bruņās. Industrializācija aizsākās 
rūpniecībā un ienāca arī karā. Agrāk cilvēku nomaitāšana bija diezgan 
darbietilpīga padarīšana, bet nu tā tika industrializēta, karš pārtapa par 
nāves konveijeru. Pēc Pirmā pasaules kara ne tikai sagruva kara sapņu 
pilis un izira Eiropas politiskais audums, bet arī pagaisa ticība lielajām 
idejām. Kara nogalē Roberts Mūzils dienasgrāmatā rakstīja: “Karu var 
reducēt uz formulu: tu mirsti par saviem ideāliem, jo tie nav dzīvošanas 

vērti.” 11
Līdz ar “garā 19. gadsimta” 12 beigām iesākās visjaunākie laiki — mūs

dienas, modernitāte un postmodernisms.* Tas ir periods, kurā nozīmi

* Terminu “modernitāte”, “modernisms”, “moderns” u.c. lietojums dažkārt rada 
jucekli. Latviešu valodā filosofiji ar jēdzienu “modernitāte” ierasti saprot perio
du 19. gadsimta beigās, kad uzplaukst industrializācija, urbanizācija, dzelzceļš, 
rodas dažādas sociālās kustības (piemēram, marksisms), ekonomiskie mode
ļi (kapitālisms, sociālisms), norisinās emancipācija, kā arī rodas jauni komu
nikācijas veidi (radio, telefons). Šis laikmets ietver tehnikas, šķiru attiecību, 
sabiedriskās dzīves, valsts pārvaldes u.c. sociālo attiecību izpratnes pārmaiņas. 
Šā kultūras procesa kontekstā rodas “modernisms”, kas ir jauns fīlosofisks un 
mākslas idejiskais virziens, kurā klasicisma harmonijas meklējumus nomaina 
lauztas formas, arhitektūrā uzplaukst Baubaus, glezniecībā attīstās ekspresio
nisms, literatūrā — apziņas plūsma, piemēram, Prusta daiļrade, bet mūzikā — 
Šēnberga atonālā sistēma utt. Angļu valodā jēdzienu modernity bieži attiecina 
uz radniecīgu filosofisku procesu, kas sākās t.s. agrīnajā modernitātē — 16.- 
17. gadsimtā — līdz ar Renē Dekarta un Frānsisa Bēkona filosofiskajām idejām, 
kuras noraidīja tradicionālās autoritātes un zinātnei meklēja jaunu sākumu jeb, 
Dekarta vārdiem, “stingro klinti”, uz kuras uzbūvēt drošas zinātnes pamatus. 
Šo periodu dēvē par “jaunlaikiem” (ari “jaunajiem laikiem”). Modernitātē var 
iekļaut arīdzan apgaismības laikmetu. Šajā grāmatā jēdziens “modernitāte" tiek
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zaudēja aizgājušo laiku lielās universālās idejas (apgaismības paļāvība uz 
prātu; reliģija kā morāles pamats; imperiālisms kā pārvaldes forma) un 
to vietā nozīmi atguva cilvēka subjektīvo pārdzīvojumu loma (eksisten- 
ciālisma filosofija), spēkā pieņēmās tehnoloģija un tehnokrātisms, zem 
sekulārisma karoga jauno reliģiju lomu ieņēma kapitālisms un sociālisms, 
uzplauka arvien izteiktāka indivīda emancipācija (sociālā, seksuālā, eko
nomiskā, politiskā utt.), ko pavadīja masveida patērniccība, kas laika 
gaitā arvien plašāk un dziļāk ietiecās it visās dzīves jomās. Modernitāte 
kļuva par emancipēta, sekulāra, jutīga cilvēka popkultūras industriju. Šā 
procesa ēnā radās arī mūsdienu džihāds. Savukārt Islāma valsts to pada
rīja populistisku. Atteikusies no A l Kāidas elitāras organizācijas oreola, 
tā kļuva par masu kustību, kas nāvi un propagandu īsteno industriālos 
apmēros. Sākoties modernitātei, radās arī modernais terorisms.13

Pirmais pasaules karš pavēra slūžas imperiālās Eiropas norietam. 
Līdz ar kara beigām neatkarību ieguva daudzas valstiņas, to vidū Latvija 

1918. gadā. Lai gan tālo zemju koloniju atbrīvošanās process nebūt nebija 
straujš, tomēr tas bija nenovēršams. Lielbritānijas (Apvienotās Karalistes) 
kontrole pār Tuvajiem Austrumiem un Indiju un Francijas vara Zieme- 
ļāfrikā bija vairs tikai laika jautājums. Eiropas norietošās lielvaras, zau
dējušas agrāko spozmi, nu bija spiestas ieklausīties citos, piemēram, A SV  
prezidenta Vūdro Vilsona nostājā par nacionālo pašnoteikšanos. Kara 
beigās Vilsons deklarācijas “Četrpadsmit punkti” iz. punktā uzsvēra, ka 

sakautā Osmaņu impērija jāsadala un jaundibinātajām valstīm jānodroši
na pašnoteikšanās.14 Lai gan sākotnēji Vilsona ierosinājums neguva plašu 
atsaucību un grūstošās impērijas visādi centās paturēt kolonijas, pašno-

lietots, lai apzīmētu filosofisko situāciju 19. gadsimta beigās un zo. gadsimta 
sākumā, kad Rietumu sabiedrībā sāka strauji zust ticība reliģiskajām autori
tātēm un tradīcijai un uzplauka industrializācija, kapitālisms, individuālisms, 
brīvības, vienlīdzība, ticība tehnikas progresam. Citiem vārdiem, tas ir periods, 
kad mūsdienas kļuva mūsdienīgas. “Postmodernisms” ir šā procesa turpinājums, 
taču attiecas uz 10. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem.
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teikšanās centieni bija guvuši ierosu. Neapturami un milzu ātrumā visu 
islāmticīgo acu priekšā sāka izšķīst Osmaņu impērija jeb Kalifāts.

OSMAŅU IMPĒRIJAS SABRUKUMS UN JAUNAIS SĀKUMS

Pirmajā pasaules karā Osmaņu impērija, izbeigusi ilgstošo draudzību ar 
britiem, kopā ar Vāciju, Austroungāriju un Bulgāriju izveidoja Četrsa- 
vienlbu. Karš sākās, un, lai sakautu pretinieku, visas metodes bija labas. 
Kamēr rietumu frontē bez pārmaiņām viens otru bendēja tranšeju ie
mītnieki, tikmēr briti uzsāka dažādus pasākumus, lai Osmaņu impēriju 
sagrautu no iekšpuses. Visticamāk, tolaik reti kurš spēja iedomāties, ka 
šiem centieniem būs tik tālejošas sekas. Izmantojot tādu popkultūrā plaši 
pazīstamu darboņu kā Arābijas Lorensa, īstajā vārdā Tomasa Edvarda 
Lorcnsa, un Arābijas “ķēniņienes”, britu ceļotājas, rakstnieces, spiedzes 
Ģertrūdes Bellas pakalpojumus, briti neatlaidīgi uzkurināja arābu na
cionālismu cerībā, ka vēlamajās sliedēs ievirzītās arābu ciltis pārzīmēs 

reģiona karti pa Antantcs prātam.
Četrsavicnlba karu zaudēja, un tādējādi to zaudēja arīdzan Osmaņu 

impērija. Taču tā zaudēja ari sava jau gadiem gaistošā impēriskā spēka 
pēdējās paliekas. Britu sakūdītie grupējumi nu gribēja autonomiju, bet 
saplīsusi turku valsts nespēja lauskas salīmēt. Sultāna galvaspilsētu Stam
bulu bija okupējuši Antantes spēki, un sultāns nokļuva to pakļautībā. Lai 
gan viņš formāli saglabāja reliģisko un laicīgo autoritāti, pēckara pasaulē 
tā gluži vienkārši vairs nebija relevanta. Sākās impērijas sadalīšanās pro
cess. Armijas virsnieka Mustafa Kcmala (vēlāk pazīstama kā “visu turku 
tēva” jeb Ataturka) vadībā politiskā apvienība Jaunie turki virzījās uz 
bijušās impērijas kodola — Turcijas — neatkarību. Šajos notikumos ne 
islāmam, nedz sultānam, nedz ari kalifātam nebija gandrīz nekādas nozī

mes. Turcijas Lielā nacionālā asambleja 1922. gada 1. novembri likvidēja 
sultāna amatu, un 1923. gada 29. oktobri tika proklamēta Turcijas Repub-



MAI* o r  RASTKKN T l'K K E Y  IN A S IA .S Y R IA  \.M> W ESTKRN |>KHSL\

Saiksa-Piko līguma (1916. g.) karte. Attēls no The National Archive MPK 1/426

lika — sekulāra un nacionāla. Valsts padzina bijušo sultānu Mehmedu VI 
Vahideddinu, un viņa vietā kalifa amatā iecēla Abdulmedžīdu II. Taču 

ari viņa valdīšana nebija ilga, jo Turcijas Nacionālā padome 1924. gada 
3. martā likvidēja kalifātu, un pēc gandrīz 1300 gadus ilgas pastāvēšanas 
islāma pasaulē vairs nebija ne kalifa, ne kalifāta.15

Vēl viena nagla Osmaņu impērijas zārkā bija Saiksa-Piko līgums, ko 
jau 1916. gada 16. maijā noslēdza Francija un Lielbritānija. Šis līgums,
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kas zināmā mērā ir ekvivalents Molotova-Ribentropa paktam, bija sle
pena vienošanās kurā Eiropas lielvalstis pārdalīja ietekmes zonas Tuva
jos Austrumos, proti, noteica, kuras bijušās Osmaņu impērijas teritorijas 
savā varā pārņems Francija un Lielbritānija. Pieverot acis uz to, ka šāda 
līguma noslēgšana, pilnīgi ignorējot vietējo iedzīvotāju intereses, varētu 
būt diezgan nepieklājīga, vēl neglītāk ir tas, ka lielvaras piešmauca savus 
it kā sabiedrotos arābus, kuriem vēl kara laikā kā atalgojumu solīja paš

noteikšanos.1Й
Agrāk Lcvantes jeb Šāmas politiskā karte bija pavisam citāda. To 

veidoja daudzu dažādu grupu — arābu, armēņu, grieķu, ebreju, kristie
šu, druzu, adigu jeb čerkesu u.c. — sajaukums. Pēc Saiksa-Piko robežu 
ieviešanas Francija kā savu “ietekmes zonu” ieguva Levantcs ziemeļus, bet 
briti — dienvidus. Vēlāk franču zonā tapa mūsdienu Libāna un Sīrija, 
bet britu zonā — Irāka un Palestīna, kas pēcāk pārtapa Transjordānijā, 
Izraēlā un nosacītās Palestīnas teritorijās. Pat pavirši ieskatoties kartē, top 
skaidrs, ka jaunizveidoto valstu robežas bija sazīmētas, gandrīz nemaz 
nerēķinoties ar realitāti uz zemes un vietējo valdnieku vēlmēm. Taisnās 
līnijās sašķēlētā karte vietējo iedzīvotāju, it īpaši radikālāk noskaņotu 
islāmistu acīs, vēlāk kļuva par Rietumu imperiālisma un patvaļas simbo
lu. Tieši tāpēc Islāma valsts ar lielu pompu sūtīja buldozerus nolīdzināt 
Sīrijas un Irākas robežlīniju, jo “šis svētītais maršs nerimsies, līdz mēs 

iedzīsim pēdējo naglu Saiksa-Piko sazvērestības zārkā.” 1
Pirmais pasaules karš un tam sekojošais Osmaņu impērijas sabru

kums mūsdienu džihādismu ietekmēja divos veidos. Pirmkārt, uzplauka 
arābu pašapziņa un pat izveidojās t.s. arābu nacionālisms. Lai gan nevar 
runāt par etniski vienotas kopienas izveidi, tomēr nostiprinājās etniskā 
pašapziņa un ievērojami pieauga pašlepnums. Vēlāk, militārā džihāda 

kontekstā, šim lepnumam bija būtiska motivējoša loma. Otrkārt, sabruka 
kalifāts. Ticīgajiem ļaudīm tas bija ārkārtīgi smags un nepatīkams trie
ciens. Lai gan Osmaņu impērijas autoritāte nebūt nebija viennozīmīga, 

tomēr pastāvēja vismaz kaut kāds kalifāts, taču pēc kara zaudēts bija viss.
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Acīmredzot, domāja islāmticīgie, esam kaut ko darījuši nepareizi, proti, 
ne tā, kā Dievs teicis, jo citādi taču būtu jātriumfē. Kā raksta Džons Tēr- 
ners, kalifāta likvidēšana bija traumatisks un mokošs notikums, ko uzku
rināja izjūta, ka tas viss noticis Rietumu sazvērestības rezultātā.18 Līdz ar 
to turpmāk atkal un atkal izvirzījās jautājums par kalifāta atjaunošanu 
un, plašākā mērogā, par islāma un visas islāmticīgo sabiedrības morālo 
un saimniecisko atjaunotni, kuras avangardā turpmāk sevi redzēja gan 
nacionālisti, gan sekulāristi, gan reliģiozie fanātiķi.

ZAUDĒTAIS UN KĀROTAIS KALIFĀTS

leroristiska organizācija, mafiozs grupējums, reliģisko fanātiķu pulciņš 
vai pat sunnītu pašnoteikšanās alku iemiesojums — Islāma valsts savas 
pastāvēšanas gaitā ir daudzkārt uzsvērusi, ka tās mērķis ir nodibināt valsti, 

turklāt nevis šādu tādu citām līdzīgu valstiņu, bet gan atjaunot kalifam, 
kas turpmāk kļūtu par visu īstcnticīgo mājvietu un sargu.

Kalifāts ir islāma reliģijā pamatota valsts pārvaldes forma, kas apvie
no visus islāmticīgos, un kalifāta augstākais vadītājs ir kalīfs. Tomēr šā 
jēdziena izpratne nebūt nav viendabīga un pašsaprotama. Hjū Kenedijs 
pētījumā par kalifāta idejas vēsturi un šodienu19 uzsver, ka jēdzienam 

“kalifāts” visā tā gandrīz 1400 gadu ilgajā vēsturē tā arī nav izveidojusies 
stingri noteikta nozīme. Tieši otrādi, vēstures gaitā ir pastāvējušas dau

dzas un dažādas sabiedriskās pārvaldes formas un garīgās kustības, kas 
izmantojušas kalifāta jēdzienu, un tām kopīga ir vienīgi atziņa, ka kalifāts 
nodrošina “musulmaņu sabiedrības taisnīgu pārvaldību atbilstīgi Dieva 
gribai.”20 Tas ir diezgan neskaidrs apraksts, kas maz palīdz mūsdienās vei
dot politiskās dzīves modeli. Mūsdienu Eiropas republikāniskās un de
mokrātiskās politoloģijas tradīcijā par normu tiek uzskatīta atsaukšanās 
uz tādu politikas filosofijas klasiķu kā Hobsa, Ruso, Loka, Hēgeļa, Kanta 
u.c. idejām. Politikas teorijas pamatā ir politikas filosofija, kas vienā vai
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citā veidā piedāvā universālus, t.i., no vietas un laika neatkarīgus, princi
pus. Taču islāma vēsturē, runājot par kalifātu, vēsturisko precedentu loma 
ir teju nenovērtējama. Kenedijs norāda, ka līdz ar to ikvienam pētījumam 
par kalifāta ideju visupirms jābūt vēstures pētījumam.

Jebkura kalifāta īpatnības nosaka atbildes uz trim pamatjautājumiem: 

i) Kā izvēlēties kalifu, t.i., kalifāta līderi ?
2.) Kas kalifam būtu jādara, un kādas ir viņa tiesības?
з) Kas ir drošas liecības un pārliecinoši argumenti, ko ņemt vērā, lai 

pareizi atbildētu uz abiem iepriekš minētajiem jautājumiem? 
Kenedijs, izvirzot šos jautājumus par pētījuma gaitas centrālo asi, 

norāda uz daudziem gandrīz nepārvaramiem šķēršļiem. Sarežģījumus 
rada jau pirmais jautājums. Viena no iespējamām atbildēm šķietami ir 
ļoti vienkārša: kalifu izvēlas paši musulmaņi. Taču uzreiz var jautāt, vai 
šo izvēli izdara pilnīgi visi vai arī tikai daži labākie? Vai kalifam jānāk no 
kuraišu cilts, vai arī tas var būt jebkurš normāls vīrietis? Cita atbilde ie
spējamo kandidātu loku ierobežo ar piederību pie pravieša Muhammada 
pēctečiem. Proti, kalifs varētu būt tikai un vienīgi kāds svētās ģimenes 
pēctecis, piemēram, Muhammada brālēna un znota Ali bin Abī Tāliba 
un Muhammada meitas Fātimas bērni. Taču arī šis scenārijs ir apdraudēts. 
Ko darīt, ja kāds ģimenes pēctecis ir slikts kandidāts vai pat ķeceris? Tur

klāt laika gaitā pēcteču — potenciālo kandidātu — skaits būs ievēroja
mi pieaudzis un to var censties izmantot visādi viltvārži. Trešais atbildes 
variants ir iecelšana, piemēram, iepriekšējais kalifs, gulēdams uz nāves 
cisām, nosauc savu mantinieku, kas ne vienmēr ir paša atvase. Kenedijs 
norāda, ka kalifāta vēsturē tieši šis variants ir izteikti dominējis, lai gan 

tam ir pieticīgs teoloģiskais vai tiesiskais pamatojums.21
Nevienprātīga ir arī atbilde uz otro jautājumu par kalifa varas robe

žām. Sunnīti teiktu, ka kalifs ir izcils cilvēks, taču tikai cilvēks — labākais 
starp citiem mirstīgajiem, kura uzdevums zemes virsū ir musulmaņu ko
pienas pārvalde. Līdz ar to kalifs, kā jau cilvēks, var kļūdīties un spriedu
mos par ticību viņam autoritāte jādala ar garīdzniecību. Protams, laicīgā
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vara dažkārt ievērojami palielina sava viedokļa lomu. Lai gan Islāma 
valsts līderis Mosulas sprediķī teica “labojiet mani, kad kļūdos”, nez vai 
kāds, kam dzīvība dārga, uzdrošinātos aizrauties ar labošanu. Taču citi, 
piemēram, šiīti, kas kalīfa titula tiesības saista ar asinsradniecību, proti, 
Muhammada brālēna un znota Alī pēctečiem, apgalvos, ka Muhammada 
ģimene ir svēta: tā ir paša Dieva izraudzīta, un tādējādi tai ar Dievu ir 
īpašas attiecības. Šādā interpretācijā kalifs ir daļēji dievišķs absolūts mo
narhs, kam piemīt visaugstākā reliģiskā autoritāte un kas, pamatojoties 
uz savām īpašajām attiecībām ar Dievu, ir tiesīgs pat ieviest korekcijas 
svētajos tekstos.22

Trešais pamatjautājums — kas ir drošas liecības? — stiprina vienas, 
otras vai trešās puses argumentus. Muhammada nāve musulmaņu ko
pienu iemeta plaša mēroga politisko procesu virpulī, taču nu tai nebi

ja ne visuzinošā līdera, nedz lielvalsts pārvaldīšanas tradīcijas. Pirmais 
kalīfa titulu uzņēmās Muhammada sievas Āišas tēvs Abū Bakrs. Savas 
īsās valdīšanas laikā viņš apvaldīja dumpīgās arābu ciltis, kā arī sāka uz
brukumu tālaika lielvarām — Sasanīdu impērijai un Bizantijas impēri
jai. Kalīfa Umara panākumi bija vēl lielāki. Viņa valdīšanas laikā tikko 
tapusī musulmaņu valsts sagrāva persiešu Sasanīdu impēriju un iekaroja 
milzīgas Bizantijas impērijas teritorijas — Levanti (Sīriju), Anatolijas 

(Turcijas) austrumus, Ēģipti, Lībiju, kā arī Kaukāzu (Azerbaidžāņu, A r
mēniju). Savukārt kalīfa Usmāna laikā kalifāts tika paplašināts līdz pat 
Horasānai (Pakistāna, Afganistāna) austrumos un Tunisijai rietumos. 

Viņš nostiprināja varu iekarotajās teritorijās, kā arī veica ekonomiskas 
un administratīvas reformas. Ceturtais un pēdējais “īstcnticīgais” kalifs 

Alī valsti saņēma sarežģītos apstākļos. Iepriekšējā kalīfa slepkavība bija 
iesējusi neuzticības sēklu un bruģēja ceļu uz politisko šķelšanos, kas viņa 

valdīšanas periodā pārauga pirmajā jitnā  — pilsoņu karā. Alī kļuva sla
vens kā taisnīgs valdnieks, kas ciena Dieva likumus un rūpējas par iedzī
votājiem. Līdz ar Alī nāvi beidzās arī pilsoņu karš, kurā uzvaras laurus 

plūca Umaijadu dinastijas pārstāvis Muāvija. Tas pielika punktu vienotas
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musulmaņu impērijas pastāvēšanai un sekmēja reliģisko šķelšanos starp 
sunnītiem un siltiem. Tikai 19 gadu laikā pirmie četri kalifi — t.s. rāšidūn 
jeb īstenticīgie, taisnīgie kalifi — bija iekarojuši teritorijas no mūsdienu 
Tunisijas līdz Afganistānai, no Kaukāza līdz Jemenai.*

Visnotaļ īsā laika posmā arābu klejotāju un reģionāli nozīmīgās, taču 
plašākā mērogā stipri provinciālās Mekas pēctečiem bija jārada politiskās, 
reliģiskās un sabiedriskās pārvaldes forma ar visiem tās elementiem — 
lēmējvaru, izpildvaru, armiju, garīdzniecību u.tml. Šis jaunrades process 
laika gaitā ieguva simboliski un tiesiski noteicošu lomu. Musulmaņu 
vēsturnieku savāktās liecības, nostāsti vai pilnīgi politizētas aplamības 
veidoja tradīcijas korpusu, kas kļuva par paraugu un argumentu vāce
li turpmākajās diskusijās. “ [Šīs liecības un nostāsti] ir pamats jebkurai 
diskusijai par kalifātu; tie ir politisko debašu stūrakmeņi,” par kalifāta 
agrīnās vēstures raibo liecību klāstu raksta Kcnedijs.23 Kalifāta kontek
stā vēsture ir nevis aizgājušo laiku liecība, bet gan arguments par to, kā 

šeit un tagad — mūsdienās — cilvēkiem būtu jārīkojas. Vēsture nemitīgi 
ir klātbūtnīga. Islāmā vēsture nav atmiņas, tā ir nākotne. Proti, vēstures 
pētniecība nozīmē nevis interesi par senatni, bet gan argumentāciju par 
šodienu. Vēsture pati par sevi būtu bezvērtīga, taču tā glabā paraugu tam, 
kā būtu jārīkojas šodien un kā būtu jāplāno turpmākā dzīve. Vēsture 
nav relikts vai iekonservēts muzeja eksponāts; tādējādi vēsture nemaz 
nav pagājības vēsture, jo ar savu piemēru tā vienmēr ir vērsta uz nākotni.

POLITISKAIS ISLĀMS UN MUSULMAŅU BRĀLĪBA

Militārais džihāds un karojošais salafisms nebūt nav mūžseni politiskie 
strāvojumi. Gluži otrādi, to relatīvi neseno pagātni apsteidz cita politiski

* Nākamajos aptuveni 100 gados Umaijadu dinastijas vadībā kalifāta armijas ie
karoja ari Andalūziju (Spāniju, Portugāli), Magrebu (visu Ziemeļāfriku) u.c. 
teritorijas.
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aktīva sabiedriskā kustība — Musulmaņu brālība, kas 2.0. gadsimta sāku
mā uz Osmaņu impērijas drupām radās un uzplauka Ēģiptē. Kustības 
dibinātājs Hasans al Bannā piedzima 1906. gada oktobrī Ēģiptes ziemeļos. 
Viņa tēvs bija reliģiozs, un pirmo izglītību Bannā ieguva islāma skolā, taču 
1 1  gadu vecumā iestājās valsts pamatskolā. Izglītošanos Bannā pabeidza 
1917. gadā, absolvējot Dār al Ulūm fakultāti, kur ieguva skolotāja diplo
mu. Studiju gados Kairā viņš iesaistījās reliģiskajos pulciņos, bet apjauta, 
ka tic nav īstais līdzeklis, ar ko sabiedrību uzvest atpakaļ uz islāma taisnā 
ceļa. Bannā bija pārliecināts, ka nepieciešams daudz vērienīgāks aktīvisms, 
un sāka sludināt mošejās un sabiedriskās vietās. Musulmaņu brālību Ban
nā nodibināja 1918. gada martā.

Bannā biedrības tapšanas laikos drumslās sašķīdusī Osmaņu impērija 
bija zaudējusi arī kalifāta kā visas islāma pasaules simboliskā varas centra 

statusu, un tieši šo tukšumu, skandinot “Mūsu konstitūcija ir Korāns!”,
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centās aizpildīt viņa organizācija. Musulmaņu brāli intelektuāļu refor
mistu idejas noveda pie masām, un tā kļuva par vienkāršo ļaužu kustī
bu. Bannā redzēja un ļoti labi saprata, ka islāmticīgo sabiedrība Tuvajos 
Austrumos daudzējādā ziņā ir atpalikusi un tai ir steidzami vajadzīgas 
reformas, taču tās nedrīkstēja aprobežoties tikai ar zinātni, ekonomiku, 
pārvaldi u.tml., visupirms bija nepieciešama garīgā reformācija. Viena 
no centrālajām Musulmaņu brālības atziņām ir apjausma, ka islāmticī
go sabiedrības pavisam reālās problēmas nevajag risināt ar patapinātiem 
rīkiem un ka ir jāizmanto pašu kultūras mantojums, proti, risinājums 
jāmeklē islāmā. Islāms ir visaptveroša vērtību un prakšu sistēma, tāpēc 
navpilnīgi nekādas vajadzības par katru cenu atdarināt Rietumus, lai gan 

no tiem var daudz mācīties. Bannā uzskatīja, ka Korānā paustās idejas 
ir universālas un tās jāpiemēro islāma sabiedrībai. Viņš uzstāja, ka islā- 
mu nevar uzlūkot kā privātu nodarbi, kas atrauta no sabiedriskās dzīves. 
Tieši otrādi, islāms ir visaptveroša mācība, kas uzmanīgi jāpiemēro jauno 
laiku apstākļiem. Musulmaņu brālība kā Rietumu modernitātes alterna
tīvu izvirzīja “islāmisko modernitāti”. Rietumu modernitāti raksturo kā 
sabiedriskās dzīves, politikas, reliģijas un kultūras nošķiršanu — raksta 
politiskā islāma pētnieks Zils Kepels — , savukārt Musulmaņu brālības in

terpretācijā modernitāte nozīmē tieši pretējo, proti, sakausēšanu vienotā, 
pilnīgā islāmiskā veidojumā.24 Turklāt tā nekad nav tikusi skaidri definēta, 
līdz ar to zem šīs birkas ir palīduši visdažādākie islāmisma* virzieni.

Musulmaņu brālības panākumus būtiski sekmēja tās sabiedriskās 
aktivitātes. Brāļi veica dažādus pasākumus, lai uzlabotu musulmaņu dzī
ves līmeni — izskaustu sociālo nevienlīdzību, nabadzību, neizglītotību,

*  A r  j ē d z i e n u  “ i s l ā m i s m s ”  a p z ī m ē  t ā d u  p o l i t i s k o  o r i e n t ā c i j u ,  k u r a s  p a m a t u z s k a t i  

s a k ņ o j a s  i s l ā m ā  —  K o r ā n ā  u n  s u n n ā .  T ā d ē j ā d i  j ē d z i e n i  “ i s l ā m i s m s ”  u n  “ p o l i 

t i s k a i s  i s l ā m s ”  i r  s i n o n ī m i ,  u n  t ā  t i e  i r  l i e t o t i  a r ī  š a jā  g r ā m a t ā .  I s l ā m a  r e l i ģ i j a s  u n  

p o l i t i k a s  a t t i e c i b a s  i r  k o n t r o v e r s i ā l s  t e m a t s ,  ī p a š i  t ā p ē c , k a  R i e t u m u  s a b i e d r ī b ā  

u n  m ū s d i e n u  p o l i t i k a s  t e o r i j ā  v a l s t s  u n  r e l i ģ i j a  i r  n o š ķ i r t a s ,  p r o t i ,  v a l s t s  i r  s e k u -  

l ā r a .
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analfabētismu u.tml. Musulmaņu brālība izveidoja un uzturēja skolas, 
vakarskolas, izglītojošus kursus, kā arī slimnīcas un sīkas rūpnīcas utt. 
Turklāt, un tas ir īpaši svarīgi, to nereti īstenoja labāk nekā korumpētā 
oficiālā vara. Brālība ieguldīja ļoti lielu enerģiju, lai palielinātu vienkāršo 
cilvēku izglītības un pārticības līmeni, taču ne brīdi neatstāja novārtā 
reliģisko audzināšanu.

Iztirzājot Musulmaņu brālības un jo īpaši Hasana al Bannā idejas, 
pētnieks Ahmads Mūsallī raksta, ka šo tematu nosaka trīs pamatprob
lēmas: i) islāmiska valsts un islāma jurisprudence (šariats), z) islāms un 
politika, 3) demokrātija un šūra (t.i. apspriede jeb sabiedrības pārstāv
niecība).25

Islāmiska valsts un šariats. Musulmaņu brālības un Bannā vīzija gan 
senāk, gan mūsdienās ir nepārprotama: ir jāizveido islāmiska valsts, kurā 
valda islāma likumi — šariats. Šāda kārtība nodrošinās islāma sabiedrī
bas — ummas — atjaunotni, un islāms atgūs zaudēto spozmi. Kalifāta 
atjaunošana ir visaugstākais mērķis, un uz to jātiecas ikvienam. Taču 
Bannā ļoti labi saprata, cik tas būtu sarežģīts uzdevums. Būtu jāapvieno 
musulmaņu kopiena un jānodibina starptautiska valsts, bet, lai to izda
rītu, būtu jāveic milzīgas reformas — jāizveido vienota, starptautiska iz
glītības sistēma, ekonomiskā un sociālā sadarbība, kā arī valstu apvienība, 
kas vienotos par kalifāta dibināšanu un kalifa izvēli. Taču tālaika situācijā 
tas bija neiespējami. Tāpēc reālistiskais pagaidu mērķis nodibināt islāmis- 

ku valsti kļuva vismaz tikpat nozīmīgs kā reliģiskais imperatīvs sapņot 
par kalifātu. Vienlaikus tas, ka kalifāts vairs nepastāv, izrādījās lieliska 
iespēja pārdomāt, kā to labāk veidot. Musulmaņiem bija steidzams pienā

kums saprast, kādai tieši vajadzētu būt islāmiskas valsts pārvaldes formai. 
Skaidrs bija tikai tas, ka tai jābūt islāmiskai.

Bannā interpretācijā valsts pienākums ir rūpēties ne tikai par saim
niecisko vai tiesisko stāvokli, bet, tā kā kalifāts vai islāmiska valsts apvie
no laicīgo un reliģisko dzīvi, arī par cilvēku tikumību un morāli, īpaši 
reliģijas lomu. Proti, valsts būtībā tiek saistīta ar cilvēku morālo stāvokli.
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Turklāt, tā kā no islāma skatpunkta tā aicinājumam nav robežu, kalifā- 
tam kā garīgās (arī politiskās un ekonomiskās) labklājības iemiesojumam 
ir morāls pienākums pret visu cilvēci izplatīt īsteno ticību. Šāda valsts 
izpratne principiāli sasaista politiku un reliģiju. Valsts ir nozīmīga, bet 
vēl nozīmīgāki ir dievišķie likumi, jo tieši tie valsti padara iespējamu un 
attaisnojamu. Bez šariata valsts kļūtu bezjēdzīga. Tomēr Musulmaņu brā
lības izpratnē šariats nav jāsaprot kā nemainīgs likumu kodekss. Gluži ot
rādi, dievišķie likumi ir vadmotīvi, ko var un drīkst interpretēt atbilstoši 
laikmeta prasībām. Daudzi islāma likumi patiešām ir mūžīgi, bet ne viss 
islāmiskais ir dievišķs un tāpēc nemainīgs. Bannā pareizi norādīja, ka 
ikvienā, arī rietumnieciskā, filosofiskā, reliģiskā vai politiskā sistēmā ir 
kādas neapšaubāmas pamatidejas, bet tās jau nav reakcionāras. Līdzīgi 
ir ar islāma politiku, un, ja nu kāds domā citādi, tas vienkārši apliecinot 

nezināšanu.26
Islāms un politika. Musulmaņu brālība Bannā vadībā kā vienu no 

galvenajiem valsts uzdevumiem noteica reliģijas, t.i., islāma, uzturēšanu 
un izplatīšanu, jo bez valsts atbalsta nebūs iespējams izveidot islāmisku 
sabiedrību. Turklāt — Bannā pamācīja — ticība bez politiskā aktīvisma 
ir nepietiekama, jo ticība nav privāta nodarbe. Tādējādi politika tiek iz
prasta kā tiekšanās savienot ticību un rīcību. Ticības izkopšana noved 
pie idejas, ka ticīgais rīkojas sabiedrības vārdā. Bannā pat apgalvo, ka 
islāms kā visaptveroša mācība atšķirībā no citām reliģijām attiecas ne 
tikai uz kultu, bet arī uz sabiedrisko pārvaldi. Tātad islāms savā būtībā 

ir politisks, kolektīvs un valstisks. Tomēr smagākā nasta ir jāuzņemas 
valstij, jo tai ir jāuztur ticība. Tādējādi islāmiska valsts principā nav un 

nevar būt sekulāra.2'
Demokrātija un sūra. Bannā skatījumā konstitucionālā demokrātija 

ir pilnīgi pieņemama valsts pārvaldes forma, ja vien tā respektē islāma 
lomu likumdošanā un sabiedrības audzināšanā. Bannā pat apgalvoja, ka 

demokrātija un konstitucionālisms būtībā ir islāma politikai tuvākā pār
valdes forma. Tomēr viņš nevēlējās tieši pārņemt Rietumu paraugus.
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Islāma arābu valodas jēdziens sūra nozīmē apspriedi vai padomi, 
kuras viedoklī būtu jāicklausās pat kalifam. Musulmaņu brālības in
terpretācijā šis jēdziens tiek saprasts kā demokrātijas līdzinieks. Proti, 
šūra ietver autoritatīvas varas monopola noraidījumu un uzskatu, ka 
varas avots ir sabiedrība. Tādējādi šūrā ietilpst arī demokrātijas jēdziens. 
Tomēr atšķirība ir tāda, ka islāmiskas valsts vadītājam, kas konsultējas 
ar šūru, kā prioritāte jāsaglabā rūpes par islāmisku likumu un tikumu 
ievērošanu. Turklāt tam nevajadzētu būt sarežģīti, jo cilvēku likumi 
pretstatā Dieva likumiem savā būtībā ir aplami un tāpēc intuitīvi nepie
ņemami. Somu islāma pētnieks Jāko Hemēns-Antila pat raksta: “Dzi
ļākajā būtībā islāms ir teokrātiska demokrātija, kurā likums ir augstāks 
par valdnieku.”28

Mūsallī, skaidrojot Bannā un Musulmaņu brālības nostāju, raksta, 
ka islāmiskas valsts varai ir divējāda atbildība: reliģiskā (Dieva priekšā) 

un politiskā (sabiedrības priekšā). Valdnieka varu nodrošina sabiedris
kais līgums, kas nosaka, ka valdniekam jāņem vērā islāmiskas sabiedrības 

prasības un islāma likumi. Turklāt, vēl vairāk satuvinot islāmu un politi
ku, Bannā pārstāv uzskatu, ka īstenībā jau laba, sekmīga laicīgā pārvaldī
ba sakrīt ar labu un svētīgu reliģisko pārvaldību. Tā kā islāma politikas 
teorijas centrāls jēdziens ir hākimija (valsts vienīgais un neapšaubāmais 
suverēns ir Dievs), neviens nevar tieši pārstāvēt Dievu un tādējādi uzur
pēt Dieva autoritāti. Līdz ar to valdniekam piemīt cilvēciskā hākimija, 
proti, atbildība sabiedrības priekšā. Laiki iet, un varas formas mainās, 
bet tām visām ir jārespektē islāma sabiedrība, kas savu viedokli izsaka 

šūrā. Varas leģitimitāti sniedz šūra, bet tās pastāvēšanu nosaka šariata 
ievērošana. Tādējādi Bannā islāma un politikas izpratne pārņem demo
krātijas ideju, to pārinterpretē un integrē kā organisku islāma sastāvdaļu. 
Jēdzienam “šūra” Bannā un Musulmaņu brālības reformāciju projektā ir 
ļoti būtiska loma, jo tieši tas ļauj izlīdzināt attiecības starp mūžīgajiem 

un laicīgajiem likumiem. Dievs dod universālos likumus, bet sabiedrība 
caur šūru pieprasa un nodrošina inovāciju ienākšanu.29
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Musulmaņu brālības un Hasana al Bannā ietekme Ēģiptē laika gaitā 
tikai pieauga, līdz pat sāka nopietni apdraudēt pastāvošo kārtību, kas 
io. gadsimta četrdesmito gadu beigās bija uz sabrukuma sliekšņa. Tolaik 
Musulmaņu brālība iesaistījās karadarbībā Palestīnā (Izraēlā) un, līdzīgi 
kā daudzas tālaika politiskās kustības, izveidoja savu militāro spārnu, kas 
veica arī teroraktus. Bannā pat sāka runāt par nepieciešamību drīzumā 
aizstāt sekulārās struktūras ar islāmiskām. Tomēr viņš nekad neaicināja 

to darīt vardarbīgi. Šī nostāja pastāv arī mūsdienās. Musulmaņu brālī
ba uz saviem mērķiem virzās pašreizējās sistēmas satvarā un miermīlīgi.* 
Un, lai gan Bannā savos uzskatos nesaudzēja konkurējošās partijas, tas 
galvenokārt tika darīts to korumpētības vai nejēdzību dēļ. Bannā respek

tēja daudzpartiju sistēmu, lai gan uzskatīja, ka ideālos apstākļos tās visas 
tiektos uz islāmisku vienotību un sīkas atšķirības būtu tikai jautājumos 
par izpildvaras rīcību.

Bannā gāja bojā 1949. gada iz. februārī (viņu noslepkavoja valsts dro
šības dienesti), taču Musulmaņu brālība izdzīvoja. Ēģiptē 1951. gada jūlijā 
varu pārņēma Gaināls Abdunnāsirs (plaši pazīstams kā Gamāls Abdels 
Nāsers). Musulmaņu brālība par to līksmoja, jo varu bija ieguvis ēģiptietis 
ar nolūku sargāt Ēģiptes neatkarību no Rietumu ietekmes. Abdunnāsirs, 
tiecoties pēc vienotības un kārtības, iztrenkāja kašķīgās partijas. Tomēr 
prieki nebija ilgi, jo drīz vien brāļi atskārta, ka Abdunnāsiram pret viņiem 
nav nekādu simpātiju, bet viņiem pašiem nav pieņemams sekulārais na
cionālisms. Konflikta kulminācija bija 1954. gadā, kad notika Abdunnā- 

sira atentāta mēģinājums un tajā tika vainota Musulmaņu brālība. Drīz 
sākās vajāšanas, aizliegumi, aresti un vairākus ietekmīgus biedrus pat 
pakāra. Tolaik šķita, ka ir pienācis organizācijas gals un tā vairs nekad 
neatgriezīsies. Ēģipte Abdunnāsira pavadā strauji soļoja sociālisma, na

*  P r e t  š ā d u  a p g a l v o j u m u  v a r ē t u  i e b i l s t ,  s a k o t ,  k a  Musulmaņu brālība i r  j a  n e  o r 

g a n i z ē j u s i ,  t a d  v i s m a z  s e k m ē j u s i  t e r o r i s m u .  T o m ē r  t e  i r  r u n a  p a r  v a l d o š o  v a i r ā 

k u m a  n o s t ā j u ,  u n  t ā  i r  m i e r m ī l ī g a .
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cionālisma un partnerības ar PSRS virzienā. Tomēr jau atkal Musulmaņu 
brālība izdzīvoja un, izvērtējusi savas kļūdas, pat pieņēmās spēkā.

Teroristiskās organizācijas Islāma valsts kontekstā īpaši svarīgs ir šis 
savu kļūdu izvērtējums, turklāt nevis vadošā versija, bet gan dažas kon
krētas interpretācijas visa 20. gadsimta gaitā. Četrdesmitajos gados savus 
nozīmīgākos darbus publicēja pakistāniešu žurnālists, filosofs un garīdz
nieks maulānā Abūlaalā Maudūdī. Sešdesmitajos gados lielu popularitāti 
Ēģiptē ieguva Saijids Kutbs, un septiņdesmito gadu beigās Irānā politiskā 
islāma vadību uzņēmās šiītu garīdznieks ajatolla Homeinī. Atšķirībā no 
Bannā, kas cilvēciskoja hākimijas principu un meklēja iespēju harmonizēt 
islāma un Rietumu vērtības, radikāli noskaņotie reformisti sludināja, ka 
nekāda saticība nav iespējama, demokrātiskas pārmaiņas ir laika iznieko- 
šana un islāma kopienai dzelžaini jāpaliek pie savas reliģijas. Musulmaņu 
brālības valdošais virziens tā arī saglabāja Bannā ieskicēto programmu, 
bet vēlāk, īpaši Kutba ietekmē, radās vardarbīgi revolucionāri strāvoju
mi, kas ir cieši saistīti ar A l Kāidu, Islāma valsti u.c. mūsdienu militārā 

džihāda grupējumiem.
Musulmaņu brālības un Bannā idejiskā mantojuma izvērtējums vien

mēr ir bijis strīdpilns temats. Daži, kas to uzlūkoja kā progresīvu spēku 
cīņā par vienlīdzību un pārticību, apgalvoja, ka ar terorismu nodarbojas 
tikai Brālības ekstrēmistu spārns, bet citi argumentēja, ka vardarbība ir 
Bannā ideju iekšējās loģikas nenovēršams rezultāts. Piemēram, Zils Ke- 
pels raksta, ka Brālības idejiskās nostājas nenoteiktība jau sen ļāva vaļu 
dažādām interpretācijām. Daži kreisie sociālisti kritizēja, ka Musulmaņu 
brālība ir populistu kustība, kas tā vien kāro iesavināt plašo darbaļaužu 
masu apziņu un šķirisko piederību aizstāt ar mērenu reliģiozitāti. Vēlāk, 

astoņdesmitajos gados, parādījās interpretācijas, ka Bannā organizācija 
gluži vienkārši dara to, ko solījusi, proti, atstumtajām musulmaņu ma
sām sagādā iespēju praktizēt islāmisko kultūru un kļūt politiski aktīvām.30 
Citkārt tā tiek uzlūkota kā blēdīga sazvērestība, kas aiz demokrātijas mas

kas piesedz represīvu islāmismu un pat terorismu. Lai nu kā, šīs organizā
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cijas ideoloģiskās nostājas plašums ļāva tai sapulcēt visdažādākos ļaudis, 
kas, tiklīdz intereses sadūrās, atkal pašķīda visos virzienos.

Pēdējais nozīmīgākais Musulmaņu brālības uznāciens notika 
zon. gadā, kad Ēģiptē to atkal legalizēja, un zoiz. gadā, kad tās kandidāts 
Mohammeds Mursī uzvarēja pirmajās demokrātiskajās prezidenta vēlē
šanās Ēģiptes vēsturē. Tas bija mulsinošs pārsteigums Rietumu sabiedrī
bai, kas tolaik notiekošajā arābu valstu dumpī Arābu pavasaris saskatīja 

“nepārprotamus” centienus tuvoties Rietumu liberālā un sekulārā kapi
tālisma dzīvesformai. Mursī karjera nebija ilga, un jau 1013. gadā valsts 
apvērsumā militāristi viņu gāza no amata un ieslodzīja, bet Musulmaņu 
brālību pasludināja par teroristisku organizāciju. Kā raksta pētnieks Ha- 
līls al Anānī, organizācijas nākotne ir neskaidra. Tās biedriem, jau atkal 
kritušiem varas nežēlastībā, jāizlemj, vai organizācija atgriezīsies pie pagā
jušo laiku samiernieciskās pieejas vai arī kļūs agresīvāka, revolucionārāka. 
Turklāt Musulmaņu brālība savā īsajā valdīšanas laikā parādīja, ka spēj 
vairāk runāt nekā paveikt, jo tā arī neko neizdarīja, lai sakārtotu sociālo 
un ekonomisko dzīvi. Tās reputācija tika pamatīgi iedragāta, un pret to 
vēl aizvien nežēlīgi vēršas valdošā militārā hunta.31 Vienlaikus, lai cik tas 

šķistu ironiski, Bannā visnotaļ atvērtā un tolerantā islāmisma kustība 
vēlāk kļuva par vienu no nozīmīgākajiem radikālā politiskā islāma un 
karojošā džihāda avotiem.



NAIDA TRĪSSTŪRIS -  IZRAĒLA, 
ĒĢIPTE UN SAŪDA ARĀBIJA

9

Tuvo Austrumu politiku 20. gadsimta vidū (no piecdesmitajiem gadiem 
lidz septiņdesmito gadu beigām) lielā mērā noteica trīs valstu — Izraēlas, 
Ēģiptes un Saūda Arābijas — slēpta un atklāta konfrontācija. Taču tas 
viss notika Aukstā kara ēnā. Gan ASV, gan PSRS aktīvi dancināja savas 
marionetes un cītīgi centās ievirzīt notikumu gaitu sev labvēlīgā virzienā, 
daudz nedomājot par iespējamām sekām tālā nākotnē, kad Aukstais karš 
būs aprimics un sakūdītās valstis nu tieksies īstenot savu politiku. Ēģipte 
pārstāvēja sociālismu, nacionālismu un biedrojās ar Padomju Savienību. 
Izraēla no naivu kibucu sabiedrības pārtapa uzpūtīgā kapitālisma citade
lē un draudzējās ar ASV. Savukārt Saūda Arābija, saglabājusi radikālas 
reliģiozitātes un neapšaubāmas monarhijas vaibstus, vienlaikus labprāt 
biedrojās ar ASV.

NAIDNIEKU DZEMDĪBAS

S A Ū D A  A R Ā B IJA

Mūsdienu Saūda Arābijas karalistes saknes ir meklējamas jau 18. gadsimtā 
Arābijas pussalā. Tolaik tur dzīvoja un darbojās Muhammads bin Abdul- 
vahhābs (pazīstams arī kā Vahābs). Viņam esot derdzies noskatīties uz 

osmaņu un ēģiptiešu augstdzimušo švītiņu izlaidīgo dzīvi. Abdulvahhābs 
secinājis, ka tic nemaz nav musulmaņi, bet par tādiem tikai izliekas. Vīlies
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sava laika islāmiskajā sabiedrībā un iedvesmojies no 14. gadsimta islāma 
jurista un teologa, hanbalītu skolas pārstāvja Ibn Taimijas' idejām, viņš 
izstrādāja ticības attīrīšanas ideoloģiju, kas pārauga sunnītu islāma sala- 
fisma novirzienā — vahābismā.

Iespējams, Abdulvahhāba centieni būtu izčākstējuši vēstures mēslai
nē, ja nebūtu kāda liktenīga pavērsiena viņa dzīvē. Patriekts no savas pil
sētas, 1744. gadā Abdulvahhābs ieradās Dirijā, kur patvērās pie tās emīra 
Muhammada Bin Saūda (biežāk pazīstams kā Ibn Saūds), un tādējādi ie
guva Saūdu cilts aizstāvību, izveidojot stipru un ietekmīgu savienību, ku
ras sekas jūtam vēl šodien. Tolaik Saūdi bija tikai viena cilts no daudzām, 
kas, sirojot un laupot, cīnījās par varu un labklājību. Tad Abdulvahhābs 
viņiem piedāvāja ideoloģiju, un Bin Saūdam parādījās ne tikai merkantili, 
bet arī reliģiski motīvi sākt visaptverošu karadarbību, kuras rezultāts bija 
pirmā Saūda Arābijas valsts. Lai gan panākumi bija ievērojami, tajā laikā 
valdošā Osmaņu impērija 1818. gadā jauntapušo valsti beigu beigās sakāva. 
Saūdi un Abdulvahhābs bija apspiesti, tomēr ideja nebija iznīdēta.

Nākamais pavērsiena punkts ir Pirmais pasaules karš, kura laikā juka 
un bruka Osmaņu impērija. Saūdi nekavējās to izmantot un sāka savas 
trešās valsts izkarošanu. Tālaika Saūdu karalis Abdulazīzs bin Abdur- 
rahmāns Ā 1 Saūds nebija aizmirsis Abdulvahhāba mācību. Reliģiskās 
degsmes, militārās attapības un Lielbritānijas svētības vadītam, Abdu- 
lazīzam izdevās 1931. gadā izkarot Saūda Arābiju tādu, kāda tā pastāv 
vēl šodien.** Tomēr tās tapšanas vēsturē ietilpst notikumi, kam, visnotaļ 
ticams, ir būtiska loma Islāma valsts izveidē un uzskatos.

*  I b n  T a i m i j a s  l o m a  v a h ā b i s m a  u n  m ū s d i e n u  m i l i t ā r ā  d ž i h ā d i s m a  i z v e i d ē  i r  ļ o t i  

b ū t i s k a .  V i ņ š  i r  v i e n s  n o  b i e ž ā k  c i t ē t a j i e m  a u t o r i e m  Islāma valsts t e k s t o s ,  u n  

v i ņ a  i d e ja s  t i e š i  a t b a l s o j a s  Islāma valsts i s l ā m a  i z p r a t n ē .

** Pirmā Saūdu valsts pastāvēja no 1744. līdz 1818. gadam. Laikposmā no 1824. līdz 
1891. gadam pastāvēja t.s. Nedždas Emirāts jeb Otrā Saūda Arābija. Tā bija mie
rīgāka un teritoriāli mazāka nekā pirmā. Mūsdienu Saūdu valsts, tapusi nosacīti 
nesenā pagātnē, salīdzinājumā ar daudzām citām pasaules monarhijām ir ļoti 
jauna valsts.
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Aptvēris sava laikmeta prasības un iespējas, Saūda Arābijas karalis Ab- 
dulazlzs sāka valsts modernizācijas un “normalizācijas” pasākumus. Lai gan 
vēl mūsdienās Saūda Arābijā mēdz nomētāt ar akmeņiem un sist krustā, 
tomēr tā ir kļuvusi puslīdz “normāla”. Ar karaļnama svētību valsts sāka at
tālināties no sava militārā un reliģiskā mantojuma un arvien vairāk pieņē
ma tirdznieciskas nācijvalsts veidolu. Tās diplomāti neticīgo zemēs atvēra 
vēstniecības, uzņēmēji nodarbojās ar tirdzniecību, bet amerikāņu inženieri 
būvēja ceļus, tiltus, lidlaukus un naftas ieguves rūpnīcas utt. Proti, Saūda 
Arābija vahābisma karojošo dedzīgumu lēnītēm aizstāja ar pragmatisku 
samiernieciskumu. Protams, ne visi to atbalstīja, jo tas bija klajā pretrunā 
vahābisma idejām. Reliģiskā degsme pamazām apdzisa, tomēr gluži kā ogle 
tā turpināja gruzdēt Saūda Arābijas ārkārtīgi reliģiozās kopienas pelnos. 
Islāma reformācijas kustība pamazām pārtapa politiskā un sociālā ideo
loģijā, kuras uzdevums bija un ir attaisnot karaļnama pastāvēšanu, kamēr 
karaļnams, cienīdams senos līgumus, uztur vahābisma autoritāti.

Par Saūda Arābijas pragmatisko izturēšanos liecina kāda krāšņa 
epizode tūliņ pēc Otrā pasaules kara beigām. Tālaika A SV  prezidents 
Frenklins Rūzvelts 1945. gada 14. februārī pa ceļam no Jakas konferences 
piestāja uz tikšanos ar Abdulazīzu, kurā ar Saūda Arābijas karali vienojās 
par abpusēji izdevīgu un tālejošu sadarbību. Tās rezultātā A SV  ieguva 
uzticamu partneri un pastāvīgu naftas avotu. Savukārt Saūda Arābija 
saņēma nc tikai naftas noieta tirgu un A SV  palīdzību infrastruktūras 
izveidē, bet arī solījumu tuvā un tālā nākotnē rūpēties par karaļvalsts 

drošību. Neskaitot dažādus incidentus (piemēram, 1973. gada naftas krīzi 
vai runas par karaļvalsts augsta līmeņa amatpersonu iesaisti 11. septembra 
terorakta atbalstīšanā), abas valstis šo norunu ir turējušas. A SV  arī mūs
dienās ir pieejama nafta un karabāzes, savukārt karaļnams saņem nerim
stošu militāru un politisku atbalstu.32 Tomēr šim skaistajam darījumam 
bija ēnas puse, proti, diez vai Rūzvelts savā laikā spēja iztēloties, ka tieši 

Saūda Arābija, ieguvusi milzīgus finanšu līdzekļus, nepagurstoši finansēs 
tās radikālo un agresīvo islāma formu — vahābismu.
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IZRAĒLA

Cionistu — ebreju nacionālistu — aprindās 19. gadsimta beigās un 
2.0. gadsimta sākumā dažkārt lietoja saukli “Zeme bez tautas tautai bez 
zemes!”, ar ko pamatoja ideju, ka ebreju valsti vajadzētu veidot Palestī- 
nā. Pret šo uzskatu varēja vērst vismaz divas iebildes. Pirmkārt, saukļa 
pirmā daļa “zeme bez tautas” nebūt neatbilda realitātei. Gluži otrādi, 
šajā zemē — Palestīnā — dzīvoja diezgan daudz Palestīnas arābu (pirms 
1948. gada aptuveni 1,2 miljoni). Otrkārt, gan Palestīnas, gan kaimiņzem
ju arābi nekādi nespēja saprast, kāpēc tieši viņiem (nevis, piemēram, vā
ciešiem) ir jāmaksā sods par nacistu nedarbiem? Kāpēc palestīniešiem 
jāatdod sava zeme, lai kompensētu ebreju ciešanas?

Lai nu kā, Lielbritānijas ārlietu ministrs Artūrs Balfūrs jau 1917. gadā, 
Pirmā pasaules kara laikā, vēstulē, kas pazīstama kā Balfūra deklarāci

ja , rakstīja Valteram Rotšīldam, ka Viņa Majestātes valdība ar labvēlību 
skatās uz ideju Palestīnā nodibināt ebreju valsti. Pēc kara Lielbritānija 
Palestīnā ieguva mandātu rīkoties un patiešām sāka atbalstīt ebreju iece
ļošanu Palestīnas teritorijās.

Tas izraisīja iesākumā mērenu, bet vēlāk arvien spēcīgāku pretestību. 
Palestīnā dzīvojošie arābi sāka bažīties, ka vienudien kļūs par mazākumu. 
Konflikts sasniedza virsotni, kad 1947. gada 30. novembrī A N  О pieņēma 

lēmumu par Palestīnas sadalīšanu divās jaunās valstīs — Izraēlā un Pa
lestīnā. Arābi tam kategoriski nepiekrita, un tūliņ sākās karš, ko ebreji 

dēvē par “ Izraēlas neatkarības karu”, bet arābi par “Katastrofu”. Dāvids 
Ben Gurions 1948. gada 14. maijā paziņoja, ka tiek proklamēta Izraēla. 
Nākamajā dienā apvienotie arābu valstu spēki (Ēģiptes, Transjordānijas, 
Irākas, Sīrijas un nedaudz Jemenas, Marokas, Sudānas, Saūda Arābijas) 
iebruka jaundibinātajā valstī. Arābi cieta pazemojošu sakāvi.*

* Izraēlas uzvaru sekmēja ne tikai tehnoloģiskais un organizatoriskais pārākums, 
bet ari tās armijas (un tas ir bieži piemirsts fakts) skaitliskais pārsvars — vairāk 
nekā 100 000 Izraēlas kareivju pret aptuveni 60 000 arābu kareivju.
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Izraēlas nodibināšanu uzreiz atzina gan PSRS līderis Josifs Staļins, 
gan A SV  prezidents Harijs Trumens un tādējādi tūliņ izpelnījās arābu sa
šutumu. Taču to aizēnoja milzīga humānā krīze. No Izraēlas bēgļu gaitās 
devās aptuveni 750 000 palestīniešu. Turklāt bēgļu problēmu neizdevās 
atrisināt ne tolaik, ne tuvā nākotnē, un tā nav atrisināta arī mūsdienās. 
Tā vien šķiet, ka šī problēma ir atstāta likteņa varā, cerot, ka bēgļu masas 
izšķīdīs un asimilēsies jaunajās mītneszemēs. Tas viss arābu sabiedrībā iz
raisīja milzīgu niknumu un aizvainojumu, kā arī spekulācijas, ka tā ir tikai 
kārtējā Rietumu imperiālistu avantūra, lai ieriebtu arābiem un islāmam. 

Uz šo problēmu nevarēja nereaģēt, un turpmākajos gados arābu valstis 
pacietīgi gaidīja piemērotāko mirkli, lai panāktu savu taisnību. Vienlai
kus palestīniešu bēgļu jūra turpināja dzīvot briesmīgos apstākļos un sevī 
kurināja atmaksas kāri.

BARAKAS UN MADRASAS ĒĢIPTĒ

ABDUNNĀSIRA PANARĀBISM S

Arābu pasaules spēka centrs zo. gadsimta piecdesmitajos gados bija Ēģip
te, un Ēģiptē valdīja pulkvedis Gamāls Abdunnāsirs (Gamāls Abdels Nā- 
sers). Pie varas viņš nāca 195г. gadā, kad viņa un Mohammeda Nagība 

vadībā armijas virsnieku grupa sarīkoja valsts apvērsumu un padzina 
karali Paruku. Četrus gadus pakavējies aizkulisēs, Abdunnāsirs atmeta 
kautrīgumu un ieņēma Ēģiptes Republikas prezidenta amatu. Līdz ar 

Abdunnāsira apvērsumu dzima arī mūsdienu Ēģipte.
Abdunnāsira valdīšanas laiks izcēlās ar neredzēta patriotisma un na

cionālisma uzplaukumu visupirms Ēģiptē, bet arī plašākā mērogā visu 
arābu vidū. Abdunnāsirs bija talantīgs politiķis un izcils orators, un viņa 
personība kļuva par kultu. Ēģiptes politika un arābu nacionālisma kus

tība saauga ar Abdunnāsira tēlu. Tikmēr 1947. gadā Sīrijā bija radies savs
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nacionālisma virziens — Arābu sociālistiskās atdzimšanas partija jeb 
Baas. Partija kā vienots veselums pastāvēja līdz 1 9 6 3 . gadam, kad tā izju
ka un sadalījās Irākas un Sīrijas atzaros. Sīrijā tā Asadu dinastijas vadībā 
darbojas joprojām, bet Irākā tās gals pienāca Z 0 0 3 .  gadā. Gan Abdun- 
nāsira politisko orientāciju nāsirismu, gan Baas raksturo izteikts arābu 
nacionālisma, panarābisma un mērena sociālisma (nevis komunisma) sa
jaukums. Lai gan Abdunnāsirs un Baas Sīrijā labprāt biedrojās ar PSRS, 
tās nekļuva atkarīgas. Abu ļoti tuvo politisko strāvojumu programma ie
tver centienus celt arābu kā nācijas slavu un godu, atsvabināties no bijušā 
un slēptā veidā esošā koloniālisma, izveidot vienotu arābu valsti, panākt 
saimniecisko izaugsmi un sociālo taisnīgumu. Politiskā islāma pētnieks 
Zils Kcpcls raksta: “Nacionālisti savā varā pārņēma modernās komunikā
cijas līdzekļus — laikrakstus, grāmatas, radio un televīziju — un lika tiem 
sludināt tādus no Eiropas apgaismības aizgūtus un pielāgotus ideālus kā 
brīvība un vienlīdzība. Šis tautas dzimtajā valodā īstenotais emancipācijas 
projekts ļāva nacionālistiem pagrūst malā reliģiskos līderus un dzīties pēc 
sekulārajiem mērķiem.”33 Lai nu kādas bija sekmes, tomēr nevar noliegt, 
ka tā bija modernizējoša un sekulāra politiskā programma ar mērķi pa
darīt arābu valstis diženas.

Milzīgu, saviļņojošu popularitāti Abdunnāsiram “uzdāvināja” Liel
britānija un Francija. Abdunnāsirs vēlējās iegādāties Ēģiptes armijai mo
demus ieročus un vērsās pie ASV, bet, tā kā viņš atteicās solīt, ka nekad 
tos nevērsīs pret Izraēlu, ASV nepiekrita darījumam. Abdunnāsirs gluži 
vienkārši vērsās pie PSRS, bet tad rietumvalstis dikti sadusmojās un ap
turēja finansiālo pabalstu Asuānas aizsprosta būvniecībai. Abdunnāsirs 
uz to atbildēja, ka nepakļausies imperiālistu spiedienam, un nacionali
zēja Suecas kanālu, kas piederēja Lielbritānijai un Francijai. Lielvalstis 
nosprieda, ka laiks pielikt punktu Abdunnāsira patvaļai un ambīcijām. 
Lielbritānija un Francija slepus vienojās ar Izraēlu par satriecošu plānu: 
Izraēla iebruks Ēģiptē un ieņems visu Sīnāja pussalu; tad Lielbritānija un 
Francija izteiks ultimātu abām valstīm, lai tūliņ pārtrauc karu, rēķinoties,
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ka ultimātu ignorēs; tad lielvalstis iesūtīs savu armiju, lai “aizsargātu” ka
nālu. Nosacīti viltīgā operācija sākās 1956. gada 19. oktobrī, un viss no
ritēja pēc plāna, izņemot vienu lietu, proti, konspiratores savu avantūru 
nebija saskaņojušas ar ASV, kas par šo izgājienu bija nikna. Viss beidzās 
ar to, ka iebrucējām bija jāizvācas no Ēģiptes.

Ēģiptes un Abdunnāsira uzvara sajūsmināja arābus, un viņa slava eks
plodēja — Abdunnāsirs bija arābu atbrīvotājs un aizstāvis, kas beidzot 
licis trūkties vecajiem koloniālistiem. Succas kanāla krīze gan Abdunnāsi- 
ru, gan viņa arābu nacionālisma, sociālisma un panarābisma idejas pacēla 
vēl nebijušos augstumos. Taču konfliktam bija ari citas sekas. Lielbritā
nijas centienu izgāšanās parādīja, ka impērija, kurā saule nekad nenoriet, 
pati sāk norietēt. Lauva nevis rēca, bet gan žēli ņaudēja. Nu visiem bija 
skaidrs, ka jaunais varas centrs ir Vašingtona un A SV  būs jāuzņemas “gā
dība” pār Tuvajiem Austrumiem.

Drīz pienāca arī panarābisma — idejas par vienotas arābu valsts 
izveidi — kulminācija. Atsaucoties Sīrijas piedāvājumam, 1958. gadā 
Ēģipte un Sīrijā apvienojās vienā valstī un proklamēja Apvienoto Arābu 
Republiku, kuras prezidents bija Abdunnāsirs. Togad valsts apvērsums 
notika Irākā. Sākās nopietnas pārrunas par Irākas pievienošanos, taču 
tā nenotika. Turklāt Abdunnāsirs aktīvi atbalstīja nemiernieku aktivi
tātes citās valstīs — Jemcnā, Jordānijā — cerot, ka monarhijas kritīs un 

jaunās, sekulārās, nacionālās valstis iesaistīsies viņa projektā, taču arī tas 
nenotika. Apvienotās valsts mūžs nebija ilgs, jo jau 1961. gadā Sīrijā no 
apvienības izstājās, tomēr vēl gadus desmit arābu nacionālisms saglabāja 

prestižu.
Lai gan Abdunnāsirs bija ļoti talantīgs politiķis, viņš nebija izcils 

saimniekotājs. Sabiedrība no viņa gaidīja vairāk nekā viņš spēja sniegt. 
Līdz ar to pamazām auga neapmierinātība un viņa personības grandiozā 
tēla ēnā rūga konkurējoša ideoloģija. Ēģiptē rīvējās divi ideoloģiskie vir
zieni: Abdunnāsirs valdīja pār barakām, bet Musulmaņu brālība un ar to 
saistīti radikālāki grupējumi — pār madrasām un mošejām.
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KUTBA PANISLĀM ISM S

Viens no islāmisma vadošajiem domātājiem, ideologiem un militārā dži- 
hāda iedvesmotājiem ir Saijids Kutbs. Kutba dzīves traģēdijā atbalsojās tā 
pati sadursme, kas bija krustu šķērsu cauraudusi Tuvo Austrumu reģiona 
jaundzimušās valstis. No vienas puses, Osmaņu impērijas izjukšana kop
solī ar jaundibināto nacionālo veidojumu solījumiem radīja ilūzijas par 
utopisku nākotni, kurā visdažādākajos veidos atpalikusī arābu sabiedrība 
galopā auļos uz sckulārisma, industrializācijas un brīvā tirgus leknajām 
ganībām. Taču, no otras puses, šī “atpalikusī” sabiedrība bija grandiozas 
kultūras un reliģijas mantiniece. Gan Kutbs, gan Ēģiptes, gan plašākā 
mērogā arī visa reģiona sabiedrība šaustījās starp jaunās pasaules kārdinā
jumiem — starp imperiālās Eiropas varas spozmes aicinājumu, industriā
lisma un kapitālisma plaša patēriņa preču kalniem, amerikāniskās masu 
kultūras vieglprātīgo lētumu, no vienas puses, un, no otras — agrārās is- 
lāmiskās kopienas tradicionālajām vērtībām, kas ilgstoši bija pastāvējušas 
puslīdz netraucētas un bija pamatīgi ieaudušās Kutba laika sabiedriskās 
dzīves audeklā.

Kutbu varētu uzskatīt par vienu no galvenajiem politiskā islāma ideo
logiem un filosofiem. Saņēmis rietumniecisku izglītību, Kutbs lielu dzī

ves daļu kalpoja Ēģiptes ierēdniecībā, bet plašāku atpazīstamību ieguva ar 
pastāvošo iekārtu kritizējošām publikācijām. Pirmais pagrieziena punkts 

viņa dzīvē notika 1948.-1950. gadā, kad viņš devās uz ASV, Kolorado, 
kur studēja maģistrantūrā. Taču pretēji gaidītajam viņš nekrita Rietu
mu kapitālisma un liberālisma labumu valgos. Amerikas pieredze Kutbu 

radikāli mainīja. Viņš vīlās visā rietumnieciskajā un nosliecās viennozī
mīgi par labu islāmam. Kutbaprāt, Amerika bija ieslīgusi pilnīgā morālā 
dekadencē — amerikāņus interesēja tikai materiālie labumi un seksuālā 
izlaidība, viņu māksla bija primitīva un uzvedība dzīvnieciska. “ Un viņi 
dejoja gramofona skaņas pavadījumā, un deju zāli piepildīja pēdu piesi

tieni, kārdinošas kājas, rokas apvijušās ap vidukļiem, lūpas piespiedušās



NAIDA TRĪSSTŪRIS -  IZRAĒLA, ĒĢIPTE UN SAODA ARĀBIJA 59

pie lūpām, un krūtis piekļāvušās pie krūtīm. Gaisotne bija iekāres pilna,” 
ceļojuma piezīmēs viņš atminas kādu saviesīgu pasākumu.34

Atgriezies no ASV, Kutbs vīlās arī Ēģiptē. Ēģiptes karalis Faruks, 
valdot britu pavadā, vairāk rūpējās par greznām dzīrēm. Ēģiptes m o
dernizācija noritēja slikti, un tātad, secināja Kutbs, nedz rietumnieciskā 
modernitāte, nedz kapitālisms, nacionālisms vai sociālisms nebija pie
ņemami. Labākā alternatīva bija tolaik jau aizliegtā, bet tāpat pastāvošā 
Musulmaņu brālība, kas uzturēja tādu kā paralēlo valsti — pašorganizēja 
sabiedriskos pakalpojumus un islāmiski iekrāsotu izglītību. Piecdesmito 
gadu sākumā viņš pievienojās Brālībai un kļuva par tās aktīvu publicis
tu. Kā jau iepriekš rakstīts, Musulmaņu brālība Abdunnāsira apvērsumu 
sākumā uztvēra labvēlīgi, tomēr attiecības ātri vien pasliktinājās, līdz 
'954- gadā pilnīgi sabruka. Varas iestādes tvarstīja atentāta rīkotājus, un 
to nežēlastībā krita arī Kutbs, viņu ieslodzīja un spīdzināja. Tas bija otrais 
pagrieziena punkts Kutba dzīvē.

Šausminošā spīdzināšana cietumā vēlāk kļuva par leģendām apvītu 
stāstu, taču skaidrs ir tas, ka tā patiešām mainīja Kutbu. Viņš zaudēja pē
dējās tolerances jūtas pret Abdunnāsira nacionālismu un tā līdzskrējējiem. 
Kutbs sprieda, ka viņa spīdzinātāji, kalpojot Abdunnāsiram, ir atteikušies 
no Dieva un tātad vairāk nav uzskatāmi par musulmaņiem. Līdz ar to viņi 
jāizslēdz no islāmticīgo kopienas — ummas.

Takftrs — ekskomunikācija jeb izraidīšana no ticīgo kopienas ir ār
kārtīgi nopietns solis ar dramatiskām sekām, jo izraidītajiem tiek atņem
ta jebkāda tiesiskā aizsardzība, tādējādi viņi faktiski tiek pakļauti nāves 
briesmām. Tāpēc reliģiskās autoritātes vienmēr ir prasījušas spēcīgus 
argumentus un nepārprotamas liecības par izraidāmo noziegumiem. 
Kutbs savu nostāju par šo ārkārtīgi svarīgo aspektu tā ari nekad līdz ga
lam neizskaidroja. Kā raksta islāmisma pētnieks Zils Kepels, tas radīja 
brīvu vietu vismaz trim dažādām interpretācijām. Radikālāk noskaņotie 
islāmisti apgalvoja, ka bezdievība kā tāda sērga ir izplatījusies pa visu pa
sauli visos sabiedrības slāņos. Mērenāk noskaņotie teica, ka izraidīšana
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attiecas tikai uz augstākajiem varas ešeloniem. Savukārt vairākums, ko 
pārstāv Musulmaņu brālība, uzskatīja, ka Kutbs domājis alegoriski, bet 
sabiedrības šķelšanās saprotama garīgi, nevis materiāli. Lai pārvarētu 
bezdievības laikmetu, brāļu uzdevums ir nevis tiesāt, bet gan sludināt.35

Gandrīz visu atlikušo dzīvi pavadot cietumā, Kutbs sarakstīja di
vas grāmatas — Korāna komentārus trīsdesmit sējumos “Korāna ēnā” 
(pabeigti 1965. gadā) un reliģiski politisko manifestu “Ccļaposmi” 
(1964. g.).36 Kutbs rakstīja vienkārši un skaidri, lai plašas masas spētu 
viņa vēstījumu saprast, un masas patiešām viņā ieklausījās. Kutbs savos 
darbos runāja par islāma vadošo lomu sabiedrības atjaunotnē. Viņš bija 
pārliecināts, ka tikai pakļaušanās islāma likumiem var kaut ko vēl glābt.

Viens no ievērojamākajiem Kutba priekšgājējiem un iedvesmotājiem 
bija pakistāniešu žurnālists, filosofs un garīdznieks, maulānā Abūlaalā 
Maudūdī, kurš izstrādāja idejas, kā islāmismam piemēroties sava laika — 
zo. gadsimta — prasībām. Maudūdī dzīvoja un strādāja Pakistānā un sa
vus darbus, arī grāmatu “Džihāds islāmā”, publicēja urdu valodā. Līdzīgi 
kā Hasans al Bannā un vēlāk Kutbs, Maudūdī iestājās pret nacionālismu 
un uzskatīja, ka Pakistānas valsts pamatā jābūt islāma teoloģijai. Viņa 
svarīgākā tēze bija uzskats, ka valsts vienīgais suverēns ir Dievs (hākimijas 
princips). Līdz ar to visi cilvēku mēģinājumi uzurpēt varu ir neislāmiski 
un tātad nepieļaujami. Viņš uzstāja, ka islāms un politika savā būtībā ir 
neatdalāmi viens no otra.3

Maudūdī jau zo. gadsimta sākumā uzrunā “Džihāds islāmā” pauda re
volucionāri iekrāsotas idejas. Lai gan viņš krasi iestājās pret marksisma un 
sociālisma idejām, viņa vēstījuma maniere ir tām visnotaļ līdzīga. Runājot 
islāmiskā valodā, Maudūdī aicināja uz vispasaules revolūciju, kas atšķirībā 
no ateistiskā marksisma nesīs reliģiskajās dogmās pamatotu sociālo un 
ekonomisko taisnīgumu.

Viņš uzstāja, ka maldīga džihāda izpratne Rietumos izriet no diviem 
aizspriedumiem, proti, ka islāms ir parasta reliģija un ka musulmaņi ir 
nācija. Paskaidrojis, ka islāms patiesībā ir nevis tikai “uzskatu un ritu
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sistēma”, bet gan “revolucionāra ideoloģija un programma, kas tiecas 
izmainīt sabiedrisko kārtību visā pasaulē”, Maudūdī definē: “Džihāds 
nozīmē šo revolucionāro cīņu.”38 Musulmaņu īstenticīgo kopienas re
volucionārajiem pūliņiem būtu jānoved pie fundamentālas sociālās un 
politiskās kārtības nomaiņas visā pasaulē, jo, Maudūdī vārdiem, “Islāms 
vēlas iznīcināt ikvienu valstisko veidojumu un valdību, kas pretojas islāma 
ideoloģijai un programmai, neatkarīgi no tās atrašanās vietas un valsts vai 
nācijas, kas to pārvalda.”39

Kutbs turpināja un izvērsa Maudūdī idejas. Viņa oriģinālākā un ie
tekmīgākā tēze ir pārliecība, ka mūsdienās islāma pasaule ir atgriezusies 
džahīlijā — garīgajā stāvoklī pirms islāma rašanās, tātad islāms ir jāievieš 
no jauna. Gluži kā senatnē, kad arābi pielūdza akmenī kaltus elkus, tagad 
tic pielūdz citas viltus dievības — Abdunnāsiru, valsti, partiju, sociālismu 
u.tml. Visu nelaimju cēlonis, domāja kutbisti, ir tas, ka cilvēki ir aizstājuši 
Dieva likumus ar cilvēku likumiem.

Kutba teoloģisko un politoloģisko pārdomu centrā bija jautājums par 
islāma vietu modernajā sabiedrībā. Viņš rakstīja, ka viens no sava laika 
islāmticīgo pasaules nelaimju cēloņiem ir eiropeisko vērtību uztiepšana 
islāmiskajai kultūrai. Savukārt šīs vērtības ir atvasināmas no islāmā at
zīta pravieša Jēzus maldīgas interpretācijas. Kristīgā teoloģija, izdabājot 
Romas cēzariem, veica “šizofrēnisku” nošķīrumu starp Cēzara* un Dieva 
valstību, kuras no islāma skatpunkta nav un nevar būt šķirtas. Kristīgās 
Eiropas viedo vīru centieni it visu nodalīt — sakrālo un profāno, valsti 
un reliģiju, prātu un dvēseli — ir tikai pastiprinājušies un tādējādi radījuši 
savdabīgu situāciju. No vienas puses, materiālās un garīgās realitātes no
šķiršana ļāva Rietumiem uzplaukt saimnieciski un militāri, bet vienlaikus

* Tā ir atsauce uz diezgan pretrunīgi vērtēto un interpretēto jautājumu par kris
tīgās baznīcas, kopienas un laicīgās varas attiecībām. Strīdu centrā ir fragments 
no Mateja evaņģēlija, kurā Jēzus saka: “Dodiet cēzaram, kas cēzaram pieder, un 
Dievam, kas Dievam pieder.” (Mateja 2.1:11) Savukārt Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka 
Poncijam Pilātam: “Mana valstība nav no šīs pasaules.” (Jāņa 18:36)
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Gamals Abdunnāsirs (I960, g.)

tas ir ari Eiropas garīgās krīzes cēlonis. Kutbs alka sagraut šo duālistisko 
pasaules ainu, atsvabināties no Eiropas apgaismības un modernitātes 
filosofiskā mantojuma, lai atgrieztos pie islāma nepiesārņotās sākotnes, 
kurā Dieva vienotība un veselums netika apšaubīti, jo tas principā nebūtu 
iespējams. Proti, Kutbs bija pārliecināts, ka savā būtībā islāms nevar būt 
sekulārs. Diemžēl — Kutbs domāja — musulmaņi, koķetējot ar Rietu
miem, to ir aizmirsuši, un tieši tas ir viņu nespēka cēlonis.

Nemitīgi uzsverot Dieva suverenitātes principa jeb hākimijas no
zīmīgumu, Kutbs nepagurstoši argumentēja, ka vislielākā problēma ir 

“šizofrēniskais” sekulārisms, ar ko “krustneši un cionisti” vēlas sagraut 
musulmaņu kopienu, kas jau ir inficējusies ar tādām kaitēm kā indivi
duālisms, demokrātija, materiālisms, visa veida seksuālās savdabības utt. 
Tomēr pats būtiskākais ir jautājums par reliģiju. Līdzīgi kā pēc trīsdesmit 
gadiem rakstīja Semjucls Hantingtons, Kutbs brīdināja, ka konflikta pa
matproblēma ir reliģiju sadursme. Krustneši un cionisti kā tādi velni vēlas
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iznicināt islāmu. Taču karš nav materiāla ciņa par teritorijām. Tas ir — un 
tā ir attapīga tēze — visupirms garīgs un tiesisks. Rietumu sekulāristi grib 
islāmu padarīt par “hobiju”, ar ko nodarbojas klusumā, privāti, prom no 
publikas acīm. Bet, Kutbs saka, islāms ir publisks un politisks. Islāms ir 
totāls, tas ir visaptverošs no privātās sfēras līdz publiskajai dzīvei. Tātad 
daļējs islāms nav iespējams. Ir tikai pilnīgs islāms vai arī nekas.

Kutba piedāvātais risinājums ir atgriešanās pie ortodoksāla islāma 
kā visu lietu kārtības pamata. Tikai tad musulmaņi atgūs zaudēto godu 
un vietu zem saules. Tiekties uz šo mērķi ir visu musulmaņu pienākums. 
Tomēr galvenais darbs būs jāuzņemas “avangardam” — īsteni ticīgajai 
un politiski aktīvajai elitei, kuras cīņa ir džihāds. Kutba interpretācijā 
džihāds nav tikai iekšēja garīgā izaugsme u.tml. Viņš argumentēja, ka dži
hāds nebūt nav aizstāvība no ienaidniekiem, un, pat ja tā būtu, vajadzētu 
pārskatīt jēdzienu “aizstāvība”. Kutbs pavisam pamatoti norādīja, ka stin
gri teoloģiskā nozīmē islāmu nevar reducēt uz kādu konkrētu teritoriju
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vai tautu (atšķirībā no, piemēram, jūdaisma). Tātad islāms ir universāls 
un tam Dieva dēļ ir jāizplatās pa visu pasauli. Atšķirībā no Abdunnāsira 
panarābisma kā etnisko arābu apvienības panislāmiskā koncepcija nozī
mē nevis konkrētas zemes, bet gan islāma reliģijas aizstāvēšanu. Savukārt, 
kad vienudien tas būtu sekmīgi aizstāvēts, tad būtu jādodas uz citām ze
mēm “atbrīvot” ļaudis no maldiem un ieviest Dieva valdīšanu. Tādējādi, 
ja nu kāds ateists vai kristietis iedomātos, ka džihādists pret viņu vēršas 
ar agresiju, tad īstenībā tā būtu šā nelaimīgā cilvēka “aizstāvēšana” no 
paša maldiem. Kutbs bija līdz sirds dziļumiem pārliecināts, ka šariats ir 
visu panākumu atslēga. Šariats, viņaprāt, bija brīvība, atsvabināšanās no 
cilvēku likumiem, jo Dieva likumi nav spaidi. Islāmiska valsts, kurā valda 
šariats, bija Kutba grandiozais, utopiskais projekts.40

Kutba dzīve beidzās karātavās 1966. gada 2.9. augustā. Neilgi pirms 
nāvessoda izpildīšanas Abdunnāsirs atskārta, ka miris Kutbs, iespējams, 
būs bīstamāks nekā dzīvs. Abdunnāsira pārstāvji izteica piedāvājumu, ka, 

ja Kutbs lūgtu, Abdunnāsirs viņu apžēlotu. Taču Kutbs atteicās. Gluži kā 
Sokrats atteica Kritonam bēgšanu, ari Kutbs paskaidroja, ka pēc visiem 
šiem gadiem un vārdiem viņš nedrīkst pēdējā mirklī padoties. Turklāt 
miris viņš būs tikai spēcīgāks — viņš kļūs par mocekli, kura teiktajā ie
klausīsies.41

Kutba vārdos ieklausījās patiešām daudzi, arī nākamie teroristisko 
organizāciju vadītāji un biedri. Kutba idejas par džahīliju un ekskomu
nikāciju jeb takfiru atstāja paliekošu iespaidu uz radikāli noskaņoto islā- 
mistu aprindām. Ideja, ka musulmaņu sabiedrība patiesībā ir neislāmiska 
un tātad grēcīga, ka atmoda jāveic šaurai elitei jeb avangardam, ka islāms 
nav savietojams ar sekulāro nacionālismu — šīs un citas idejas pavēra 
ceļu terorismam, ko īsteno gan A l Kāida, gan Islāma valsts, gan daudzas 
citas islāma teroristu organizācijas. Tieši Kutbu var uzskatīt par modernā 

islāmiskā terorisma pirmo un galveno ideologu.
Vienlaikus Kutba teoloģiskie pārspriedumi parāda kādu nedaudz 

“aizvainojošu” problēmu. Pols Bērmans trīs dienas pēc Irākas kara sā-
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kūma publikācijā par Kurba dzīvi un idejām rakstīja, ka viņš bija “dziļš” 
filosofs, kas runāja par ļoti nopietnām, filosofiskām dzīves problēmām. 
Savukārt Rietumu atbilde uz to ir bijusi tukšas runas par “unilaterālismu, 
multilaterālismu, ieroču inspektoriem, piespiešanu un nepiespiešanu”. 

“Tā nav atbilde teroristiem,” raksta Bērmans: “Teroristi runā neprātīgi 
par dziļiem tematiem. Terorisma apkarošanas speciālistiem vajadzētu 
runāt saprātīgi par tikpat dziļiem tematiem.”42 Var tikai piekrist Bērma- 
na viedoklim, ka tas būtu filosofu un reliģisko līderu uzdevums. Tomēr 
šķiet, ka tiem atšķirībā no karadarbības sludinātājiem rakstāmtinte ir 
izkaltusi. Šajā ziņā Kutbam varētu būt taisnība. Rietumi nudien ir arvien 
vairāk aizrāvušies ar tīksmināšanos par savu tehnoloģisko varēšanu, mo
rālo pārdrošību un šķietami neizsmeļamo labklājību, savukārt Hlosofijai, 
īpaši sociālajai filosofijai, 10. gadsimta beigās un zi. gadsimta sākumā tā 
īsti nav ko teikt.*

KARŠ

Arābu valstu vidū aptuvena vienprātība valdīja vienīgi par to, ka Izraēlas 
eksistence nav pieņemama. Viss pārējais bija strīdus priekšmets. Sīrija

* Daudzkārt slavētā Džovannas Boradori grāmata “Filosofīja terorisma laikos”, 
kas veltīta n. septembra terorakta iztirzājumam, ir spilgts piemērs. Grāmatā 
intervēti divi sava laika izcilākie filosofi — Jirgens Hābermāss un Zaks Deridā, 
taču gan viens, gan otrs stāstījumu drīzāk velta savu filosofisko teoriju kārtējam 
izklāstam. Hābermāss nepaguris runā par “komunikatīvo racionalitāti”, teroris
mu apraksta kā “komunikatīvu pataloģiju” un risinājumu meklē “savstarpējas 
uzticēšanās atjaunošanā”. Savukārt Deridā saistībā ar terorismu runā par “auto- 
iinūniem traucējumiem, kas apdraud pārstāvniecisko demokrātiju”. Lai gan abu 
kungu filosofiskās idejas neapšaubāmi ir ļoti augstu vērtējamas, tomēr attiecībā 
uz islāma teroristisko organizāciju ideju, mērķu un jēgas iztirzāšanu ne viens, 
ne otrs nav kompetents izteikties. Skat.: Borradori, Giovanna. Philosophy in a 
Time of'Terror: Dialogues with Jurgen Habermas andJacques Derrida.
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pievienojās Abdunnāsira panarābiskajam projektam, bet jau pēc trim 
gadiem no arābu savienotajām valstīm izstājās. Irākas valdība plānoja 
pievienoties, bet nespēja ar Abdunnāsiru vienoties, kam tad būs galve
nā loma. Saūda Arābija piekrita, ka uz zemes virsas nav vietas Izraēlai, 
bet vienlaikus bažījās par Abdunnāsira sekulāro nacionālistu tīkoju- 
miem. Turklāt ne bez pamata. Abdunnāsirs bija iesaistījies karadarbībā 
Jemenā, kur atbalstīja sekulāristus, bet Saūdu karaļnams — pastāvošo 
varu vietējā monarha personā. Abdunnāsirs vēlējās jaunu kārtību, bet 
Saūdi — veco. Daudzi Abdunnāsira iztrenkātic musulmaņu brāli bija 
patvērušies Saūda Arābijā, kur saņēma dāsnu finansiālo atbalstu. Tur
klāt Saūda Arābija atbalstīja islāmistus arī ārpus savas zemes, piemēram, 
Kutbu Ēģiptē.

Pretrunas valdīja arī attiecībā uz lielajiem “sponsoriem”. Islāmis- 
ki tendēto arābu valstu un Izraēlas patrons bija ASV, bet sekulāro 
nacionālistu — PSRS. Uz šo jezgu ar milzu bažām raudzījās Izraēla, 

kas labi saprata, ka tās kaimiņi mierā neliksies. Nāsiristi un islāmisti 
cerēja vienudien iznīcināt viens otru, bet pirms tam labprāt paspētu 
iznīdēt ebreju valsti. Savukārt Izraēla un Saūda Arābija varēja vieno
ties, ka A SV  ir labi partneri, bet PSR S līdzskrējēji ir tikai slogs pa
saulei, tāpēc Abdunnāsiram būtu jāpazūd. Protams, no kāda neitrāla 
skatpunkta Abdunnāsirs varēja šķist simpātisks, taču viņam piemita 
kāda nelaime — viņš bija pārāk kreiss, tā teikt, pat nedaudz iesarkans, 
savukārt A SV  pastāvēja uzskats “labāk beigts nekā sarkans". Sekas bija 

divpusējas. No vienas puses, rietumvalstis pievēra acis uz Abdunnāsira 
sāncensi Saūda Arābiju, lai tikai ieriebtu Padomju Savienībai. No otras 
puses, bēgot no sekulārajām arābu pasaules valstīm, Saūda Arābijā ie
radās daudz radikāli noskaņotu ticīgo, piemēram, Musulmaņu brālības 
biedri. Vienlaikus Saūda Arābija, sajutusi apdraudējumu, pastiprināja 
centienus izplatīt ticības vēsti. Lai nu kā, nesaskaņu bija vairāk nekā 
saskaņas, un tas nevarēja ilgāk turpināties. Starpvalstu spriedze un līdz 
ar to arī kara retorika tikai pieauga.
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NACIONĀLISMA GALS SEŠAS DIENAS

Abdunnāsira arābu nacionālisma augstākais punkts bija 20. gadsimta seš
desmitie gadi. Tolaik teju ikviens arābs vēl ticēja, ka, spītējot daudzām 
saimnieciskām neveiksmēm, enerģiskais, lieliskais, gandrīz vai maģiskais 
Abdunnāsirs pats uz saviem pleciem pacels arābu tautu un aiznesīs to uz 
laimes laikiem. Tomēr šai fantāzijai bija lemts sabrukt sešu dienu vai, vēl 
precīzāk, 131 stundu laikā.

Abdunnāsira noriets sākās 1967. gada 5. jūnijā pulksten 7.45 pēc Tc- 
lavivas laika, kad Izraēlas gaisa spēki sāka uzbrukuma operāciju. Gaisā 
pacēlās gandrīz 200 iznīcinātāju un bumbvedēju, kas pāri Vidusjūrai, li
dojot zem radaru uztvertspējas, devās uz Ēģipti un tur šokējošā ātrumā 
un apmērā sagrāva lidlaukos uz zemes stāvošos Ēģiptes gaisa spēkus. Tās 
pašas dienas vakarā līdzīgu likteni piedzīvoja arī salīdzinoši daudz mazā
kie Sīrijas gaisa spēki. Līdz ar Izraēlas viennozīmīgām sekmēm turpmāko 

dienu scenārijs lielā mērā bija izšķirts. Izraēlas armija, pilnīgi kontrolējot 
gaisa telpu, turpināja militāro ofensīvu. Tā noslēdzās sestajā dienā, 10. jū
nijā, ar pilnīgu, galēju un nepārprotamu Izraēlas uzvaru un apvienoto 
arābu spēku sakāvi.

Kad karš ir beidzies, tā iemesli kļūst mazāk svarīgi. Izraēlas iebru
kumu noteikti sekmēja Abdunnāsira u.c. arābu valstu agresīvā retorika 
un Izraēlas visnotaļ pamatotā paranoja, bet formālais iegansts bija A b
dunnāsira rīkojums liegt tai piekļuvi Tirānas šaurumam. Savukārt kara 
sekas bija graujošas. Vēsturnieks, publicists un intelektuālis Tonijs Džads 

raksta: “ Izraēlas uzvaras mērogs bija kaut kas nepieredzēts, un pagāja 
kāds brīdis, līdz visas iesaistītās puses to pilnā mērā novērtēja. Ēģipte 
vien bija zaudējusi, iespējams, pat piecpadsmit tūkstošus kareivju un as
toņdesmit divus procentus savas militārās tehnikas. Divsimt līdz trīssimt 

tūkstoši Gazas un Rietumkrasta arābu devās bēgļu gaitās; daudzi no vi
ņiem bēgļi bija jau no 1948. gada. Izraēla tagad kontrolēja teritoriju, kas 
bija četrarpus reižu lielāka nekā pirms kara un sniedzās no Jordānas līdz
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Suecas kanālam, no Libānas kalnāja līdz Sarkanajai jūrai. [..] Un būtisks 
šā kara rezultāts — no Izraēlas skatpunkta, neapšaubāmi, pats būtiskā
kais — bija tāds, ka neviens pieskaitāms un atbildīgs arābu politiķis vairs 
nekad visā nopietnībā neapsvērs ebreju valsts iznīcināšanu ar militāriem 
līdzekļiem.”43

Kamēr Izraēla dzīroja, Ēģipte sēroja. Arābi nu varēja izdarīt secinā
jumus, un tic bija bargi. Lai gan neviena abstrakta ideja nevar būt tieši 
atbildīga par konkrētu militāristu vai politiķu neprasmi, gadījumos, kad 
šīs idejas ir pārtapušas par masveida kustības ideoloģiju, tās kļūst līdzat
bildīgas. Ēģiptes u.c. arābu valstu iedzīvotāji, kas agrāk no sirds ticēja 
nāsirisma solījumiem, ne tikai sašuta par konkrētiem notikumiem, bet arī 
vīlās visā sekulārā un nacionālistiskā panarābisma projektā. Jāņem vērā, 
ka arābu pasaulē nāsiriskā politika lielā mērā tika asociēta ar Abdunnāsira 
personību. Viņš — šis harismātiskais un izcilais līderis — pats kā perso
na iemiesoja savu politisko vīziju. Lai gan varētu būt Abdunnāsirs bez 
nāsirisma, ātri tapa skaidrs, ka bez Abdunnāsira nevar būt nāsirisms. M i
litarizētās un autoritatīvās Ēģiptes apdullinošā sagrāve nieka sešu dienu 
laikā diskreditēja visu nacionālisma projektu un aizsāka arābu pasaules 
ideoloģisko pārorientāciju. Reliģiozās aprindas ar Saūda Arābiju priekš
galā varēja pamācoši teikt: lūk, lūk, tas viss jums sods par zaimošanu.

Abdunnāsira un nāsirisma agonija vēl kādu laiku turpinājās. Uzreiz 
pēc Sešu dienu kara un ugunspārtraukšanas sākās t.s. Novājināšanas karš, 

kas izpaudās kā savstarpējas apšaudes, specvicnību sirojumi u.tml. salīdzi
noši sīkas kauju epizodes. Mācījies no Sešu dienu kara kļūdām, 1970. gada 

janvārī Abdunnāsirs slepus devās uz Maskavu, lai izdiedelētu pretgaisa 
aizsardzības sistēmas, un pēc nelielas stīvēšanās tās arī dabūja. Līdz gada 
beigām Ēģiptē kopā ar Padomju tehniskā atbalsta personālu ieradās to
laik modernākās Padomju pretgaisa raķešsistēmas. Novājināšanas karš 
beidzās 1970. gada 7. augustā ar vienošanos, ka turpmāk abas puses at
turēsies no centieniem mainīt pastāvošo situāciju, taču Ēģipte tūliņ pat 
sāka robežas tuvumā izvietot minētās raķešsistēmas. Abdunnāsirs nomira
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1970. gada z8. septembrī no sirdstriekas jeb, kā dažkārt teica, no skumjām. 
Viņa bēres kļuva par grandiozu notikumu. Kairas ielās pavadīt Abdunnā- 
siru pēdējā gaitā izgāja aptuveni pieci miljoni sērotāju, un arābu pasaulē 
patiešām valdīja neprātīgas skumjas. Abdunnāsirs bija iemiesojis cerības 
uz dižāku nākotni, bet nu līdz ar viņa aiziešanu nākotnei bija jāpienāk 
pašai saviem spēkiem.

Abdunnāsira nāve turpināja nacionālisma, sekulārisma, sociālisma, 
panarābisma u.c. nāsirisko ideju norietu. Jauno laiku politiķi neapšaubīja, 

ka Abdunnāsirs bija dižens, bet piekrita, ka jāmeklē labāks ceļš. Jaunais 
Ēģiptes prezidents Anvars as Sadāts meklēja risinājumus konfliktam ar 
Izraēlu un pat izteica varbūtību, ka gadījumā, ja Izraēla pilnīgi izvāktos 
no okupētajām teritorijām, Ēģipte varētu atzīt Izraēlas tiesības uz ek
sistenci, tomēr Izraēla Goldas Meiras vadībā izturējās noraidoši. Izraēla 
bija spēka pozīcijās. Tonijs Džads raksta: “ 1967. gada dižā uzvara bija 
spēcinoša injekcija cionismam, un jo sevišķi no Amerikas uz ebreju valsti 
pulkiem vien devās vesela jaunu, jūsmīgu imigrantu paaudze, taču šie 
jaunie cionisti atveda līdzi nevis vecos sociālistu traktātus par savdabību, 
atpestīšanu un kopus dzīvi, bet drīzāk Bībeli un karti. Viņiem tas, ka Izra
ēla sagadīšanās pēc bija ieņēmusi Jūdeju un Samariju, nebija problēma: tā 
bija risinājums. Viņu reliģiozās un urrāpatriotiskās acis Izraēlas vēsturisko 
ienaidnieku sakāvi redzēja nevis kā stāsta beigas, bet gan kā sākumu.”44

ISLĀM ISM A REVANŠS

Nespēja un nevēlēšanās atrisināt konfliktu nenovēršami noveda pie jauna 
kara, kas sākās 1973. gada 6. oktobrī. Jom kipur jeb Ramadāna, jeb vien
kārši Oktobra karš sākās ar strauju un negaidītu apvienoto Ēģiptes un 
Sīrijas bruņoto spēku iebrukumu Izraēlas okupētajā Sīnāja pussalā un 
Golānas augstienēs. Šoreiz arābu armijas bija krietni labāk sagatavojušās. 
Pirms kara sākuma Sadāts bija saskaņojis rīcību gan diplomātiskajā, gan 
militārajā jomā. Viņš sprieda, ka, lai sagrautu Izraēlas neuzvaramības
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mītu, nepieciešams vien izkustināt frontes līniju. Tāpēc bija jārīkojas 
saskaņoti, strauji un asi. Līdzīgi kā Izraēla iepriekšējā karā, tagad arābu 
spēki pirmie sāka masveida artilērijas un gaisa spēku uzbrukumu Izraēlas 
pozīcijām otrpus Suecas kanālam un Golānas augstienēs.

Arābu spēku plāns izdevās, un sākotnēji tiem patiešām bija vērā ņe
mami panākumi. Ēģiptiešu armijai, Padomju pretgaisa aizsardzības sis
tēmu pasargātai, izdevās caursist Izraēlas aizsargpozīcijas un ietiekties 
Sīnāja pussalā aptuveni i$ kilometru garumā. Pirmajā dienā panākumus 
guva pat Sīrijas karaspēks, tomēr tā virzība ātri apsīka. Redzot Sīrijas 
spēku neveiksmes ziemeļos, Sadāts pieprasīja turpināt Ēģiptes ofensīvu, 
kas vairs nevarēja būt tik pārliecinoša, jo izietu ārpus zonas, ko piesedza 
pretgaisa ieroči. Ēģiptes armija uzbrukumu turpināja, bet arī tas drīz ap- 

rimās un Izraēla sāka pretuzbrukumu.
Izraēlas militārās pozīcijas un izredzes kara sākumā patiešām bija 

ļoti apdraudētas. Lai glābtu savu sabiedroto, A SV  gandrīz nekavējo
ties uzsāka Izraēlas apgādi un līdz ar iz. oktobri, īstenojot operāciju 
Nickel Grass, sāka vērienīgas bruņojuma piegādes (savukārt Sīriju un 
Ēģipti apgādāja PSRS). Tas palīdzēja Izraēlai atgūties un mainīt kara 
gaitu — 14. oktobri Izraēlas armija bija jau tikai 40 kilometru attālumā 
no Damaskas, bet Ēģiptē tā grasījās šķērsot kanālu. Jau atkal šķita, ka 
arābu armijām gals un pazemojums klāt. Tomēr notika pavērsiens. Jau 

pirms kara Sadāts bija vienojies ar Šauda Arābijas karali Faisalu, ka va
rētu izspēlēt “naftas kārti”, un tieši tas arī notika. Saūda Arābija, Irāna, 

Irāka, Abū Dabī, Kuveita un Katara 16. oktobrī vienpusēji paaugstināja 
naftas cenu, bet nākamajā dienā Naftas eksportētāju valstu organizācijas 
(OPEC) dalībvalstis vienojās, ka naftu var izmantot kā līdzekli, ar ko 
ietekmēt Rietumus. Pēc divām dienām A SV  prezidents Ričards Niksons 
gatavojās piešķirt ārkārtas palīdzību Izraēlai vairāk nekā divu miljardu 

dolāru apmērā. Uz to nekavējoties reaģēja arābu naftas ieguvējvalstis, 
izsludinot naftas tirdzniecības embargo pret tām valstīm, kas atbalsta 
Izraēlu. Efekts bija tūlītējs un spēcīgs. Rietumos — A SV  un Eiropā —
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strauji pieauga degvielas cenas, un pēc tās bija jāstāv garumgarās rindās. 
Varenajiem Rietumiem tas bija šokējošs trieciens. Izraēlas ambīcijas tika 
apvaldītas, un pēc nedēļas karš beidzās.

Viena lieta ir militārā un politiskā vēsture, kas fiksē kauju datumus, 
vietas, kritušo skaitu, politiķu lēmumus u.tml., bet pavisam cita lieta ir 
ideju vēsture. Oktobra kara notikumi, protams, bija interesanti no militā
rā skatpunkta, taču šā kara sekas visspēcīgāk izpaudās ideoloģiskajā sfērā. 
Atšķirībā no Sešu dienu kara, ko īstenoja Abdunnāsirs un nāsiristi, Ok
tobra karam bija panākumi. Arābu armiju militārās sekmes būtu grūti no
saukt par uzvaru, taču tieši to redzēja arābu sabiedrība. Lai nu kā, tomēr 
jāatzīst — arābiem bija izdevies parādīt, ka, lai gan Izraēla neapšaubāmi ir 
ārkārtīgi spēcīga, to nesargā burvestības un tā ir vismaz ievainojama. Jau 
tas vien tika uzskatīts par milzīgu sasniegumu. Radās jautājums: kāpēc 
vienā gadījumā arābi piedzīvoja apkaunojumu, bet citā — uzvaru (ja to 
var saukt par “uzvaru”) ? Uz to savu atbildi jau bija sagatavojušas islāmistu 

aprindas: “Sešu dienu karu jūs zaudējāt, jo bijāt aizmirsuši Dievu. Tagad 
jūs to atcerējāties un uzreiz guvāt panākumus. Tikai sakritība? Diez vai...” 
Turklāt milzīgu artavu kara iznākumā sniedza “Dieva dāvana” — nafta, 
ko kontrolēja visreliģiozākā valsts no visām: Saūda Arābija. Zils Kepels 
raksta: “Konservatīvie saūdi 1967. gadu dēvēja par Dieva soda izpausmi, 
kas pienācās par reliģijas aizmiršanu. Šo karu, kurā kareivji, ejot kaujā, 
sauca “Zeme! Jūra! Gaiss!” viņi pretstatīja 1973. gada cīņām, kad daži 
kareivji sauca “Allāhu akbarT un guva krietni lielākus panākumus.”'15 
Tas bija jau kārtējais, ja ne iznīcinošais trieciens arābu nacionālisma un 
sekulārisma kustībai, kuru arvien aktīvāk aizstāja islāmiskā domāšana. 

Panarābismu nomainīja panislāmisms. Ja reiz Dieva godināšana sagādāja 
panākumus, tad bija vērts atgriezties pie ticības. Turklāt daži domāja, ka 
vēl dedzīgāka ticība sniegs vēl lielākus panākumus.

Ēģiptes, Saūda Arābijas un Izraēlas attiecības, lai gan ir normalizē
jušās, tā arī nav kļuvušas vienkāršas. Kopš Oktobra kara Sadāta vadībā 
Ēģipte arvien vairāk pieslējās A SV  un 1979. gadā pat parakstīja miera lī
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gumu ar Izraēlu. Par to Sadāts samaksāja ar savu dzīvību — 1981. gadā at
entātā viņu nošāva islāmistu radikāļi. Varu valstī pārņēma viceprezidents 
Hosnī Mubāraks, kurš to saglabāja līdz pat 2.011. gadam. Saūda Arābija 
ne tikai pārdzīvoja sekulārā nacionālisma un sociālisma uzplūdus, bet 
pat nostiprinājās. Kopš Oktobra kara tā pamazām ieguva arvien lielāku 
un lielāku lomu starptautiskajā apritē. Taču Saūda Arābijas nozīme bija 
specifiska, tā no vienas puses iekļāvās rietumnieciskajā politikas un eko
nomikas diskursā, bet, no otras, aizmuguriski ieguldīja milzīgus līdzekļus 
pretrietumnieciski noskaņotā vahābisma izplatīšanā, tādējādi sekmējot 
fundamentālisma un radikālisma rašanos. Visas trīs — Ēģipte, Izraēla un 
Saūda Arābija — bija iestūrējušas Pax Americana miera ostā.

Sarežģītākā situācija tomēr bija ar Izraēlu. Kari bija beigušies, bet 
draudzība neizveidojās. Ēģiptē islāmistu aprindās saglabājās rūgtums, 
bet Saūda Arābija joprojām — Z0 17 . gadā — Izraēlu neatzīst, un tām vēl 
aizvien nav diplomātisko attiecību. Ar Izraēlu saistīto sarežģījumu cēloņi 
lielā mērā ir tie paši, kas radās jau gadsimta sākumā. Proti, vietējie arābi 
ņēma ļaunā, ka viņus patrieca no viņu zemes. Situāciju tikai sakairināja 
visupirms ASV un arī Eiropas lielvaru nostāja. Izraēla bija radusies ar Liel
britānijas atbalstu, kura pašnoteikšanos bija solījusi arī arābu valstiņām, 
bet solījumu neturēja. Savukārt ASV tika uzlūkota par divkosi. Pirms 
1 9 4 8 . gada arābi uz ASV raudzījās kā uz savu līdzinieci, kas gluži tāpat 
cietusi no koloniālisma un nu atsvabinājusies. Tie sprieda, ka ASV, cienot 
Vūdro Vilsona runas par valstu pašnoteikšanos un tiesībām, nesīs brīvī
bu un pārticību. Taču notika pretējais — arābu skatījumā ASV ietrieca 
dunci mugurā, jo izrādījās, ka daža cita tauta un valsts ir vienlīdzīgāka 
par citām vienlīdzīgajām.

Turpmākajos gados Izraēlas un A SV  attiecības ar arābu valstīm daudz 
cieta. Viens no nesaskaņu iemesliem ir A SV  ārkārtīgi dāsnais finansiālais 
atbalsts Izraēlai, īpaši militārajā jomā.46 Kopš 1948. gada Izraēla no ASV 
ir saņēmusi militāro palīdzību gandrīz 80 miljardu A SV dolāru apmērā,4 

un zoi6. gadā tika noslēgta vienošanās, ka nākamajos 10 gados Izraēla
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saņems vēl 38 miljardus.48 Kopā ar ekonomisko atbalstu summa sasniedz 
gandrīz 130 miljardus. Turklāt Izraēla bauda īpašu režīmu — atšķirībā no 
citām Valstīm tā daļu finansējuma drīkst tērēt savas militārās industrijas 
produktu iegādei, tādējādi stiprinot tās izaugsmi. Šāda ārkārtīgi izteikta 
vienas puses atbalstīšana, vienlaikus runājot par taisnīgumu un vienlīdzī
bu, protams, tiek uzlūkota ar smīnu, bet dažkārt ari ar naidu.

Krietni tiešāks gan arābu, gan islāmistu naidīguma iemesls ir Pales- 
tīnas jautājums — no Izraēlas dibināšanas un palestīniešu bēgļiem līdz 
civiliedzīvotāju stāvoklim okupētajās teritorijās. Iekarojusi teritorijas un 
sagrāvusi pretinieku armijas, Izraēla kļuva arvien bravūrīgāka, lai gan 
vienlaikus Rietumos turpināja uzturēt savu sērdienītes tēlu. Šī iztaisī
šanās, kas, Tonija Džada (ebreja, starp citu) vārdiem, drīzāk liecina par 

“kolektīvu kognitīvo disfunkciju”49, radīja situāciju, ka rietumvalstīs un 
jo īpaši A SV  uz arābiem skatījās kā uz nejaukiem kaušļiem, kas apceļ 
daudz cietušu bērnu, bet arābi uz rietumniekiem raudzījās kā uz jebkāda 
taisnīguma nodevējiem.

Strīdniekus samierināt tā arī nav izdevies, lai gan to ir centušies dau
dzi. Vēl joprojām Izraēlā — “demokrātijas saliņā totalitārisma jūrā” — 
lielai daļai iedzīvotāju nav nekādu tiesību, tie ir spiesti dzīvot briesmīgos 
apstākļos, to pārvietošanās ir ļoti ierobežota, kā arī, ignorējot jebkādus 

starptautiskos tiesību aktus, okupētajās teritorijās tiek būvētas jaunas un 
jaunas apmetnes. Arī neskaitāmajās sadursmēs bojāgājušo proporcija ne
liecina par šķietamās sērdienītes vājumu. Tieši pretēji, saskaņā ar Izraēlas 
organizācijasB ’Tselem datiem (kopš 2000. gada 29. septembra) bojāgāju
šo proporcija ir aptuveni viens pret astoņi.S0 Un, lai gan dažkārt Rietumu 
valdības Izraēlas virzienā pakrata pirkstu, nekas nemainās.

Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ka arābu un islāmticīgo sabiedrībā at
rodas gana daudz tādu, kas ar situāciju ir tik ļoti neapmierināti, ka ķeras 

pie ieročiem. Kāds nezināms autors dokumentā, ko dēvē par “AlKāidas 
rokasgrāmatu”, raksta: “Mocekļi tika nonāvēti, sievas padarītas par atrait
nēm un bērni par bāreņiem, vīri dzelžos saslēgti, šķīstajām mati noskūti,
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bet palaistuves kronētas, zvērības nodarītas nevainīgajiem, apdāvināti 
ļaundari, jaunavas izvarotas uz prostitūcijas altāra...’” 1 Tā, protams, ir 
ārkārtīgi pārspīlēta aina, tomēr labi raksturo niknumu, ko izjūt islāma 
teroristisko organizāciju pārstāvji. Viens no viņu galvenajiem uzbrukumu 
mērķiem ir nevis abstrakti “Rietumi” vai kristietība, bet gan ļoti kon
krēts — Izraēlas un ASV alianse. Izraēlu mēģināja iznicināt arābu nacio
nālisti, bet pamatīgi zaudēja. Tagad pret to vēršas radikālās islāmiskās 
aprindas.



TŪKSTOŠ DEVIŅI SIMTI
SEPTIŅDESMIT DEVĪTAIS

¥

IRĀNAS REVOLŪCIJA

Kamēr naida trīsstūrī stīvējās dažādi arābi un izraēļi, turpat netālu puslīdz 
mierīgi pastāvēja tālaika nozīmīgākā A SV partnervalsts Tuvajos Austru
mos, sendienu Pcrsijas impērijas mantiniece — Irāna. Kopš Safavīdu di
nastijas izrāviena 16. gadsimtā Irāna nostiprinājās reģionā un, piedzīvojusi 
labākus vai sliktākus laikus, turpināja pastāvēt arī pēc Pirmā pasaules kara. 

Par konstitucionālās monarhijas jauno galvu 20. gadsimta sākumā kļuva 
Rezā šāhs Pehlevī, tādējādi iedibinot Pehlevī dinastiju. Sākoties Otrajam 

pasaules karam, Irāna centās palikt neitrāla, bet 1941. gadā tēvs, Sabied
roto karaspēka paskubināts, atteicās no troņa par labu dēlam, “karaļu 
karalim” šaham Mohammadam Rezā Pehlevī, kurš vēlāk kļuva par ļoti 
uzticamu Rietumu draugu. Kopā ar Saūda Arābiju abas valstis kļuva par 
ASV politikas Tuvajos Austrumos diviem pīlāriem.

Laimīgā kopdzīve neturpinājās ilgi, jo 1951. gadā par premjerministru 
demokrātiskās un brīvās vēlēšanās tika ievēlēts Mohammads Mosadeks. 
Mosadeks atļāvās izdarīt neiedomājamo — nacionalizēt Irānas naftas rūp
niecību, kas pilnīgi piederēja Lielbritānijas uzņēmumam Anglo-Persian 
Oil Company (mūsdienās pazīstams kā British Petroleum). Lielbritānija 
uz šo izgājienu reaģēja ļoti asi un ierosināja Irānas naftas boikotu, kam 

pievienojās ari A SV  u.c. valstis, tomēr sankcijas nemainīja Irānas nostā
ju. Līdz ar to Lielbritānija kopā ar jaunievēlētā A SV  prezidenta Dvaita 
Aizcnhaucra komandu nolēma ķerties pie nopietnākiem pasākumiem.



Irānā 1953. gada 19. augustā notika valsts apvērsums, un to plānoja, 
finansēja un uz vietas pat vadīja ASV un Lielbritānijas izlūkdienesti.52 
Mosadeku un viņa biedrus arestēja un ieslodzīja. Sākās politiskās vajā
šanas un slepkavības, bet šāhs Rczā tūliņ iecēla jaunu valdību. Viens no 
tās pirmajiem rīkojumiem bija veikt pasākumus, lai atsāktu melnā zelta 
plūsmu Lielbritānijas naftas kompānijas budžetā, taču nu jau daloties 
arī ar amerikāņiem. Rietumvalstīm bija izdevies atjaunot draudzīgas at
tiecības ar Irānas varu, bet ne ar Irānas sabiedrību. Informācija par ASV 
un Lielbritānijas lomu apvērsumā nebija ilgi jāmeklē, jo tas bija “atklāts 
noslēpums”. Protams, šis fakts saniknoja irāņus, kas šādās izdarībās saska
tīja nevis cilvēktiesību un brīvības izplatīšanu, bet gan klaju koloniālismu.

Rūgtums rūga, un Irānā arvien vairāk urdīja nemiera gars, ko šāha 
slepenpolicija SAVAK  nežēlīgi apspieda, tādējādi tikai uzkurinot naidī
gumu pret monarhu. Lai gan šāhs Rczā patiešām īstenoja dažādas refor
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mas, lielākoties tās bija nesekmīgas. Ar modernizācijas projektu “Baltā 
revolūcija” (1963. g.) šāhs bija cerējis iedragāt tradicionālo sabiedrības 
struktūru un tādējādi stiprināt savas pozīcijas, taču vienu problēmu 
vietā radās citas. Piemēram, izglītotie studenti gribēja piedalīties valsts 
pārvaldē un lēmumu pieņemšanā, bet tas īsti nebija iespējams; nomaļo 
lauku zemkopjus šāha modernās mašīnas biedēja vairāk nekā iedvesmoja; 
garīdzniecība cieta no zemes reformas un šausminājās par amerikānis
kās kultūras invāziju; ticīgie vīrieši sašuta par sieviešu balsstiesībām utt. 
Turklāt to visu pamatīgi iedragāja šāha Rezā personība — viņš bija ne
prasmīgs, neizlēmīgs, bailīgs, taču ārkārtīgi uzpūtīgs egomaniaks. Irānas 
modernizācija bija kārtējais piemērs tam, ka steiga un pieeja “no augšas” 
drīzāk var izraisīt pretestību vai pat atpakaļkritienu.

Septiņdesmito gadu nogalē gaisotne Irānā jau bija stipri nokaitēta. 
Šāhs bija sanaidojies ar gandrīz visiem sabiedrības slāņiem. Vieni studen
ti, salasījušies marksisma traktātus, sapņoja par sociālismu, bet citi tam 
piejauca šiisma idejas. Bazāru tirgoņi niknojās par ekonomisko politiku. 
Lauku imigranti lielpilsētās, dzīvojot graustos, bija vīlušies it visā. Taču 
visniknākā bija garīdzniecība, kuras avangardā nokļuva trimdā* izsūtītais 
Ruholla Homeinī (vēlāk pazīstams kā ajatolla Homcinī).

Plaša mēroga protesti sākās 1978. gada janvārī un turpinājās visu gadu. 
Ne šāhs, ne amerikāņi nezināja, ko darīt, tāpēc tā īsti nedarīja neko. Pro
testi turpinājās un tikai pieauga spēkā, līdz 1979. gada 16. februārī šāhs 
bija spiests pamest valsti, bet 1. februārī Irānā atgriezās Homeinī. Tas 
izraisīja masu eiforiju. Sagaidīt Homeinī bija ieradušies milzu pūļi, kas

*  P a r  r e ž ī m a  k r i t i z ē š a n u  H o m e i n ī  n o  I r ā n a s  t i k a  i z r a i d ī t s  j a u  1 9 6 4 .  g a d ā  u n  i l g 

s t o š i  p a t v ē r ā s  I r ā k ā .  K a d  I r ā n ā  n e m i e r i  j a u  b i j a  p i e ņ ē m u š i e s  s p ē k ā , t ā l a i k a  I r ā k a s  

v i c e p r e z i d e n t s  S a d ā m s  H u s e i n s  l a i p n i  p i e d ā v ā j a  a p k l u s i n ā t  H o m e i n ī ,  b e t  š ā h s  

R e z ā  b a ž ī j ā s ,  k a  t ā d ē j ā d i  H o m e i n ī  k ļ ū s  p a r  m o c e k l i  u n  v i ņ a  i e t e k m e  t i k a i  p i e 

a u g s . H o m e i n ī  t o m ē r  I r ā k ā  n e v a r ē j a  v a i r ā k  u z t u r ē t i e s  u n  19 7 8 .  g a d ā  b i j a  s p ie s t s  

m e k l ē t  j a u n u  p a t v ē r u m u ,  k o  r a d a  F r a n c i j ā .  T u r p m ā k o  a ģ i t ā c i j a s  u n  r e v o l ū c i j a s  

v a d ī š a n a s  d a r b u  v i ņ š  v e i c a  n o  m ā j ā m  n o m a ļ ā  P a r ī z e s  p r i e k š p i l s ē t ā .
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turpmākajās dienās, sava vadoņa klātbūtnes aplaimoti, metās piebeigt 
grūstošo Irānas režīmu. Tam beigas pienāca n. februāri, kad Irānas bru
ņoto spēku virspavēlniecība pēc ilgas un grūtas apspriedes paziņoja, ka 
bruņoto spēku uzdevums ir aizsargāt pret ārējiem ienaidniekiem un iek
šējās darīšanās tic nejauksies. Revolucionāri pareizi saprata mājienu un 
uzreiz svinēja uzvaru.

Šāha režīma krišana bija negaidīts un satricinošs notikums, kura sekas 
sākotnēji nemaz nevarēja aptvert. Zils Kepels raksta, ka Irānas revolūcijas 
sekmes noteica Homcinī izcilās spējas sakausēt reliģiskos un sekulāros 
komponentus vienotā kustībā, kurai sākotnēji, izņemot naidu pret šāhu 
un valdību, nebija pilnīgi nekā kopēja. Homeinī prata ļoti veikli uzturēt 
dažādo grupu un virzienu sapņus, tā arī neatklājot savus tālākos plānus, 
kuri tapa redzami, kad viņš ieguva arvien vairāk varas. Viņš prasmīgi iz
mantoja revolūcijas “pagaidu stāvokli”, kurā nevienam nebija laika un 
spēka iecirsties par savu nākotnes vīziju.53 Revolūcijas sākumā Homeinī 
runāja par demokrātisku Irānu un teokrātiju nepieminēja. Viņš veikli 
pārņēma citu grupu (no reliģiozās buržuāzijas līdz jaunajiem, sekulāra- 
jiem kreisajiem) ideoloģisko leksiku, to pielāgoja un tādējādi piesaistīja 
arvien jaunus sekotājus. Turklāt ne viens vien Irānā un ārpus tās ticēja, 
ka Homeinī, vecs vīrs būdams, pēc revolūcijas metīs politiku pie malas. 
Tomēr notika tieši pretējais. Homeinī ar saviem sekotājiem pacietīgi un 
uzmanīgi strādāja, lai pakāpeniski atbrīvotos no konkurentiem. Viņš ļāva 
tiem nokļūt pie varas, sabojāt reputāciju un tad varu zaudēt. Piemēram, 
kreiso liberāļu valdība pati atkāpās, protestējot pret uzbrukumu ASV 
vēstniecībai un ķīlnieku sagrābšanu, ko Homeinī atbalstīja. Soli pa solim 
Homeinī, izskaužot citas grupas, nostiprinājās pie varas un arvien atklā
tāk runāja par teokrātiskas, islāmiskas valsts izveidi.

Irānas revolūcijas sekas bija daudzpusējas. Pirmkārt, tā pierādīja, ka 
Tuvo Austrumu valstu iedzīvotāji principā ir spējīgi pretoties Rietumiem 
un pat uzvarēt tos, kā arī to, ka islāmiskas valsts nodibināšana ir iespēja
ma. Lai gan kaimiņzemju monarhi pamatoti bažījās, ka kaut kas līdzīgs
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varētu notikt pašmājās, tomēr vairākums Irānas revolucionārus uzskatīja 
par varoņiem, kas spējuši sakaut Rietumu koloniālistus un ieviest islā- 
misku valsts pārvaldību. Irānas piemērs arī mūsdienās ir paraugs tam, ka 
mērķtiecīga un islāmiska rīcība labvēlīgos apstākļos var būt pietiekama, 
lai uzvarētu Rietumus.

Otrkārt, mācoties no šāha kļūdām, citvalstu monarhi steidza uzlabot 
attiecības ar islāma garīdzniecību, kas tādējādi ieguva lielāku ietekmi — 
gan politikā, gan kultūrā. Tas savukārt stiprināja islāma lomu sabiedrībā, 
proti, Tuvie Austrumi palika islāmiskāki. Irānas revolūcija sākumā nemaz 
nebija islāmiska. Varētu teikt, ka tā bija sociālistiska, marksistiska vai t.s. 

“Sarkanā islāma” kustība, un tikai pēcrevolūcijas gados garīdzniecība, ie
guvusi nesatricināmu varu, strādāja pie sabiedrības islāmizācijas.

Treškārt, izlauzusies no A SV  pavadas, Irāna izvirzīja pati savus mērķus. 
Tas noveda pie konfrontācijas ne tikai ar ASV, bet arī ar Tuvo Austrumu 
sunnītu lielvaru Saūda Arābiju. Abas valstis turpmāk arvien uzstājīgāk 
apelēja pie savam islāma virzienam piederīgo jūtām un tādējādi veicinā
ja ummas šķelšanos. Saūda Arābija ar A SV  atbalstu sparīgi eksportēja 
vahābismu, bet Irāna — savu revolucionāro garu. Konfrontācija starp 
Irānu un Saūda Arābiju nav rimusies un tieši izpaužas arī notikumos ap 
lslārna valsti. Netiešo {proxy) kaujinieku bruņošana, sabiedrības kūdīšana, 
šiisma un sunnisma sanaidošana ne tikai turpinās, bet pat pieaug.

Ceturtkārt, Irākas iebrukums Irānā nākamajā gadā pēc revolūcijas 
un astoņus gadus ilgais karš vēl vairāk satricināja spēku samēru reģio

nā. Gan Saūda Arābija u.c. monarhijas, gan rietumvalstis, bažījoties par 
Irānas piemēru, steidza visos veidos atbalstīt Irākas diktatoru Sadāmu 
Huscinu cerībā, ka viņš gāzīs Homeinī režīmu. Tomēr no kara nekas 
neiznāca, un jau divus gadus pēc tā sākuma kara gaita sāka pavērsties 
par labu Irānai. Tajā brīdī rietumvalstis un jo īpaši A SV  sāka aktīvi at

balstīt Huseina režīmu un sniedza gan politisku, gan ekonomisku, gan 
arī militāru palīdzību. Nežēlīga karošana turpinājās astoņus gadus, un, 

karam beidzoties 1988. gada augustā, abas puses bija cietušas milzīgus
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militāros un civilos zaudējumus. Kritušo skaits tiek lēsts līdz pat pusot
ram miljonam. Ļoti nepatīkama epizode kara gaitā bija ķīmisko ieroču 
izmantošana pret Irānu, kas par to sūdzējās A N O , taču rietumvalstis 
nereaģēja, jo negribēja pieļaut Irānas uzvaru. Līdz ar to Irānas sabiedrībā 
nostiprinājās priekšstats, ka Rietumu attieksme pret ētiku un likumiem 
ir diezgan selektīva.*

MEKAS KRĪZE

Saūda Arābijas “normalizēšanās” kādā brīdī varēja izraisīt vismaz slēptu 
nepatiku, kas dažkārt izpaudās arī atklāti. Viens no ievērojamiem noti
kumiem bija karaļa Faisala noslepkavošana 1975. gadā. Atentātu paveica 
karaļa Faisala pusbrāļa dēls Faisals Bin Musāids. Lai gan slepkavības mo
tīvi tā arī nav pilnīgi noskaidroti, viena no versijām ir atriebība un sods 

par brāļa, kurš bija protestējis pret valsts modernizāciju, nonāvēšanu. Lai 
nu kā, valstī diezgan lielā sabiedrības daļā urdēja zināma nepatika pret 
modernizācijas uzplūdiem.

Tomēr krietni nozīmīgāks notikums, kas pamatīgi sašūpoja Saūda 
Arābijas varas attiecības un sabiedrisko noskaņojumu, bija Svētās jeb Ha- 
rāma mošejas Mekā sagrābšana 1979. gada 10. novembra rītausmā jeb, 
izmantojot islāmisko kalendāru, precīzi 1400. gadā pēc hidžras. Datums 
netika izvēlēts nejauši, jo saskaņā ar mudžaddida tradīciju katra gadsimta 
sākumā kāda īpaša persona īsteno islāma atjaunotni.

Acīmredzot nemiernieku grupējuma līderis Džuhaimāns al Utaibī 
identificējās ar šīm gaidām. Grupas biedriem šķita, ka ir novērojamas 
pilnīgi drošas zīmes, ka pienācis laiks pārmaiņām, un viņi kā īpaši puritā
niska islāma piekritēji būs to avangards. Tiesa, Utaibī pats sevi ncuzskatī-

* Savukārt amerikāņi ņēma ļaunā uzbrukumu A SV  vēstniecībai Teherānā un 
tās darbinieku sagūstīšanu, kā ari Irānai pietuvinātās organizācijas Hizbullāh 
sarīkoto uzbrukumu ASV kareivjiem Libānā u.c. agresīvas aktivitātes.
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ja par solīto reformatoru un šo lomu atvēlēja savam jauniņajam svainim 
Abdullam, kurš sākumā pretojās, taču pēc pamatīgas pārliecināšanas pa
tiešām noticēja, ka ir islāma atjaunotnes iemiesojums — Mahdī.

Uzbrukums sākās jaunā gadsimta pirmajā dienā, piecos no rīta, kad 
Svētajā mošejā bija sapulcējušies aptuveni ioo ooo svētceļnieku. Tolaik 
mošejā notika vērienīgi būvdarbi, un to piesegā Utaibī grupējums iepriek
šējā dienā paslēpa ieroču, munīcijas un pārtikas krājumus. Uzbrukumā 
piedalījās vairāki simti (precīzs skaits nav zināms) kaujinieku. Viņi, pa
laiduši prom daļu svētceļnieku, noslēdza mošejas vārtus un paziņoja par 
saviem nodomiem.

Utaibī grupējums apsūdzēja Saūda karaļnamu islāma (vahābisma) 
nodevībā un pieprasīja tā atkāpšanos. Lai izprastu Utaibī ideoloģisko 
un reliģisko nostāju, jāņem vērā viņa izcelsme, kas ir tieši saistīta ar t.s. 
Ihvdn (Brālība; nejaukt ar Musulmaņu brālību). Ihvān radās Arābijas 
pussalā 2.0. gadsimta sākumā, apvienojoties ārkārtīgi dedzīgu beduīnu 
pulkiem, kuru reliģiskais kaismīgums krietni pārspēja to saprātīgumu. 
Sos karotājus savervēja Abdulazīzs, un ar tiem viņš pakļāva visu Arābi
jas pussalu. Abdulazīzs bija piepildījis savas ambīcijas, bet Ihvān biedri 
turpināja karošanu un bieži veica sirojumus Lielbritānijas kontrolētajās 
blakusvalstīs, taču tas vairs neietilpa karaļa plānos. Centieni apslāpēt 
reliģisko degsmi cieta sakāvi, un karaļnams neizbēgami sanaidojās ar 
saviem bijušajiem partneriem. Konflikts atrisinājās 1919. gadā Sibilas 
kaujā, kad ārkārtīgi reliģiozie kaujinieki, bruņojušies ar zobeniem, šķē
piem un vecmodīgām šautenēm, kamieļos sēdot, metās pretī Bin Saūda 
armijas ložmetējiem. Ihvān cieta pilnīgu sakāvi. Kaujā bija piedalījušies 

vairāki Utaibī senči.
Ihvān kā militāra kustība bija uzveikta, un tās biedri laika gaitā izšķī

da jauntapušās valsts modernizācijas plūdos. Sakautās kustības dalībnieki 
tika integrēti valsts pārvaldē, bet vahābisms pārveidojās par valsts varu 
atbalstošu mācību. No ekspansionistiskas reliģiskas doktrīnas vahābisms 

pārtapa sociālā un politiskā kustībā, kas stiprina karaļa varu, bet monarhs,
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maksādams meslus līgumam ar Abdulvahhābu — par tās autoritāti. Lai 
gan reliģiskā degsme tika apslāpēta un ari mūsdienās starp laicīgo un garī
go varu dominē simbiotiskas attiecības, tomēr pastāv pamatotas bažas, ka 
Saūda Arābijā zem kompromisu pelniem joprojām karsti gail Ihvān bez
kompromisu karcivīguma ogles.’  Islāma valsts ziedu laikos — 2014. gada 
vasarā — Saūda Arābijas monarhs acīmredzot pat juta vajadzību pasku
bināt savas valsts garīgās autoritātes, lai tās aktīvāk nosodītu Islāma valsti 
u.c. līdzīgas kustības.54

Mekas krīze netika plaši atspoguļota starptautiskajos medijos vismaz 
divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, pasaules uzmanības centrā bija notikumi Irā
nā, un, otrkārt, Saūda Arābija darīja visu iespējamo, lai nepieļautu in
formācijas izkļūšanu ārpus valsts. Taču pašā Saūda Arābijā satraukums 
bija liels. Karaļnams, protams, dzīrās mošeju atgūt, bet kavējās, jo islāma 
likumi liedz vardarbību tās tuvumā.55 Līdz ar to karaļnamam, lai droši 
uzsāktu bruņotu iebrukumu, bija nepieciešams garīgo autoritāšu atzi
nums —fatva. Te gan izveidojās nedaudz dīvaina situācija, jo Utaibī bija 
ievērojamā garīdznieka Abdulazīza Bin Bāza skolnieks. Lai gan tobrīd 
Bin Bāzs un Utaibī bija atsvešinājušies, Bin Bāzs joprojām bija puritānis
ka vahābisma pārstāvis. Garīgās autoritātes vienojās, ka Utaibī grupējums 
ir jāizskauž, taču nekavējās izmantot iespēju un izvirzīt savas prasības.

* Alistērs Kruks, bijušais britu izlūkdienestu darbonis, radikālā islāma pētniecī
bas centra ConflictsForum dibinātājs, raksta: “Saūdu projekts kopš tā renesanses 
20. gadsimta divdesmitajos gados ir slēpis sevī pašiznīcināšanās gēnu.” Šis gēns 
ir vahābisma reliģiskā ideoloģija. Turpmāk uzmanības centrā būs fundamentāli 
izšķirīgs jautājums — vai Islāma valsts panākumi, kā arī pirmatnējās dievbijības 
un dziņu uzplaukums stimulēs un aktivizēs disidentisko gēnu Saūda Arābijā? 
Vai šis gēns varētu mosties visā islāma pasaulē, un vai tā izplatīšanas pasākumi 
beidzot gūs piepildījumu? Kruks brīdina: “Ja notiks un Saūda Arābiju aprīs 
Islāma valsts drudzis, [Persijas] Līcis nekad vairs nebūs tāds kā agrāk. Saūda 
Arābija tiks sagrauta, un Tuvie Austrumi mainīsies līdz nepazīšanai.” (Crooke, 
Alastair. “You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History o f Wah
habism in Saudi Arabia.” The Hujfington Post)
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Jaroslavs Trofimovs apjomīgajā pētījumā par Mekas krīzi raksta, ka ule- 
mi — garīdzniecība — piekrita no jauna apstiprināt šaudu valdnieku le
ģitimitāti, tomēr ar konkrētiem nosacījumiem: “Turpmāk Saūdu valdnie
kiem būs jādzīvo atbilstīgi islāma priekšrakstiem. Vairāk nekādu sieviešu 
televīzijā, nekādu izvirtīgu filmu, nekāda alkohola. Sociālā liberalizācija, 
kas aizsākās karaļa Faisala laikos, jāaptur un, kur iespējams, jāatccļ. Un 
jāiegulda miljardiem saūdu naftas dolāru, lai izplatītu vahābītu islāmu 

visā pasaulē.”56
Ar ulcmu fatvu kabatā Saūda Arābijas drošības dienesti, pieaicinā

juši Francijas īpašo uzdevumu vienības G IG N  ekspertus, dumpiniekus 
sakāva. Iedomātais Mahdī krita kaujā, bet Utaibī un daudzus citus sa
gūstīja dzīvus. Notika paraugprāvas un nāvessoda izpilde. Mekas krīze 
bija galā, bet tās radītais iespaids nezuda. Gana lielu satraukumu raisīja 
jau šaha gāšana Irānā, kas arābu karaļvalstu valdniekiem lika baiļoties 
par līdzīgu scenāriju pašmājās, bet Utaibī sarīkotā Mekas krīze bažas 
tikai pastiprināja. Kā raksta Natāna Dclonga-Bāsa, valsts varas pakļau
šanās reliģiskajām autoritātēm visskaidrāk bija redzama publiskās reli
ģiozitātes izpausmēs, tostarp striktākā islāma likumu interpretēšanā un 
sieviešu ierobežošanā, pieprasot pilnīgi aizsedzošu apģērbu, patriarhālu 

dzīvesveidu u.tml.5
Cienot savas vahābisma saknes, valsts varas aparāts ir paveicis milzu 

darbu, lai to izplatītu ārpus Saūda Arābijas robežām. Izmantojot naf
tas laiku satriecošos ienākumus, Saūda Arābija ir ieguldījusi milzīgus 
līdzekļus savas reliģiskās doktrīnas eksportā. Lai gan precīzi skaitļi nav 

zināmi, dažādos avotos tiek minēti ioo miljardi A SV  dolāru pēdējo 30 
gadu laikā. Pat ja īstenībā iztērēts krietni mazāk, summa vienalga ir ār
kārtīgi liela. Visā pasaulē tika atvērti un sponsorēti vairāki simti mošeju 
un madrasu, nodrukāti mācību materiāli utt., proti, visos iespējamos 
veidos tika masveidā izplatīta Saūda Arābijas islāma vahābisma izprat

ne. Savukārt no tās tālāk tika atvasināta arī AI Kāidas un Islāma valsts 
ideoloģija, t.i., militārā džihāda attīstība dažādu islāma teroristisko gru
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pējumu veidolā atspoguļo šķelšanos vahābisma tradīcijā starp karojošo 
Ihvān un galma ulemiem.

Var tikai minēt, kā izvērstos turpmākā dzīve Saūda Arābijā un vai ne
uzrastos jauni “utabī”, ja vien pavisam drīz pēc Mekas krīzes atrisinājuma 
notikumus islāma pasaulē nebūtu kājām gaisā sagriezusi nākamā vētrainā 
septiņdesmit devītā gada epizode.

AFGANISTĀNAS KARŠ

KARŠ PRET SARKANAJIEM

Afganistānas karš sākās 1979. gada 14 . decembrī. Pirms vairāk nekā gada 
Afganistānā pie varas bija nākusi propadomiska valdība, kas reliģiozajā un 
saimnieciski atpalikušajā valstī uzsāka vērienīgus modernizācijas pasāku

mus, taču gan konservatīvo lauku iedzīvotāju, gan pilsētu elites aprindās 
tie guva niecīgu atbalstu. Drīz sākās protesti un atklāti nemieri, ko valdībai 
bija ļoti grūti apvaldīt. Lai ieviestu Afganistānā kārtību, palīgā steidza 
Padomju Savienības karaspēks.

Afganistānas karš nevarēja būt tikai lokāla sadursme. Rietumvalstis 
un arābu naftas eksportētājvalstis — īpaši Saūda Arābija — uz notiekošo 
raudzījās ar lielām bažām. Tās sprieda, ka Padomju Savienība Afganistā
nā neapstāsies un tūliņ centīsies piekļūt Hormuzas šaurumam, caur kuru 
ikdienas tiek pārvadāta aptuveni piektdaļa no visas transportētās naftas 
(apmēram trešdaļa pa jūru transportētās naftas). Bažas raisīja ari iespēja
mība, ka, ieguvusi atbalsta punktu Afganistānā, Padomju Savienība varētu 
iekarot novājināto Irānu un iegūt tās naftas laukus, kā arī ieņemt Pakistānu 
utt. Katrā ziņā skaidrs bija tas, ka Afganistānas afēra pavēra durvis plašam 
nelabu scenāriju klāstam. ASV un Saūda Arābijas skatījumā šī situācija 
bija nepieļaujama, taču tai nebija tūlītēja risinājuma, jo Saūda Arābija, lai 
gan bagāta, militāri bija bezspēcīga, bet ASV nevēlējās izraisīt kodolkaru.



Risinājumu piedāvāja ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošī
bas jautājumos Zbigņevs Bžezinskis, kurš saskatīja lielisku iespēju atmak
sāt Padomju Savienībai un sarīkot tai pašai savu “Vjetnamu”. Bžezinska 
plānam bija divas daļas. Pirmā — atklāti protestēt un ieviest sankcijas pret 
Padomju Savienību. Taču otrā daļa bija krietni rafinētāka un bīstamāka — 
slepeni apbruņot afgāņu pretošanās kustību. Viņa plānu nekavējoties 
sāka īstenot. ASV un Saūda Arābija, saskaņojušas kopīgo vīziju, vērsās 
pie Pakistānas valdības un tās slepenā dienesta, kas labprāt uzņēmās fi
nansējuma un bruņojuma tālāknodošanu.’8

Jāņem vērā, ka Afganistānas karš notika Aukstā kara laikā. No Rietu
mu skatupunkta Afganistānas nemiernieki — mudžāhidi* — bija nekas

* Attiecībā uz Afganistānas vai Pakistānas islāmistu kaujiniekiem pareizāk ir lie
tot farsī un pašto valodas formu “modžahedi”, tomēr šajā grāmatā vienkāršības 
labad ir lietots arābiskais un plašākais termins “mudžāhidi".
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vairāk kā instrumenti cīņā pret Padomju Savienību. Tolaik A SV  morālā 
karte bija ļoti vienkārša — Rietumos ir brīvība un demokrātija jeb labie 
spēki, bet Austrumos valda apspiestība un tirānija jeb ļaunie spēki. Laba
jiem spēkiem par visām varēm jāaptur vispasaules ļaunuma izplatīšanās, 
jo salīdzinājumā ar sarkanajiem nav nekā sliktāka. Turklāt, ņemot vērā 
tālaika politiskā un militārā spēka balansu, šāda domāšana nebūt nebija 
bezjēdzīga.

A SV  slepeno operāciju Cyclone bija sākusi jau 1979. gada vidū un 
turpināja līdz pat kara beigām. A SV  Afganistānas mudžāhidu u.tml. 
nemiernieku apbruņošanai iztērēja aptuveni 2.0 miljardus dolāru, proti, 
viena gada laikā aptuveni četrus Latvijas bruņoto spēku budžetus.59 To 
līdzvērtīgā apmērā papildināja arī Saūda Arābijas finansējums. Kopumā 
tika nodrošinātas milzīgas finanšu summas un visdažādākā bruņojuma 
kalni.* Tas, protams, nevarēja palikt bez sekām. Padomju Savienība cie
ta ievērojamus zaudējumus un astoņdesmito gadu vidū līdz ar Mihaila 
Gorbačova nākšanu pie varas jau sāka apsvērt atkāpšanos, bet 1988. gada 
sākumā to patiešām sāka darīt un pēc nedaudz vairāk nekā deviņus gadus 
ilgām kaujām 1989. gada 15. februārī Afganistānu pameta pavisam.

Afganistānas reģionālais konflikts ar starptautiskām aizkulisēm iz
rādījās esam ar tālejošām sekām. Pirmkārt, tas bija notikums, kas visā 

pasaulē mobilizēja islāmistu aprindas, pat ja tās tieši karā nepiedalījās. 
Afganistānas gadījums deva kopēju mērķi — kaut ko vienojošu pasaulē, 
kur nāsiristu, kā arī kapitālistu un komunistu ietekmē islāms bija padarīts 

par otršķirīgu. Šis karš izveidoja kaujinieciski noskaņoto islāmistu pašap
ziņu. Otrkārt, diezgan drīz sekojošais Padomju Savienības sabrukums 
mudžāhidu aprindās radīja mītu, ka tieši viņi ar Dieva labvēlību sagrāva 
vienu no divām lielvarām. Nu daudziem jūra bija līdz ceļiem un skatiens 
vērsts islāmiski saulainā nākotnē.60

’ Lai slēptu pēdas, mudžāhidiem tika piegādāti visdažādākās izcelsmes ieroči, 
ari PSRS ražojumi, ko ASV ieguva caur Cchoslovākiju vai atpirka no ārkārtīgi 
korumpētās Padomju Savienības armijas turpat uz vietas Afganistānā.
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Treškārt, pēc Padomju Savienības bruņoto spēku aiziešanas Afganis
tānā sāka veidoties varas vakuums. Pārsteidzošā kārtā komunistu valdībai 
izdevās noturēties līdz pat 1992.. gadam. To lielā mērā veicināja arī tas, ka 
ASV, sasniegusi vēlamo, pārtrauca sponsorēt savus aizbilstamos. Afga
nistānā izvērtās postošs pilsoņu karš (ko gan citu bruņotiem cilvēkiem 
darīt?) un vispārējas nekārtības, ko 1996. gadā izmantoja Tālibān. Taču 
Islāma valsts kontekstā vēl svarīgāk ir tas, ka jau 1988. gadā Afganistānā 
arābu mudžāhidi nodibināja organizāciju AI Kāida. Starp lielvaru dzir
nakmeņiem bija uzšķīlusies islāma radikālisma dzirkstele.

AFGĀŅU DŽIHĀDS UN AL KĀIDA

Arābu brīvprātīgo jeb t.s. afgāņu arābu pieplūdums Afganistānā sākās uz
reiz pēc kara sākuma un turpinājās visu kara laiku. Arābu valstu valdībām 
tā bija brīnišķīga iespēja ne tikai papildināt pretpadomisko kaujinieku 
rindas, bet arī aizpludināt no mājām radikālo islāmistu sabangotos ūde
ņus pretim citam, svešam un konkrētam ienaidniekam. Kaujinieki uz 
Afganistānu devās no Ēģiptes, Jordānijas, Alžīrijas, Saūda Arābijas u.c. 

arābu valstīm. Tas kļuva par globālu pasākumu.
Afganistānas kara islāmisko stīgu pamatīgi iekustināja ļoti harismā- 

tiskais palestīniešu izcelsmes garīdznieks, aktīvists, skolotājs un sludinā

tājs Abdullāhs Azzāms. Azzāms bija enerģisks un spožs cilvēks, kas spēja 
aizraut plašus sekotāju pulkus. Viņš bija ne tikai autoritatīvs garīdznieks 
(islāma pasaules nozīmīgākās universitātes — Azhara universitātes — 

absolvents), bet arī drosmīgs un kaujiniecisks sabiedriskais darbonis. 
Spiests doties prom no Izraēlas (Palcstīnas), Azzāms galu galā nokļuva 
Saūda Arābijā, Jedā, kur Karaļa Abdulazīza universitātē ieguva amatu un 

tad arī daudzus sekotājus.
Azzāma ieguldījums Afganistānas karā visupirms bija intelektuāls 

un zināmā mērā arī organizatorisks. Azzāms bija teorētiķis jeb, kā viņu 
dēvēja mudžāhidi, Afganistānas džihāda smadzenes un sirds. Viens no
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būtiskākajiem viņa ieguldījumiem bija džihāda Afganistānā izsludināša
na, pamatošana un aģitēšana. Viņš džihāda ideju padarīja par nozīmīgu 
islāma intelektuālo debašu priekšmetu un paplašināja tā izpratni. Viņš 
sludināja, ka džihāds ir individuāls pienākums ikvienam īstenticīgajam 
un tā veikšana aizsaulē tiks bagātīgi atalgota. Piesaucot visas autoritātes, 
viņš nepagurstoši argumentēja, ka džihāds attiecas uz ikvienu musulmani 
individuāli un katram tas jāuzņemas kā savs svētākais pienākums. Turklāt, 
Azzāms argumentēja, ķermeniska cīņa ir augstāk vērtējama nekā “naudas 
džihāds” (ziedojumi) un džihāda veicējam nav jāprasa atļauja nevienam 
(ne garīdzniekam, ne skolotājam, ne vecākiem).61

“Džihāds” ir kļuvis par vienu no zināmākajiem un bēdīgi slavenāka
jiem islāma jēdzieniem, tomēr tā semantiskās aprises ir diezgan neskaid
ras.62 Ko tad šis jēdziens īsti nozīmē un kādos gadījumos to lieto? Ar 
arābu valodas vārda “džihāds” etimoloģisko sakni apzīmē “pūliņus”, “cī
niņu”, “cenšanos” u.tml. Tātad tā ikdienišķais lietojums var būt ļoti plašs, 
piemēram, džihāds par poliomielīta izskaušanu, džihāds pret alkoholis
mu vai pat džihāds uzrakstīt šo grāmatu. Līdz ar to džihādu var saprast 
kā “iekšēju dvēseles cīņu”, tomēr tā tiesiskā nozīme ir jau pavisam cita. 
Islāma teoloģijā džihāda nozīme ir konkrēta, proti, nopūlēšanās vai cīņa 
par kāda dižena mērķa īstenošanu, proti, džihāds jāsaprot kā cīņa Dieva 
vārdā.

Mūsdienās islāmticīgo vairākuma ieskatā džihāds ir kaut kas mier
mīlīgs un pieticīgs. Plaši izplatīts ir džihāda iedalījums divos veidos — 
augstajā un zemajā. Augstais džihāds ir centieni tapt par labāku cilvē
ku — pašizaugsme, attīstība, attīrīšanās, pretošanās kārdinājumiem 
u.tml. Šāds džihāds ir cīņa pašam pret sevi un ļaunumu sevī, pret savu 
neticību un netikumību, lai tuvotos Dievam un īstenai ticībai. Šī džihā
da forma ir obligāta ikvienam musulmanim, un tā ir aktuāla visu dzīvi. 
Kā atsevišķu džihāda veidu varētu nodalīt arī tādu, kura uzdevums ir 
izplatīt patiesību, t.i., Korāna vēsti. Šīs formas īstenošana prasa nevis 
vardarbību vai pakļaušanu un apspiešanu, bet gan gudrību, pieticību,
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sapratni u.tml., proti, tas ir intelektuāls darbs. Arī šis džihāds katram 
īstenticīgam musulmanim ir visas dzīves pienākums. Jau nedaudz poli
tizētāka interpretācija džihādu skaidro kā konkrētu, mērķtiecīgu rīcību 
tepat uz zemes. Maudūdī raksta: “Izsakoties vienkārši: islāma galvenais 
mērķis ir likvidēt cilvēka kundzību pār cilvēku un to aizstāt ar pakļau
tību vienam Dievam. Likt uz spēles visu, kas jums ir, arī dzīvību, lai 
sasniegtu šo mērķi — to sauc par džihādu.”63

Savukārt zemais džihāds ir aizsardzības karš. Šī džihāda forma ir 
vistiešākajā veidā saistīta ar vardarbību un karadarbību, tomēr tā nebūt 
nav patvaļīga. Aizsardzības karu drīkst īstenot, kad musulmaņiem ir 
liegta iespēja brīvi praktizēt ticību, tic ir padzīti no mājām, tos apspiež, 
pazemo u.tml. Tiesa, šis džihāda veids vienlaikus ir arī visstrīdīgākais, jo 
veiklas interpretācijas var būtiski mainīt tā izpratni. Piemēram, maulā- 
nā Maudūdī vērsa uzmanību uz islāma revolucionāro garu un džihādu 
kā revolucionāro cīņu. Viņš rakstīja, ka islāmiskā džihāda uzdevums ir 
izskaust ncislāmisku sistēmu valdīšanu un to vietā iedibināt islāmisku 
valsts pārvaldes kārtību. Turklāt šī cīņa nerimsies, jo “islāma mērķis ir 
universāla revolūcija”.64 Līdz ar to arī uzbrukuma un aizsardzības jēdzie
ni zaudē savu jēgu, jo tic attiecas uz starpvalstu konfliktiem, bet “univer
sāla ideoloģija un ticība” vienmēr ir un būs karastāvoklī ar nepatiesību 
un māņiem.65

Aizsardzības kara vešanu stingri reglamentē dažādi priekšraksti, un 
to esamību atzina arī Abdullāhs Azzāms. Viņš ir uzskaitījis vairākus, pie
mēram, pirms kara jābrīdina pretinieki un tie jāaicina pievērsties islāmam. 
Šis apsvērums paskaidro, kāpēc islāma teroristu organizācijas nemitīgi 
izplata aicinājumus pāriet islāmā. Šādu aicinājumu saņēma arī Džordžs 
Bušs pirms ii. septembra terorakta. Savukārt aizliegts ir izšķiest naudu, 
izcirst kokus, apgānīt līķus, nogalināt civiliedzīvotājus (taču, piemēram, 
ne tikai drīkst, bet pat ir vēlams nogalināt komunistu sievietes) u.tml.66

Aizsargāšanās pret uzbrucēju, protams, ir saprotama un pieļaujama 
lieta. Tomēr var jautāt, kas tieši ir uzbrukums, kāds ir uzbrukums, kad
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un kur? Kas ir atbildīgs par uzbrukumu* un kā pret to aizsargāties tādos 
vai citādos apstākļos? Piemēram, daļa mūsdienu Spānijas — Andalūzi- 
ja — līdz pat 15. gadsimtam bija musulmaņu zeme. Līdz ar to varētu 
interpretēt, ka jebkādi uzbrukumi Spānijā norisinās kā aizsardzība karā, 
kas notiek vēl joprojām. Un kā interpretēt rietumnieciskās kultūras in
vāziju? Vai tā ir karadarbības forma? Ja tas ir karš, vai uz to jāatbild ar 
līdzīgām metodēm (sludināšanu), vai ari ir pieļaujamas citādas (terorisms, 
vardarbība)? Jāsaprot, ka daudzi musulmaņi, kā arī karojošie islāmisti 

uzskata sevi par cietējiem, kas spiesti aizstāvēties pret ASV, Izraēlas u.c. 
jauno koloniālistu agresiju. Mūsdienu militārā džihāda, ari Islāma valsts, 
retoriku caurauž upura lomas temats. Tas ir klātbūtnīgs gandrīz ikvienā 
uzrunā vai stāstā. Ar to cenšas attaisnot arīdzan terorismu, kas tiek tul
kots kā kaujas metode, ko teroristi ir “spiesti” izmantot, jo citas, cēlākas, 
metodes nav pieejamas.

Abdullāha Azzāma intelektuālais mantojums bija ļoti plašs. Džihādis- 

ma pētnieks Tomass Hedžhammers nosauc piecas būtiskas idejas, ko aiz 
sevis atstāja Azzāms. Pirmā: Azzāms pārinterpretēja džihāda ideju. Viņš 
aicināja atsacīties no cīņas pret ienaidniekiem musulmaņu vidū (vietējās

* Atbilstīgi islāma labākajiem priekšrakstiem civiliedzīvotājus bez īpaša iemesla 
nedrīkst nogalināt, tomēr tas nemitīgi notiek gan kauju, gan teroraktu gadī
jumos. Lai pārvarētu šo šķērsli, militārā džihāda teorētiķi aicina padomāt, kas 
tad īsti ir civiliedzīvotāji? Lūk, te parādās iespējas spekulācijām. Rietumnieku 
civiliedzīvotājiem par nelaimi, mudžāhidi ļoti tieši uztver demokrātijas saukļus, 
kas taču nav nekas vairāk kā glitas frāzes, ko neviens saprātīgs demokrāts īpaši 
nopietni neņem, piemēram, ka demokrātija ir tautas vara un varas suverēns ir 
tauta utt., proti, ka vara sakrīt ar tautu un otrādi. Savukārt teroristi secina, ka 
tātad visu, ko dara vara, dara arī tauta. No tā izriet, ka demokrātiskā sabiedrībā, 
kur vēlēšanās tauta deleģē savu varu dažiem tās pārstāvjiem, valdības aktivitā
tes atspoguļo tautas gribu. Līdz ar to demokrātiskā sabiedrībā principā nemaz 
nav civiliedzīvotāju, jo tie visi ir varas pārstāvji. Tic nevar izvairīties un teikt, 
ka kāds svešs uzurpators atņēmis varu un ar to izrīkojies nepareizi. Nē, katrs 
demokrātiskas iekārtas pārstāvis ir līdzatbildīgs par savas valdības rīcību, t.i., de
mokrātiskā iekārtā tauta kļūst par aktīvu varas veidotāju un politikas subjektu.
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varas) par labu cīņai pret ārējiem agresoriem, piemēram, Padomju Savie
nību. Otrā: Azzāms islāmisma džihāda centrā izlika ideju par teritoriju, 
proti, viņš aicināja atteikties no pastāvošo valstu robežām un tiekties uz 
panislāmisku kopienu, ko vieno islāma teritorijas. Tātad gan Palestīnas, 
gan Afganistānas neatkarības cīņas būtu jāsaprot kā centieni nevis sas
niegt nacionālo pašnoteikšanos, bet gan atkarot visu musulmaņu zemes. 
Trešā: viņš aicināja atteikties no ēģiptiešu kutbistu idejām par šauru eli
tāru avangardu, revolucionāru grupu, kas no valsts iekšienes veiks ap
vērsumu. Azzāms uzskatīja, ka ir jāizveido “bāze” — pastāvīga, valstiska 
teritorija, kurā augs un sagatavosies jaunā karotāju paaudze, kas atjaunos 
islāma spozmes laikus. Piemērotākā vieta tam, Azzāmaprāt, bija Afganis
tāna, jo tajā pret bezdvēselisko, industriālo, ateistisko Padomju Savienību 
cīnījās patiesi, dvēseliski un nesamaitāti kaujinieki, kuru ticības un paražu 
tīrība turpmāk varētu būt laba augsne nākamajām mudžāhidu paaudzēm. 
Savukārt Palestīna tam nebija piemērota, jo tās atbrīvošanās kustību bija 
saindējuši dažnedažādi sociālisti, marksisti, liberāļi u.tml. kaitīgi elemen
ti. Ceturtā: viņš aicināja atsacīties no nācijvalstu idejas un nacionālajām 
robežām par labu islāmticīgo kopienai — ummai, ko vieno pakļautība 
vienam Dievam. Azzāms bija pārliecināts antinacionālists un globālists. 
Piektā: Azzāms sniedza lielu artavu moceklības idejas slavināšanā sunnī- 
tu islāma piekritēju vidū. Savukārt moceklības atzīšana un glorificēšana 
attaisnoja gan afgāņu arābu kaujinieku neprātīgo pašnāvnieciskumu, gan 
teroristu-pašnāvnieku uzbrukumus.6'

Afganistānas kara laikā ne ASV, nedz Eiropas, nedz arī arābu valstis 
daudz nesatraucās par Azzāma u.tml. sludinātāju paustajām idejām, jo 
mudžāhidu pretinieki bija Padomju Savienība. Azzāms pat varēja brīvi 
ceļot pa Eiropas un Ziemeļamerikas valstīm un tur netraucēti aģitēt uz 
vardarbīgu džihādu, kā arī vākt ziedojumus. Turklāt viņam bija panākumi. 
Azzāms saviem klausītājiem stāstīja brīnumainas lietas par afgāņu brīvī
bas kaujiniekiem, kurus pasargā pats Dievs. Dažkārt putni esot pārķēruši 
komunistu raķetes, citkārt mudžāhidi pēc kaujas pamanījuši ložu cauru-
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mūs apģērbā, bet neatraduši ievainojumus uz ķermeņa, savukārt kritušo 
līķi nesadalījās, gluži otrādi, pat pēc gada tie saldi smaržoja.61*

Viens no Azzāma tuvākajiem sekotājiem bija Šauda Arābijas pilso
nis Usāma Bin Lādiņš. Afganistānas kara sākumā tikai 12  gadus vecais 
jauneklis uzreiz esot devies uz Afganistānu. Visticamāk, tā tomēr nebi
ja, taču astoņdesmito gadu pirmajā pusē entuziastiskais, bet vienlaikus 
klusais, kautrīgais un pieticīgais69 Bin Lādiņš jau atradās Pakistānā, mu- 
džāhidu galvaspilsētā Pešāvarā. Tur viņš centās atrast kādu piemērotu 
nodarbi, lai palīdzētu afgāņiem, taču visizcilāk viņam padevās finanšu 
līdzekļu piesaistīšana. Kopā ar Azzāmu un citu nākamoЛ/Kāidas līderi 
Aimanu az Zavāhirī viņš 1984. nodibināja t.s. Pakalpojumu biroju. Šīs pil
nīgi legālās* organizācijas galvenais uzdevums bija koordinēt un palīdzēt 
tikko atbraukušajiem arābu brīvprātīgajiem sameklēt naktsmājas, sagādāt 

ieročus, atrast ceļu uz fronti u.tml.
Gan Usāmas Bin Lādiņa, gan arābu brīvprātīgo panākumi Afganistā

nas kara laikā bija, maigi izsakoties, pieticīgi, turklāt to apzinājās arī paši 
arābi. Viņu skaits bija diezgan mazs — no aptuveni 250 000 mudžāhidu 
tikai aptuveni desmitā daļa bija arābi. Bieži vien, piedzīvojuši pazemo
jošas sakāves un kārtējo reizi lūguši vietējo afgāņu palīdzību, arābi krita 
apsmieklā. Lai nu kādas bija sekmes, laika gaitā Bin Lādiņš ieguva at- 
pazīstamību un vēlāk pat tika uzskatīts par afgāņu arābu līderi. To lielā 
mērā sekmēja viņa paša bagātība un izcilās ziedojumu piesaistes dotības.**

* Daudz spekulāciju ir izraisījis jautājums, vai A SV  varasiestādes ir kaut kādā 
veidā atbalstījušas Usāmu Bin Lādiņu. Tomēr šāds jautājums nav korekts. Vis
ticamāk, Bin Lādiņš pats personigi nesazinājās ar A SV  pārstāvjiem un ASV 
nemeklēja ceļus pic Bin Lādiņa. Taču gan ASV, gan Bin Lādiņš bija vienas 
kustibas biedri. A SV sparīgi atbalstīja mudžāhidus un islāmistu kustību, un 
tādējādi, protams, Bin Lādiņš kā veselas sistēmas daļa saņēma arī ASV atbalstu. 
Taču vienlaikus jāatccras, ka tolaik viņš nebija teroristu organizācijas vadītājs 
un pat neplānoja par tādu kļūt.

"  Usāmas Bin Lādiņa sekmes finansējuma piesaistīšanā lielā mērā veicināja viņa 
izcelsme — piederība Bin Lādiņu ģimenei un līdz ar to arī pieeja monarhijas
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Tuvojoties kara beigām, arvien aktuālāks kļuva jautājums par nākotni, 
taču arī tā risināšana nebija vienkārša. Ēģiptiešu kutbistu grupējums ar 
Zavāhirī priekšgalā vēlējās izveidot arābisku organizāciju, kas koncen
trētos uz cīņu pret vietējām valdībām, piemēram, Ēģiptē, bet Azzāms 
mudināja veidot panislāmisku kustību, kas visupirms cīnītos pret ārējiem 
ienaidniekiem. Tam visam pa vidu bija Bin Lādiņš, kurš ļoti cienīja Az- 
zāmu, bet atradās pastāvīgā ēģiptiešu ielenkumā, un tic nepaguruši viņu

dzimtai. Usāma Bin Lādiņš bija tikai viens no 51 Muhammada Bin Lidina 
bērniem. Muhammads, jemeniešu imigrants, bija kļuvis par uzticīgu Saūda Arā- 
bijas karaļnama partneri celtniecības jomā un, īstenojot daudzus nozīmīgus 
būvdarbus, ieguva milzu bagātību. Kā Bin Lādiņu ģimenes loceklis arī Usāma 
saņēma noteiktu daļu no uzņēmuma peļņas, bet tās reputācija palīdzēja rast 
ceļu pie dažādām aprindām. Par Bin Lādiņu ģimeni skat.: Coll, Steve. The Bin 
Ladens: An Arabian Family in the American Century.
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vilka uz savu pusi. Kaut kāds atrisinājums pienāca 1988. gada 11. novembrī, 
kad pēc Azzāma ierosinājuma visnotaļ necilā sanāksmē vairāki ievērojami 
dažādu grupējumu līderi vienojās par A l Kāidas dibināšanu. Tiesa gan, 
dibināšanas datums nav tik precīzs, jo runas par A l Kāidu bija sākušās 
jau agrāk un turpinājās vēlāk. Arī izvēlētais nosaukums nebija īpaši dziļ
domīgs. Lai gan “Al Kāida” var saprast kā džibāda centienu “bāzi” (arābu 
vai.), to vienlaikus saprata pavisam tieši — kā treniņnometni. 0

Nesaskaņas beidzās ar to, ka Azzāms tika nogalināts, un vainīgie tā 
arī līdz šim nav noskaidroti. Daži turēja aizdomās ēģiptiešus, kuri tīkoja 
vieni paši paturēt savu zelta teļu — Bin Lādiņu. Citi domāja, ka Az
zāms nejauši kļuvis par vietējo bandu ķīviņu upuri, bet vēl citi, ka viņu 
nonāvējuši amerikāņi. Līdz ar to Bin Lādiņš nonāca pilnīgā atkarībā no 
ēģiptiešiem un jo īpaši Zavāhirī, kurš kļuva par A l Kāidas īsteno ideologu 
un, iespējams, patieso vadītāju.

Afganistānas kara veterāni laika gaitā bija savstarpēji sapazinušies, sa
draudzējušies, apmainījušies ar idejām un kontaktinformāciju. Tādējādi 
viņi kara gados pamazām uzbūvēja nākamo mudžāhidu jeb džihādistu 
tīklu ar vadības struktūras iestrādēm, sakariem, līderiem, atbalstītājiem 

u.tml. Turpmākajos gados mudžāhidu grupējumus lielā mērā veidoja 
Afganistānas kara veterāni, kuri zināja, kur doties, kam prasīt naudu, ie
ročus un ar ko karot. Viņi bija uzvarējuši karu, izstrādājuši ideoloģiju, 
ieguvuši pašapziņu, bet, karam beidzoties, zaudējuši mērķi. Rietumvalstis 
(precīzāk sakot, ASV) bija aplami iedomājušās, ka līdz ar finansējuma 
apraušanos izzudīs arī mudžāhidu kustība, taču tā nenotika. Tā sagla

bājās, pārveidojās un uzplauka, lai atkal pazustu un tad atkal atjaunotos 
Islāma valsts veidolā.

TERORISMS, 9 /1 1  UN TRĪS DŽIHĀDA FĀZES

Nedz militārā salafisma, nedz džihādisma kustība nav bijusi viendabīga. 
Starptautiskais islāma terorisms tādā formā, kādā tas ir pazīstams patla-
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ban, izveidojās tikai pašā zo. gadsimta nogalē. Džihādisma un islāmisma 
pētnieks Zils Kepels norāda, ka džihādisma vēsturē var izšķirt vismaz 
trīs fāzes.'1

Pirmā fāze. Šīs džihādisma fāzes hronoloģiskās robežas lielā mērā 
sakrīt ar Afganistānas karu (1979-1989), tomēr, kā aplūkots iepriekš, dži
hādisma kustības tapšanu veicināja vairāki faktori. Arābu nacionālisma 
noriets kopš Abdunnāsira kaunpilnās sagrāves Sešu dienu karā (1967. g.) 
un panislāmisma renesanse pēc Oktobra kara (1973. g.) stiprināja islāma 

lomu Tuvo Austrumu sabiedrībā. Turklāt Saūda Arābija, vienlaikus iegu
vusi milzu bagātības un piedzīvojusi ideoloģisko šoku, ko izraisīja Mekas 
krīze, sāka nepagurstoši finansēt islāma ortodoksālās interpretācijas — 
vahābisma — izplatīšanu. Naftas eksportētāju valstu organizācijas dalīb
valstis, izmantojot tālaika ekonomisko situāciju, guva milzu peļņu, kas 
ne vienmēr nokļuva pie plašām iedzīvotāju masām, kuras to ņēma ļaunā. 
Savukārt Irānas islāmiskās revolūcijas acīmredzamās sekmes iedvesmoja 

arī sunnītu islāmistus, jo pierādīja, ka ir iespējams stāties pretī Rietumu 
atbalstītiem režīmiem.

Nenovērtējams grūdiens džihādistu kustības tapšanā bija Padomju 
Savienības iebrukums Afganistānā un gan reliģiskā ekstrēmisma picstrā- 
votās Saūda Arābijas, gan A SV  reakcija uz to. Tas bija laiks, kad Rietu
mos mudžāhidi bija slavas augstumos. Padomju Savienības atkāpšanos 
1989. gadā gan vietējie, gan visas pasaules islāmisti uztvēra kā Dieva un 
islāma uzvaru pār ateistiem un komunistiem.

Otrās fāzes sākums sakrīt ar Afganistānas kara beigām (1989. g.) un 

Padomju Savienības sabrukumu (1991. g.). Šo posmu raksturo lielas cerī
bas un smaga vilšanās, sava nespēka apzināšanās. Apskurbuši pēc uzvaras 
Afganistānā, mudžāhidu vadoņi — ar Usāmu Bin Lādiņu priekšgalā — 
iedomājās, ka jāturpina iesāktais, lai panāktu islāma pasaules atgriešanos 
uz “taisnā ceļa”. Padomju Savienība nu bija sakauta, un pienāca laiks nā
kamajam mērķim, proti, Rietumu koloniālistiem, kurus visupirms pār

stāvēja ASV.
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Līdz pirmajam pārbaudījumam nebija ilgi jāgaida. Līča karš jeb pir
mais Irākas karš 1990. gadā bija viens no svarīgākajiem notikumiem, kas 
veidoja A l Kāidas u.c. militārā džihāda piekritēju stratēģisko un ideolo
ģisko orientāciju. Kareivīgajiem islāmistiem nācās ar šausmām noskatīties, 
kā Saūda Arābijas karaļnams Kuveitas aizstāvībai lūdza nevis mudžāhi- 
du, bet gan A SV  bruņoto spēku palīdzību. Afganistānas kara veterāni, 
tostarp Bin Lādiņš, par šādu pavērsienu bija klaji sašutuši. Viņi ticēja, 
ka Padomju Savienības sakāvi nodrošināja vienīgi mudžāhidu reliģiskā 
degsme un Dieva griba (nevis A SV  sarūpētās Stinger raķetes). Tāpēc viņi 
domāja, ka līdzīgi panākumi gaidāmi arī cīņās pret citiem pretiniekiem.

Pēc kara Afganistānā Bin Lādiņš savā dzimtenē atgriezās kā varonis. 
Vietējā un ārvalstu prese viņu cildināja kā diženu cilvēku, kas stājies pretī 
neuzvaramam un tomēr uzvarētam pretiniekam.'' Bin Lādiņš nekavējās 
mesties pretim nākamajam naidniekam un piedāvāja Saūda Arābijas varai 
savus un daudzu kaujās rūdītu Afganistānas kara veterānu pakalpojumus, 
bet ar nosacījumu, ka Saūda Arābijai jāatsakās no amerikāņu palīdzības.** 
Apbruņojies ar kartēm un diagrammām, entuziasma pilnais Bin Lādiņš 
ieradās pie Saūda Arābijas aizsardzības ministra prinča Sultāna bin Ab- 
dulazīza Ā1 Saūda, lai pārliecinātu, ka viņa mudžāhidi varētu uzņemties

* Piemēram, pat britu laikraksts The Independent 199}. gada 6. decembra numurā 
publicēja cildinošu rakstu par Usāmu Bin Lādiņu — “Pretpadomju kaujinieks 
savu armiju nostata ceļā uz mieru”. Rakstā glaimojošā valodā pastāstīts par Bin 
Lādiņa ccļubūvcs biznesu, kaujām Afganistānā, ticību džihādam utt. Skat.: 
Fisk, Robert. “Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace.” 7he 
Independent.

** Gan Bin Lādiņa, gan daudzu reliģisko autoritāšu iebilduma pamatā bija ha- 
dīss, kurā teikts, ka arābu zemēs (Arābijas pussalā vai vismaz Hidžāzas reģionā) 
nedrīkst būt divas reliģijas, proti, var būt tikai viena — islāms. Protams, to 
var interpretēt: vai tas nozīmē, ka citticībnieki nedrīkst Arābijā pat uzturēties, 
vai arī to, ka svešai ticībai nedrīkst būt tāds pats tiesiskais statuss kā islāmam 
utt.? Atbilde uz šo jautājumu nekad nav bijusi viennozīmīga. Mūsdienās Saūda 
Arābijā pieļauj citu ticību praktizēšanu tikai un vienīgi tad, ja tā noris prom no 
sabiedrības acīm.
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valsts aizstāvību. Sultāns Bin Lādiņu uzņēma draudzīgi, taču, piebildis, 
ka Irākas armijai ir 4000 tanku, piedāvājumu noraidīja. “Kuveitā nav 
alu,” princis Sultāns teicis. “Jūs nevarēsiet [ar Huscinu] cīnīties kalnos 
un alās. Ko jūs darīsiet, kad viņš jums gāzīs virsū ķīmisko un bioloģisko 
ieroču raķetes?” “Mūsu ierocis būs ticība,” atbildēja Bin Lādiņš.72 Saruna 
bija cicņpilna un sirsnīga, tomēr Saūda Arābijā no amerikāņu palīdzības 
neatteicās. Bin Lādiņš vēlāk apgalvoja, ka tas esot bijis viens no nepatīka
mākajiem pārsteigumiem viņa dzīvē. Tas uzkurināja uzskatu, ka ļaunums 
ir ne tikai Rietumu varas, bet arī vietējie līdzskrējēji, kā arī veicināja pār
liecību, ka mudžāhidiem pašiem jāuzņemas islāma aizstāvība.

Jāņem vērā, ka dedzīga islāmticīgā skatījumā amerikāņu ierašanās 
bija šausminošs notikums. Doma, ka svētās zemes aizstāvēšana uzticē
ta nevis īstenticīgiem vīriešiem, bet kristiešu armijai, kurā turklāt dienē 
arī ebreju sievietes, visiem Afganistānas kara veterāniem bija drausmīgs 
pazemojums un apvainojums. Usāma Bin Lādiņš to ņēma pie sirds un 
pārskatīja savu ienaidnieku sarakstu. Viņš konstatēja, ka vietējās varas ir 
vien marionetes vislielākā ļaunuma — amerikāņu un cionistu — rokās. 
Šajā laikā notika stratēģiska pārvirze no tuvā ienaidnieka (vietējās varas) 

uz tālo ienaidnieku (ASV un tās sabiedrotajām — Eiropas lielvarām, Iz
raēlu). A l Kāidas stratēģi sprieda, ka bez Rietumu atbalsta vietējās varas 
nespēs pretoties, tātad jāveic pasākumi, ar ko mazināt A SV  ietekmi Tu

vajos Austrumos.
A l Kāidas jauno rīcības orientāciju ieskicēja divi paziņojumi. Viens 

no tiem — 1996. gadā izteiktais kara pieteikums A SV  — bija puslīdz pie
ticīgs. Bin Lādiņš diezgan garajā paziņojumā plaši izklāstīja apsvērumus 
par to, ka karš pret A SV  ir neizbēgams, jo tā ir “okupējusi” svēto zemi: 

“Neskaitot ticību, nav svarīgāka pienākuma par amerikāņu izspiešanu 

no Svētās zemes.” ' Tomēr tekstā iezīmējas kāda nianse, proti, par “ebre- 
ju-kristiešu” aliansei gandrīz līdzvērtīgu ļaunumu tiek dēvēta pastāvošā 
Saūda Arābijas vara, kuru Bin Lādiņš vainoja nodevībā pret visu svēto. 
Viņš arī vairākkārt uzsvēra tās nesaimnieciskumu, korupciju, izlaidību un
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atsacīšanos no islāma likumiem. Interesanti, ka tolaik viņš vēl nemudinā
ja uz amerikāņu slepkavošanu un ievērojamu kara pieteikuma teksta daļu 
veltīja ieteikumam atturēties no amerikāņu preču pirkšanas, lai tādējādi 
kaitētu A SV  ekonomikai.

Jau pavisam cits tonis ieskanas divus gadus vēlākā (1998. g.) paziņo
jumā “Džihāds pret ebrejiem un krustnešiem”. Tā autori tekstā atgādina 
trīs “faktus” : 1) jau septiņus gadus A SV  spēki ir okupējuši Svētās zemes 
(t.i., Saūda Arābijas teritorijas), 1) A SV  turpina nomocīt nevainīgos 
Irākas civiliedzīvotājus, 3) amerikāņiem rūp ne tikai savi reliģiskie un 
ekonomiskie mērķi, tic arī kalpo ebreju valstij un dara visu iespējamo, 
lai šķeltu musulmaņu sabiedrību. 4 Taisnības labad gan jātcic, ka A SV 
patiešām bija solījusi uzreiz pēc Līča kara aiziet no Saūda Arābijas; A SV 
uzspiestās un A N O  ieviestās sankcijas pret Irāku civiliedzīvotājiem no
darīja vairāk ļaunuma nekā Sadāmam Huscinam; Irākas sakāve un arābu 
valstu savstarpējā kašķēšanās un biedrošanās ar A SV  nudien stiprināja 
Izraēlas pozīcijas. Tomēr šā juridiskā paziņojuma jeb fatvas galvenā vēsts 
bija atzinums, ka turpmāk katra musulmaņa individuāls pienākums ir 

nogalināt amerikāņus un to sabiedrotos, kur un kad vien tas iespējams. 
Nu vairs nebija ne runas par ekonomisku karu vai intelektuālu pārlieci
nāšanu — tas bija pieteikums karam uz dzīvību un nāvi.

A lK āida  centās izplatīt savu ideoloģiju visriņķī — no Āfrikas līdz Bal- 
kāniem un Kaukāzam, tomēr nopietnus panākumus neguva. Zils Kepels 
raksta, ka starp deviņdesmito gadu džihādistu uzskatiem un astoņdes
mito gadu musulmaņu alkām sociālajā, politiskajā un kultūras jomā bija 
izveidojusies dziļa aiza, kas islāmisma kustību noveda strupceļā. Savukārt 
antiklerikāli noskaņotā reformista Muhammada Hatamī uzvara Irānas 
prezidenta vēlēšanās 1997. gadā simbolizēja musulmaņu centienus atrast 
jaunu sociālo un politisko kārtību, veikt modernizāciju un attālināties 

no teokrātijas. Džihādisma otrās fāzes laiku raksturo daudzu islāmticīgo 
valstu līderu nosliekšanās par labu demokrātijai un modernizācijai, kā arī 
vēlme integrēt islāma pasauli globālajā apritē. 5
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Otrā fāze sakrīt ar periodu, kurā centrālais informācijas aprites mez
gls bija televīzija. Būtisks notikums bija tclckanāla AlJazeera translācijas 
sākšana no 1996. gada 1. novembra. Šis telekanāls ne tikai kļuva par vērā 
ņemamu alternatīvu Rietumu informācijas plūsmai, bet pat lielā mērā 
turpmāk pārņēma vadošās pozīcijas Tuvajos Austrumos un būtiski ietek
mēja savu skatītāju izpratni par to, kuri ir “labie” un “sliktie”. AlJazeera ar 
savu ziņu atlases specifiku — pilnīgu toleranci pret visu virzienu uzska
tiem — kļuva par piemērotu platformu, kurā Tuvo Austrumu iedzīvotāji 
ne vien uzzināja par Izraēlas nežēlīgo rīcību pret palestīniešiem, bet arī 
varēja redzēt Bin Lādiņa un Zavāhirī runu videoierakstus un tādējādi 
iepazīties ar A l Kāidas politiskās un reliģiskās dzīves redzējumu. 6

Piedzīvojusi vairāk neveiksmju nekā panākumu, A l Kāida par savu 
darbības metodi deviņdesmitajos gados izraudzījās terorismu: 1993. gadā 
ar A lK āidu  saistīti pašdarbnieki veica spridzināšanu Ņujorkā, vienā no 
Dvīņu torņiem; 1998. gadā sarīkoja spridzināšanu vienlaikus divās A SV 
vēstniecībās — Nairobi, Kenijā un Dāresalāmā, Tanzānijā, bet zooo. gada 
oktobrī saspirdzināja A SV  karakuģi USS Cole.

Tomēr pats lielākais un nozīmīgākais A l Kāidas sarīkotais terorakts 
notika 1001. gada 11. septembrī Ņujorkā un Vašingtonā. Tā bija izteiks
mīga tālā ienaidnieka stratēģijas un visuresošās televīzijas simbioze. Šim 
notikumam vajadzēja būt pagrieziena punktam pasaules vēsturē, kurā 
ASV saņems nāvīgu ievainojumu un vienlaikus notiks visas pasaules mu

sulmaņu mobilizācija. Tomēr nekas tāds nesekoja. A l Kāidas vadītāji 
bija pamatoti iedomājušies, ka A SV  uzreiz reaģēs un metīsies karā, t.i., 
nosūtīs savu armiju uz Afganistānu, un saskaņā ar A l Kāidas plānu tad 

atkārtosies Afganistānas kara scenārijs. Tomēr nedz A SV  sabruka, nedz 
vispasaules musulmaņi mobilizējās. 8

Turpmākajos gados, sākoties Buša “Karam pret terorismu”, jēdziens 
“terorisms” kļuva arvien problemātiskāks. Patlaban tas ir modes vārds, ko 

lieto tik bieži un plaši, ka tas ir zaudējis savas nozīmes robežas. Piebalso
jot “Karam pret terorismu”, ikviens, kam vien vajadzēja kaut ko apkarot,
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savus pretiniekus nodēvēja par teroristiem. Tas kļuva par emocionāli uz
lādētu vārdu, ko bieži izmantoja ļaunprātīgi, lai nomelnotu politiskos vai 
ideoloģiskos konkurentus. Arī mūsdienās terorismu bieži jauc ar partizā
nu karu vai parastām kriminālām izdarībām.

Tomēr šāda jēdzieniska maldīšanās nav pavisam nepamatota, jo “tero
risma” definēšana nudien ir sarežģīta.79 Izplatīts skaidrojums ietver domu 
par vardarbības izmantošanu politisku mērķu īstenošanai, taču tādā ga
dījumā kļūst neskaidra atšķirība starp “normālu” karu un terorismu, jo, 
runājot Kārļa fon Klauzcvica vārdiem, “karš ir politikas turpinājums 
ar citiem līdzekļiem”. Atšķirībā no valsts sankcionētas vardarbības (pat 
masveida) terorisms ir bezvalstisks un bezteritoriāls. Cits plaši izplatīts 
elements terorisma definīcijās ir atsauce uz iebiedēšanu. Tātad terorismu 
varētu uzskatīt par vardarbību, kas vērsta nevis pret pretinieka bruņo
tajiem spēkiem, bet gan pret visu sabiedrību nolūkā to iebiedēt, izraisīt 
šausmu stāvokli, lai tā no bailēm piekāptos teroristu prasībām.

A l Kdidas terorisms to nudien veica. Turklāt viens no šausminošā
kajiem apsvērumiem bija nevis cilvēku un būvju bojāeja vai pat ievaino- 
jamības apziņa, bet gan satikšanās ar principiāli citādu un nesaprotamu 
pasauluzskatu. Moccklība, ejot pašnāvībā, var šķist neprātīga, nepareiza 

un neizdevīga, taču terorista skatījumā tā ir cēla rīcība.* Filosofs Zans

* Pašnāvības temats izraisīja neskaitāmas islāma garīgo autoritāšu diskusijas, un 
lielākoties teroristi-pašnāvnieki ir izpelnījušies nosodījumu. Mūsdienu pašnāv
nieka mocekļa tēla saknes meklējamas Irānas-Irākas karā, un tam ir būtiska 
saikne ar moceklības tematu, kas caurauž islāma šiisma virzienu. Tā simboliskā 
aizsācēja Huseina ciešanas Kerbalā tālā senatnē bija iedvesmojošs piemērs jauna
jiem irāņiem, kas brīvprātīgi devās mīnu laukos vai pretī irākiešu ložmetējiem. 
Vēlāk pašnāvniekus kā mocekļus sāka ļoti sekmīgi izmantot šiītu kaujinieciskais 
grupējums Hizbullāh. Tikai aptuveni 10. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā 
Palestīnā radikālais grupējums H AM AS, atmetot sunnītu teologu bažas, veica 
pirmās t.s. moceklības operācijas — spridzinātāju-pašnāvnieku uzbrukumus. 
Turpmāk sunnītu islāmistu aprindās lēnām nostiprinājās pieļāvums, ka šāda 
rīcība noteiktos apstākļos ir pieņemama. Skat.: Kepcl, Gillcs. Beyond Terror 
and Martyrdom  — pp. 80-98.
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Bodrijārs raksta: “Viņiem ir izdevies pārvērst savu nāvi par absolūtu ie
roci cīņā pret sistēmu, kas funkcionē uz nāves noraidījuma pamata, pret 
sistēmu, kuras ideāls ir nāves trūkums.”80 Bin Lādiņš reiz esot izteicies, ka 

“nāve mums ir tikpat mīļa, cik jums mīļa ir dzīve”. Terorists, kas biedē ar 
nāvi, nav bīstams, kamēr tas pats ir apdraudēts. Taču brīvprātīga uzspri
dzināšanās sajauc kārtis. Tā ir filosofiska un morāla blēdība. “No mūsu 
vērtību sistēmas skatpunkta viņi blēdījas. Uz spēles likt savu dzīvību — tā 
ir šmaukšanās,” raksta Bodrijārs.81

Globālā džihāda trešās fāzes sākumu iezīmē apjukums pēc n. septem
bra terorakta, uz ko A SV  atbildēja ar iebrukumu Afganistānā (zooi. g.) 
un Irākā (2003. g.). Šo periodu raksturo gan panīkums, gan atjaunotne. 
Turpmākajos gados pēc 11. septembra notikumiem džihādisma un islā- 
misma nespēju mobilizēt islāmticīgos atzina ne tikai Rietumu teorētiķi, 
bet arī AlKāidas ideologi un teorētiķi. Organizācija bija zaudējusi atbal
sta punktus Afganistānā u.c., taču pavisam drīz situācija mainījās. A SV 
iebrukums Irākā 1003. gadā pavēra ceļu jauniem ideoloģiskiem meklēju
miem un jaunas militārās iespējas. Nu A l Kāidas teorētiķi atkal meklēja 
veidus, kā konsolidēt un iedvesmot islāmticīgo pasauli, lai iekustinātu 
plaša mēroga nemierus, kuru rezultātā mainītos spēka balanss pasaulē. 
ASV spējā uzvara pār Irākas bruņotajiem spēkiem radīja eiforijas sajūtu 

un daudziem šķita, ka karš ir uzvarēts. Tomēr tolaik īstais karš tikai sākās. 
Pavisam drīz Irāka pārvērtās par terorisma, pilsoņu kara un savstarpēja 
naida pekli. Šajā ellē radās arī organizācija Islāma valsts. Patlaban džihā
disma trešā fāze nebūt nav beigusies. Mudžāhidu aprindas, pārdzīvoju

šas vairākas stratēģiskas un ideoloģiskas transformācijas, no jauna atrada 
spēku un iespējas īstenot savus mērķus. Šie centieni tagad izpaužas Sīrijā 

un Irākā, un tic atbalsosies arī tuvākā vai tālākā nākotnē.
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Z A R K Ā V Ī-N O  SĪKA BANDĪTA 
PAR KUSTĪBAS LĪDERI

ABŪ MUSAABS AZ ZARKĀVĪ

Islāma valsts sākotne ir diezgan labi zināma. Tās iedīglis ir konkrēta or
ganizācija un konkrēts cilvēks. Afganistānā 1999. gada nogalē tapa mu- 
džāhidu treniņnometne un apmācību vieta, kuras izveidotājs bija visnotaļ 
ekstravaganta persona vārdā Abū Musaabs az Zarkāvī. Lai gan viņa gru
pējums sākotnējā veidolā nedarbojās ilgi, pats Zarkāvī — viņa raksturs un 

uzskati — ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas notikumu 
gaitu vēlāk ievirzīja gultnē, kuras deltā redzama Islāma valsts savdabīgā 
seja. Ja jānosauc konkrēts cilvēks, ko var uzskatīt par Islāma valsts radītāju, 
tas viennozīmīgi ir Zarkāvī.

Zarkāvī, īstajā vārdā Ahmads Fādils an Nazāls al Halāila, piedzima 
1966. gada го. oktobrī Jordānijas rūpnieciskajā pilsētā Zārkā. Viņš uzauga 
pieticīgā rajonā, un viņam bija pavisam parasta bērnība un jaunība. Lielā 
ģimene — septiņas māsas un viens brālis — , izņemot māti, neesot bijusi 
īpaši reliģioza. Tēvs strādāja par rajona muhtaru (miertiesnesi). Mazais 
Zarkāvī nodarbojies ar ikdienišķām lietām — gājis skolā, spēlējis futbolu, 
dauzījies ar kaimiņbērniem un dzīvojies pa piemāju kapsētu. Tomēr jau 

agrā jaunībā viņš esot izcēlies ar spēcīgu un karstasinīgu raksturu.82
Būtisks pavērsiens notika, kad Zarkāvī 17 gadu vecumā pameta skolu 

un sāka “ielu dzīvi”. Atšķirībā no daudziem citiem islāmistu vai mudžā- 
hidu grupējumu līderiem viņš neieguva pabeigtu laicīgo un teoloģisko
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izglītību.” Gluži pretēji, viņu varētu dēvēt par pašpuiku vai ielu bandītu. 
Vēlāk šī personības šķautne — ielu cīņu rūdījums — atbalsojās viņa 
vadītās organizācijas darbībā. Tomēr arī šis periods nebija savdabīgs. 
Viņš iesaistījās pavisam tipiskās jauno krimināldarboņu aktivitātēs, to 
skaitā sīkās zādzībās, laupīšanās, nemitīgos kautiņos un cīņās par ietek
mi, pārmērīgā alkohola lietošanā u.tml. Iespējams, viņš pat kādu brīdi 
bija suteners. Katrā ziņā skaidrs ir tas, ka Zarkāvī nebija ne ticīgs, nedz 
rātns zēns.83

Nostāsti vēsta, ka dzīves laikā viņš savu ķermeni esot viscaur noklājis 
ar tetovējumiem. To bijis tik daudz, ka zinātāji viņu iesaukuši par “zaļo 
cilvēku”. Jāņem vērā, ka striktā islāma interpretācijā tetovēšanās tiek uz
skatīta par pretlikumīgu, taču Zarkāvī nebija ne īsteni ticīgs, nedz pie
tiekami izglītots, lai par to satrauktos. Vēlāk, ieslodzījumā gūstot ticības 
atausmu, Zarkāvī gluži kā čūska nomainījis ādu. Pavisam tiešā nozīmē — 
pārtopot par reliģiozu fanātiķi, viņš centās tos izdzēst ar skābi (citā versijā 
teikts, ka viņš to paveica, notetovēto ādu nodīrājot ar žileti).84

Lai nu kā, Zarkāvī dzīvē ir bijuši vairāki būtiski pavērsieni. Mērija 
Ena Vīvere rakstā par viņa dzīvi un darbiem atsaucas uz kāda Jordānijas 
izlūkošanas virsnieka vārdiem: “Ja vēlaties saprast, kas ir Zarkāvī, jums 
jāsaprot četri viņa dzīves galvenie pavērsieni: i) pirmais ceļojums uz A f
ganistānu, i) ieslodzījums, 3) atgriešanās Afganistānā, kad viņš kļuva 
par to, kas ir, un pēc tam 4) Irāka.”85 Pirmo pavērsienu rosināja laulība 
ar Intisāru Bakru al Umarī. Proti, saistībā ar šo laulību Zarkāvī izteikti 
reliģiozā māte piespieda viņu sākt ticības lietu studijas Huseina ibn Alī 
mošejā, kurā valdīja ja ne salafītu, tad vismaz stingri ortodoksāli uzskati.

* Piters Bergens un Svatī Pandcja laikrakstā The New York Times, aizstāvot mad- 
rasas pret apsūdzībām teroristu producēšanā, norāda uz interesantu faktu. 
Aplūkojot ziņas par dažu zīmīgu teroraktu veicējiem, viņi konstatēja, ka 53% 
no tiem ir vismaz nepabeigta augstākā izglītība, kas nereti iegūta rietumvalstīs. 

“Salīdzinājumam — tikai 51% amerikāņu ir apmeklējuši augstskolu.” (Bergen, 
Peter, and Swati Pandey. “The Madrassa Myth.” The New York Times.)
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Domājams, ka ticības mācība bija viens no iemesliem, kas pamudināja 
Zarkāvī 1989. gada pavasarī doties uz Afganistānu, lai gan pēdējie PSRS 
militārie spēki to bija pametuši jau februārī. Tomēr karošana nu jau pret 
likteņa varā pamesto Afganistānas komunistisko valdību un starp vietē
jiem karakungiem nebija beigusies, un Zarkāvī ieguva vērtīgu pieredzi 
un noderīgus draugus. Jāsaprot, ka Zarkāvī tad bija vien 13 gadus vecs 
jauneklis — dumjš, taču ambiciozs, zinātkārs un viegli ietekmējams. A f
ganistāna, kurā tobrīd bija sapulcējušies teju puspasaules mudžāhidi, is- 
lāmisti, salafiti, islāma teorētiķi un praktiķi, kaujinieki un skolotāji, bija 
izcili piemērota vieta jaunā entuziasta galvas pārblīvēšanai ar nevaldāmu 
iespaidu gūzmu. Taču, ja kāds iedvesmas avots jāizceļ īpaši, tā ir drau
dzība ar Abū Muhammadu al Makdisī — vienu no vadošajiem salafitu 
garīgajiem līderiem un radikālā islāma teorētiķi, kurš kļuva par Zarkāvī 
skolotāju un biedru.

MUDŽĀHIDS

No Afganistānas mājās Jordānijā Zarkāvī atgriezās 1993. gadā, taču nu jau 
kā īstas kaujas pieredzējis tm skarbās dzīves apbružāts vīrietis. Viņš sāka 
strādāt videonomā, taču par viņa galveno rūpestu bija kļuvis islāms un 
džihāds. Drīz pēc atgriešanās dzimtenē viņš sazinājās ar Makdisī un kopā 
ar vēl vairākiem domubiedriem pasāka sludināt savas (precīzāk sakot, 
Makdisī) idejas un izveidoja domubiedru pulciņu “Vicndievji”, aplami 
pazīstamu arī kā teroristu grupējums “ Uzticība imāmam”.86

Situācija mainījās nākamajā gadā, kad, atbildot uz ebreju reliģiskā fa
nātiķa Baruha Goldšteina paveikto masu slepkavību, daži pulciņa biedri 
sāka plānot atriebību pret Izraēlu, taču tā beidzās ar fiasko — Jordānijas 
drošības dienesti plānošanu atklāja un grupas biedrus arestēja. Zarkāvī 
un Makdisī notiesāja par nelegālu ieroču, sprāgstvielu un viltotu do
kumentu glabāšanu, un visi iesaistītie nonāca Suvākas cietumā. Taču
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tieši dzīve cietumā izveidoja Zarkāvī personību. Tā palīdzēja nostiprināt 
viņa autoritāti un vairot sociālo kapitālu, lai vēlāk atrastu potenciālos 

kaujiniekus.
Ieslodzījums vēl pamatīgāk nostiprināja Zarkāvī radikālos uzskatus. 

Tur teoloģijas lietās viņu turpināja izglītot Makdisī, taču par līderi viņš 
kļuva pats. Zarkāvī nemaz necentās pārtapt par rātnu pilsoni un tā vietā 
stiprināja savas ambīcijas un reliģisko kaismīgumu. Uz pulciņa sākotnējā 
līdera, intelektuāļa un “džihādista pie rakstāmgalda” Makdisī rēķina laika 
gaitā arvien lielāku autoritāti ieguva Zarkāvī. To sekmēja gan viņa per
sonības iezīmes, gan dalība Afganistānas džihādā. Neilgā laikā Zarkāvī 
cietumā bija kļuvis par īsteno priekšnieku, kuru cienīja citi ieslodzītie un 
respektēja cietuma administrācija. Viņš kontrolēja pagalma dzīvi, izlēma, 
kurš gatavos ēst, kurš mazgās veļu, ko skatīsies pa televizoru u.tml. Zar
kāvī ar pilnu atdevi nodevās cietuma dzīvei un neizšķieda ne mirkli: “Kā 
stāsta ieslodzījuma biedri, viņa galvenā nodarbe bija citu cietumnieku 
vervēšana, ķermeņa treniņi un, ar Makdisī atbalstu, visu 6136 Korāna 

vārsmu iemācīšanās no galvas.’’8
Izskatās, ka tieši uzturēšanās ieslodzījumā izveidoja Zarkāvī raksturu 

un uzskatus. No vienas puses, viņš bija bravūrīgs un mutīgs bandīts, taču 
parasts un bez izcilām intelektuālajām spējām. Tagad, atskatoties uz Islā- 
ma valsts veikumu, var saskatīt līdzību starp viņa personību un bravūrību, 
vardarbību, vienkāršumu un brutalitāti, kas raksturīga Islārna valsts pie
kritējiem. “Viņš izmanto tikai tādu vardarbību, kurai blakus tālibi izska
tās kā draiskuļi ar turbāniem,” raksta Žans Saris Brisārs.88 Aizsteidzoties 
notikumiem priekšā, jāteic, ka tā ir viena no galvenajām atšķirībām starp 

A l Kāidu un Islārna valsti, proti, A l Kāida cenšas būt “intelektuāla” un 
pat nedaudz “saprātīga”. Savukārt Islārna valsts nemitīgi apliecina vienu, 
dūres, spēku. Tas ir Zarkāvī devums — viņš mudžāhidu grupējumos ie
viesa bandītu dzīves un uzvedības paražas, t.i., mazāk dzejas un vairāk 
kautiņu. No otras puses, ieslodzījuma laikā Zarkāvī pārvarēja savu “paras- 

tumu”. Viņš kļuva par harismātisku līderi un ticības ekspertu. Daudziem
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par pārsteigumu bijušais ielu bērns bija izveidojies par ievērojamu kungu 
un vienu no ietekmīgākajiem mudžāhidu interpretiem Jordānijā. Kļūstot 
par arvien slavenāku mudžāhidu, Zarkāvī sāka aizēnot savu skolotāju 
Makdisī, kurš brīžiem centās nogludināt Zarkāvī ekstrēmos uzskatus, 
taču velti. Vēl svarīgāk par Zarkāvī un Makdisī draudzību ir tas, ka drau
dzība beidzās, proti, Zarkāvī savos uzskatos aizgāja daudz tālāk.

Iespējams, Zarkāvī tā arī neko nebūtu sasniedzis, ja, viņam par laimi, 
Jordānijas karaļa tronī 1999. gadā nebūtu kāpis karalis Abdullāhs II. Šim 
notikumam par godu tika izsludināta vispārēja amnestija, un to saņēma 
arī Zarkāvī. Sapratis, ka dzīve Jordānijā nebūs droša, viņš, kareivīgu jūtu 
mākts, tūdaļ pameta valsti un devās uz Pakistānu un Afganistānu. Līdzi 
paņēmis ievērojamā mudžāhida Abū Katāda al Filistīnī rekomendācijas 
vēstuli, viņš cerēja satikties un satuvināties ar tālaika džihādisma vadoni, 
Al Kāidas vadītāju Usāmu Bin Lādiņu.89 Tomēr tikšanās nebija īpaši sek
mīga. Neviens viņu nesagaidīja ar atplestām rokām un nerāvās iesaistīt 

savējo lokā. Ambiciozajam Zarkāvī tas, ka A l Kāidas vadība par viņu ne
izrādīja lielu sajūsmu, droši vien bija nepatīkams personisks trieciens. Vī- 
vere, atsaucoties uz bijušā Izraēlas izlūkdienestu darbinieka teikto, raksta, 
ka Bin Lādiņš jau no pirmā acumirkļa pret Zarkāvī izjutis riebumu.90 Viņš 
ne tikai neuzticējās Zarkāvī, viņam arī derdzās Zarkāvī vulgārā bravūrī- 

ba un nevaldāmais naids pret šiītiem. Galu galā abi ticības kareivji bija 
ļoti dažādi. Gan Bin Lādiņa, gan Zavāhirī izcelsme ir saistīta ar augstu 
stāvošām un ietekmīgām ģimenēm, bet Zarkāvī nāca no maznozīmīgas 
un noplukušas pilsētas, un viņa raduraksti bija necili. Daudzi Bin Lādiņa 

cīņubiedri bija izglītojušies augstskolās, bet Zarkāvī bija bravūrīgs kauslis. 
Viņu dzīves pieredze un domāšanas manieres bija krasi atšķirīgas.

Lai gan Bin Lādiņam pret jauno censoni simpātijas neradās, pēc ga
rākām diskusijām A l Kāidas vadība nolēma piešķirt viņam finansējumu. 
Zarkāvī to pieņēma un nostātus no A l Kāidas apmetnēm 1999. gada pašā 

nogalē netālu no Herātas Afganistānā izveidoja pats savu mudžāhidu 
treniņnometni, ko bieži saista ar grupējuma “Tauhīda un džihāda armija”
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sākotni.91 Šīs nometnes un jauno mudžāhidu pulcēšanās vietas izveido
šanu var uzskatīt par organizācijas Islāma valsts sākumu.

Kā norāda džihādisma pētnieks Kouls Banzels, Zarkāvī pieredze 
Afganistānas periodā izveidoja viņa uzskatus un līdz ar to ari iezīmēja 

mūsdienu Islāma valsts ideoloģisko orientāciju. A I Kāidas militārais ko
mandieris Seifs al Adīs, kurš darbojās kā Zarkāvi un Bin Lādiņa vidutājs, 
esot atzinis, ka viņa priekšniecības un Zarkāvi sadarbība bijusi visai vāja. 
Turklāt Zarkāvi nometnē salafisma gars bijis striktāks nekā AlKāidā. To 
apgalvo ari Makdisī, sakot, ka savu sevišķi skarbo uzskatu dēļ Zarkāvi tā 
arī nespēja izveidot saticīgas attiecības ar Bin Lādiņu.92 Lai gan Zarkāvi 
un A l Kāidas ilgtermiņa mērķi bija vienādi, īstermiņa to redzējums radi
kāli atšķīrās. A l Kāida koncentrējās uz “tālo ienaidnieku”, t.i., ASV, bet 
Zarkāvi uzskatīja, ka prioritāte ir “tuvējais ienaidnieks” — Tuvo Austru
mu monarhijas un nacionālās valstis, kuras vajadzēja sagraut un to vietā 

iedibināt islāmisku valsts pārvaldi.
Zarkāvi dzīve pamatīgi mainījās pēc u. septembra terorakta un tam 

sekojošās A SV  intervences Afganistānā. Pēc neilgas pretošanās, apzino
ties, ka tiešā konfrontācijā ar amerikāņu spēkiem mēroties nejaudā, Bin 
Lādiņš paslēpās Tora Bora kalnos. Zarkāvi netika aicināts piebiedroties, 
un viņam neatlika nekas cits kā bēgt. Viņš devās uz nīsto Irānu, līdz beigu 
beigās nokļuva Irākā. Tur viņš apmetās kādā kurdu separātistu apgabalā, 
kurā darbojās kurdu islāmistu organizācija Ansār a l islām  un kuru ne
kontrolēja Sadāma Huseina vara. T ā bija lieliska vieta, kur slēpties un 

attīstīties.



IRĀKAS KARŠ -  ZARKĀVĪ 
SLAVAS MIRKLIS

CASUS B ELLI

Turpmāko notikumu gaitu nevar atraut no daudz plašāka pasākuma, kura 
ietekme ir tik liela, ka to pilnvērtīgi novērtēt ir ārkārtīgi sarežģīti. A SV 
1003. gada 20. martā sāka uzbrukumu Irākai. Šis karš līdz ar A SV  bruņo
to spēku atvilkšanu oficiāli beidzās 2011. gadā. Taču, vērojot notikumus 
šodienas Irākā, varam droši teikt, ka nekas nav beidzies. Lai gan, kamēr 
stobri vēl kūp un zeme mirkst asinīs, taisnīgi izvērtēt visu notikušo ir ļoti 
grūti, ir raisījušās neskaitāmas diskusijas par Irākas kara tiesiskumu un 
morālo vērtējumu. Turklāt, ņemot vērā šābrīža likstas Tuvajos Austrumos, 
arvien sāpīgāks kļūst jautājums par A SV  izraisītā kara* lomu Islāma valsts 
dzimšanā un tā ietekmi uz krīzi visā reģionā. “Patlaban var neminstino
ties teikt, ka amerikāņu un britu bruņoto spēku 2003. gada iebrukums 
Irākā ir pati postošākā un apkaunojošākā mūsdienu intervence,” ameri

kāņu intelektuālajā žurnālā The New York Review o f Books raksta Džofrijs 
Vītkrofts.93 Taču tas ir tikai viens no daudziem kritiskajiem izteikumiem, 
kas izskanējuši pēc kara izvērtēšanas. Jau tolaik — 2003. gadā — radās

Interesanti piebilst, ka angļu valodā rakstošie amerikāņu un britu plašsaziņas 
līdzekļi bieži izmanto jēdzienu “okupācija”. Latviešu valodā no šā vārda lielā
koties izvairās. Domājams, ka Latvijā tas ir jēdziena sarežģītā tiesiskā un vēstu
riskā konteksta dēļ. Piemēram, Irākas kara izmeklēšanas komisijas vadītājs sers 
Džons Čilkots 1016. gada 6. jūlija paziņojumā lieto vārdkopu “occupation of a 
sovereign State” (suverēnas valsts okupācija).
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bažas par gaidāmajām sekām. Nīls Svaidejs, žurnāla The Boston Globe 
publicists, atsaucoties uz Kalifornijas Valsts universitātes politoloģijas 
profesoru Abū Halīlu, rakstīja: “Padomju Savienība, okupējot Afganis
tānu, mums sagādāja Tālibān. Amerikāņi, okupējot Saūda Arābiju (t.i., 
izvietojot tur A SV  bruņotos spēkus — M.K.), mums sagādāja Bin Lādi
ņu un A l Kāidu. Izraēla, okupējot Libānu, radīja Hizbullāh. Redzēsim, 
ko mums dos amerikāņu veiktā Irākas okupācija.”94 Šodien mēs to zinām, 

ir radusies Isldma valsts.
Laika gaitā šā kara vērtējums daudzkārt ir izraisījis sparīgu sabiedris

ko viļņošanos. Piemēram, pēc Irākas kara izmeklēšanas komisijas (to savu 
pilnvaru laikā izveidoja bijušais Lielbritānijas premjers Gordons Brauns) 
ziņojuma publicēšanas zoi6. gadā britu presē izskanēja ļoti skarbi kara 
kūdītājam Tonijam Blēram veltīti apzīmējumi, piemēram, “maldināšanas 
monstrs”95 vai “ Blērs ir pasaulē ļaunākais terorists”96. Turklāt šī komisija 
ziņojumā atzina — kara mērķi nav sasniegti.

Šādi apgalvojumi ir ļoti smaga apsūdzība, īpaši Krievijas pēdējā laika 
aktivitāšu kontekstā.9 Šo situāciju vēl sāpīgāku padara tas, ka arī Latvija 
labprāt iesaistījās Irākas karā.* Tomēr, atstājot sacensību par lielāko “pos
tu un kaunu” citai reizei, var palikt pie uzskata, ka Irākas karš bija milzīgs 
satricinājums, kas pamatīgi sašūpoja ierasto kārtību Tuvajos Austrumos.

Patlaban, atminoties vēl pirms kara sākuma noritējušās diskusijas un 
strīdus, šķiet, ka kliedzošākā nejēdzība ir kara iegansta acīmredzamā sa- 
fabricētība.98 Gan ASV, gan Lielbritānija pieprasīja milzīgu uzticēšanos 
un apgalvoja, ka zina, ko dara. Taču vēlāk atklājās, ka A SV  prezidents 
Džordžs V. Bušs un Lielbritānijas premjers Tonijs Blērs diezgan labi ap

zinājās, kas notiek, taču viņu darbi neatbilda vārdiem. Tā bija maldinā-

“ Izvērtējot, ko Latvija ieguva un zaudēja, piedaloties Irākas karā, var domāt, ka 
ieguvums bija attiecību ar A SV  uzlabošana, kas varētu pozitīvi atmaksāties, 
ja kādudien Latvijai būtu vajadzīga ASV palīdzība, piemēram, kāda kaimiņa 
agresijas dēļ. Protams, tas ir pragmatisks apsvērums. Šāda darījuma morālais 
izvērtējums ir jau pavisam cita lieta.
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sana", kas visupirms A SV  un Lielbritāniju, taču ari daudzas citas valstis, 
to skaitā Latviju, ierāva karā ar falsificētu pamatojumu. Jau pavisam drīz 
pēc kara sākšanas tika noskaidrots, ka visi publiski paustie kara attaisno
jumi jeb casus belli — masu iznīcināšanas ieroči, ķīmiskie ieroči un Irākas 
varas saikne ar A l Kāidu — ir aplami. Protams, reti kurš apšauba to, ka 
Sadāms Huseins bija brutāls diktators, kas necik augstu nevērtēja liberā
lisma un demokrātijas principus.* Var uzskatīt, ka viņu patiešām vajadzēja 
likvidēt, lai tūdaļ ieviestu “ brīvību un labklājību” (oficiālais Irākas kara 
nosaukums bija “Operācija Irākas brīvība”). Tomēr skaidrs ir tas, ka ar šo 
A SV vadīto avantūru nebija mierā ne tikai islāmticīgie, arābi, mudžāhidi, 
Zarkāvī un viņa draugi, bet arī Rietumu sabiedrība.

Atskatoties uz notikušo, grūti izvairīties no sāpīgā, bet interesantā 
jautājuma — kāpēc tas bija vajadzīgs un kāpēc to pieļāva? Kādēļ A SV  
un Lielbritānijai bija tik ļoti jāriskē ar uzticības kredītu, ko tai piešķīra 
gan NATO  partncrvalstis, gan daudzas citas valstis visā pasaulē? Grūti 
noticēt, ka A SV  pietrūka intelektuālās spējas prognozēt postošās sekas. 
Tikpat grūti būtu pieņemt skaidrojumu, ka notikumu dzinulis bija vie
nīgi alkatība vai ļaunums. Manuprāt, to var skaidrot ar imperiālistiskas 

domāšanas, mesiānisma un t.s. amerikāņu izredzētības (american ex- 
ceptionalism) sajaukumu. Mcsiānisms viens pats var būt kaitinošs, bet 
nekaitīgs. Taču tas kļūst bīstams, ja mesija iegūst varu. “A SV  [pārvaldē] 
valda pārliecība, ka mūsu izredzētība dod mums tiesības pamācīt citus, 

jo, ja viņi pieņems mūsu uzskatus, pasaule kļūs mierpilnāka,” paskaidro 
Henrijs Kisindžers.100 Tieši tas pirms kara sākuma varētu būt noticis ASV.

Liecību, kas pierāda Sadāma Huscina nežēlību, netrūkst. Viņa pārvaldītajā 
valstī bija izveidojies represīvs un vardarbīgs režīms, un Huseinam pietuvinātā 
varas kliķe nekautrējoties izmantoja savu stāvokli. Irāka bija mafioza valsts ar 
noziedzīgu režīmu. Taču šajā gadījumā runa nav par Huseina un viņa līdzdarbo- 
ņu personības iezīmēm. ASV un to sabiedroto izvirzītie kara iegansti izrādījās 
nepatiesi. Situāciju sarežģī tas, ka gan Bušs, gan Blērs to zināja, taču nekautrējās 
apmānīt pasaules sabiedrību.
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Impēriskās ambīcijas un neapšaubāmas varas savienojums radīja eksaltē
tas paštlksmcs noskaņojumu, kas aizmigloja skatu uz realitāti.

Mesiānisma un izredzētlbas izjūtu stiprināja t.s. neokonservatlvo 
ideju atbalstītāju klātbūtne visaugstākajos varas ešelonos. Tā sasniedza 
apogeju tieši Dž. Buša jaunākā prezidentūras laikā. Šis politiskais strā
vojums sakņojas no nacistiskās Vācijas emigrējušā ebreja, filosofa Leo 
Štrausa idejās. Amerikā, Čikāgas Universitātē, viņš ieguva politikas 
profesora amatu. Štrausa filosofisko un politisko pārliecību varētu rak
sturot kā emocionāli sakāpinātu demokrātijas aizstāvību. Ietekmējoties 
no Platona filosofijas, īpaši darbā “Valsts” paustajām idejām, Štrauss uz
skatīja, ka demokrātija un brīvība ir apdraudēta un tās jāaizstāv ar jeb
kādiem — ari vardarbīgiem — līdzekļiem, un, ja nepieciešams, mērķa 
sasniegšanai drīkst izmantot “cēlus melus”, lai sabiedrības noskaņojumu 
ievirzītu vēlamā gultnē. Tālejošas sekas bija tam, ka viņa tuvāko skol
nieku vidū bija personas, kas vēlāk ieguva lielu ietekmi A SV  pārvaldē, 
to skaitā, piemēram, Pols Volfovics.* Taču Strausa neokonservatīvisma 
idejās ieklausījās ari daudzi citi, piemēram, politologs Frānsiss Fukujama, 
viceprezidents Diks Čeinijs, aizsardzības ministrs Donalds Ramsfelds, 
Irākas administrators Pols Brēmers, Pentagona īpašo plānu biroja vadītājs 

Ābrams Šulskijs u.c.101
Neokonservatlvo ideju piekritēju lokā valdīja nostāja, ka Irākā neka

vējoties jāievieš demokrātija. Turklāt viņi bija pārliecināti, ka šim pasā-

'  Viens no vadošajiem džihādisma un islāmisma speciālistiem Zils Kcpcls inter
vijā tīmekļa vietnē opendemocracy.net komentē kādu kutelīgu salīdzinājumu: 

“Paralēles starp Saijidu Kutbu un Leo Strausu, starp Aimanu az Zavāhirī un Polu 
Volfovicu nav absolūtas. Lai kā kritizētu neokonservatīvisma piekritējus, nav 
šaubu par viņu mērķi — demokrātiskiem Tuvajiem Austrumiem. [..] Problēmas 
rada līdzekļi, ar kuriem viņi cenšas šo mērķi sasniegt. Abi divi — [Strauss un 
Zavāhirī] — ir noteikuši Tuvajiem Austrumiem drūmu diagnozi un uzskata, ka 
vienīgais līdzeklis, kas varētu mainīt pašreizējo situāciju, ir vardarbība. (Kcpel, 
Gilles, interview by Rosemary Bcchlcr. The war fo r Muslim minds: an interview 
with Gilles Kepel openDemocracy)



kūmam tā iekšējās loģikas dēļ jābūt sekmīgam.* Kā saka Žils Kepels, gan 
ASV, gan Lielbritānijas vara ietiepīgi ticēja, ka Huscina gāšana:

i) gūs plašu atzinību musulmaņu vidē, jo būs atsvabinājusi no nevēlama 
diktatora;

i) ar “militārā spēka burvestību” novedīs pie demokrātijas Irākā un mi
litārā spēka apoteozes;

3) ir veids, kā sakaut terorismu, jo A SV  pārvaldes aprindas pieņēma, ka 
terorisma cēlonis ir apspiestība un, ja tās vairāk nebūs, cilvēkiem vairs 
nebūs vajadzības kļūt par teroristiem. Tātad, ja represīvais Huseina 
režīms kritīs un Irākā būs demokrātija, kurā irākieši varēs brīvi izpaus
ties, viņi dabiski nemaz nevēlēsies kļūt par teroristiem.102

* Vaira Vlķe-Freiberga intervijā LT V 1 raidījumam 1:1 atminas sarunu ar ASV 
prezidentu Bušu vēl pirms iebrukuma sākuma: “Es viņam [Bušam] prasīju to
reiz, februārī: “Prezidenta kungs, kas ir nākošais solis? Kas ir paredzēts?” [Bušs 
atbildēja:] “Ā, viņi būs tik priecīgi, ka tirāns ir gāzts, un viņi pievērsīsies demo
krātijai.”” (Vīķe-Freiberga, Vaira. 1 :1. L T V 1)
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Nelaime vien tā, ka nekas tāds nenotika. Kopš kara sākuma ir pagā
juši jau vairāk nekā 13 gadu, un Irāka tā ari nav kļuvusi par demokrātijas 

paraugvalsti. Gluži otrādi.
Patlaban top arvien skaidrāks, ka aizbildinājums iebrukt Irākā ne 

tikai bija safabricēts, bet arī izraisīja savdabīgu notikumu gaitas pavēr
sienu, kas būtiski sekmēja Islāma valsts rašanos. Viens no izšķirošajiem 
apstākļiem ir tas, ka liela Irākas armijas un sabiedrības daļa pārtapa reli
ģiskā fanātisma ievirzītā pretošanās kustībā, bet otrs apstāklis — Zarkāvī 
iecelšana slavas zenītā. Abi aspekti ir jāiztirzā sīkāk. Turklāt jāņem vērā, 
ka Irākas karš un Zarkāvī dzīves gājums ir tik cieši saistīti, ka brīžiem 

saplūst vienā stāstā.

VIEDO IEROČU TRŪKUMI

Sākoties karam, Huseins saprata, ka tiešā konfrontācijā neuzvarēs. Uzva
ru viņš neguva, taču to nav guvusi arī A SV vadītā koalīcija. Acīmredzot 
visiem, izņemot amerikāņus, bija skaidrs, ka raķešu apšaudēm pretoties 
nav iespējams, tāpēc īstā cīņa būs partizānu karš. A SV  iebrukuma laikā 
nenotika gandrīz neviena nopietna kauja. Koalīcijas spēkiem izdevās mil
zu ātrumā sagraut Huseina Irākas armiju. Varēja domāt, ka Irākas armija 
ir gluži vienkārši izkūpējusi gaisā. Pēc mazāk nekā mēneša kopš kara sā
kuma 2003. gada 10. martā A SV  vadītie spēki 9. aprīlī sagrāba Bagdādi un 
tādējādi izbeidza 24 gadus ilgušo Sadāma Huseina varu. Šķita, ka lielākais 

darbs ir paveikts. Tomēr izrādījās, ka tā nebūt nav.
Turpmākajos gados Irākas karš izrādījās esam lēna un mokoša noasi

ņošana visās pusēs. Irākā lielākoties lija cilvēku asinis — bojāgājušo skaits 

tiek lēsts vismaz pusmiljona vai pat vairāk nekā miljona apmērā103 — , un 
tika sagrauta vietējā infrastruktūra. Savukārt A SV  noasiņoja finansiāli. 
Atbilstīgi pašreizējām aplēsēm Irākas avantūra A SV  nodokļu maksātā
jiem ir izmaksājusi aptuveni trīs-sešus triljonus A SV  dolāru.104 Taču cits,
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tikpat netīkams fakts ir tas, ka Irākā tā ari neizdevās ieviest ne brīvību, ne 
demokrātiju, ne kārtību — neko. Izrādījās, ka Irākas sabiedrība nesagai
dīja atbrīvotājus ar atplestām rokām. Gluži pretēji, izveidojās neskaitāmi 
pagrīdes grupējumi, kas centās A SV  spēkiem pretoties.

Atskatoties uz kara gaitu, varētu teikt, ka Islāma valsts izveidošanās ir 
vienas izrādes — abu Līča jeb Irākas karu (1991. un 2003. g.) — pēdējais 
cēliens. Te jāņem vērā kāds apsvērums, kas sakņojas ne visai senā pagātnē. 
Proti, vēl Aukstā kara laikā ASV, saprotot, ka konvencionālo spēku ziņā 
zaudē Padomju Savienībai, novirzīja savu stratēģiju uz “viedās” tehnikas 
izstrādi. Šīs stratēģijas ievērojamākie piemēri ir bumbvedēji F-177 un B-2, 
spārnotās raķetes ( Tomahawk) u.tml. A SV  aizsardzības viedās tehnikas 
stratēģijas pamatā bija trīs elementi: 1) viedtehnika, kas atrod pretinieka 
spēkus, 1) viedic ieroči ar skrupulozu trāpīšanas precizitāti un 3) mas
kēšanās (stealth) tehnika, kas ieročus nogādā šāviena attālumā. Tā bija 
jauna pieeja, kas visupirms darbojās kā pretspars PSRS spēkiem, taču 

vienlaikus ļāva Vjetnamas kara nomocītajai valstij aizvirzīt karu no savu 
civiliedzīvotāju ikdienas. Proti, karš kļuva par profesionālu, attālinātu 
padarīšanu, ar ko ierindas pilsoņiem nav jāsmērē rokas.

Šos ieročus pirmoreiz izmantoja pirmā Irākas jeb Līča kara laikā 
1990. un 1991. gadā, un to sekmes bija izcilas. Piemēram, A SV gaisa spēki 
veica aptuveni 1000 uzlidojumu ar F-117 bumbvedējiem un nezaudēja ne
vienu no tiem. Sekojot tēva — 41. A SV  prezidenta Džordža H. V. Buša — 

panākumiem, savu karu sarīkoja arī dēls — 43. A SV prezidents Džordžs 
V. Bušs. Tāpat kā pirmīt, ari šoreiz A SV  bruņotie spēki aizsardzības sek
retāra Donalda Ramsfelda vadībā paļāvās uz viedo tehniku un īstenoja 
savu blitzkrieg— doktrīnu “Šoks un bijība”. Patlaban kara tehnikas klāstu 
ir bagātinājuši bczpilota lidaparāti jeb droni.

Protams, viedajai tehnikai ir milzīga priekšrocība — tā spēj attālinā
ti, pasargājot savējos, sagraut pretinieka infrastruktūru, rūpniecību un 
militāro kompleksu. Tomēr vienu gan tā neprot — nošaut katru ienaid
nieka kareivi. Kaut vai tāpēc, ka gudrās spārnotās raķetes ir ārkārtīgi dār-
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gas — piemēram, vienas raķetes Tomahawk cena ir aptuveni i,6 miljoni 
A SV  dolāru. Līdz ar to rodas grūti risināma problēma. Jā, infrastruktūra 
ir sagrauta, tanki un radari ir sašauti, mājas saspridzinātas, taču cilvēki ir 
dzīvi. Turklāt šie cilvēki ir makten dusmīgi, jo, redz, viņu infrastruktūra 
ir sagrauta, tanki ir sašauti, un mājas saspridzinātas. Problēma kļūst vēl 
sarežģītāka. Šie cilvēki ir ne tikai dzīvi un nikni, bet, izrādās, ir pamanī

jušies gruvešos saslēpt daudzus jo daudzus šaujamos, ko nu velk ārā, lai 
nošautu tos, kuri ir izpostījuši viņu jau tā pieticīgo dzīvi. Rezultātā rodas 
situācija, kurā miera vārdā ir radīts pilnīgs haoss. Šī aina apliecina viedo 
ieroču fundamentālo problēmu — tie karu nevis atrisina, bet gan tikai 
atliek, t.i., viedtehnika nevis atceļ konvencionālo karu, bet gan pārceļ 
to uz vēlāku laiku. Varētu teikt, ka tieši tas notiek zemēs, kurās patlaban 
plosās Islāma valsts. Protams, daļa lslāma valsts kaujinieku patiešām ir 
traki reliģiskie fanātiķi, taču tās rindās ir gana daudz tādu, kuri gluži 
vienkārši grib pretoties jaunajai kārtībai. Te jāpiemin kāds fragments no 
Ahmcda Salaha Hašima publiskās lekcijas “Karojošais kalifāts: ideolo
ģija, organizācija un karošanas veids” Rīgā. Viņš atstāstīja savu pieredzi, 
ko guva darbā Irākā. Viņš reiz runājis ar kādu arestētu mudžāhidu, kurš, 
kā izrādās, bija nevis sabiedrības atstumts reliģiskais fanātiķis, bet gan 
cildena amata darītājs — skolotājs. Hašims viņam jautājis: “Kāpēc tu 
karo pret mums?” Skolotājs viņam sniedzis atbildi, kas ar savu tiešu

mu un vienkāršumu esot pārsteigusi: “Vai tad tu pats savu Ameriku 
neaizstāvētu, ja mēs iebruktu?” 10’ Šī epizode lieliski ilustrē to, ka Irākas 
pretošanās kustība ir daudz sarežģītāka un raibāka nekā to varētu iedo
māties. Tā arī izgaismo vēl vienu ārkārtīgi svarīgu apsvērumu. Daudzi 
bijušie Irākas armijas biedri pievienojās lslāma valstij ne tik daudz, lai 
cīnītos par noteiktu islāma interpretāciju, bet gan tādēļ, lai aizstāvētu 

savu godu un valsti.
Var tikai piekrist Abdelbārī Atvānam, kurš grāmatā “Islāma valsts. Di- 

gitālais kalifāts” raksta: “ 1003. gada aprīlī.. es saņēmu faksu no Sadāma 
Huscina, kurš tolaik slēpās. A SV  uzskatīja, ka otrais Līča karš ir uzvarēts.
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Sadāms zināja, ka īstais karš būs nemiernieku karš un ka tas pavisam drīz 
sāksies. Viņš aicināja Irākas iedzīvotājus sacelties pret okupantiem no 
ASV. Taču tobrīd manu uzmanību pievērsa kāds cits svarīgs aspekts — 
faksa vēstule bija pilna ar atsaucēm un citātiem no Korāna un mudžāhidu 
retoriku. Sadāma intuīcija bija viņam pateikusi priekšā, ka nemiernieku 
kustību saliedēs un to efektīvu padarīs politiskais, radikālais islāms.” 106 
A SV  iebrukums aizdedza nemiera liesmu; viedā tehnika atlika degšanu 
uz vēlāku, bet politiskais islāms ielēja ugunī eļļu.

TERORISTS SUPERZVAIGZNE

Irākas kara gaita jau no pirmajām dienām radīja lieliskus apstākļus preto
šanās kustības tapšanai. Taču lslāma valsts asns tika bagātīgi aplaistīts jau 
Irākas kara plānošanas posmā. Pirms kara sākšanas A SV  veica plašus saga
tavošanās darbus, tostarp centās iegūt starptautisko atbalstu karadarbības 

uzsākšanai. Viens no zināmākajiem notikumiem ir tālaika A SV  valsts 
sekretāra Kolina Pauela runa A N O  Drošības padomē 1003. gada 5. feb
ruārī. Šajā runā Pauels ne tikai rādīja bēdīgi slaveno trauciņu, bet arī pa
stāstīja par kādu ārkārtīgi bīstamu indivīdu: “Tas, uz ko šodien vēlos vērst 
jūsu uzmanību, ir potenciāli ārkārtīgi ļauna Irākas un AlKāidas teroristu 
tīkla savienība; savienība, kas apvieno klasiskas teroristu organizācijas un 

mūsdienu slepkavošanas metodes. Patlaban Irāka sniedz patvērumu šaus
minošam teroristu tīklam, kuru vada Abū Musaabs az Zarkāvī — Usāmas 
Bin Lādiņa un AlKāidas virsnieku biedrs un līdzdarbonis.” 10'

Bēgot no briesmām Afganistānā, aptuveni 2002. gadā Zarkāvī tiešām 
bija ieradies Irākā. Lai gan pastāv uzskats, ka viņš šajā laikā varētu būt bijis 
Sīrijā vai kādā citā valstī, tomēr puslīdz uzticamas ziņas ļauj domāt, ka 
agrāk vai vēlāk, vairāk vai mazāk, bet jau pirms kara sākuma viņš uzturē
jās Irākā, kādā kurdu separātistu apgabalā, kurā darbojās kurdu islāmistu 

organizācija Islāma ansāri.
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Zarkāvī, tāpat kā ikviens, kas sekoja līdzi notikumiem pasaulē, zināja, 
ka tūliņ jāsākas A SV  iebrukumam Irākā, un to nepacietīgi gaidīja. Zar
kāvī bija gatavs satikt amerikāņus un ar tiem karot.

Taču, kā stāsta pētnieciskās žurnālistikas organizācijas Frontline do
kumentālās filmas, pētījuma “Islāma valsts slepenā vēsture” 108 autori, A SV 
izlūkdienesti jau bija paspējuši noskaidrot gan to, kas ir Zarkāvī, gan to, 
uz ko viņš ir gatavs, kā arī to, kur viņš slēpjas. Izlūkdienestu speciālisti 
bija uzzinājuši, ka Zarkāvī grupējums atrodas Irākas ziemeļos un tur kādā 
necilā rūpnīciņā strādā pie ķīmisko ieroču izgatavošanas. Protams, ražo
šanas apmēri nebija milzīgi, tomēr pietiekami, lai vēlāk varētu sagādāt 
nepatīkamus mirkļus A SV  kareivjiem. Centrālās izlūkošanas pārvaldes 
(CIP) analītiķi to rūpīgi apsvēra un nonāca pie secinājuma, ka Zarkāvī 
nekavēsies šos ieročus izmantot pret A SV  spēkiem. Tātad gan viņš, gan 
viņa ieroči būtu jālikvidē. Ja var ticēt tam, ko intervijās stāsta šā jautā
juma risināšanā iesaistītie izlūkdienestu darbinieki, tad C IP  sagatavoja 
priekšlikumu par Zarkāvī likvidēšanas operāciju. Varai Baltajā namā tas 

bija tikai jāapstiprina.
Taču Baltais nams operācijas izpildi nepieļāva. Tagad tas, protams, ir 

izraisījis dažādas spekulācijas. Situācija esot bijusi izcili piemērota kārtējās 
operācijas īstenošanai. C IP  eksperti zināja visu, kas nepieciešams — kur 
atrodas rūpnīca un ka tur ir Zarkāvī. Taču Buša valdība to neatļāva. Kā 
atminas tālaika A SV  valsts sekretārs Pauels, nudien esot bijušas kaut kā
das runas par šādām tādām neatkarīgām teroristu grupiņām Irākā. Taču 
viņi esot nolēmuši, ka pirms oficiāla kara sākuma būtu labāk atturēties 
no jebkādiem uzbrukumiem, jo pasaules sabiedrība tos varētu nesaprast. 
Savukārt C IP  ļaudis par to esot bijuši klaji sašutuši un neapmierināti. V i
ņuprāt, tika izniekota lieliska iespēja likvidēt mēreni nozīmīgu teroristu 

un A SV  kareivju apdraudējumu.
Spekulācijas par šo notikumu ir cieši saistītas ar nedaudz vēlākiem 

notikumiem. Frontline pētījumā bijusī C IP  analītiķe Neida Bcikosa stās
ta, ka drīz vien notika kāds pavērsiens. Proti, izlūkošanas pārvaldē ieradās
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A SV  viceprezidents Diks Čeinijs, lai it kā noskaidrotu šādas tādas lietas, 
taču visupirms — lai sameklētu kara ieganstus. Viņš atkal un atkal uzdeva 
vienu jautājumu: vai A lK dida  ir kaut kādā veidā saistīta ar Irākas valdību 
Sadāma Huseina personā?109 Pētījuma autori izsaka diezgan ticamu mi
nējumu, ka Čeinija nolūks, visticamāk, bija izmantot Zarkāvī kā saikni 

starp A lK āidu  un Sadāmu Huseinu.*
Šo ainu apliecina arī citi avoti.** Piemēram, A SV  Senāta īpašās iz

lūkošanas izmeklēšanas komitejas ziņojumā “Vai A SV  valdības ierēdņu 
publisko apgalvojumu par Irāku pamatā bija izlūkošanas informācija?” 
tika pausti vairāki secinājumi. Vienpadsmitajā secinājumā gan teikts, ka 

“Irāka sniedza patvērumu Abū Musaabam az Zarkāvī un citiem zvA lK ā
idu saistītiem teroristiem.” Taču tūdaļ tiek piebilsts, ka izlūkdati liecināja 
vienīgi par to, ka Zarkāvī ir uzturējies Irākā un varējis pa to visnotaļ brīvi 
pārvietoties. Tas, ka “izlūkošanas kopienā valdīja pārliecība, ka tas neva
rēja notikt bez Irākas izlūkdienestu ziņas”, tomēr ir tikai interpretācija.110

* Čeinijam par milzu sarūgtinājumu C IP  analītiķi atbildēja, ka nav pilnīgi nekā
du, pat mazmazltiņu liecību par jelkādu A l Kāidas, Zarkāvī un Huseina saikni, 
kur nu vēl sadraudzību. Kā atstāsta pētījumā intervētās personas, Čeinijs par 
to bijis ļoti neapmierināts un vairākkārt uzstājīgi vaicājis, vai kāda saikne starp 
Zarkāvī un Huseinu tomēr varētu atrasties ? S ī saruna esot bijusi diezgan nepro- 
duktīva, jo CIP palika pie sava: jā, Zarkāvī ir slikts cilvēks, bet, nē, viņam nav ne
kāda sakara ar Sadāmu Huseinu. Turklāt Zarkāvī ir tāds tipāžs, kādus Huseina 
drošības spēki būtu uzreiz likvidējuši, ja vien būtu spējuši viņam piekļūt. Dikam 
Čeinijam nācās doties prom tukšām rokām un pagalam neapmierinātam.

** Viens no pirmajiem ziņojumiem, kurā tika apšaubīti ASV izlūkošanas iestāžu 
darba rezultāti, bija “īpašās izlūkošanas izmeklēšanas komitejas ziņojums par 
ASV izlūkošanas kopienas pirmskara izlūknovērtējumiem attiecībā uz Irāku” 
(1004. g.). Sājā vairāk nekā 500 lappušu garajā ziņojumā tika secināts, ka visu 
izlūkošanas dienestu zināšanas bija vājas un nepietiekamas. Šo šaubīgo zināša
nu izmantošana maldināja gan amerikāņus, gan visu pārējo pasauli. Skat.: U.S. 
Senate Select Committee on Intelligence. “Report o f the Select Committee on 
Intelligence on the U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assess
ments on Iraq.” U.S. Senate Select Committee on Intelligence.
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Savukārt ziņojuma 12. secinājums ir pavisam skarbs: “Prezidenta un 
valsts sekretāra paustie apgalvojumi un pieņēmumi, ar kuriem tika doti 
mājieni par Irākas un A l Kāidas sadarbību vai Irākas atbalstu A l Kāi- 
dai ieroču lietošanas apmācībā, nebija pamatoti ar izlūkošanas infor
māciju.”111 īpašās izlūkošanas izmeklēšanas komitejas vadītājs Džons 
D. Rokfellers IV  ziņojumā raksta: “ Pēc [11. septembra] uzbrukumiem 
prezidents un viņa padomnieki apņēmās īstenot nežēlīgu publisko kam
paņu, lai izmantotu karu pret A l Kāidu kā ieganstu Sadāma Huseina 
gāšanai. Vēstījums amerikāņu tautai, ka starp Huscinu un A l Kāidu 
pastāvēja lietišķas partnerattiecības, kas radīja vienotus, nenošķiramus 
draudus, bija pilnīgi maldinošs un ievilka nāciju ar aplamām premisām 
pamatotā karā.” " 2

Ja kara iegansts bija atriebība par 11. septembra teroraktu, tad Irāka 
nekādā gadījumā nevarēja būt pirmais mērķis, jo tai ar šo uzbrukumu 
nebija pilnīgi nekāda sakara. Ja tas patiešām bija īstenais kara iemesls, 
pirmajam mērķim vajadzēja būt, piemēram, Saūda Arābijai, jo teroraktu 
veica tieši šīs valsts pilsoņi. Pieņemot, ka Saūda Arābijas oficiālā vara nav 
tieši saistīta ar 11. septembra teroraktu, tomēr nevar noslēpt visu to milzu 
darbu un līdzekļus, ko Saūda Arābija ir ieguldījusi islāma vardarbīgas 
interpretācijas izplatīšanā (mošejas un madrasas, T V  pārraides, grāmatas 

utt.). Domājams, ka šo netaisnību visskaudrāk izjuta Irākas iedzīvotāji. 
Līdz ar to var iedomāties, ka starp irākiešiem ir daudz tādu, kas ir gatavi 
darīt visu, lai atriebtos gan amerikāņiem, gan amerikāņu draugiem Ei

ropā.
Acīmredzot nesaskaņas ar A SV  drošības iestādēm, kuras spītīgi 

sniedza “nekam nederīgas” ziņas, bija viens no pamudinājumiem jaunas 
izlūkošanas iestādes dibināšanai. īpašo plānu biroju, ko izveidoja Pols 
Volfovics un Duglass Feits un kas darbojās Donalda Ramsfelda pakļautī
bā, vadīja vēl viens Leo Strausa skolnieks — Ābrams Šulskijs. Lai gan šā 
biroja pamatuzdevums bija skrupulozi pārinterpretēt izlūkošanas datus 

nolūkā atrast tādus pierādījumus, ko nespēja sagādāt citas izlūkiestādes
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(CIP un Aizsardzības izlūkošanas pārvalde (DM)), vēlāk radās bažas, ka 
tā ir klaji tendencioza un vairāk līdzinās nevis izlūkošanas profesionāļu 
apvienībai, bet gan ar karu apsēstam klubiņam, kas par katru cenu pūlas 
rast aizbildinājumus iebrukumam Irākā: “Tā nebija izlūkošana, tā bija 
propaganda.” ' ' 3 So apgalvojumu varētu uzskatīt par pārspīlējumu, ja vien 
Irākā būtu izdevies konstatēt kaut vienu no kara ieganstiem.114

Turpmākie ar Irākas kara sagatavošanu saistītie notikumi bijuši pavi
sam savādi. Diezgan drīz tika sākts darbs pie iepriekš pieminētās Kolina 
Pauela runas A N O  Drošības padomē, ar ko pamatot kara nepieciešamī
bu. Kā atstāsta pats Pauels, viņš šo runu nolasīja, taču pats nesarakstīja. To 
esot sagatavojuši “Ccinija cilvēki”. Runas izstrādes procesā to pārbaudīja 
arī C IP  analītiķi un ieviesa tajā savus labojumus, precizējumus un ar
gumentus. Taču, vērojot tās tiešraidi, C IP  darbinieki atskārta, ka viņu 
labojumi un ieteikumi nav ņemti vērā. Gluži pretēji — atstāsta Ncida 
Beikosa — pēkšņi tika uzkonstruēta sadomāta realitāte, kuras centrā bija 

Zarkāvī. Intervijā pētījuma autoriem Kolins Pauels attaisnojoties apgal
vo, ka, viņaprāt, Zarkāvī esot bijis vien sīkums, kas pieminēts garāmejot. 

Filmas autori par to pamatoti šaubās, jo Zarkāvī personai un iedomātajai 
viņa saiknei ar Huscinu ir veltīta aptuveni desmitā daļa no visa runas 
teksta.1 и

Iespējams, tas viss ir alošanās un gan Čeinijs, gan Pauels var mazgāt 

rokas nevainībā. Taču runai bija īpatnēja un tālejoša ietekme, kas nav 
atkarīga no minēto kungu izdarībām. Neida Beikosa intervijā trāpīgi 
norāda: pasaules acīs Zarkāvī no maznozīmīga marginālas grupas līdera 

tika padarīts par ietekmīgu vīru. Pauela runa iecēla Zarkāvī slavas zenītā. 
Iepriekš par viņu zināja vien drošības dienestu speciālisti un universi
tāšu pētnieki, bet nu par viņu uzzināja ikviens. Taču tas nozīmē, ka par 

viņu runāja ne tikai mājsaimnieces A SV  vai Vācijā, bet arī potenciālie 
kaujinieki, mudžāhidi, teroristi u.tml. ļautiņi. Līdz tam Bin Lādiņa ēnā 
mītošais Zarkāvī pēkšņi tika padarīts par ļaunuma ļaunumu, par teroristu 

īsteno pavēlnieku u.tml. Dažu minūšu laikā Zarkāvī no mēreni nozīmīga



124 OTRĀ DAĻA. TAPŠANA

teroristu grupiņas vadītāja pārtapa par terorisma superzvaigzni. 'Iagad 
uz viņu ar bijību un apbrīnu noraudzījās daudzi tādi cilvēki, kas meklēja 
savu ceļu uz džihādismu un terorismu. Kā norāda Beikosa, Pauela runa 
atšķīra jaunu lappusi Zarkāvī karjerā. Visticamāk, viņš sāka saņemt daudz 
lielāku finansiālo atbalstu un piesaistīt krietni vairāk jaunu rekrūšu nekā 
līdz šim. Tajā brīdī potenciālie kaujinieki viņā pēkšņi saskatīja līderi, kam 
ir sava vīzija, turklāt tāda, kurai ir vērts sekot (ja reiz A SV par viņu tik 
ļoti satraucas).116

Taču Zarkāvī, sapratis, ka ir kļuvis par mērķi, ātri vien nozuda no 
skatuves, lai veidotu efektīvu pretošanās kustību.



IRĀKAS PAZEMOŠANA JEB
ZARKAVĪ b a n d a s  ie s p ē j u  l a ik s

IRĀKAS KARA GRAUJOŠĀS SEKAS

Sākās karš. Precīzāk gan būtu teikt, ka karš atsākās. Pirms 12 gadiem — 
laikposmā no 1990. gada 2. augusta līdz 1991. gada 28. februārim — no
tika pirmais Irākas karš jeb Līča karš. Arī toreiz karoja A SV  un Sadāma 
Huseina Irāka, un daudzējādā ziņā abi kari bija ļoti līdzīgi (izņemot to, ka 
Līča karā pirmais agresors bija Huseins — iebruka Kuveitā). Ātri, nežēlīgi 
un ar apbrīnojamu efektivitāti A SV  spēki satrieca Irākas armiju. Lielākās 
atšķirības ir notikumos, kas sekoja karadarbības beigām. Pirmā Irākas 
kara noslēgumā amerikāņi nolēma Irākā neuzkavēties, bet pēc otrā kara 
viņi palika. Pēc Līča kara Huseins saglabāja amatu, taču otrais karš viņam 
beidzās karātavās.

Abdelbārī Atvāns grāmatā “Islāma valsts. Digitālais kalifāts”, lai iz
skaidrotu Islāma valsts izcelsmi, sniedz ieskatu apstākļos, kas valdīja abu 
Irākas karu starplaikā. Aina ir visnotaļ briesmīga. Viņš min vairākus 
faktus.11'

Sadāma Huseina iebrukums Kuveitā izraisīja ne tikai rietumvalstu 
bruņotu intervenci, bet arī pamudināja A SV  strādāt pie plāna Huseina 
atcelšanai no amata. Taču, Rietumiem par milzu izbrīnu, liberālismu 
un demokrātiju “dabiski” alkstošā Irākas tauta nesarīkoja apvērsumu 
un Huseins palika savā vietā. Iespējams, iemesls bija tas, ka Irākas ie

dzīvotāji nejutās morāli atbildīgi par Kuvcitas pārmācīšanu (Kuveitā 
bija pretlikumīgi ietiekusies Irākas naftas iegulās) un amerikāņu inter-
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venci interpretēja kā netaisnību no spēka pozīcijām. Par šo Irākas pil
soņu aušību, kā raksta Atvāns, starptautiskā sabiedrība visiem Irākas 
iedzīvotājiem uzlika kolektīvo sodu. Sods bija bargs. Kā norāda Atvāns, 
karš visupirms atņēma dzīvību aptuveni 200 000 irākiešu. Taču pēc tam 
sekoja sankcijas. Četras dienas pēc iebrukuma Kuvcitā A N O  Drošības 
padome pieņēma rezolūciju Nr. 661 un kara noslēgumā — Nr. 687, ar 
ko piemēroja Irākai gandrīz pilnīgu tirdzniecības embargo.11** Sankcijas 
bija drastiskas, un to ietekme bija katastrofāla — tika faktiski apturēta 
Irākas civilās infrastruktūras atjaunošana vai uzturēšana.

Rietumu uzspiestais embargo izraisīja ne tikai materiālo, bet ari hu
māno krīzi.119 Irākai bija liegta pieeja ne vien materiāliem, kas nepiecie
šami tīra ūdens un elektrības ieguvei, bet pat pārtikai un medikamen
tiem, jo tos it kā varētu izmantot ķīmisko ieroču izstrādē. Piemēram, 
lauksaimniecības minerālmēslus var izmantot sprāgstvielu ražošanā. 
Taču, lai cik tas šķistu dīvaini, ari apavi tika uzskatīti par “ bīstamiem” 
jo pastāvēja iespējamība, ka tos varētu uzaut nevis civiliedzīvotāji, bet 
gan militārpersonas. So sankciju rezultātā bojā gāja aptuveni 1,7 miljoni 
irākiešu, to skaitā — to apliecina gan Pasaules Veselības organizāci
jas, gan A N O  pētījumi — gandrīz pusmiljons bērnu, kas jaunāki par 
pieciem gadiem.120 Kādreizējā A SV  valsts sekretāre Medleina Olbraita 
1996. gadā intervijā ietekmīgajam televīzijas raidījumam 60 Minutes, 
atbildot uz jautājumu, vai pusmiljona bērnu nāve nav pārāk augsta cena, 
aukstasinīgi pavēstīja: “Es domāju, ka tā ir ļoti smaga izvēle, bet cena, 
mūsuprāt, ir tā vērta.” 121 Vēlāk Olbraita taisnojās, ka nav to tā domājusi 
un sacīto nožēlo, taču kaitējums jau bija nodarīts. Šiem zaudējumiem 
jāpicskaita ari 1,4 miljoni irākiešu, kas gāja bojā otrajā Irākas karā. Ma

nuprāt, būtu ārkārtīgi jāpiepūlas, lai kaut uz mirkli iedomātos, ka pēc 
tā visa Irākas iedzīvotāji varētu just jelkādas simpātijas pret saviem “at
brīvotājiem”.

Pirmā Irākas kara jeb Līča kara iznākumam bija tālejošas sekas, to 

skaitā šādas.
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Pirmkārt, Irāka tika pazemota. Pazemojumu piedzīvoja visi — gan 
Huseins, gan Irākas iedzīvotāji, gan Irākas armija, kas pirms kara sevi 
visai pamatoti uzskatīja par vienu no spēcīgākajām reģionā. Irākas armija 
pavisam nesen bija guvusi pieredzi Irākas un Irānas karā, to bija apbruņo
jusi gan PSRS, gan ASV. Kopš bijusī sabiedrotā A SV (no irākiešu skat- 
punkta) bija ietriekusi dunci mugurā un publiski pazemojusi Irākas varu, 
strauji auga pret Rietumiem naidīgs noskaņojums. Jau minētās sankcijas, 
kā arī armijas kaujasspēju iegrožošana radīja labu augsni pretošanās kus
tības izaugsmei otrā Irākas kara laikā. Diemžēl šo kustību aprija reliģiskā 
fanātisma drudzis. To nekavējās veicināt un izmanot gan dažādas sīkas 
mudžāhidu grupiņas, gan A lK āida  un Zarkāvī.

Otrkārt, pirmais Irākas karš satracināja ne tikai Irāku, bet ari visu 
mudžāhidu un islāmistu kustību. Proti, islāma zemes Kuveitas aizstāvību 
uzņēmās kristiešu valsts — ASV. Taču, it kā ar to vien nepietiktu, A SV  

īstenoja militārās operācijas no karabāzēm Šauda Arābijā. Tas varētu šķist 
sīkums, taču ortodoksāla musulmaņa skatījumā tas ir šausminošs noti
kums, skandāls, proti, Saūda Arābijas karaļnama nodevība pret islāmu.

Treškārt, apzinoties, ka saērcinātā un pazemotā Irākas sabiedrība 
vēlēsies pārmaiņas un vainīgos, Sadāms Huseins meklēja jaunus varas 
konsolidēšanas un tautas solidarizēšanas veidus. Viņš atrada islāmu. Pēc 

Līča kara Huseins sāka plaša mēroga islāmizācijas kampaņu, kas skāra 
gan pilsonisko sabiedrību, gan — un tas ir īpaši svarīgi — armiju. Ja 
agrāk Irāku varēja uzskatīt par puslīdz sekulāru valsti, tad nu tā strauji 
pagriezās uz islāma pusi.

IRĀKAS ISLĀMIZĀCIJA

Irākas valsts un armijas sagrāve nespēja no troņa nopurināt Huseinu, taču 
tā pamatīgi iedragāja nacionālo pašapziņu un sabiedrības vienotību. Lai 
saglabātu varu, Huseinam bija steidzami jāmeklē līme, kas varētu valsti
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saturēt kopā. Šāda līme varēja būt naids pret amerikāņiem. Taču ar to 
acīmredzot nepietika. Ticības atklāsmes vai aukstasinīga aprēķina vadīts, 
Huseins līmi tomēr atrada. Tā bija islāms. Protams, islāms jau izsenis bija 
vadošā reliģija Irākā, tomēr tai nebija tāda statusa kā dažās kaimiņvalstīs, 
piemēram, Saūda Arābijā vai Irānā pēc 1979. gada revolūcijas. Irāka pa
visam noteikti nebija islāma teokrātija. Gluži otrādi, lai gan var pamatoti 
šaubīties par panākumiem daudzās jomās, Irāka tomēr bija sekulāra mo
derna nācijvalsts, un tās līderis — Sadāms Huseins — bija nevis reliģiskā 
autoritāte, bet gan (krietni aizsēdējusies) valsts amatpersona.

Kopš 1968. gada apvērsuma varu Irākā kontrolēja t.s. Arābu sociālis
tu partijas Baas Irākas reģiona atzars (jeb Haas Irākā). Neiedziļinoties 
šīs partijas vēsturē un uzskatu analīzē, jāteic, ka tā bija politiskā kustība, 
kuras ideoloģisko kodolu veidoja vairākas modernas idejas: arābu nacio
nālisma, panarābisma, arābu sociālisma un antiimperiālisma sajaukums. 
Protams, arābu nacionālisms neliedza lepoties ar islāma vēsturi un tra
dīcijām. Tomēr Baas nekādā ziņā nevar uzskatīt par islāmistu vai poli
tiskā islāma atzaru. Nacionālisma ideja to pietuvināja mūsdienu valstu 
standartam — nācijvalstij, bet sociālisma akcents — starptautiskajām 
aktualitātēm.

Baas ģenerālsekretārs, Irākas prezidents, Irākas premjers — šo no
zīmīgo amatu daudzkārtējais izpildītājs Sadāms Huseins iestājās Baas 
1957. gadā un sāka strauju karjeru. Prezidenta amatu viņš ieguva jau 
1979. gadā un saglabāja līdz pat nāvei karātavās kādā Bagdādes cietumā 
1006. gadā. Lai gan Huseins neapšaubāmi ir kolorīta personība, tomēr, 
runājot par Islāma valsti, jāizceļ tikai viena viņa īpašība, proti, līdz pat de
viņdesmito gadu sākumam viņš nebija reliģiozs cilvēks. Sadāms Huseins 
bija sckulārs līderis, kurš nošķīra baznīcas un valsts varu. Tas mainījās 

pēc pirmā Irākas kara.
Huseins 1993. gadā oficiāli sāka Ticības kampaņu. Tās laikā Irākā tika 

īstenoti dažādi pasākumi, kas reabilitēja islāmu un tuvināja valsts varu 

islāmismam. Kampaņas gaitā tika dota lielāka brīvība islāmistu grupē-
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jumiem, valsts finanšu līdzekļi tika ieguldīti izglītības un kultūras prog
rammu islāmizācijā, tika vairota islāma pieņemto soda mēru izmantošana 
u.tml. Pavisam drīz pēc kampaņas sākuma Bagdādē ierobežoja naktsdzīvi, 
aizliedza alkohola tirdzniecību. Taču svarīgāk ir tas, ka izglītības prog
rammās arvien lielāka loma tika atvēlēta islāma studijām. Lai gan šī kam
paņa nebija radikāla un neieviesa pārmaiņas vienas nakts laikā, tā soli pa 
solim atstāja jūtamu iespaidu uz visu Irākas sabiedrību.

Huseins, rādot piemēru kampaņas īstenošanā, uzsāka un vadīja vai
rākus projektus. Piemēram, 1998. gadā Bagdādē, svinot Huseina “uzvaru” 
Līča karā, tika likti pamati Umm al Kurā mošejai, kuras minaretu arhitek
toniskais tēls tika veidots tā, lai vizuāli atgādinātu triecienšautcņu stobrus. 
Savukārt Rahmāna mošeja, kuras būvniecību pārtrauca karš, bija plānota 
kā viena no lielākajām visā Irākā.

Taču krāšņākais projekts viennozīmīgi ir t.s. Asins Korāns. Huseins 
savā 60 gadu jubilejā pavēlēja sākt darbu pie Korāna izdevuma, kura 
teksts tika uzrakstīts ar paša Huseina asinīm (viņš tam atvēlēja aptuveni 
25 litrus asiņu). Huseins apgalvoja, ka tā ir pateicība Dievam par aizsar
dzību viņa bīstamās dzīves gaitā.

Islāma valsts tapšanas kontekstā jāmin arī daži citi apsvērumi. Visu
pirms tas, ka Ticības kampaņa ietiecās arī Irākas armijā. Agrāk armiju 
varēja uzskatīt par sekulāru spēku, taču nu tā bija mainījusies.* Arvien 
vairāk bruņoto spēku virsnieku pieslējās islāmam vai vismaz pietuvojās 
tam. Vēlāk daudzi ticību atskārtušie bijušie Irākas armijas virsnieki kļuva 
par Islāma valsts darboņiem.

Tas pats attiecas uz drošības dienestiem. Džoels Reibērns, A SV  mili
tārā izlūkdienesta virsnieks, savā grāmatā “ Irāka pēc Amerikas: spēkavīri, 
sektas, pretošanās” raksta, ka Huseins bija iedomājies, ka visi tie Baas 
biedri, kurus viņš zagšus iesūtīja islāmistu aprindās, paliks viņam uzticīgi.

’  Tc var vilkt paralēles ar notikumiem Turcijā. No Ataturka iedibinātās kārtības
izrietēja, ka armija vienmēr būs Turcijas sekulārisma pirmais un pēdējais balsts.
Turcijas prezidenta Erdogana aktīvā rīcība šo status quo ir pamatīgi sašūpojusi.
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Viņš domāja, ka tādējādi spēs kontrolēt islāmistu grupējumus un ar tiem 
manipulēt. Taču notika pretējais. Liela daļa Huseina aģentu kļuva uzti
cīgi organizācijām, kuras viņiem bija jāizspiego. Acīmredzot salafisma 
ideoloģija bija pievilcīgāka nekā Huseina mafiozās partijas Baas vara.” 122

Sabiedrības un bruņoto spēku islāmizācija bija vēl viena sastāvdaļa 
sprāgstvielu maisījumā, kura eksplozijā tapa Islāma valsts. Hasans Ha
sans — grāmatas “ IV IL: terora armijā” 123 līdzautors — laikrakstam The 
Washington Post skaidro: “Huseina Baas režīma cietsirdība, Irākas armi
jas izformēšana .., tai sekojošā nemiernieku kustība un šiītu vairākuma 
valdības īstenotā Irākas sunnītu diskriminācija — tas viss ir saistīts ar 
Islāma valsts tapšanu.” Hasans vēl piebilst, ka, daudzuprāt, Islāma valsts ir 
teroristu grupējums. Tā tas patiešām ir — viņš saka — , taču Islāma valsts 
ir vēl kas, proti, tā ir Irākā izaugusi pretošanās kustība.121 Te būtu vien 
jāpiebilst, ka tā ir reliģiskā fanātisma valgos iekritusi pretošanās kustība.

Iespējams, ne Zarkāvī, ne citiem mudžāhidiem vai mērenākiem pre
tošanās kustības dalībniekiem nekas nebūtu izdevies, ja vien A SV  pār

valde Irākā nebūtu pieņēmusi lēmumu izformēt Irākas bruņotos spēkus 
un aizliegt Baas.

BEZDARBNIEKU ARMIJA

Gan Islāma valsts, gan citu nemiernieku grupējumu panākumi Irākas 
iekšējā kara laikā ir skaidrojami nevis ar to spēku, bet gan drīzāk ar Irākas 

valsts vājumu. Pēc Irākas bruņoto un drošības spēku struktūru izformēša
nas valsts palika amerikāņu rokās, bet viņi to nedz spēja, nedz īsti gribēja 
kontrolēt. Pirmais kara posms — iebrukums — tika īstenots ar milzu 
entuziasmu. Atriebības eiforijā vai saimniecisko labumu medībās A SV 

spēkiem pietika jaudas padzīt Huseinu, izskaust Baas un ierosināt jaunas 
kārtības veidošanu. Taču pavisam drīz amerikāņiem nācās atskārst, ka 
solītā demokrātija pie laba gala nenovedīs. Irākas iedzīvotāju vairākums
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ir šiīti, kuru reliģiskās “mājas” sargātāja ir Irāna, tāpēc Irāka uzreiz sāka 
griezties Irānas virzienā. Taču Irānu Bušs bija pieskaitījis pie “ļaunuma 
ass”. Tātad irākiešiem demokrātisku autonomiju uzticēt nevarēja. Tāpēc, 
lai panāktu, ka irākieši Irākā uzvedas, kā nākas, A SV  neatlika nekas cits 
kā faktiski okupēt Irāku. Protams, ASV spēki ātri vien konstatēja, ka neko 
daudz viņi nekontrolē.

Pēc Bagdādes krišanas A SV  varas gaiteņos virmoja uzskats, ka visas 
Irākas problēmas atrisināsies, tiklīdz valstī tiks ieviesta demokrātija, un 
turpmāk situācija gan Irākā, gan reģionā strauji uzlabosies. Sadāma Hu- 
scina vara pār Irāku neapšaubāmi bija diktatoriska, un daudziem tā nepa
tika. Taču jebkura diktatūra — Kolina Pauela vārdiem — ir kā ātrvāres 
katls. Ja katla vāku — diktatūras režīmu — norauj, tā saturs izšļakstās 
uz visām pusēm. Paucls intervijā Frontline brīdina: esiet uzmanīgi, kad 
pieprasāt varas maiņu — Huseina, Kadāfi vai Asada — un kārtīgi pado
mājiet, kas ir katlā.123 Tā teikt, kādam tā putra būs jāizstrebj. Jāsaprot, 
ka Irāka, īpaši sankciju laikā, bija totālai valsts varai pakļauta labklājības 
valsts, kurā visus resursus sadalīja Huseina režīms, proti, sabiedriskā miera 

līguma pamatā bija nevis liberāli noskaņota pilsoniskā sabiedrība, bet gan 
ar naftas naudu nodrošināts mērens taisnīgums.

Demokrātiskā pārvaldes sistēma pat ar visiem tās trūkumiem ir vis
notaļ atzīstama. Tomēr jāsaprot, ka tā pati par sevi nav nekāds burvju 
triks, kas varētu tūliņ visu atrisināt. Demokrātija ir iedzīvotāju pārstāv

niecības forma, taču tā nav iedzīvotāju psihes vai apziņas struktūra. De
mokrātija neliedz paša rokām ievēlēt nekompetentu un augstprātīgu 
valdību, kas ir tikpat neciešama kā pirmīt nicinātā tirānija. Nedz auto
ritārs režīms, nedz ķeksītis vēlēšanu biļetenā neatrisina paša ikdienas 
problēmas mājās, skolā, darbā. Ne viens, ne otrs nepadara vietējo bod

nieku vai tuvējās pašvaldības ierēdni par labāku cilvēku. Demokrātiskā 
pārvaldes sistēma, it īpaši, ja tā ieviesta steigā, nespēj mainīt ikdienas 
norises. Tā nomaina valsts varas vadošo sastāvu, taču nepārveido iesīk

stējušu izpildvaras un līdzpilsoņu komunikācijas praksi. Kara atnestā
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demokrātija izraisīja pārmaiņas aprindās, kas ierindas irākietim bija ļoti 
tālas. Kad Lcviatāns ir nokauts, iestājas visu karš pret visiem — tā par šo 
situāciju teiktu Tomass Hobss.

Irākas kara iebrukuma daļa sākās ātri un ļoti ātri arī beidzās. Taču 
turpinājums bija lēns un mokošs. Slēpjoties un noraugoties, kā A SV  
bruņotie spēki sagrauj Irāku, Zarkāvī gaidīja savu iespēju, un tā radās 
pavisam drīz. Irākā 1003. gada maijā ieradās A SV iedibinātās Koalīcijas 
pagaidu valdības “gubernators” Pols Brēmers. Viņam nebija ne pieredzes 
šāda mēroga pārvaldībā, nedz zināšanu par Tuvajiem Austrumiem, tomēr 
viņš saņēma entuziastisku Buša valdības atbalstu. Izrādās, ka Brēmera 
trumpis bija tieši nezināšana, jo tālaika neokonservatīvajai kliķei Pola 
Volfovica vadībā bija pagalam apnikusi arābistikas speciālistu “zaudētāju 
attieksme”. Volfovics vēlējās Irākā redzēt cilvēku, kurš “tic demokrātijai”.* 
Diezgan drīz — 16. maijā — viņš izdeva Rīkojumu Nr. 1 un 13. maijā — 
Rīkojumu Nr. г .'26 Tajos paredzēja spert divus soļus, kas prognozējami, 
taču negaidīti un tālejoši ietekmēja Irākas pretošanās kustības un Islāma 
valsts izveidi.12'

Ar pirmo — Rīkojumu Nr. 1 — tika noteikts, ka tūlīt pat jāsāk par
tijas Baas iznīdēšana. Proti, ar represijām jāvēršas pret visiem bijušajiem 

Baas darboņiem, lai tādā veidā parādītu Irākas tautai, ka A SV  par to rū

pējas.
Ar otro — Rīkojumu Nr. 2 — tika paredzēts nekavējoties izformēt 

Irākas armiju, gaisa spēkus, floti, gvardi, izlūkdienestus, paramilitārās 
organizācijas, kā arī armijas civilās pārvaldes struktūras — aizsardzības 

ministriju, informācijas ministriju utt.

* Intervijā žurnālam The Boston Globe Brēmers atminas amizantu situāciju. Kādu 
dienu Volfovics pēkšņi pievērsies Brēmcram un pajautājis: “Vai tu tici demokrā
tijai?” Pārsteigtais Brēmers atbildēja: “Protams, ka es ticu demokrātijai!” Visai 
drīz Brēmers ieguva Irākas administratora amatu. (Swidey, Neil. “Where did 
ISIS come from? The story starts here.” The Boston Globe)



Abu rīkojumu pamatojums bija saprotams. Var iedomāties, ka ASV 
patiešām nevēlējās, lai kaut daļēju varu saglabātu bijušie Huscina lojā
listi, turklāt bruņoti. Taču tam bija ari otra puse. Jāņem vērā, ka Irākā 
Baas bija kas līdzīgs Komunistiskajai partijai Padomju Savienībā. Proti, 
ja vēlies strādāt valsts amatā, jābūt partijas biedram. Līdz ar to Rīkojums 
Nr. i skāra ļoti daudz cilvēku, turklāt tādu, kas kaut ko saprot no valsts 
pārvaldes. Baas bija sagrauta, taču uzreiz radās divas teju neatrisināmas 
problēmas — lielas sabiedrības daļas aizvainojums un darbinieku trū
kums valsts pārvaldē.

Savukārt ar Rīkojumu Nr. г vienā mirklī darbu zaudēja gandrīz 
pusmiljons militārpersonu. Proti, no augsta sociālā statusa un prestiža 
stāvokļa sabiedrībā tās acumirklī nogāzās lejā pie bezdarbniekiem. Šie 
cilvēki bija bruņoti, izglītoti un ļoti saniknoti. Viņiem nebija iemesla 
atbalstīt “Jauno Irāku”. Gluži otrādi, viņiem bija iemesli tai pretoties.

Bijušais ASV valsts sekretārs un pirmā Irākas kara vadītājs Kolins Pau- 
cls intervijā stāsta, ka tas viss bijis nepatīkams pārsteigums, un apgalvo, ka
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par Brēmera rīkojumiem neesot bijis informēts — par tiem nezināja pat 
Kondolīza Raisa un prezidents Bušs. Sākumā Pentagonā bijis cits plāns, 
proti, izformēt tikai armijas vadību un padzīt Haas līderus. Taču pēc Rī
kojumu Nr. i un Nr. 2 izdošanas iestājies neplānots haoss. Pauels stāsta, 
ka sākotnēji bija paredzēts atjaunot Irākas armiju, lai tā pati ieviestu un 
uzturētu kārtību valstī. “Taču mēs to izformējām un savā vaļā palaidām 
militāru apmācību ieguvušus kareivjus, kuriem pašiem piederēja ieroči, 
vai arī viņi labi zināja, kur tādus dabūt,” atminas Pauels.128 “ Iespējams, tas 
bija pats katastrofālākais Amerikas lēmums Irākas pasākuma gaitā,” — tā 

vēlāk rakstīja amerikāņu presē.129
Jādomā, ka radušos situāciju ar sajūsmu uztvēra gan A l Kāida, gan 

Zarkāvī, gan ari sekulārās pretošanās kustības locekļi. Ikviens saprata, ka 
bezdarbnieku armija — armija vārda tiešā nozīmē — ir izcils materiāls 
pretošanās kustības izveidei. Pauels, izvērtējot kara vadību, atzīst: “ Mēs 
radījām ārkārtīgi spēcīgu vakuumu drošības, stabilitātes un birokrāti
jas jomā. Un šo vakuumu aizpildīja nemiernieki. Es domāju, ka tā bija 
milzīga stratēģiskā kļūda.” 1 10 Šo stratēģisko kļūdu nevilcinājās izmantot 
Zarkāvī.
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Ы. KĀIDA DIVU UPJU ZEMĒ

Varas vakuums vai vismaz vājums, kas Irākā izveidojās jau pēc pirmajām 
kara dienām, kā arī pazemojums un aizvainojums, ko stiprināja apziņa, 
ka “atbrīvotāji” bija neticīgie, radīja sociālo, politisko un administratīvo 
haosu. Bet tas ir vispiemērotākais brīdis, kad rasties jaunām un radikā
lām kustībām. Tēlaini izsakoties, nemiera ūdeņi tek tur, kur tiem vieglāk 

aiztecēt. “Irākas invāzijā gāja bojā vismaz tikpat daudz cilvēku, cik bijušā 
režīma dēļ. Tā pavēra durvis reliģiskajai tīrīšanai valdošās partijas rindās 
un izraisīja valstī visaptverošu jucekli. Beigu beigās, lai ieviestu vismaz 
kaut kādu kārtību, amerikāņu iebrucējiem, izmisuma dzītiem, nācās 
biedroties ar politisko klanu, ko tie sākumā bija sakāvuši. Tādējādi radās 
iespēja izvest karaspēku, taču pēc tam sekoja islāmistu sacelšanās. Irākas 

valsts sagraušana 2003. gadā un 2010. gada karstās vasaras izraisītās po
litiskās jukas pavēra ceļu Islāma valsts teroristiem 2014. gadā. Izplatīta 
amerikāņu kļūda ir uzskats, ka brīvība ir valsts varas trūkums,” komentēja 
Timotijs Snaiders.131

Nekārtības un vispārējo neapmierinātību ar skubu izmantoja gan 
Zarkāvī, gan A l Kāidas vadība, kas pēc ilgstošas un vētrainas kaulēšanās 
vienojās par darījumu. Proti, 2004. gada 17. oktobrī Zarkāvī beidzot deva 

uzticības zvērestu Bin Lādiņam, savu organizāciju pārsauca par AlKāidu  
divu upju zemē jeb vienkārši A l Kāidu Irākā un kļuva par tās emīru.132 
Fas ir nākamais posms Islāma valsts tapšanā. Lai gan organizācija būtībā
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palika tā pati, kas iepriekš, līgums un jaunais nosaukums uzdeva jaunus 
mērķus, noformulēja ambīcijas un noteica statusu.A lK āida Irākā ir tieša 

Islāma valsts priekštece.
Līdz tam abas organizācijas bija zaudējušas spozmi. Protams, Л/ Kā- 

idas īstenotais 11. septembra terorakts vēl bija dzīvā atmiņā, tomēr neko 
vairāk tā nebija iespējusi. A SV  spēki vairāk vai mazāk kontrolēja Afganis
tānu, un Bin Lādiņš bija spiests slēpties. Līdz ar to ari AIKāida  nespēja 
pilnvērtīgi funkcionēt, kur nu vēl sagatavot jaunus, vērienīgus teroraktus. 

A lK āida  bija kļuvusi par vispārzināmu terorisma zīmolu, Bin Lādiņš bija 
mudžāhidu autoritāte un paraugs, tomēr viņa rokas bija sasietas.

Savukārt Zarkāvī bija iestrēdzis Irākā, kur varēja nodarboties ar pre
tošanās kustības organizēšanu, bet tik ambiciozam cilvēkam kā Zarkāvī 
tas acīmredzot bija nepietiekami. Lai gan Pauela runa bija pacēlusi Zarkā
vī slavas augstumos, nodrošinot ienesīgu atpazīstamību, vismaz sākumā 
viņam neko dižu paveikt neizdevās. Sākoties A SV  bruņoto spēku invāzi

jai, Zarkāvī nogāja pagrīdē, un lēnām gaisa arī viņa slava.
Tomēr Zarkāvī izdevās atkal nonākt uzmanības centrā — 1004. gada 

11. maijā viņa grupējums izplatīja video, kurā tika parādīta A SV  pilsoņa 
Niķa Berga noslepkavošana. Videoierakstā redzami pieci melnā tērpušies 
cilvēki, bet viņiem priekšā oranžā apģērbā (tā ir atsauce uz cietumnieku 
formastērpiem, ko izmanto A SV) uz zemes atrodas Bergs. Zarkāvī saka 

runu un pēc tam ar nazi nogriež Bergam galvu. Saprotams, ka šis brutā
lais akts izraisīja plašu ažiotāžu un satraukumu visā pasaulē. Tagad par 
Zarkāvī runāja visi, arī Bin Lādiņš. Tā bija lieliska iespēja — domāja Bin 

Lādiņš — atkal kļūt nozīmīgam.
Berga slepkavība iezīmē vēl kādu aspektu ar tālejošām sekām, proti, 

tas bija viens no pirmajiem gadījumiem, kad slepkavības videoieraksts 
tika plaši izplatīts ar internēta starpniecību. Ārkārtīgi nežēlīgo eksekūciju 
tiešsaistē no mājām varēja vērot ikviens — gan miermīlīgie ļautiņi, gan 
potenciālie ārvalstu rekrūši. Šis video bija jaunās komunikācijas stratē

ģijas paraugs. Lai gan Zarkāvī dzīves laikā šī prakse nepiedzīvoja uzplau-
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kurnu, sēkla bija iesēta. Turpmākajos gados kvalitatīvi uzņemti video ar 
islāma dziedājumiem — našidiem — fonā kļuva par normu.

Uzticības zvērests un abpusējā vienošanās, ko aptuveni pusgadu pēc 
Berga eksekūcijas noslēdza Bin Lādiņš un Zarkāvī, bija savstarpēji izdevī
ga. No vienas puses, Zarkāvī bija jāpakļaujas Bin Lādiņam, bet no otras — 
viņš tika iesaistīts “ lielajā spēlē”. Zarkāvī ieguvums bija tiesības izmantot 
visā pasaulē plaši pazīstamo A l Kāidas zīmolu (cik cilvēku zināja par viņa 
iepriekšējo organizāciju?). Savukārt Bin Lādiņš ieguva pārstāvniecību 
Irākā — valstī, kas bija nonākusi uzmanības centrā un kurā tāda mēroga 
organizācijai к г A lKāida  pienāktos parādīt savu klātbūtni. Pēkšņā drau
dzība ir skaidrojama arī ar to, ka Bin Lādiņš vēlējās saglabāt savu titulu 

“terorists Nr. i ”, bet Zarkāvī vajadzēja oficiālu Bin Lādiņa svētību, lai stip
rinātu savu autoritāti un veicinātu rekrūšu un finansējuma pieplūdumu.133

Bruņojies ar A l Kāidas zīmolu un Bin Lādiņa vēlību, Zarkāvī sāka 
īstenot gan savu, gan A l Kāidas uzdevumu. Viņš pats uzskatīja, ka vi
supirms ir jācīnās ar vistuvāko ienaidnieku, proti, islāma virziena šiisma 

piekritējiem. Savukārt A l Kāida mudināja uz Irākas gruvešiem veidot 
Islāma valsti Irākā.

ZARKĀVĪ PRET ŠŪTIEM

Sešdesmit pirmajā gadā pēc hidžras jeb mūsu ēras 68o. gada oktobrī mūs
dienu Irākas teritorijā norisinājās Kerbalas kauja, kurā, lai izšķirtu strīdu 
par varas mantošanas kārtību, cīnījās Muhammada mazdēla Huseina ibn 
Alī piekritēji un Umaijadu kalifa Jazīda I (Jazīda bin Muāvija) karaspēka 
vienība. Šī kauja ir viens no pavērsiena punktiem, kas iezīmē pirmo un 

galveno islāma shizmu jeb šķelšanos, proti, islāma sunnītu un šūtu virzie
na atdalīšanos.* Lai gan ir pagājuši vairāk nekā 1300 gadi, kaušanās tā arī

” To varētu salīdzināt ar, piemēram, katolicisma un protestantisma nošķiršanos vai 
lielo shizmu, kas ir kristietības sašķelšanās Rietumu jeb Romas katoļu kristietībā
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nav rimusies. Katrā ziņā Kerbalas kaujas atbalss vēl skaļi dunēja Zarkāvī 
galvā, jo viņš bija neremdināms šiītu nīdējs.

Mūsdienu Rietumu visnotaļ sekulārās sabiedrības pārstāvjiem reliģis
kās piederības izšķirīgā loma identitātes noteikšanā* varētu šķist mulsino
ša, sevišķi, ja tās dēļ daži ir gatavi mesties līdzcilvēkam pie rīkles. Tomēr 
šādam mulsumam nav nopietna pamatojuma. Visupirms, reliģisko ideju 
interpretācijas atšķirības bija pietiekams pamats nežēlīgiem kariem kris
tīgajā Eiropā. Piemēram, Trīsdesmit gadu karā, kurā cīkstējās katolicisma 
un protestantisma piekritēji, gāja bojā aptuveni astoņi miljoni cilvēku. 
Tā ir acīmredzama līdzība ar šiītu un sunnītu konfliktu. Reliģiskās pie
derības faktors Eiropas konfliktos ir mazinājies tikai kopš 19. un jo īpaši 

10. gadsimta.
Un tomēr — vai tiešām reliģiskā piederība var būt cilvēka identitāti 

noteicošs faktors? Vai islāmticīgie no sirds tic atšķirīgajām islāma inter
pretācijām; vai tic tik ļoti, ka ir gatavi iet nāvē? Tas ir ideoloģiski piesāti
nāts jautājums, kas vedina atbildes meklēt neatbilstošās vietās.

Lietderīgāk būtu ņemt vērā to, ka cilvēkiem lielākoties “patīk” iden
tificēties ar kādu grupu, t.i., pieslieties kopienām. Turklāt iespējamo va
riantu ir daudz. Cilvēks var identificēties ar pilsonību (tipisks piemērs — 
ASV), valstiskiem simboliem, uzskatiem, laikmetu vai hokeja komandu. 
Šāds modelis valda mūsdienu Rietumu pasaulē. Filosofs Klifords Gīrcs 
to komentē: “Nacionālo vienotību arvien biežāk uztur, nevis piesaucot

u n  A u s t r u m u  j e b  p a r e i z t i c ī g o  k r i s t i e t ī b ā .  N e t i c ī g a m  c i l v ē k a m  t a s  v a r  š ķ i s t  s ī k u m s  

u n  s t r ī d u  p r i e k š m e t i  —  n e j ē d z ī g i ,  t a č u  t i c ī g i e  t o  u z t v e r  ļ o t i  s a a s i n ā t i .

* Piemēram, Frederiks Vīrijs, domnīcas Carnegie Endowmentfor International 
Peace pētnieks savā grāmatā “Līča sektantiskā politika: no Irākas kara līdz Arā
bu nemieriem” nenoliedz reliģiskās piederības un tradīcijas lomu, tomēr priekš
plānā izvirza politisko institūciju vājumu, minoritāšu apspiešanu un vietējo lī
deru savtīgās mahinācijas. Vīrijs raksta, ka mūsdienās galvenais šiītu un sunnītu 
rīvēšanās ierosinātājs ir 1979. gada revolūcija Irānā un tās atbalss kaimiņzemēs. 
Skat.: Wchrey, Frederic M. Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to 
the Arab Uprisings.
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asinis un zemi, bet gan neskaidru, neregulāru un rutīnā sakņotu lojalitāti 
pret pilsonisko valsti, lojalitāti, ko vairāk vai mazāk papildina policejisks 
spēks un ideoloģiska pārliecināšana, pie kā ķeras valdība.” 134 Viņš uzsver 
identitātes tiesisko aspektu.

Citi cilvēki mēdz identificēties ar nacionālas valsts valodu, kultūru, 
tradīcijām, zemi, valsti utt. Pretstatā simboliskajam vai pilsoniskajam 
modelim pastāv etniskais nācijas modelis, kurā noteicošais ir izcelsme. 
Šā modeļa pamatā ir ideja, ka iedzimtā kultūra ir pastāvīga un nezūdoša. 
Etniskais modelis atšķirībā no pilsoniskā nepieļauj patvaļīgu nacionālās 
identitātes izvēli. Lai kur indivīds atrastos un lai ko darītu, tas paliek pie
saistīts savai dzimtajai kopienai. No tā izriet, ka nācijas (kopienas) pama
tā ir kopīga izcelsme, t.i., piederība vēsturiskai “superģimenei”. Protams, 
šāda “superģimene” ir teorētiska fikcija, taču tas nav būtiski, ja pieņem, ka 
tas, kam ticam, tāds mums patiesi ir. Filosofs un sociologs Entonijs Smits 
salīdzina: “Kā Rietumu pilsoniskajā koncepcijā ir ierādīta vieta likumam, 
tā etniskajā modelī ir iekļauta attiecīgās tautas kultūra, parasti valoda un 
sadzīves ieražas.” 135

Sunnītu un šiītu islāma virziena piekritēji lielā mērā atbilst etniskā 
modeļa struktūrai. Lai gan abu virzienu sekotāji var pārstāvēt vienu etnis
ko kopienu, piemēram, arābus, tomēr viņu ģenealoģija tiek atvedināta uz 
atšķirīgu sākotni, proti, piederību “superģimenei”, kas vēsturiski praktizē 
vienu vai otru reliģisko dogmu. Manuprāt, lai saprastu šiītu un sunnītu 

konflikta dinamiku, jāņem vērā, ka identitātes apziņa gandrīz nekad nav 
apzināta. Identitāti nosaka iedzimtība — iemestība tradīcijā. Gluži tāpat 
kā daudzi latvieši nespētu pamatot latvietības būtību, liela daļa islāmti- 
cīgo nespēj pamatot islāma būtību. Būtu neprāts gaidīt, ka viens vai otrs 
islāmists spēs iedziļināties teoloģiskajos smalkumos un pamatot, kāpēc 
tieši viņa izpratne ir pareizāka un atbilstošāka kosmiskajai taisnībai. Tieši 
otrādi — identitātes pamatā ir gluži vai primitīva piesliešanās savai tuvā

ko kopienai. Ņemot vērā globalizācijas tendences, Rietumu liberālisma 
entuziasms par multikulturālismu un “etnosu sakausēšanu” šķiet visnotaļ
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pamatots. Tomēr realitāte ir tāda, ka etniskā modeļa izpausmes nemitīgi 
tiek apliecinātas. Kosmopolītisms ir izsmalcinātas domāšanas auglis. Ka
mēr vien uz zemes virsas būs kāds cilvēks, kas sevi identificēs ar izcelsmi, 
etniskā modeļa adekvātumu būs grūti apšaubīt.

Turklāt no šādas identificēšanās prakses ir arī praktisks labums. Pie
derība ciltij, dzimtai vai grupai ir taisnākais ceļš uz resursiem un drošību. 
Manuprāt, dažās sabiedrībās atteikšanās no kopienas patlaban ir praktiski 

neīstenojama. Tā ir luksuss, ko var atļauties pārtikušie Rietumi. Savukārt 
Tuvajos Austrumos, kur piederība klanam ir ārkārtīgi svarīga,* iziešana ir 
nokļūšana mežonīgā un naidīgā pasaulē (piemēram, ja esi šūts, tad vari 
cerēt uz šūtu aizstāvību un palīdzību u.tml.).

Lai gan šūti ir islāmticīgic, godā Dievu un atzīst Muhammadu par 
savu pravieti, Zarkāvī acīs tas neko nemainīja. Viņš šiītus uzskatīja par ti
cības kropļotajiem un Dieva zaimotājiem. Džihādisma pētnieks Banzels 
raksta, ka asie teoloģiskie un politiskie uzbrukumi šiītiem, kas 2004. gadā 

izskanēja Zarkāvī sarakstē ar A l Kāidu, atblāzmojas Islāma valsts dar
bībā šodien. To apliecina arī Abū Muhammada al Adnānī u.c. norādes, 
ka attiecībā uz šiītiem kā atsauces materiāls jāizmanto Zarkāvī darbi un 
teksti.136 Zarkāvī nebija skopojies ar skaļiem apgalvojumiem, piemēram, 

“ [Sūti] viscaur vēsturei ir bijuši nodevēju sekta. Viņu ticība ir karš pret 
sunnītiem,” vai “Šūti ir pieteikuši karu visiem islāmticīgajiem,” vai “Viņi 
ir glūnīgas čūskas, viltīgi un ļauni skorpioni, spiegi, nāvīga inde.” 13

Zarkāvī atsaucās uz klasiskām sunnītu un mudžāhidu autoritātēm, 
piemēram, Ibn Taimiju, kā arī uz vēsturisku notikumu interpretācijām,

* Piemēram, Ājāna Hirsī Ali savu ļoti populāro grāmatu “Neticīgā: mana dzīve” 
iesāk ar stāstu par savu bērnību Somālijā. Bērnībā viņas galvenais uzdevums 
bija no galvas iemācīties visus savus radurakstus. Šo uzdevumu ar milzu neat
laidību uzspieda vecāmāte, sakot: “ Vārdi padarīs tevi stipru. Tie ir tavi radu
raksti. Ja tu tos godāsi, tie uzturēs tevi dzīvu. Ja negodāsi, tu būsi nolādēta. Tu 
būsi nekas. Tu aizvadīsi nožēlojamu dzīvi un nomirsi viena.” (Ali, Ayaan Hirsi. 
Infidel: My Life)
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kurās šiītiem, protams, tiek piedēvēts neizmērojams ļaunums. Turklāt šis 
ļaunums esot manāms arī mūsdienās un izpaužoties kā eentieni sagrābt 
varu Tuvajos Austrumos un izveidot šiītu lielvalsti, kas stieptos no Irānas 
līdz Libānai. Jāatgādina, ka tobrīd Irāku bija okupējuši A SV  bruņotie 
spēki, tomēr Zarkāvī par lielāku apdraudējumu uzskatīja šiītu kolabora
cionisms. Lai gan A SV  ir un paliek lielākais ļaunums pasaulē, tomēr — 
Zarkāvī bija pārliecināts — amerikāņi drīz vien dosies prom. Taču šiīti 
paliks. “Šiīti rada lielāku apdraudējumu un plašākus un graujošākus pos
tījumus nekā amerikāņi,” apgalvoja Zarkāvī.138

Tiesa gan, naidīgums pret šiītiem nebija tikai privāts, vēsturisks vai 
teoloģisks, tam bija arī stratēģiska vērtība. Zarkāvī bija pārliecināts, ka ši
īti ir tik ļauni, ka noteikti metīsies uz vienu roku ar amerikāņiem, lai Irākā 
sagrābtu varu un apspiestu sunnītus. Patiesības labad jāteic, ka lielā mērā 
viņam bija taisnība. Ar A SV  gādību pie varas nokļuva Nūrī al Mālikī, 
kurš nekavējās veicināt Huseina laikā apspiesto šiītu vēlmi revanšēties. 
Zarkāvī bija aprēķinājis, ka jāļauj šiītiem izpaust viņu “iedzimto ļaunumu”, 
lai mērenie sunnīti pēc iespējas ātrāk atskārstu, no kā viņiem jābaidās un 
kur meklējama aizsardzība. Zarkāvī labi sajuta tolaik pastāvošo spriedzi 
sabiedrībā. Sunnīti baidījās no iespējamas šiītu atriebības, bet šiīti bažījās, 
ka sunnīti atkal centīsies uzurpēt varu. Turklāt abu pušu aizspriedumi 
nebija gluži bez pamata.

Zarkāvī prognozēja, ka visaptverošas vardarbības eskalācija vienā brī
dī tiktāl sajauks kārtis, ka viņam radīsies iespēja ieviest ilgi loloto islāma 
kārtību, turklāt ceļš uz to ir jābruģē ar šiītu līķiem. Viņš gatavojās sarīkot 

pret šiītiem vērstus teroraktus, lai tādējādi izprovocētu viņus uz atbildi. 
Ja šiīti reaģētu ar vardarbību pret sunnītiem, būtu jāizceļas mežonīgam 
pilsoņu karam, kas beidzot iekustinātu kūtros sunnītus.139 Kad mēreni 
noskaņotie un pasīvie sunnīti saprastu, ka glābiņa vairs nav, jo ļaunie 
šiīti grasās viņus iedzīt stūri, viņi meklētu palīdzību, un tā viņiem būtu 
jārod nekur citur kā pie mudžāhidicm, kurus vadīja pats Zarkāvī. Tad 

nu karošana izvērstos tālāk un pārņemtu visu pasauli, līdz, ar Dieva gā-
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dību, uz gruvešiem taptu jauna kārtība — vispasaules kalifāts un islāms 
kā vienīgā reliģija.

Zarkāvī nekavējās sarīkot daudzus teroraktus. Viņa vadītā organi
zācija uzbruka galvenokārt šiītiem, taču arī ārzemniekiem. Viņš vērsās 
pret militāriem, civiliem, valsts aparāta u.c. mērķiem. Par Zarkāvī panā
kumiem vislabāk varētu pavēstīt abas Fallūdžas kaujas. Pirmā Fallūdžas 
kauja, kas norisinājās 1004. gada aprīlī, bija pirmais gadījums, kad A SV 
bruņotie spēki sadūrās nevis ar Huseina Irākas armiju, bet gan ar ne
mierniekiem. Tā kā A SV  valdība apgalvoja, ka irākieši labprāt pieņem 
amerikāņu centienus ieviest brīvību un demokrātiju, sadursme ar ne
mierniekiem izraisīja jautājumus un publiskas diskusijas. Turklāt kauja 
beidzās nesekmīgi, un A SV  bruņotie spēki bija spiesti atkāpties. Viens 
no kaujas līderiem nemiernieku pusē bija Zarkāvī, kurš nu ieguva spējīga 
vadītāja slavu gan Irākā, gan ārpus tās. Kad tā paša gada nogalē koalīcijas 
spēki atgriezās uz otro Fallūdžas kauju, Zarkāvī slava jau bija paveikusi 

savu — viņš bija piesaistījis daudz jaunu karotāju un izvērsis savu orga
nizāciju. A SV  izdevās pilsētu iekarot, taču smago cīņu rezultātā tā bija 
daļēji sagrauta. Turklāt tas neko daudz nedeva — nemiernieki noslēpās 
vai aizbēga, lai tūliņ pat atgrieztos tuvējos ciemos un pilsētās. Zarkāvī 
bija ieguvis slavu, pieredzi un kareivjus, nemiernieki bija atraduši kopīgu 

valodu, bet amerikāņi saņēma sagrautu pilsētu.
Zarkāvī aktivitātēm patiešām bija vēlamais rezultāts. Sunnīti slepka

voja šiītus, šiīti — sunnītus, un jau atkal sunnīti — šiītus.* Zarkāvī plāns

* Diez vai šāds scenārijs būtu iespējams valstī, kuras iedzīvotājiem rūpētu Irāka 
kā valsts pati par sevi. Ahmeds Salahs Hašims raksta, ka visa notiekošā cēlonis, 
protams, nav vienīgi sektantisms: “Tomēr, nevar noliegt, ka dažādas grupas un 
valstis, kas iesaistītas vardarbībā Irākā un Sīrijā, manipulē ar reliģiskajām 11c- 
sakaņām, tostarp veicina pagātnes negatīvo tēlu mobilizāciju, lai veidotu mūs
dienu naratīvus par “Svešo” ienaidnieku. Ārzemju un vietējo valdnieku veiktā 
sektantisma ieviešana Irākas (un Sīrijas) politikā ir atstājusi graujošu efektu 
uz valstu un nāciju veidošanos.” (Hashim, Ahmed S. “The Caliphate at War: 
Ideology, War Fighting and State-Formation.” — p. 44.)
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darbojās, un valsts pamazām arvien dziļāk ieslīga savstarpējas neuzticēša
nās, naida un vardarbības purvā. Nežēlība un savstarpējā vardarbība bija 
uzņēmusi tādus apgriezienus, ka pat A l Kāidas vadība sāka uztraukties. 
Gan tābrīža A l Kāidas vadītājs Bin Lādiņš, gan viņa vietnieks Aimans 
az Zavāhirī, gan bijušais Zarkāvī skolotājs Makdisī mudināja rimties. Viņi 
apgalvoja, ka šiīti, protams, ir slikti, nepareizi domājoši utt., taču viņi ir 
musulmaņi, kurus principā varētu vest uz pareizā ceļa. Lai gan kara gadī
jumā netiešais kaitējums ir neizbēgama lieta, tomēr, kā to lieliski parādīja 
ASV spēki, tas izraisa civiliedzīvotāju niknumu un atsvešināšanos. Proti, 
Al Kāidas vadība uzskatīja, ka Zarkāvī īstenotā stratēģija un ekstrēmais 
naids pret šiītiem sāk darīt vairāk posta nekā labuma.140 Šis strīds at
spoguļo A l Kāidas un Zarkāvī atšķirību. A l Kāidas vadība domāja, ka 
primārais ir iegūt sabiedrības atbalstu un tad veidot valsti, bet Zarkāvī — 
ka vispirms jāizveido valsts un tad kaut kā jāiegūst (vai jāiedzen) atbalsts.

Zarkāvī vadībai nepiekrita un turpināja iesākto ceļu. Par kulminā
cijas punktu varētu uzskatīt 1006. gada гг. februāri, kad Zarkāvī banda 
sarīkoja sprādzienu Imāma al Askarī šiītu mošejā Irākas pilsētā Sāmarrā. 
Jau tā līdz baltkvēlei nokaitētais noskaņojums Irākā pavisam drīz pārauga 
postošā pilsoņu karā, t.i., izsakoties precīzāk, tā kļuva par reliģisko virzie
nu un interešu grupu karā sagrautu valsti.

ISLĀMISKAS VALSTS PROJEKTS

Zarkāvī un A l Kāidas vadības domstarpības par šiītu lomu un likteni 
tomēr netraucēja rast kopīgu valodu par citiem plāniem. Gan AlK āida , 
gan Zarkāvī bija vienisprātis, ka viņa vadītā organizācija A l Kāida Irākā ir 
jāpārveido un jāpaceļ jaunos augstumos, proti, uz Huseina un amerikāņu 
Irākas drupām ir jāceļ islāmiska valsts — islāma valsts (emirāts) Irākā.

Džihādisma pētnieks Kouls Banzels vērš uzmanību uz trim vēstulēm, 

kuras sūtītas Zarkāvī un kurās izteikts aicinājums veidot Islāma valsti.
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A l Kāidas militārais komandieris Seifs al Adīs apgalvo, ka šo tematu ar 
Zarkāvī apspriedis jau zooi. gadā, kad abi bija patvērušies Irānā. Apgal
vojot, ka ir pienācis īstais laiks, viņš esot mudinājis izveidot kādu Islāma 
valsti, kurā ieviest islāmisko dzīvesveidu un likumus. To pašu 1005. gada 
decembrī esot rakstījis arī Atīja Abdurrahmans (pazīstams arī kā Atī- 
jatullāhs al Lībī), kurš, lai gan izteicies kritiski par Zarkāvī taktiskajām 
izvēlēm, paudis optimismu un atbalstu islāmiskas valsts dibināšanai uz 
sagrautās Irākas drupām.141

īpaša uzmanība jāpievērš Zavāhirī, kam bija augsts statuss un liela 
ietekme mudžāhidu aprindās. Viņš 1005. gada jūlijā rakstīja Zarkāvī un 

izklāstīja savu četru posmu stratēģiju:
1) jāpadzen amerikāņi no Irākas;
z) Irākā jānodibina islāmiska valsts vai emirāts; tā jāuztur un jāattīsta, 

līdz tiek sasniegts kalifāta līmenis. Tas jāizdara mirklī, kad amerikāņi 
ir pametuši Irāku, bet citi neislāmiski spēki vēl nav ieradušies. Jārēķi
nās, ka to nemitīgi centīsies nepieļaut gan tuvie, gan tālie ienaidnieki;

3) džihāda vilnis jāaizveļ uz sekulārajām kaimiņvalstīm;
4) jākaro ar Izraēlu, jo “ Izraēla tika nodibināta tikai tāpēc, lai izaicinātu 

ikvienu topošo islāma kopienu”.142
Patlaban ir redzams, ka Islāma valsts ir paveikusi pirmos divus uz

devumus un zināmā mērā izpildījusi arī trešo — tā ir ieguvusi atbalstītā
jus gan tuvās, gan tālās zemēs, un kaimiņvalstīs plosās nežēlīgs pilsoņu 
karš. Lai saglabātu Islāma valsti līdz “augšāmcelšanās stundai”, Zavāhirī 
vēstulē aicina Zarkāvī būt uzmanīgam un mudina piesaistīt ne tikai ka
rotājus, bet arī cilšu vecākos, zinātniekus, tirgoņus — ikvienu, kas nav 
apmierināts ar okupācijas varu un varētu būt noderīgs. Zavāhirī raksta: 

“Mēs nevēlamies kļūdīties tāpat kā Tālibān, kas pārvaldībā ļāva piedalīties 
tikai Kandahāras iedzīvotājiem un mācītajiem ļaudīm (studentiem jeb 

tālibiem — M. K.). Emirāta pārvaldē nebija afgāņu ļaužu pārstāvniecī
bas, un tā rezultātā ļaudis atsvešinājās no tālibu varas. Kad sākās [A SV ] 
iebrukums, pat paši dievbijīgākie nostājās malā kā vērotāji, un emirāts sa



bruka dažās dienās, jo iedzīvotāji bija vai nu vienaldzīgi, vai ari naidīgi.”143 
Acīmredzot ar sabiedriskās domas un varas pārstāvniecības problēmām, 
kas tik raksturīgas Rietumu demokrātijām, sadūrās ari džihādisti.

Lai vai kādi bija Zarkāvī iedvesmas vai rīkojumu avoti, tas neko daudz 

nemaina. Kopš pēdējā kalifāta krišanas bija pagājuši vairāk nekā 8o gadi, 
un ideja, ka to vajadzētu atjaunot, nebija oriģināla. Gluži pretēji, domām 
par kalifātu bija jārosās ikviena dedzīga islāmticīgā sirdī un prātā. Līdz ar 

to nevajadzētu brīnīties , ka patlaban pastāvošās Islāma valsts dibinātāji 
par to domāja jau zooi. gadā un agrāk. Rūpestus sagādāja cits jautājums: 
kā šo sapni īstenot ?

Tuvāk sapņa piepildīšanai Zarkāvī u.c. mudžāhidi nonāca 2.006. gada 

15. janvārī, kad tika izveidota jauna organizācija. M udiāhidu sūras pado
mē zņv\cno]ls Zarkāvī A lK āida Irākā un piecas citas vietējās mudžāhidu
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grupiņas. Lai gan kaujas laukā tas neko nemainīja, šim solim bija citas, 
tālejošas sekas.

Diezgan drīz ZarkāvI pirmoreiz parādīja savu seju plašajai pasaulei. 
Tika izplatīts videoieraksts, kurā ZarkāvI teica runas, šaudījās ar ložme
tēju un vēstīja, ka jaundibinātā padome ir pirmais solis ceļā uz pirmās 
Islāma valsts nodibināšanu, proti, sunnītu islāma valsts atdzimšanu, Die
va valstības atgriešanos uz zemes, kalifāta atjaunošanu, kas nesīs laimi un 
pilnību visiem īstenticlgajicm. Tobrīd reti kurš tam pievērsa uzmanību, 
jo nevarēja iedomāties, ka pēc astoņiem gadiem šis solījums izklausīsies 
pavisam nopietni. Taču notikumi pavērsās citādi. Šķiet, ka tieši ZarkāvI 
bravūriba un mutīgums viņu iedzina kapā. A SV izlūkdienestu speciālisti 
analizēja video un izsecināja, kur tas varētu būt uzņemts. A SV gaisa spēki 
norīkoja uzlidojumu, kas tika sekmīgi īstenots, un 2006. gada 7. jūnijā 
ZarkāvI gāja bojā. Tas, protams, bija smags trieciens džihādisma piekri
tējiem, taču viņi nepadevās. Tieši otrādi, ZarkāvI ideju un ciņu biedri 

turpināja darbu pie iesāktā.
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VALSTS DIBINĀŠANA

Islāma valsts “tēva” bojāeja varēja pielikt punktu turpmākai notikumu 
virzībai. Taču, rēķinoties ar pastāvīgajiem draudiem, mudžāhidu teroris
tiskās organizācijas ir iemanījušās vienmēr būt gatavas pārgrupēties un 
aizstāt zaudētos vadoņus. Zarkāvī nāve netraucēja M udžāhidu padomei 
turpināt viņa iesākto darbu, un 2006. gada jūnijā tā ieguva jaunu vadītā
ju — Abū Aijūbu al Masrī (pazīstams arī kā Abū Hamza al Muhādžirs), 
taču viņš amatā nesabijā ilgi, jo tā paša gada 12. oktobrī padomei pie
vienojās vēl trīs Irākas mudžāhidu grupējumi un pēc trim dienām tika 
lemts par jaunas organizācijas dibināšanu, proti, 2006. gada 15. oktobrī 
Mudžāhidu padome nodibināja Islāma valsti Irākā.'44 Tieši šis brīdis ir 
organizācijas, ko patlaban pazīstam ar nosaukumu Islāma valsts, dibi

nāšanas diena.
Turklāt paziņojuma video tika pavēstīts, ka organizāciju turpmāk 

vadīs Abū Umars al Bagdādī (nejaukt ar pašreizējo Islāma valsts vadītāju 

Abū Bakru al Bagdādī). Jaunais organizācijas vadītājs — izbijis policists 
Huseina Irākā, īstajā vārdā Hamīds Dāvūds Halīls az Zāvī — tika pago
dināts ar zīmīgu titulu, proti, viņu pasludināja par amīr al-muminīn — 
ticīgo pavēlnieku. Šo apzīmējumu bieži piedēvē kalifiem. Vēstītājs arī 
tūdaļ piebilda, ka visi islāmticīgie sunnīti ir aicināti zvērēt viņam uzticību, 
atbalstīt jauno organizāciju utt. Abū Umars tika iecelts par organizācijas 

“prezidentu”, bet Masrī ieguva vietnieka un kara lietu pārvaldnieka titulu 
un kļuva par faktisko organizācijas vadītāju.145



Islāma valsts bija dibināta, un tai bija savs kalifs. Bija jāsākas jauniem 
laikiem. Taču nekas tā īsti nenotika. Gan Masrī, gan Abū Umars ātri 
vien konstatēja, ka viņu aicinājums nav guvis plašu atsaucību un Irākas 
iedzīvotāji neizrāda lielu entuziasmu būvēt tikko pasludināto valsti.

Gluži otrādi, sajūsmas vietā sākās strīdi, kas gandrīz izraisīja bruņotu 
konfrontāciju ar neapmierinātajiem līdzgaitniekiem. Jau oktobrī izvērtās 
konflikts ar vienu no mudžāhidu grupējumiem Irākā, kas nebija iesais
tījies Mudžāhidu padomē. Tā vadītājs Abū Usāma al Irākī, domājot, ka 
Mudžāhidu padome un Islāma valsts Irākā к  A l Kāidas apakšuzņēmums, 
vērsās pie Bin Lādiņa. Viņš sparīgi kritizēja jauno pasākumu, norādīja, ka 
kalifāta dibināšana ir farss, kam nav nekādas saistības ar realitāti, apsau
kāja konkurentus par hāridžītiem un aicināja Bin Lādiņu apvaldīt savus 
padotos. Nesaņēmis atbildi, viņš pat draudēja sākt karot ar Al Kāidu (siel), 
nevis Islāma valsti Irākā. Acīmredzot tās slava bija tik niecīga, ka pat 
Irākas mudžāhidi nejaudāja to atšķirt no A l Kāidas. Neskaitot šauras 
aprindas tīmekļa vietņu forumos, jaunās valsts pasludināšanu gandrīz
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neviens neuztvēra nopietni, jo uzskatīja, ka vienīgā pārmaiņa ir nosau
kumā. Zināmā mērā tā arī bija.

Apzinoties savu necilo statusu, Islāma valsts Irākā vadība izdeva pa
ziņojumu “Informējot cilvēci par Islāma valsts dzimšanu”, kurā pamatoja 
savu pastāvēšanu un uzskaitīja argumentus, kāpēc tā jāuztver nopietni.* 
Islāma valsts pētnieks Kouls Banzcls norāda, ka šajā tekstā, izmantojot iz
teiksmes nenoteiktību, doti nepārprotami mājieni, ka Islāma valsts Irākā 
ir kalilāts. Minētajā publikācijā tās autors rakstīja, ka viens no tradicionā
lajiem veidiem, kā jauns valdnieks var iegūt varu, ir vēlēšanas, proti, īpaši 
izvēlēta gudrāko un labāko pārstāvju kopiņa ievēl jauno kalīfu. Islāma 
valsts Irākā vadība uzstāja, ka to ir pilnvarojusi tieši šāda elitāra grupa. 
Apoloģijas autors uzsvēra, ka viņi ir tiesīgi pārstāvēt savu sabiedrību, jo 
gūst plašu tās atbalstu un ir konsultējušies ar vietējiem cilšu līderiem — 
šeihiem. Turklāt vienīgie, kuru balsis ir ko vērtas, ir mudžāhidi, kuri karo 
pret amerikāņiem un šiītiem. Proti, paši izveidoja clcktorātu, kas pats sevi 
ievēlēja. Viņi apgalvoja, ka valsts dibināšanu pamato šim solim labvēlīgā 
situācija, proti, amerikāņi jau vācoties prom (aplamība), Irākas valdība 
esot vairāk farss nekā valdība (zināmā mērā taisnība), un sunnītu terito
rijās vara ir mudžāhidu rokās (daļēja taisnība).1

*  D o k u m e n t a  a u t o r s  U s m ā n s  b i n  A b d c r r a h m ā n s  a t  T a m ī m ī  a t z i n a ,  k a  j a u n d i 

b i n ā t a j a i  v a l s t i j  i r  b ū t i s k i  t r ū k u m i :  t ā  n e k o n t r o l ē  l i e l u  t e r i t o r i j u ,  t a i  n a v  v a r a s  

m o n o p o l a ,  t ā  n e s p ē j  g a r a n t ē t  d r o š ī b u  u n  k ā r t ī b u ,  t a i  n a v  p ā r v a l d e s  k a p a c i t ā 

t e s , t ā s  v a d ī b a  n a v  p i e t i e k a m i  k v a l i f i c ē t a  u t t .  T a č u  T a m ī m ī  t ū l i ņ  p i e b i l d a :  a r i  

M u h a m m a d a m  s ā k u m ā  n e k ā  n o  t ā  n e b i j a .

T e r o r i s t i s k o  o r g a n i z ā c i j u  p ē t n i e k s  B r a i e n s  F i š m e n s ,  k o m e n t ē j o t  š o  d o k u m e n t u ,  

r a k s t a :  “ T a m ī m ī  a r g u m e n t ē ,  k a  Islāma valsti Irākā a t š ķ i r ī b ā  n o  R i e t u m u  m o d e r 

n a j ā m  v a l s t ī m  n e v a r  d e f i n ē t  a r  k o n k r ē t ā m  ģ e o g r ā f i s k ā m  r o b e ž ā m ,  v a r d a r b ī b a s  

m o n o p o l u  v a i  b i r o k r ā t i s k a s  a d m i n i s t r ā c i j a s  p a k a l p o j u m i e m .  T a m i m i p r ā t ,  ta s  

b ū t u  a p l a m i  a t t i e c ī b ā  p r e t  i s l ā m u  u n  g l o b a l i z ā c i j u .  Islāma valsti Irākā v e i d o  

p s e i d o f e o d ā l a s  a t t i e c ī b a s  s t a r p  e m ī r u  u n  p a k ļ a u t a j i e m , k o p ē j i  i d e o l o ģ i s k i  m ē r ķ i  

u n  t i e s i s k o  p r i n c i p u  ī s t e n o š a n a .”  ( F i s h m a n ,  B r i a n .  “ F o u r t h  G e n e r a t i o n  G o v e r 

n a n c e :  S h e i k h  T a m i m i  d e f e n d s  t h e  I s l a m i c  S t a t e  o f  I r a q . ”  Combating Terrorism 
Center —  p .  i )



150 OTRĀ DA1A TAPŠANA

Apjaušot stāvokļa sarežģītību, bet to līdz galam neizprotot, A l Kā- 
ida centās nogludināt situāciju. Bin Lādiņš publicēja runu, kurā centās 
pārliecināt, ka Islāma valsts Irākā ir diža organizācija, tās kareivji ir ti
cīgi ļaudis un cīnās par cēliem mērķiem, turklāt šāds veidojums varētu 
palīdzēt konsolidēt Irākas sadrumstaloto sunnītu pretošanās kustību. 
Piedevām vēl — viņš argumentēja — arī Muhammads sarežģītos politis
kajos un militārajos apstākļos rīkojās no vājām pozīcijām, taču izkaroja 
cerēto. Acīmredzot AlKāida  juta atbildību par pašu ierosināto projektu 
un vairākkārt apstiprināja, ka organizācija AlKāida Irākā vairs nepastāv. 
Taču, šķiet, tas bija vienīgais, par ko AlK āida  un Islāma valsts Irākā bija 

vienisprātis.
Visupirms jau jānorāda tas, ka Islāma valsts Irākā dibināšanas laikā 

nenotika konsultācijas ar A l Kāidu. Te jāņem vērā, ka islāmā uzticības 
zvērestu — baija — dod nevis organizācijai, valstij u.tml., bet gan cil
vēks cilvēkam. Uzticību bija solījis Zarkāvī, taču Masrī un Abū Umars 
ne. Līdz ar to viņiem nebija formālu saistību apspriesties ar pārraugošo 
organizāciju, un viņi to arī labprāt nedarīja. Savukārt AlKāida, nojaušot 
briestošās nepatikšanas, izrādīja par projektu tikai pieticīgu entuziasmu. 
Viens no faktoriem, kas sekmēja atsvešināšanos, iespējams, bija nepatika 
pret Zarkāvī ekstrēmismu. Tas varētu izbrīnīt, taču AlKāida  tiešām bija 
nogurusi no pārspīlētās vardarbības un mežonības. Tomēr jāatceras, ka 

A l Kāidas stratēģiskā prioritāte bija islāmticīgo ļautiņu, sevišķi sunnītu, 
noskaņošana sev par labu. Savukārt Zarkāvī stils veicināja pretējo. Strīdi 
par stratēģiju laika gaitā izvērtās tiktāl, kaAlKāida  apsvēra nepieciešamī
bu pilnīgi saraut saites ar Islāma valsti Irākā, t.i., “ brutālo neveiksminieku 
bandu”, kas “aptraipa A l Kāidas labo slavu”.

Piemēram, A SV  pilsonis, islāma konvertīts un A l Kāidas runasvīrs 

Ādams Gadāns vēstulē Bin Lādiņam rakstīja, ka vienīgais risinājums ir 
oficiāli saraut saites ar Zarkāvī grupējumu, jo citādi “arvien vairāk un vai
rāk cietīs [AlKāidas] reputācija.” 14. Par situāciju satraucās ari Bin Lādiņš, 
kurš kādā vēstulē 1010. gadā rakstīja, ka, lai atgūtu vienkāršo musulmaņu
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uzticību, ir jāsāk jauns A l Kāidas darbības posms, proti, turpmāk vairāk 
jādomā par komunikācijas stilu, jāpielāgo vēstījuma saturs tā, lai plašās 
masas to spētu saprast, jācenšas būt draudzīgākiem u.tml.148 Acīmredzot 
ari Bin Lādiņš saskārās ar tipisku mūslaiku problēmu — ļaudis nelasa 
garus tekstus un nevēlas iedziļināties temata izpētē. Šo apsvērumu patla
ban skaidri apzinās Islāma valsts propagandas veidotāji, kuri atšķirībā no 

A l Kāidas izplata īsus, krāšņus, “holivudiskus” videoklipus, proti, vairāk 
bildīšu un mazāk teksta.

Par krīzi vēstīja dažādi avoti. Kouls Banzels, atsaucoties uz pārtver
tām mudžāhidu vēstulēm, apraksta situāciju: “ Kad ziņas par stāvokli 
Irākā beidzot sasniedza A l Kāidas vadību, tā bija šokēta. Islāma valsts 
[Irākā] dibināšana bija nožēlojama izgāšanās. Organizācijas jurists Abū 
Suleimāns al Utaibī 2.007. gada aprīļa nogalē sagatavoja vēstuli A l Kāidas 
vadībai, lai brīdinātu par briesmīgo situāciju. Islāma valsts [Irākā] ne ti
kai zaudēja teritoriju un atbalsta punktus, piemēram, Ramādī, tās līderi 
bija zaudējuši arī saikni ar realitāti. Masrī apgalvojumi, ka viņš ir ieguvis 

daudzu sunnītu arābu cilšu šeihu atbalstu, gluži vienkārši nebija patiesi... 
Paziņojums par valsti bija sasteigts un “ticīgo pavēlnieka” Abū Umara 
al Bagdādī ievēlēšana notika pavirši.” 149 Jaundibinātais kalifāts jeb, kā 
raksta Banzels, “valsts uz papīra”, izraisīja nelielu viļņošanos mudžāhidu 
aprindās, taču drīz vien zaudēja aktualitāti.

Neprasmīga vadība bija tikai viens no Islāma valsts Irākā zaudējumu 
iemesliem. A SV  prezidents Džordžs Bušs jaunākais 2007. gada janvārī — 

trīs mēnešus pēc Islāma valsts Irākā dibināšanas — izsludināja program
mu “Jaunais ceļš uz priekšu”, ko pazīst arī ar nosaukumu “Pieaugums”,150 
kas izmainīja A SV  stratēģiju Irākā un nodrošināja A SV  bruņoto spē
ku skaita pieaugumu. Gada laikā Irākā ieradās gandrīz 30 000 papildu 
kareivju, kas, pretēji agrākai prezidenta Buša un Irākas premjera Mālikī 

norunai, tika tieši iesaistīti Irākas drošības problēmu risināšanā.
Tam bija sekmes. A SV  bruņoto spēku klātbūtne pieauga laikā, kad 

Irākā sākās pret mudžāhidiem vērsta iekšējā pretošanās. Tie bija nemieri
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pret nemierniekiem. Soli pa solim Islāma valsts Irākā jeb, kā to tolaik 
dēvēja Rietumos, A l Kāida Irākā zaudēja savas pozīcijas un spēkus. Vē
lāk, atskatoties uz šo periodu, A SV  ģenerālis un bijušais C IP  direktors 
Dcivids Petreuss pat varēja ar sajūsmu apgalvot: “Viņi bija piespiesti pie 

zemes!” 151

ANBĀRAS ATMODA

Islāma valsts Irākā, saskaroties ar problēmām, tās risināja sev ierastā ma
nierē — ar pastiprinātu vardarbību. Savukārt tas izraisīja mudžāhidu sa
darbības partneru (vietējo cilšu) neapmierinātību. Lai gan ne amerikāņi, 
ne šiiti, kas bija pie varas Bagdādē, sajūsmu neraisīja, tic bija ieinteresēti 
situācijas normalizēšanā. Savukārt nesaskaņas ar A l Kāidu Irākā jeb Islā- 
ma valsti Irākā' vardarbības eskalācija un šeihu varas apšaubīšana radīja 
situāciju, kurā vietējo cilšu lideri jutās spiesti pārrēķināt ieguvumus un 
zaudējumus. Lai gan kara sākumā viņi nekavējoties atbalstīja pret ASV 
vērsto pretošanās kustību, tobrīd — vairāk nekā trīs gadus vēlāk — iz
skatījās, ka labāk nekļūs.152 Kad Islāma valsts Irākā sāka apdraudēt šeihu 
varu un ienākumu avotus, viņiem palīdzēt varēja iepriekš tik ļoti nīstā 

vara Bagdādē un amerikāņu okupācijas spēki.
Apzinoties nepatīkamo situāciju, 2.006. gada augusta vidū Abū Rīsa 

cilts šeihs Abdussattārs Abū Riša sazinājās ar A SV bruņoto spēku pulk
vedi Šonu Makfārlendu. Viņu tikšanās bija pārsteidzoša un ļoti patīkama. 
Makfārlends uzreiz saprata, ka viņam ir darīšana ar ietekmīgu cilvēku. 

Abdussattārs bija panācis, ka uz tikšanos ierodas vesels pulks svarīgu, taču 
niķīgu vietējās pārvaldes darboņu, un neilgi pirms tās jau bija izplatī
jis paziņojumu, kurā apsūdzēja Islāma valsti Irākā, kā arī noorganizējis

*  T o l a i k  Mudžāhidu padomes l ē m u m u  r e t i  k ā d s  u z t v ē r a  n o p i e t n i ,  u n  g a n  p l a š s a -  

z i ņ a s  l ī d z e k ļ o s ,  g a n  z i n ā t n i s k a j o s  d a r b o s  Islāma valsti Irākā t u r p i n ā j a  d ē v ē t  p a r  

A l Kāidu Irākā.
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nelielu pašaizsardzības grupējumu. Šoreiz viņš amerikāņiem piedāvāja 
sadarboties. Amerikāņu uzdevums būtu atjaunot policijas iecirkņus, pie
gādāt aprīkojumu un nodrošināt apmācību, bet Abdussattārs sagādātu 
policistus.15 ' Abdussattāra un viņa līdzgaitnieku kampaņu sāka dēvēt par 

Anbāras atmodu.*
Pirms Atmodas pārstāvjiem Irākā vietējo kadru rekrutēšana īsti ne

vedās. Taču kopš Atmodas sākuma tas mainījās. Līdz zoo8. gada beigām 
Atmodas bruņotajā pašaizsardzības organizācijā Irākas dēli bija iesaistīju
šies gandrīz ioo ooo irākiešu, turklāt aptuveni 80% no tiem bija sunnīti 
un aptuveni 19% — šiīti. Islāma novirzienu kara plosītajā valstī tā bija 
patīkama pārmaiņa.151

Atmodas kustībai Irākas dēli bija vismaz trīs sadarbības motīvi. Viens 
no tiem bija solījums, ka nākotnē — pēc Irākas nemiernieku sakauša
nas — viņus iesaistīs valsts pārvaldē, proti, viņi varēs “izsisties dzīvē”. 
Savukārt otrs dzinulis bija ļoti klasisks — nauda. Irākas dēli no A SV  
pārvaldes Irākā un Irākas valdības saņēma algu — aptuveni 500 dolāru 
mēnesī. Trešais, sunnīti arvien skaidrāk redzēja, kā valstī pieaug šiītu vara, 
un Atmodas kustībā saskatīja iespēju pretoties Irānas hegemonijai.

Tas raisīja diskusijas gan Irākā, gan ASV. Dažkārt tika visnotaļ pa
matoti norādīts, ka sadarbības pamatā ir nevis milzu entuziasms ieviest 
liberālisma, demokrātijas u.tml. vērtības, bet gan merkantils aprēķins. 

Atmodu neatbalstīja grupējumi, kuriem, no vienas puses, nepatika Zar-

Taisnības labad jātcic, ka šim visnotaļ gaišajam stāstam ir ari ēnas puse. Kara 
sākumā Abdussattārs labprāt uzņēma, apgādāja un slēpa AlKāidas kaujiniekus. 
Nesaskaņas sākās tad, kad Abdussattārs u.c. saprata, ka A l Kāidas nodoms ir 
izveidot puritānisku valsti un galu galā pilnīgi pārņemt varu. Šāds scenārijs nedz 
Abdussattāram, nedz citu klanu šeihiem nebija pa prātam, jo apdraudēja viņu 
augsto statusu un ienākumus, ko nereti ienesa dažādas kriminālas aktivitātes. 
Piemēram, Abdussattāra klans nodarbojās ar lielceļu laupīšanu. Nav grūti ie
domāties, ka, mainoties situācijai, Abdussattāra nostāja atkal mainītos. Taču tā 
nemainījās līdz viņa nāvei, kas pienāca visai drīz — A l Kāidas kaujinieki viņu 
noslepkavoja 1007. gada septembrī.
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kāvī zvērības, tomēr, no otras puses, šķita, ka tā ir nodevība, kas grauj 
sunnītu kopējo cīņu. Citkārt tika teikts, ka Irākas dēli mainīs savu nostāju, 
tiklīdz mainīsies apstākļi.155 Satraukumu radīja arī apsvērums, ka Irākas 
dēlu rindās varētu būt bijušie un esošie A l Kāidas kaujinieki. Tas būtu 
diezgan ironiski — A SV  maksātu algu tiem, pret kuriem sākumā devās 
karot. Savukārt tābrīža Irākas premjers Mālikī brīdināja, ka šī kustība ir 
nekas cits kā bruņotas sunnītu opozīcijas izveidošana pašu rokām, kas, 
protams, ir neprāts, jo vēlāk atspēlēsies.* Viņš uzstāja, ka šādām pašpār
valdes organizācijām būtu jāpakļaujas varai Bagdādē un Irākas armijai. 
Irākas aizsardzības ministrs uzsvēra, ka plāno izformēt Irākas dēlu kus
tību: “Mēs pilnīgi un absolūti noraidām Atmodas pārtapšanu par trešo 
militāro formējumu.” 156 Valdība pieļāva, ka laika gaitā savās drošības 
struktūrās varētu integrēt aptuveni ceturtdaļu Irākas dēlu kaujinieku. Lai 
gan gaisā virmoja nesaskaņas, nevarēja noliegt, ka A SV  armijai kopā ar 
Irākas dēliem bija izdevies panākt daudz.15 Situācija valstī bija nedaudz 
rimtāka, un valdība bija atguvusi vismaz daļēju kontroli pār Anbāras pro
vinci. Šķita, ka Islāma valsts Irākā ir sakauta un notikumu gaita sākusi 
virzīties pretim gaismai un demokrātijai. A SV  komandieri, vēlot labu, 
uzstāja uz Irākas dēlu integrāciju, un Irākas valdība zināmā mērā bija 
spiesta paklausīt. Desmitgades beigās aptuveni 50 000 kaujinieku tika 
puslīdz sekmīgi iekļauti valsts pārvaldes struktūrās. Taču tas nozīmēja, 
ka turpmāk atbildība par viņu darbavietu stabilitāti un algām gulsies uz 
Irākas šiītu valdības pleciem. Pamatoti nojaušot nepatikšanas, Irākas dēli 
to uztvēra kā A SV nodevību. Spriedze Irākas sabiedrībā bija apslāpēta, 
taču tās cēlonis nebija izskausts. Sunnītu un šiītu nesaskaņas drīz vien 

uzliesmoja ar jaunu sparu.

* Irākas šiītu valdībā un šiītu iedzīvotāju vidū pat virmoja sazvērestības teorijas, 
ka amerikāņi ir metušies uz vienu roku ar nīstajiem un absolūti neuzticamajiem 
sunnītiem, lai atjaunotu sunnītu varu valstī.
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ŠIĪTU LĪDERIS IRĀKĀ

Tolaik Irākas premjerministrs bija šiismam piederīgais Nūrī al Mālikī. Par 
šo personu Kolins Paucls teica: “Vienīgais, ko es patiešām zinu, ir tas, 
ka neviens viņu kārtīgi nepazīst. Taču viena lieta, ko es par viņu zinu, ir 
tas, ka pēdējos 2$ vai 30 gadus viņš pavadīja nevis Džordža Vašingtona 
namā Vcrnona kalnā, bet gan Damaskā un Teherānā.” 158 Tomēr ar A SV  
atbalstu* Mālikī 2006. gadā bija kļuvis par Irākas varas iemiesojumu un 
ar saviem darbiem — par šiītu līderi Irākā. Taisnības labad jātcic, ka viņa 
politika precīzi atspoguļoja Irākas kā vienotas valsts situāciju, proti, tā 
pavisam noteikti nebija vienota, tai nebija kopēju mērķu un ideoloģi
jas. Irākas šiīti, beidzot tikuši pie varas, nemaz netiecās par katru cenu 
integrēt “tos trakos sunnītu ekstrēmistus”. Simboliski un pavisam reāli 
norobežojies aiz sienām Bagdādē, šiītu vairākums labprāt būtu redzējis, 

kā jau faktiski neatkarīgā kurdu valsts un sunnīti cits citu saplosa gabalos.
Mālikī jau no jaunības bija pārliecināts Huseina režīma un to atbal

stošo sunnītu pretinieks.119 Viņa tēvs un vectēvs bija sevi pierādījuši kā 
nemiernieki cīņās pret britiem pēc Otrā pasaules kara. Huseina nežēlīgās 
tirānijas dēļ Mālikī iesaistījās kustībā Aicinājums, taču Irānas un Irākas 
kara laikā bija spiests emigrēt, lai nenonāktu Huseina drošības dienestu 
nagos. Trimdā viņš turpināja darīt visu iespējamo (arī līdzdarbojās tero- 

raktos vai pat tos rīkoja), lai gāztu sunnīta Huseina varu, un labprāt sa
darbojās ar Irānas teokrātisko varu. Mālikī atgriezās Irākā tikai pēc A SV  

iebrukuma 2003. gadā. Lai gan savas prezidentūras laikā viņš runāja par 
centieniem apvienot Irāku, apturēt sunnītu un šiītu savstarpējo karošanu

*  M ā l i k ī  b i j a  k o m p r o m i s a  k a n d i d ā t s .  I e s p ē j a m s , t o l a i k  t r ū k a  i n f o r m ā c i j a s  p a r  v i ņ a  

p a g ā t n i .  P a t l a b a n  p i e e j a m ā s  z i ņ a s  n o r ā d a  u z  v i e n n o z ī m ī g u  l a b v ē l ī b u  p r e t  I r ā n u .  

T a s  š ķ i e t  ļ o t i  i r o n i s k i ,  ņ e m o t  v ē r ā  A S V  c e n t i e n u s  n e p i e ļ a u t  I r ā k a s  n o k ļ ū š a n u  

I r ā n a s  i e t e k m e s  z o n ā .  A m e r i k ā ņ u  l ē m u m u  v a r ē t u  a t t a i s n o t  v i e n  t a s , k a  v a i r ā k  

v a i  m a z ā k ,  b e t  “ s a s m ē r ē ju š i e s ”  b i j a  v i s i  p o t e n c i ā l i e  I r ā k a s  l ī d e r i .



u.tml., viņa darbi liecināja par ko citu. Mālikl pilienu pa pilienam veici
nāja šiītu atriebības jūtas un it nemaz necentās apturēt viņam pakļauto 
drošības spēku nedarbus. Žurnālā The New Yorker raksta: kad šiītu poli
cisti bez tiesas noslepkavoja sunnītus, Mālikī vien noteicis, ka tie gan jau 
bijuši sazin kādi teroristi; kad Huseinam izpildīja nāvessodu, kas vairāk

izskatījās pēc linča tiesas, Mālikī attaisnojās, ka baidījies no Baas sarīkota 
160apvērsuma.

Pārmaiņas varēja notikt 2.010. gadā, kad vēlēšanās uzvarēja Mālikī 
konkurējoša prorietumnicciska partija. Taču notikumi izvērsās tai ne

labvēlīgi. Mālikī un citas šiītu partijas biedri tika ielūgti apmeklēt Irānu, 
lai piedalītos reliģiskos svētkos, taču citstarp atrada laiku satikties ar 
Kāsimu Suleimānī — Irānas revolucionārās gvardes komandieri, kura 
pārziņā bija slepeno pasākumu vadīšana ārvalstīs. Turklāt Suleimānī bija 

ieguvis slavu kā prasmīgs sava amata veicējs. Viņš pārliecināja Mālikī un
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otras šiītu partijas līderi, ka vajadzētu sadarboties, lai nostumtu malā 
pret Rietumiem labvēlīgi noskaņoto uzvarētāju.161

Lai gan amerikāņi zināja par šādu norunu un tās saturu, tie nestājās 
tai ceļā.162 Mālikī atkārtoti kļuva par Irākas premjerministru. Deksters 
Filkinss žurnālā The New Yorker apraksta dažu A SV  diplomātu sašutu
mu: “Amatpersonas, kas pēdējo desmitgadi aizvadīja centienos īstenot 
ASV intereses Irākā, bija saniknotas. “Vai mēs zaudējām 1500 amerikāņu 
dzīvību, lai tagad kara iznākumu noteiktu irāņi? Lai mēs piedzīvotu 
stratēģisku sakāvi ?” jautāja izbijis amerikāņu diplomāts. “Pie velna, nē!” 
Vismaz viens A SV  diplomāts Bagdādē, protestējot pret notiekošo, atkā
pās no amata.” Savukārt vēlēšanu uzvarētājs Ijāds Allāvī dusmās konsta
tēja: “Amerikāņi gribēja doties prom no Irākas un atdeva valsti irāņiem. 
Irāka nu ir nefunkcionējoša valsts {Jailedstate) un Irānas kolonija.” 163

Viens no Mālikī jaunās valdības uzdevumiem bija panākt A SV  bru
ņoto spēku aiziešanu līdz 2011. gada beigām. Tas bija piemērots brīdis 
šādam solim, jo arī A SV  to pašu bija solījis paveikt jaunais prezidents 

Baraks Obama. Visas ar Irākas karu saistītās likstas bija mainījušas sa
biedrības viedokli par to. Terorisma draudi bija pierimuši, bet amerikā
ņu klātbūtne Irākā šķita vairojam vienīgi kritušo skaitu. Vienošanās tika 
panākta un šķietami neticamais tiešām notika — pēc gandrīz deviņiem 

gadiem kopš kara sākuma 2011. gada 18. decembra rītā pēc īsas ceremo
nijas Irāku pameta paši pēdējie 500 A SV  kareivji.

Pēc amerikāņu aiziešanas Mālikī daudz nekavējās un sāka valsts va
ras aparāta un armijas attīrīšanu no sunnītiem. Jau nākamajā dienā viņš 
pavēlēja arestēt Irākas viceprezidentu sunnītu Tāriku al Hāšcmī. Tas 

bija sākums plašām represijām, kas visupirms bija vērstas pret sunnītiem 
valsts pārvaldē, drošības dienestos un armijā. No irākiešu sadraudzības 
līdera vairs nebija ne vēsts. Mālikī straujā tempā pārveidoja Irākas varas 
gaiteņus. Tajos vieta bija tikai viņam pašam, viņa sabiedrotajiem un no
teikti ne sunnītiem.164 Varas sagrābšanu papildināja vērienīgi krāpšanas 
un korupcijas skandāli, taču visi tika ātri apklusināti.
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Mālikī politiskajai darbībai bija graujošas sekas. Var runāt par vis
maz trim apsvērumiem, kas veicināja Islāma valsts rašanos.

Pirm ais. Mālikī politika atjaunoja naidīgumu un neuzticēšanos 
starp sunnītiem un šiītiem. Lai gan nekāda draudzība nebija pastāvē
jusi, bija izdevies nodrošināt valstī nosacīti mierīgu dzīvošanu. Mālikī 
veicinātie un paša sāktie pret sunnītiem vērstie pasākumi atjaunoja pār
liecību, ka vienota Irāka nav iespējama. Sunnīti bija spiesti norobežoties 
un ieņemt aizsargpozīcijas. Tas sekmēja A l Kāidas un Zarkāvī plānu: 
kad Irākas sunnīti sapratīs, ka vara Bagdādē ir ļauna, tie vērsīsies pēc 
palīdzības pie mudžāhidiem.

Otrais. Ne Anbāras atmodas kustība, nedz Irākas dēli 2013. gadā 
faktiski vairs nepastāvēja. Mālikī darīja visu iespējamo, lai nepieļautu 
sunnītu nokļūšanu pie varas un integrēšanos bruņotajos spēkos. Irākas 
dēlu kaujinieki bija noticējuši A SV  solījumam, ka Mālikī būs atvērts 
un laipni aicinās tos savā paspārnē. Mālikī politikai bija paredzamas 
sekas. “Gluži kā Sadāma Huseina armijas izformēšana .. pavēra durvis 

visdažādāko nemiernieku klāstam, tāpat arī sabiedriskās kustības [Irā
kas dēli], kurai bija izšķirīga loma karā pret A l Kāidu, izformēšana, kā 
arī lēmums tās biedrus iekļaut nevis drošības spēkos, bet gan ministrijās, 
valstī radīja drošības vakuumu,” raksta Irākas notikumu analītiķi.lfl5 Irā
kas dēlu kaujinieki, pārsvarā sunnīti, sapratuši, ka viņus negaida gaiša 
nākotne, konstatēja, ka alternatīva ir palikt bez darba vai pievienoties 
jaunajam reģionālajam spēkam — Islāma valstij.166 Daudzi izvēlējās 

otro variantu.*

* Varētu spekulēt, kas notiktu, ja nebūtu sācies Arābu pavasaris un sacelšanās 
Sīrijā? Vai būtu radusies pietiekami liela neapmierinātība, lai iekustinātu sunnī- 
tus? Patriks Kokbērns norāda, ka Mālikī nopelšana lielā mērā ir pamatota, taču 
tā neatspoguļo pilnīgu ainu. Viņš izdevumā Ibe Independent raksta: “Mālikī 
kļūdas nav Irākas valsts sabrukšanas iemesls. Tas, kas destabilizē Irāku kopš 
2011. gada un turpmāk, ir sunnītu sacelšanās Sīrijā un tās nokļūšana mudžāhidu 
rokās, kurus bieži vien finansē sponsori no Saūda Arābijas, Kataras un Apvie
notajiem Arābu Emirātiem. Jau atkal un atkal Irākas politiķi ir brīdinājuši, ka,
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Trešais. Sunnītu un šiītu naidošanās Irākā nebija tikai lokāls kon
flikts. Tam bija arī starptautisks konteksts. Irānas ietekmes pieaugums 
Irākā varēja satraukt vairākas sunnītu valstis, īpaši Irānas sīvāko sāncen
si — Saūda Arābiju. Abas valstis labprāt izmanto netiešos kaujiniekus, 
kuri paveic karošanu parastās armijas vietā. Saprotot, ka Irāka strauji 
ieslīd Irānas orbītā, Saūda Arābija un citas Persijas līča valstis pastipri
nāja atbalstu dažādām sunnītu nemiernieku grupām, kuras vēlāk vairāk 
vai mazāk saplūda ar Islāma valsti.

Vētraino politisko aktivitāšu laikā Irākā tomēr notika kāds ievēro
jams pasākums, kas jau atkal pagrieza Islāma valsts likteni citā gultnē. 
Lai gan Anbāras atmodas kaujiniekiem bija izdevies apslāpēt Islāma 
valsts Irākā vardarbības jūsmu, tā vēl nebija pavisam izskausta. Mu- 
džāhidi bija nogājuši pagrīdē un gaidīja savam iznācienam piemērotu 
brīdi, taču A SV  un Irākas bruņotie spēki 2010. gada 18. aprīlī viņus 
atrada pirmie. Kopīgā uzbrukumā tiem izdevās nogalināt abus tābrīža 
Islāma valsts Irākā vadītājus — Abū Umaru al Bagdādī un Abū Aijubu 
al Masrī. Tajā laikā organizācija jau bija zaudējusi jelkādu līdzību ar 

valstisku veidojumu. Islāma valsts pētnieks Kouls Banzels atsaucas uz 
krāšņu ainu no Masrī sievas liecības Irākas policijai. Viņa reiz prasījusi 
vīram: “Kur tad ir tā Irākas Islāma valsts, par kuru tu visu laiku runā? 
Mēs dzīvojam tuksnesī!” 16' T ā paša gada jūnijā A SV  spēku ģenerālis 
Reimonds Odierno preses konferencē varēja ar lepnumu ziņot, ka, 34 
no 42 Islāma valsts Irākā līderiem ir vai nu nogalināti, vai arī sagūstīti, 

bet atlikušie ir ierobežoti.168 Līderi bija likvidēti un kaujinieki, nosku
vuši bārdas un pārvilkuši drānas, noslēpās pagrīdē. To interpretēja gan 
kā Irākas drošības spēku spēju apliecinājumu, gan kā turpmāka spēka 
pieauguma priekšvēstnesi. Tolaik daudzi uzskatīja, ka ir sākusies vien-

j a  n e a p t u r ē s  p i l s o ņ u  k a r u  S ī r i j ā ,  n e m i e r i  a t s ā k s i e s  a r i  I r ā k ā .  “ M a n  š ķ i e t ,  k a  v i ņ i  

v i e n k ā r š i  m u m s  n e t i c  u n  i r  i e c i k l ē j u š i e s  u z  A s a d a  g ā š a n u ,”  t e i c a  k ā d s  I r ā k a s  

l ī d e r i s .”  ( C o c k b u r n ,  P a t r i c k .  “ I r a q  c r i s i s :  H o w  S a u d i  A r a b i a  h e l p e d  I s is  t a k e  

o v e r  t h e  n o r t h  o f  t h e  c o u n t r y . ”  The Independent)
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virziena kustība uz teroristu izskaušanu. Tomēr viss jau atkal mainījās. 
Diezgan drīz sākās t.s. Arābu pavasaris, kura degsmes vēji pāršalca arī 
Sīriju. Savukārt Sīrijā Pavasaris pārtapa nežēlīgā pilsoņu karā, kurā Is- 
lāma valsts atdzima jau jaunā un spēcīgākā formā.



ISLĀMA VALSTS IRĀKĀ UN LEVANTĒ

M B U P m s m s m  r u d e n s  s i r i j ā

Kā jau katru gadu, ari 2011. gadā prominentais žurnāls Time nosauca t.s. 
“gada personu”. Šoreiz šis gods tika nevis kādam ievērojamam politiķim, 
zinātniekam vai māksliniekam, bet gan abstraktai personai — “Protes
tētājam”.169 Togad protestēja daudzi un daudz, taču lielākā un ietekmī
gākā protesta laurus neapšaubāmi plūca nemieru virkne vairākās Tuvo 
Austrumu un Zicmcļāfrikas (T A ZA ) valstīs, kas diezgan drīz ieguva 
apzīmējumu Arābu pavasaris. Tā bija masveida sabiedriskā kustība, kas 
burtiskā nozīmē aizsvilās Tunisijā, kad 2010. gada 17. decembrī tunisiešu 
ielu tirgonis Muhammads al Būazīzī sabiedriskajā laukumā iepretim pil
sētas mērijai aplēja sevi ar degvielu un pašaizdedzinājās. Izmisušā Būazīzī 
protests pret vietējās varas klajo netaisnību un necieņu pārauga nemieros, 
kas pārņēma visu valsti. Drīz līdzīgi protesti sākās Alžīrijā, Ēģiptē, Jeme- 
nā, Lībijā, Jordānijā, Bahreinā, Kuveitā u.c.170

Arābu pavasaris sākotnēji bija sabiedriska sacelšanās pret sociālām 
netaisnībām. Tā bija ekonomiski ievirzīta kustība, kuras pamatmērķis 

bija kaut kādā veidā risināt samilzušās sociālās problēmas — nabadzību, 

bezdarbu u.tml. Kopš 20. gadsimta vidus, kad daudzas valstis atsvabinājās 
no koloniālā jūga, reģionā bija vērojama saimnieciskās dzīves augšupeja. 
Taču šis laiks sakrita ar ārkārtīgi spēcīgu demogrāfisko sprādzienu, kas, 

ja tā var sacīt, aprija visu, ko spēja saražot rūpnieciski vārgās valstis. V i
dējais vecums T A Z A  valstīs 21. gadsimta sākumā bija aptuveni 25 gadi.1' 1 

Negausīgā naftas ieguve bija veicinājusi dzimstību, taču bieži vien ne-
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kompetentās un korumpētās valdības nedz gribēja, nedz spēja nodrošināt 
jaunajiem cilvēkiem pienācīgu darbu. Rezultātā bezdarba līmenis T A ZA  
valstīs patlaban ir aptuveni divreiz lielāks par vidējo rādītāju pasaulē.1,2 
Alžīrijā pat radās jaunvārds “itisti” (bittiste; hit — arābu vai. siena), ar ko 
apzīmēja jauniešus, kas darīja vienīgo pieejamo darbu — caurām dienām 
stutēja sienas. Protestu dalībnieki visupirms vēlējās iegūt kaut nedaudz 
sociālā taisnīguma un materiālās nodrošinātības prieku. Šķita, ka vienī
gais veids, kā to panākt, ir sasist “vecos bauslības galdiņus” un, gāžot no 
troņa pašpasludinātos “monarhus”, fundamentāli mainīt pastāvošo kārtī
bu. Masveidā izmantojot sociālos tīklus, piemēram, Facebook un Twitter, 
protestētāji ātri koordinēja savu darbību un izvērsa apjomīgu propagan
das darbu (Arābu pavasari dažkārt dēvēja arī par “Facebook revolūciju”. 
Sociālo tīklu izmantošana ir plašāk aprakstīta šīs grāmatas nodaļā “Pro
paganda”). Drīz vien Rietumu sabiedrību bija pārņēmusi eksaltēta jūsma 
par gaidāmajām demokrātiskajām pārmaiņām arābu valstīs.* Tomēr, kā 

māca vēsture, revolūcijas neiztiek bez asinīm, turklāt tās norit mokoši 
lēni un dažkārt nemaz nedod gaidītos rezultātus. Lai gan dažās valstīs, 
piemēram, Tunisijā, revolūcija bija diezgan sekmīga, vairumā Pavasara 
valstu vasara tā ari nav pienākusi.1 1

Daudzas valstis patiešām atsvabinājās no diktatoru žņaugiem, to
mēr ar nožēlu jāteic, ka bez žņaugiem tās vēlāk pamanījās radīt himeras.

* Sarunā par “arābu revolūciju dialektiku” vai “panākumiem un postu” Zils Kc- 
pels komentē, ka izpratni par notikumiem arābu un islāma zemēs izkropļo divas 

“akadēmiski transmisīvas slimības” — fukujamīts un bantingtonoze (atsauces 
uz attiecīgi Frānsisa Fukujamas “vēstures beigām" un Semjucla Hantingtona 
idejām par civilizāciju sadursmēm). Kepels diskusijā norāda, ka Arābu revolū
cijas pirmā posma laikā rietumvalstīs valdīja milzu entuziasms par notiekošo. 
Fukujamīts izpaudās kā neadekvāta sajūsma un aplams priekšstats, ka “nu arābi 
beidzot būs tādi paši kā mēs — vairs nekādu sejas aizsegu, nekādu Bin Lādiņu... 
Tagad viņi pirks ipbone un ipad.” (Kcpel, Gilles, William McCants, and Karim 
Sadjadpour. “The Success and Failures o f the Arab Revolutions: A Discussion 
With Gillcs Kepel.” Carnegie F.ndowment for International Peace)
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Leons Taivāns intervijā pat apgalvo, ka “Varai ir nepieciešams būt pietie
kami nežēlīgai un autokrātiskai, jo islāma reliģiskajā paradigmā nav vietas 
demokrātijai” 1' *. Nedaudz ironizējot, jāteic, ka Rietumu liberālisma ze
mēs daudzi gaidīja, ka važas sarāvušās arābu tautas visupirms steigs no
drošināt, piemēram, viendzimuma laulības un marihuānas legalizēšanu, 
taču realitāte sagādāja vilšanos — ēģiptieši demokrātiskās vēlēšanās paši 
deva priekšroku konservatīvajai Musulmaņu brālībai. Izrādījās, ka brī
vību nevienam tā īsti nevajag — šī Rietumu eksportprece nebija guvusi 
plašu piekrišanu.

Savukārt Sīrijā, ko, gluži tāpat kā citas valstis, bija pārņēmusi Arābu 
pavasara jūsma, 2011. gada rudenī vardarbība saasinājās tiktāl, ka jau va
rēja runāt par pilsoņu karu.* Ēģiptē un Lībijā atšķirībā no Sīrijas varas 
maiņa bija panākta (savukārt, piemēram, Bahreinā Pavasara kustība tika 
nežēlīgi apspiesta; Jemenā karošana turpinās joprojām). Ēģiptes prezi
dents Hosnī Mubāraks atkāpās brīvprātīgi un, lai gan tika tiesāts un atzīts 
par vainīgu dažos noziegumos, palika dzīvs. Lībijas prezidents Muamars 
Kadāfi savu vietu pamest negrasījās. Iespējams, viņš būtu sakāvis opozī
ciju, ja ne iesaistījusies NATO, kuras bruņotie spēki — lielākoties Fran
cijas — sāka plaša mēroga bombardēšanu. Rietumu iejaukšanās radikāli 
pavērsa notikumu gaitu, un Kadāfi tas beidzās letāli — 2011. gada oktobrī

ASV vēstnieks Sīrijā Viljams Roubaks 2006. gada decembrī savā ziņojumā, ko 
publiskoja organizācija WikiLeaks, gari un plaši izvērtē Sīrijas valdības vājības 
un iespējamos soļus, kuri varētu sekmēt destabilizāciju valstī, kas savukārt no
vestu pie režīma maiņas. Vēstnieks Roubaks iesaka, piemēram, veicināt šķelša
nos sunnītu un šiītu starpā, izplatīt baumas par iespējamu puča mēģinājumu, 
apslāpēt ārvalstu investīcijas, lai kavētu saimniecisko attīstību, plašsaziņas 
līdzekļos izplatīt runas par islāma ekstrēmistu klātbūtni valstī un to panāku
miem un oficiālās valdības vājumu u.tml. (Roebuck, William. “Influencing the 
-SARG in the end o f 2006.” WikiLeaks) Varētu interpretēt, ka tie ir bijuši tikai 
iespējamas darbības scenāriji un ASV valdība tos nekad nav centusies īstenot. 
Tomēr par to var arī šaubīties; skat., piemēram: Naiman, Robert. “ WikiLeaks 
Reveals How the US Aggressively Pursued Regime Change in Syria, Igniting a 
Bloodbath.” Truthout.
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opozīcijas karotāji viņu sagrāba un uz vietas nolinčoja. Acīmredzot Mu- 
bāraka un Kadāfi* likteņa iebiedēts, Sīrijas prezidents Bašārs al Asads 
neielaidās garās diskusijās ar nemierniekiem un lika veikt protestētāju 

apvaldīšanas pasākumus.
Vēl zon. gada sākumā Asads bija pārliecināts, ka viņa valsts ir imūna 

pret nemieriem.1'5 Viņš ticēja vai gribēja ticēt, ka Sīrijas iedzīvotāji ir ap
mierināti un savu prezidentu godā.1 6 Taču drīz vien viņš piedzīvoja vilša

nos. Tā paša gada martā Deraā izcēlās nemieri un protesti. Tos iekustināja 
kāds it kā necils notikums. Par Sīrijas Gavrilo Principu kļuva četrpadsmit
gadīgs zēns vārdā Nāifs Abāzīds, kurš uz savas skolas sienas uzkrāsoja pret 
Asada režīmu vērstu saukli. Sīrijas drošībnieki uz to reaģēja nesamērīgi 
agresīvi, arestēja Naifu un viņa skolasbiedrus, spīdzināja un pazemoja.1 
Tas izraisīja plašas nekārtības un protestus, kurus Asada drošības spēki 
nežēlīgi apspieda. Taču Pandoras lāde bija pavērta un, šķiet, nekas vairs 
nevarēja apturēt notikumu turpmāko gaitu. Maijā Sīrijas karaspēks iegāja 

Deraā, bet jūlijā — Homsā. Nemieri pamazām pārtapa bruņotā kon
fliktā. Jūlijā Sīrijas bruņoto spēku dezertieru grupa paziņoja, ka dibina 
savu organizāciju — Brīvo sīriešu armiju, kuras mērķis ir gāzt Asada varu. 
Vēlāk šī faktiski neeksistējošā organizācija kļuva par populāru piemēru 
rietumniecisko spēku klātbūtnei Sīrijā. Nākamā gada laikā situācija tikai 
sarežģījās. Ietekmēt karošanas gaitu centās teju ikviena valsts. Francijas, 
Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas u.c. valstu vadības patrieca Sīrijas diplo
mātus. Itālija Asadam atņēma vēl nesen piešķirto visaugstāko Itālijas Re
publikas apbalvojumu — Lielā krusta bruņinieka ordeni par nopelniem

* Kadāfi 2.00X. gada Arābu valstu samita Sīrijā savā runā pieminējis, ka “izņemot 
šo zāli, mums nav nekā kopīga” un ka “mēs cits citu ienīstam”, un brīdinājis 
klātesošos: atcerieties, kas notika ar Huseinu! “ Ikviens no mums var būt nā
kamais.” (Gaddafi, Muammar. “Qadhafi to Leaders at the Arab Summit: We 
All Hate One Another. The Americans Might Hang You All One Day Like 
They Hanged Saddam.” The M iddle East M edia Research Institute TVM onitor 
Project) Runas atšifrējumu skat.: http://www.mcmritv.org/clip__transcript/ 
en/i73i.htm

http://www.mcmritv.org/clip__transcript/
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Itālijas labā. Turcija piedraudēja, ka Sīrijas karaspēka klātbūtni robežu 
tuvumā uzskatīs par militāru apdraudējumu. Jūlijā izcēlās kaujas Alepo; 
novembrī ar rietumvalstu gādību tapa Sīrijas revolūcijas un opozīcijas 
spēku nacionālā koalīcija. Augustā A SV  prezidents paziņoja, ka ķīmisko 

ieroču izmantošana būs “sarkanā līnija”,1 8 kuras pārkāpšana izraisīs A SV 
bruņotu intervenci. Savukārt 1013. gadā A N O  inspektori konstatēja, ka 
Gūtas rajonā Damaskā kāds tos ir lietojis. Rietumvalstis apsūdzēja Asadu 
un līdz pat pēdējam brīdim draudēja ar militāru iejaukšanos, savukārt 
Krievija uz Vidusjūru nosūtīja savus karakuģus, kuri nostājās ceļā A SV  
karaflotei. Tas izraisīja milzīgu spriedzi reģionā.1 9 Dienu pirms noteik
tā uzbrukuma laika A SV  prezidents Obama pārdomāja un uzbrukumu 
atcēla,180 un pēc dažām dienām Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, 
reaģējot uz A SV  valsts sekretāra Džona Kerija pārdomām par iespējamu 
konflikta atrisinājumu, piedāvāja tūdaļ pat sākt Sīrijas armijas ķīmisko 
ieroču krājumu likvidēšanu.* Visu šo laiku dažādas valstis negausīgi ic-

* Visas iesaistītās puses palika pie sava, taču panāktais risinājums bija pietiekams, 
lai lietu slēgtu un aizmirstu. Pieklusušos ūdeņus no jauna pamatīgi saviļņoja 
Seimūra Herša publikācijas “Kam piederēja zarīns?” 1013. gada decembrī un 

“Sarkanā līnija un žurku eja” nākamā gada aprīlī. Pirmajā, atsaucoties uz vārdā 
neminētiem avotiem A SV valsts pārvaldē un militārajās struktūrās, viņš argu
mentēja, ka prezidentam Obamam nebija drošu ziņu, ka ķīmiskos ieročus ir 
izmantojuši Asada spēki. Heršs norādīja uz Masačūsctsas Tehnoloģiju institūta 
(MIT) pētnieku secinājumu, ka uzbrukumā izmantotās raķetes nav un nevar 
būt izšautas no Sīrijas armijas kontrolētās teritorijas. Nobeigumā viņš izvirzīja 
tēzi, ka daudz ticamāka ir versija, ka uzbrukumu veica kāds no daudzajiem 
opozīcijas spēkiem, visticamāk, An Nusra fronte. Savukārt rakstā “Sarkanā līnija 
un žurku eja” viņš izteica vēl skandalozāku tēzi. Proti, atsaucoties uz avotiem 
ASV drošības dienestos, viņš rakstīja, ka Gūtas uzbrukumu pavisam noteikti 
īstenoja An Nusra fronte, taču to noorganizēja NATO dalībvalsts un Eiropas 
Savienības kandidātvalsts Turcijas drošības dienesti. Citkārt šādas apsūdzības 
būtu ignorētas, taču ažiotāžu izraisīja tas, ka rakstus publicēja ļoti respektabls 
izdevums — ihe London Review of Rooks un Heršam ir ļoti laba reputācija (viņš 
ir saņēmis vairākus prestižus apbalvojumus, tostarp Pulicera balvu žurnālistikā). 
Turcija Herša apsūdzības kategoriski noraidīja. Skat.: Hersh, Seymour. “Whose
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drošināja sev izdevīgus nemiernieku grupējumus, kuri vērsās ne tikai pret 
Asadu, bet arī cits pret citu. Rezultātā valsts bija ierauta gan vietējā, gan 
starptautiskā juceklī, kas ātrā tempā tuvināja Sīriju pilnīgam sabruku
mam. Iespējams, nemiernieki un protestētāji Sīrijā cerēja, ka atkārtosies 
Lībijas scenārijs. Viņi paļāvās uz rietumvalstu mājieniem, ka saņems plašu 
atbalstu — gan politisku, gan, ja nepieciešams, militāru. Tas nemiernie
kiem iedvesa nepamatotu paļāvību un aplamas cerības, kas sakūdīja uz 
bruņotu pretošanos. Tādējādi civilie protesti pārtapa bruņotās sadursmēs 
ar neproporcionālu spēku samēru. Taču reāls un nopietns atbalsts no 
rietumvalstīm nesekoja — tās aprobežojās ar iedrošinošiem vārdiem vai 
kājnieku un pieticīgām vieglo ieroču piegādēm. Izveidojās situācija, ka 
dažnedažādi opozīcijas atbalstītāji piegādāja bruņojumu tādos apmēros, 
kas liedza Asadam uzvaru, bet nepietiekamos, lai opozīcija spētu viņa 
varu sakaut. Rezultātā protesti sāka stagnēt un karš ieilga. Savukārt tas 
noveda pie atskārtas, ka no rietumvalstu atbalstītas sociālās revolūcijas 
nekas prātīgs nesanāks. Šāda doma plaši pavēra durvis reliģiskā fanātisma 

uznācienam.
Taču situācija pasliktinājās vēl vairāk. Pēc gadu ilgiem protestiem ne

miernieki bija gan noguruši, gan vīlušies. Rietumi bija palīdzējuši vien 
ar vārdiem un laikiem  sociālajā tīklā Facebook, bet bombardēt Asada 

spēkus NATO  tā arī nesāka. Turklāt tā saucamajai “mērenajai opozīcijai” 
vai “miermīlīgajiem protestētājiem” neizdevās izveidot vienotu politisko 
kustību ar savu mērķi, programmu, nostāju u.tml. Proti, Sīrijas revolūcija 
jau agrīnā stadijā tika apbruņota un tādējādi pārvērtās par nekontrolētu

sarin?” London Review o f Books-, Hersh, Seymour. “The Red Line and the Rac 
Line.” London Review o f Books. Par iebildumiem, pretiebildumiem un strīdiem, 
ko izraisīja Hcrša raksti, skat.: Russell-Sluchansky, Carmen. “The Failed Pretext 
for War: Seymour Hersh, Eliot Higgins, M IT  Rocket Scientists On Sarin Gas 
Attack.” MintPress News. Savukārt M IT  ieroču pētnieku ziņojumu skat.: Lloyd, 
Richard, and Theodore Postol. Possible Implications o f Faulty US Technical In
telligence in the Damascus Nerve Agent Attack o f August 2 1, 20iļ.
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vardarbības vilni bez kāda virziena un mērķa, un pazaudēja savu idejisko 
kopsaucēju, lai kāds tas būtu bijis — sociālā netaisnība, režīma maiņa, 
minoritāšu diskriminācija utt. Visu karš pret netaisnīgu valsti pārvērtās 
par visu karu pret visiem netaisnīgā valstī. Šo haosu steidza izmantot 
dažādas islāmistu organizācijas.181 Tās varēja vēstīt to, ko jau Irākā bija 
izmēģinājis Zarkāvī: “Lūk, nedz rietumvalstis, nedz vietējie sekulārie lī
deri jums nepalīdz. Mēs, ar Dieva gādību, varam jums palīdzēt.”

Jau pašā revolūcijas sākumā — гоп. gadā — Asads, saskaroties ar 
nemieriem un atbildot uz protestētāju aicinājumiem, palaida brīvē 260 
cietumniekus.182 Šo, nu jau izbijušo, ieslodzīto rindās bija gan ar teroris
mu saistīti islāmisti, gan cilvēktiesību aizstāvji, gan blogeri. Tolaik šo soli 
uztvēra kā labu sākumu plašākām reformām. Vēlāk, pēc diviem vai trim 
gadiem, rietumvalstu prese18' šo epizodi dažkārt izmantoja kā ieganstu 
sazvērestības teorijas producēšanai. Proti, izskanēja notikumu interpretā
cija, ka Asads šādi rīkojies nevis tāpēc, ka to pieprasīja gan opozīcija, gan 

starptautiskā sabiedrība,184 bet gan tāpēc, ka viņam bijis slepens, tālejošs 
un, protams, ārkārtīgi viltīgs plāns — opozīcijā ielaist islāmistus, lai viņi, 
izraisot nežēlīgas kaujas, diskreditētu prodemokrātiskos un mērenos ne
mierniekus.185 Par to, ka Asadam pret nemierniekiem nebija siltu jūtu, 
nav daudz jāšaubās. Taču diez vai 260 cietumnieku brīvlaišana bija Sīrijas 
mērenās revolūcijas izgāšanās iemesls. Turklāt nez vai Asads būtu bijis tik 
neprātīgs, lai divas nedēļas pēc protestu sākuma fantazētu par iespējamu 
pilsoņu karu, kurā iespējama opozīcija varētu no citām valstīm saņemt 
nevēlamu atbalstu.

Tomēr gluži bez vainas bruņota islāmisma veicināšanā Asada režīms 
nav. Sadursmēs ar politiskā islāma piekritējiem, jo īpaši Musulmaņu brā
lību, iesaistījās jau Bašāra al Asada tēvs Hāfīzs al Asads, un pēc nežēlī
gām kaujām un represijām konflikts beidzās 1982. gadā Hamā. Kopš 
tā laika Musulmaņu brālībai Sīrijā nebija gandrīz nekādas ietekmes un 
pārstāvniecības. Tomēr valstī saglabājās gan spriedze, gan agresīvi noska

ņotu islāmistu kopienas. Kā skaidro drošības lietu profesors Pīters Noi-
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mans, Asada varas stratēģija šo aprindu kontrolēšanai bija icfiltrēšanās 
un manipulācijas no iekšpuses, proti, drošības iestādes centās padarīt 
mudžāhidu grupējumus par savām marionetēm. Šī pieeja bija puslīdz 
sekmīga un atturēja no pārmērīgas vardarbības. Sīrijas vara ilgstoši lab
prāt sadarbojās ar A SV  u.c. rietumvalstīm cīņā pret starptautisko tero
rismu. Tomēr situācija sarežģījās pēc n. septembra terorakta un A SV  
vendetas. Sākoties otrajam Irākas karam, Sīrijas salafitu aprindas skaļi 
pauda sašutumu un uzstāja, ka ir jādodas uz Irāku karot. Sīrijas drošības 
iestādēm un Asadam tā bija smaga izvēle — piekrāpt amerikāņus vai 
vietējos ekstrēmistus? Asads acīmredzot izvēlējās pirmo, lai a) atbrīvotos 
no vietējiem bīstamajiem elementiem un b) diskreditētu Buša politiku, 
jo bažījās, ka nākamais mērķis būs Sīrija un Asads pats. Turklāt, ņemot 
vērā ncokonservatīvās kliķes entuziasmu, tās nebija tikai paranoiskas 
bažas. Turpmāk no Sīrijas puses robeža bija pavērta, drošībnieki pie
vēra acis uz notiekošo un pāri robežai sākās strauja mudžāhidu plūsma. 
Problēmas sākās, kad Sīrijā atgriezās Irākas pretošanās kustības veterāni. 

Viņus atkal centās ar viltu kontrolēt un padarīt par marionetēm, taču šis 
uzdevums nebija vienkāršs, un zo. gadsimta pirmajā desmitgadē regulāri 
notika nelielas sadursmes un terorakti. Sākoties nemieriem zon. gadā, 
nebija pārsteigums, ka opozīcijas rindās darbojās daudzi pieredzējuši 
islāmisti un mudžāhidi, kuri ar savām zināšanām un sakariem spēja pas
tumt malā “neprofesionālos” nemierniekus.186 Jau zon. un 2.011. gadu 
mijā Sīrijā sevi publiski pieteica vairākas islāmistu grupas, piemēram, 
Ahrār aš Šām, Ansār aš Šām, A t Tauhīd brigāde u.c., taču nozīmīgākā 

no visām bija A n Nusra fronte.

JAUNIE LAIKI: ABŪ BAKRS AL BAGDĀDĪ

Kamēr citur brieda un plosījās revolūcijas, Islāma valsts Irākā pārgrupējās. 
Deviņus mēnešus pirms Arābu pavasara sākuma Irākā tika nogalināti Is-
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lāma valsts Irākā līderi — Abū Umars al Bagdādī un Abū Aijubs al Masrī. 
Taču jau mēnesi pēc viņu nāves organizācija iecēla jaunu emīru, t.i., līderi. 
Islāma valsts Irākā vadību 2.010. gada 16. maijā uzņēmās Abū Bakrs al 
Bagdādī. Proti, tas pats cilvēks, kas vēlāk tika pasludināts par Islāma valsts 
īsteno vadoni, visu ticīgo pavēlnieku, kalifu Ibrāhīmu.

Abū Bakrs al Bagdādī atšķirībā no “Protestētāja” nekļuva par žurnāla 
7/wegada personu un 1015. gada nominācijā palika otrajā vietā.18 Tomēr 
viņš īsā laikā parādīja, ka ir zinošs un spējīgs stratēģis, karavadonis un 
politiķis. Viņa vadībā Islāma valsts kļuva par to, ko mēs pazīstam šodien. 
Ar viņa gādību Islāma valsts ne tikai atguvās no pilnīgas sakāves, bet arī 
izpletās pa teritorijām, kas platības ziņā līdzinās trim, četrām Latvijām un 

kurās dzīvo gandrīz desmit miljoni iedzīvotāju. Viņam izdevās novājinā
tu kaujinieku grupējumu pārvērst starptautiskā organizācijā un padarīt 
to par plaši pazīstamu zīmolu.

IZCELSME

Drošu ziņu par Abū Bakra al Bagdādī dzīvi ir maz, un tās bieži ir pretru
nīgas. Bagdādī, īstajā vārdā Ibrāhīms Avāds Ibrāhīms al Badrī, ir dzimis 
1971. gada 28. jūlijā netālu no Sāmarras, Irākā. Viņš piedzima un uzau

ga reliģiozā ģimenē, kas lepojās ar saviem ciltsrakstiem — tie norādīja 
uz piederību Kuraišu ciltij un radniecību ar Muhammadu.188 Viņa tēvs 

vietējā mošejā kalpoja par Korāna deklamācijas skolotāju un, iespējams, 
atzina salafismu. Jaunais Ibrāhīms skolas gados bijis kluss un kautrīgs 
zēns. Pēc skolas viņš laiku lielākoties pavadījis tuvējā mošejā, kur nodevies 
islāma studijām. Taču viņš bija arī uzstājīgs. Pārnācis mājās, viņš nekavē
jās aizrādīt līdzcilvēkiem, ko un kā viņi dara neatbilstoši pareizai ticībai. 

Tādējādi viņš ieguvis iesauku “Ticīgais”. Pirmo pieredzi ticības izplatīšanā 
viņš guva tēva darbavietā — vietējā mošejā, kur apguva Korāna lasīšanu, 
un šajā mākslā ievadīja arī kaimiņpuikas. Acīmredzot viņa reliģiozitātes 
saknes ir meklējamas jau bērnībā. Domnīcas The Brookings pētnieks Vil-
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jams Makkants norāda, ka, lai gan Bagdādī reliģiozā fundamentālisma 
cēloņu sarakstā ir ASV aktivitātes Irākā, viņa pasaules uzskatu visupirms 
ir veidojis “fundamentālisma, Sadāma Huseina sekulārā totalitārisma un 
varas alku sajaukums”.189

Makkants sniedz ieskatu Abū Bakra al Bagdādī ģimenes vēsturē. Lī
dzīgi kā daudzās citās, arī Bagdādī ģimenē daži locekļi iestājās sekulāro 
un nacionālisma ideju piestrāvotajā partijā Baas, turklāt divi viņa tēvoči 
pat strādāja Huseina drošības dienestos. Viens no brāļiem uzkalpojās 
par armijas virsnieku, bet cits gāja bojā Irākas un Irānas karā. Bagdādī 
gribēja turpināt izglītošanos un kāroja apgūt tiesību zinātni Bagdādes 
Universitātē, taču viduvējās sekmes skolā to liedza. Tolaik Huseins jau 
bija izvērsis Ticības kampaņas politiku, kas sekmēja islāma atjaunotni 

Irākā. Tas pavēra Bagdādī iespēju pievērsties teoloģijai, t.i., Korāna studi
jām. Savukārt maģistra grādu viņš ieguva jaundibinātajā Sadāma Huseina 
Islāma pētniecības universitātē 1999. gadā, kur turpināja islāma un Ko

rāna deklamēšanas studijas. Uzreiz pēc maģistrantūras absolvēšanas viņš 
iestājās doktorantūrā, ko 1007. gadā sekmīgi pabeidza. Doktora grāds 
islāma studijās vēlāk stiprināja viņa autoritāti cīņubiedru vidū. Par pag
rieziena punktu varētu uzskatīt iesaistīšanos M usulmaņu brālībā, kas bija 
plats solis politikas un islāmisma virzienā. Taču, arvien skaidrāk saprotot, 
ka M usulmaņu brālība nespēj panākt, ko tā vēlas, Bagdādī nosliecās uz 
karojošā islāmisma pusi.

Par Bagdādī dzīvi laikposmā no 2000. līdz 2004. gadam ziņu ir vēl 
mazāk. Kā raksta Makkants, iespējams, Bagdādī bijušas divas sievas un 
seši bērni. Viņi dzīvojuši pieticīgā dzīvoklī nabadzīgā Bagdādes mik
rorajonā. Bagdādī lielākoties veltījis laiku ģimenei un darbam, mācot 
Korāna deklamēšanu un aicinot uz lūgšanām. Brīvo laiku viņš labprāt 
pavadījis spēlējot futbolu, kas viņam visnotaļ labi padevies. Koman

das biedri viņu pat iesaukuši par “Mēsi” (atsauce uz slaveno futbolistu 
Lionelu Mēsi).190
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MUDŽĀHIDU UNIVERSITĀTE

A SV  iebrukums Irākā pamatīgi mainīja arī Bagdādī dzīvi. Lai pretotos 
amerikāņu okupācijai, 2 .0 0 3 . gada nogalē viņš nodibināja mudžāhidu 
grupējumu Sunnītu ticīgo kopienas armija un iesaistījās pretošanās kus
tībā. Tomēr daudz pakarot viņš nepaspēja, jo jau Z 0 0 4 .  gada februārī 
A SV  drošības spēki viņu arestēja un ievietoja Buka cietumā. Arī cietumā 
viņš spēlēja futbolu un ieguva iesauku “Maradona”, taču nozīmīgāk ir 
tas, ka tur viņš sapazinās ar daudziem cilvēkiem, kuri vēlāk būtiski vei
cināja Islāma valsts uzplaukumu, kā arī pilnveidoja savu līdera talantu. 
Viņš bieži vien bija starpnieks, kas izšķīra strīdus vai saveda kopā īstos 
cilvēkus. Šo Bagdādī prasmi labprāt izmantoja arī cietuma vadība, lai 
apslāpētu nemierus. Tādējādi viņam radās īpaši labi apstākļi sava draugu 
tīkla paplašināšanai.

Buka cietums ir viens no piemēriem, kas parāda, ka ieslodzījums bieži 

vien nemaina cilvēku uz labu.’  Gluži otrādi, cietumā Bagdādī ieguva jau
nus, bīstamus draugus un izkopa spējīga politiķa prasmes. Tur viņš varēja 
satikt daudz domubiedru un ar viņiem kopā kalt nākotnes plānus. Perio
diskajam izdevumam The Guardian kāds bijušais cietuma iemītnieks pa
skaidroja: “Tā bija mūsu akadēmija.” Proti, Buka cietumā nokļuva agrāk 
nepazīstami cilvēki, kurus vienoja viena lieta — ienaids pret ASV. Nu 
viņi varēja veltīt savu brīvo laiku, kā cietumniekiem ir daudz, kaujas plānu 

izstrādei, ideoloģiskai apmācībai, islāma mācībām u.tml. Turklāt Buka 
cietumā pabija vesels lērums dažāda kalibra un orientācijas islāmistu, kuri 
citādi nebūtu varējuši satikties. T ik  daudzu un ietekmīgu nemiernieku, 
mudžāhidu un islāmistu sanākšana vienuviet, piemēram, kādā Bagdādes *

* Plašu rezonansi izraisīja skandāls Abū Graibas cietumā. Atklātībā nāca ziņas, 
ka A SV  valstspiederīgie cietumsargi nežēlīgi spīdzināja cietumniekus un par vi
ņiem ņirgājās; skat.: Hersh, Seymour. “Torture at Abu Ghraib.” 'IheNew Yorker. 
Šis gadījums veicināja pretamerikānisko noskaņojumu un pamatīgi aptraipīja 
ASV godu.
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laukumā, gluži vienkārši nebūtu iespējama.* Taču cietumā topošā Islāma 
valsts vadība, baudot A SV  nodokļu maksātāju finansētas ērtības, varēja 
rūpīgi izstrādāt savu stratēģiju.191 Tādējādi Buka cietums kļuva par “Mu
džāhidu universitāti”. Kad Bagdādī atbrīvoja no cietuma, viņam bija garš 
potenciālo sadarbības partneru tālruņa numuru saraksts. “Ja  nebūtu bijis 
amerikāņu cietuma, Islāma valsts tagad nebūtu. Buka cietums bija kā 
ražotne. Tas mūs visus izveidoja. Tas uzbūvēja mūsu ideoloģiju,” prāto 
bijušais ieslodzītais.192

HUSEINA VIRSNIEKI ISLAM A VALSTI

Ieslodzījums Bukas cietumā apvienoja divas grupas, kas agrāk viena otru 
neieredzēja — salafitu mudžāhidus un Huseina armijas virsniekus. Taču 
apstākļi bija mainījušies un visi ātri vienojās, ka amerikāņi ir kopīgs ie
naidnieks. Vienoja arī tas, ka gan mudžāhidi, gan virsnieki bija sunnīti, 

bet jaunā Irākas vara — šūti. Bargās A N O  sankcijas un Irākas armijas 
izformēšana sekmēja aizvainojumu Irākas armijas virsnieku rindās, bet 
Huseina Ticības kampaņa bija veicinājusi islāmisma izplatību. Bijušajiem 
Huseina virsniekiem — tagadējiem bezdarbniekiem, kas no sabiedrības 

virsotnes nogāzušies padibenēs — vajadzēja ideoloģisku līmi, kas uzku
rinātu un mobilizētu potenciālos kaujiniekus. Tā varēja būt naids pret 
amerikāņiem un šiīticm, taču spēcīgāks izrādījās reliģiskais fanātisms.

Buka cietumā varēja nonākt ne tikai par reāliem noziegumiem, bet arī par atra
šanos blakus nozieguma vietai. Piemēram, Abū Bakru al Bagdādī aizturēja brīdī, 
kad viņš viesojās pie sava drauga mudžāhida. Aresta brīdī un ieslodzījuma laikā 
A SV drošības spēki nezināja, ka Bagdādī ir mudžāhids vai islāmisma piekritējs. 
Laikposmā no 1003. līdz 1009. gadam cietumā pabija aptuveni 100 000 cilvē
ku. Endrū Tomsons un Džeremijs Sūri viedokļrakstā “Kā Amerika palīdzēja 
1VIL” raksta, ka ieslodzītie ekstrēmisti pārējos cietumniekus spieda mācīties 
džihādisma idejas: “Cietumi pārvērtās par universitātēm: rūdītie radikāļi bija 
mācībspēki un pārējie ieslodzītie — studenti.” (Thompson, Andrew, and Jeremi 
Sūri. “How America Helped ISIS.” The New York Times)
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Mudžāhidiem bija bagāta pieredze partizānu karā, bet trūka spējas vadīt 
plaša mēroga karadarbību. Taču tieši to militārajās akadēmijās visu dzīvi 
bija mācījušies virsnieki. To saprata abas puses.* Jaunā savienība kļuva spē
cīgāka — Islāma valsti Irākā nu stiprināja pieredzējuši militāro un drošī
bas lietu speciālisti, kas prata nodarboties ar karošanu, rīkot slepkavības, 
vadīt izlūkošanas operācijas, kā arī organizēt kontrabandas tirdzniecību 
(to viņi bija labi apguvuši A N O  sankciju laikā).

Protams, situācija nebija tik vienkārša. Kā pamatoti norāda Londo
nas Ekonomikas skolas profesors Fauazs Džerdžczs, daudzkārt izska
nējusī versija, ka patiesībā Islāma valsts rīcību nosaka nevis islāms vai 
pat tā ekstrēmās interpretācijas, bet gan slepena, sazvērnieciska nu jau 
izformētās Huseina armijas virsnieku kliķe, ir aplama. Jautājums ir par 
to, vai šie virsnieki islāmizējās, vai arī mudžāhidi “Baas-iskojās”, proti, 
vai islāmiskā organizācija, iekļāvusi savās rindās bijušos Huseina lojālis
tus, zaudēja reliģiskā elementa dominanci un kļuva par Baas partijas un 
Huseina režīma atvasinājumu? Jā, nudien Islāma valsts, iekarojot jaunas 
teritorijas, nereti sadarbojās ar Baas partiju vai nelaiķi Huscinu atbalsto
šām aprindām, taču, tiklīdz nostiprinājusies, tā sāka nežēlīgas tīrīšanas. 
Jāņem vērā arīdzan tas, ka militārā taktika vai valsts pārvaldes prakse nav 
ideoloģija. Pat ja taktikas ir līdzīgas, ideoloģijas radikāli atšķiras. Islāma 
valsts salafisms nav un nevar būt savienojams ar Baas panarābistisko, se- 
kulāro nacionālismu. Džerdžeza atbilde ir viennozīmīga: nav itin nekāda 

pamata uzskatīt, ka bijušie Baas biedri ir zagšus pārņēmuši varu Islāma 
valstī. Gluži otrādi, izmantojot ārkārtīgi sarežģīto un naidpilno situāciju 
Irākas sabiedrībā, tā asimilēja radikalizējušos un islāmizējušos militāris

tus un tādējādi iesavināja arī Huseina režīma represīvās metodes.193

* Vairāki Islāma vakts visaugstākā ranga līderi ir bijušie Bukas cietumā ieslodzī
tie bijušie Irākas armijas virsnieki vai Baas aktīvisti, piemēram, Abū Muslims 
al Turkmānī, Abū Aimans al Irāki, Hadžī Bakrs u.c. Skat. arī: TSG  IntelBrief. 

“From Bucca to Kobani: The Hybrid Ideology o f the Islamic State.” The Soufan 
Group-, Barrett, Richard. The Islamic State. New York: The Soufan Group, 1014.
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Kad Bagdādī iznāca no cietuma 2004. gadā, Zarkāvī vēl bija dzīvs 
un vadīja nesen nodibināto A l Kāidas atzaru Irākā. Var nešaubīties, ka, 
uzturoties cietumā, Bagdādī iepazinās ar cilvēkiem, kas tieši vai netieši 
zināja stāstīt par Zarkāvī grupējumu. Kā raksta Makkants, Bagdādī pat iz
devās sazināties ar A lK āidu Irākā, taču viņu nosūtīja nevis karot, bet gan 
mācīties, jo akadēmiski izglītoti islāma speciālisti mudžāhidu aprindās 
ir liels dārgums. Viņu mudināja pabeigt doktora disertāciju un to aizstā
vēt. Bagdādī devās uz Damasku, kur izmantoja savu izglītību, rakstot un 
tīmeklī izplatot propagandu. Pēc Zarkāvī nāves un Masrī kļūšanas par 
organizācijas līderi pa karjeras kāpnēm pakāpās arī Bagdādī un ieguva 
reliģisko lietu pārvaldītāja amatu. Tiesa, tā kā Islāma vaktij Irākā nebija 
daudz pārvaldāmo teritoriju, Bagdādī darbs nemainījās, un lielākoties 
viņš nodarbojās ar propagandas materiālu izstrādi. Spējot atrast veidu, kā 
izrauties no mudžāhida dzīves, Bagdādī 2007. gadā iegriezās Bagdādē, kur 
aizstāvēja doktora disertāciju un saņēma augstu novērtējumu. Akadēmis
kie nopelni uzlaboja viņa reputāciju Masrī acīs, un viņš iecēla Bagdādī par 

šariata padomes priekšsēdētāju. Laika periodā līdz Masrī un Abū Umara 
al Bagdādī nāvei Abū Bakrs al Bagdādī bija uzkalpojies līdz organizācijas 
koordinatora amatam.

Pēc Masrī un Abū Umara nāves par pagaidu vadītāju kļuva bijušais 
Irākas armijas pulkvedis un kādreizējais Bukas cietumnieks Hadžī Bakrs. 

Viņš ieņēma militāro lietu vadītāja amatu, taču savas “netīrās” pagātnes 
dēļ pats nevarēja kļūt par īsteno līderi.* Pelēkais kardināls Hadžī, ignorē

jot Bin Lādiņa ieteikumus, apņēmās izkārtot, ka pārjauno vadītāju kļūst 
Abū Bakrs al Bagdādī, un ar aizmuguriskām manipulācijām to sekmīgi 
panāca — ar deviņām balsīm pret divām par organizācijas jauno līderi 
2010. gada 16. maijā tika pasludināts Abū Bakrs al Bagdādī.19''

*  K ā r t ī g i  i s l ā m c i c ī g i e  n e i e r e d z ē j a  H a d ž ī  B a k r u  “ n e t i k u m ī g ā ”  i z s k a t a  d ē ļ  —  v i ņ a m  

n e b i j a  b ā r d a s , v i ņ š  ģ ē r b ā s  r i e t u m n i e c i s k i  u . t m l .  T a č u  H a d ž i  B a k r a  s a k a r i  b i j u š o  

a r m i j a s  v i r s n i e k u  a p r i n d ā s  b i j a  v ē r t i g ā k i .
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Veikuši tīrīšanas darbus savu kompanjonu rindās, abi jaunie līderi 
Islāma valstij Irākā iesāka jaunus laikus. Visupirms, iepriekš Islāma valsts 
Irākā bija starptautiska (jeb /^tautiska) organizācija, taču nu tās vadībā 
arvien lielāka loma bija vietējiem irākiešiem, tostarp bijušajiem Irākas 
armijas virsniekiem. Izbijis Islāma valsts kaujinieks izdevumam Ihe In
dependent stāsta: “Visus lēmumus pieņem irākieši, un lielākā viņu daļa ir 
bijušie Irākas [armijas] virsnieki. Viņi visu pārvalda, viņi izvēlas taktiku, 
un viņi izstrādā kauju plānus.” 199 Taču otrs jaunums bija īstena apņēmī
ba atjaunot Islāma valsts Irākā spēku un ietekmi. Organizācijas līderi — 
Bagdādī un Hadžī Bakrs — ne tikai centās nostiprināt organizācijas vietu 
Irākā, bet arī lūkojās uz Arābu pavasara satricināto Sīriju.

ISLĀMA VALSTS №  SĪRIJĀ: ANNUSRA FRONTE

Atskatoties uz Arābu pavasari, bijušais C IP  direktors un ģenerālis Dei- 
vids Petrcuss nosauca, viņaprāt, četras gūtās mācības, no kurām šeit jāmin 
pirmās divas.

i) Jebkuru nepārvaldītu Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas teritoriju 
agrāk vai vēlāk pakļaus islāmisti.

z) Notikumi, kas risinās šajās teritorijās, ietekmēs dzīvi arī ārpus tām. 
Nodēvējis Sīriju par “ģeopolitisku Černobiļu”, Petreuss secināja: “ [Sī- 
rija] reģionā un arī Eiropā izplata nestabilitāti, ekstrēmismu, vardar

bību un bēgļus.” 196
Viņa secinājumiem var piekrist. Varas vakuumu Sīrijā steidza izman

tot Islāma valsts Irākā. Lai gan tūliņ pēc Bagdādī nākšanas pie varas 
nekas redzams nenotika, var domāt, ka Islāma valsts Irākā līderi rūpīgi 
gatavojās turpmākajai darbībai.* Tolaik — zon. gada rudenī — protesti

* Līdz 2.011. gada sākumam Islāma valsts Irākā komunicēja diezgan maz. Pie
mēram. lo ii. gada vidū organizācijas runasvīrs Abū Muhammads al Adnānī 
izplatīja kādu audioierakstu, taču nekas nopietns netika pasākts. Tomēr iezī-
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Sīrijā jau bija pārauguši nopietnā bruņotā konfliktā vai pat pilsoņu karā. 
Neskaitāmas dažādu politisko un reliģisko uzskatu piekritēju frakcijas 
cīnījās pret Asada spēkiem un cita pret citu. Gada beigās ilūzijas par pro
testu miermīlīgu atrisinājumu jau bija bezcerīgi sagruvušas. Izmantojot 
vispārējo vilšanos, savu nākotnes programmu steidza piedāvāt dažādi 
islāmistu grupējumi, arī Islāma valsts Irākā.

Vēstures pētniecības neatņemama sastāvdaļa ir laika distance. Tās 
efekts ir divējāds. No vienas puses, īsa laika distance ļauj piedalīties un 
izzināt notiekošo, kamēr tas vēl notiek. Klātbūtne laikā sniedz iespēju 
ieklausīties milzīgā viedokļu jūklī, pirms tie pazuduši vēstures mēslainē. 
Taču ziņu pārbagātība dažkārt var izrādīties kaitīga. Pētnieks var viegli 
apreibt nepārbaudītas informācijas karuselī. Tikai laika atstatums ļauj 
sakopot gana daudz uzticamu materiālu, lai ieraudzītu lietas kopsakarā. 
Pagaidām kopš pilsoņu kara sākuma Sīrijā ir pagājis pavisam neilgs laiks, 
turklāt karš tā arī nav beidzies. Tas ir šķērslis, kas būtiski sarežģī uzticamu

mējis kāda atšķirība no pagājušajiem laikiem. Kouls Banzels raksta, ka Islāma 
valsts Irākā jaunās priekšniecības runas liecināja par izsmalcinātu daiļrunību un 
pārliecināšanas prasmēm. Pretēji vecās varas vienkāršumam Bagdādī un Adnā- 
nī sevi parādīja kā gudrus, izteiksmīgus un apņēmības pilnus līderus. (Bunzcl, 
Cole. From Paper State to Caliphate — p. 13) Vienlaikus organizācijas vadītāji 
rūpīgi izvērtēja pagātnes kļūdas un plānoja nākotnes darbības. Neilgi pirms 
Abu Umara un Masrī nāves tika publicēts ziņojums “Stratēģiskais plāns Islāma 
valsts Irākā politiskā stāvokļa uzlabošanai”. Šajā dokumentā, kas, Makkanta 
vārdiem, izteiksmes stilā līdzinās Vašingtonas domnīcu produktiem, izklāstīti 
apsvērumi par turpmāko darbību. Ziņojuma autori rakstīja, ka, lai nodibinātu 
īstu valsti, jāņem vērā pieci apsvērumi. Ir nepieciešama 1) apvienošanās ar citiem 
džihādistu grupējumiem, z) līdzsvarota militārā plānošana (arī: pasākumi, ar 
ko atturēt vietējos iedzīvotājus no pievienošanās “krustnešiem"; Irākas armijas 
nekontrolēto teritoriju sagrābšana; Irākas armijas līderu slepkavības), 3) At
modai līdzīgs pasākums, taču šoreiz par labu džihādistiem, 4) politiskais sim
bolisms — jāatrod un jāprezentē kāds harismātisks līderis un 5) nemusulmaņu 
iedrošināšana, pārliecinot, ka viņi ir drošībā, ja vien ievēros islāma likumus. 
Skat.: al-Shishani, Murad Batal. “The Islamic State s Strategic and Tactical Plan 
for Iraq.” Terrorism Monitor.
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avotu atrašanu. Jāatccras, ka liela ziņu daļa ir visu iesaistīto pušu propa
gandas fantāzijas. Līdz ar to pateikt, vai 7witter lietotāja @ wikibaghdady, 
ku rš uzdevās par izbijušu Islāma valsts augsta ranga darboni un An Nusra 
frontes lojālistu, stāstījums ir patiess vai melīgs, ir ļoti grūti. Atzīstot, ka 
nespēj pārbaudīt stāsta detaļu patiesumu, to apkopoja Libānas laikraksta 

AlAkbbar žurnālisti.
Saskaņā ar šo vēstures stāstu, sākoties nemieriem Sīrijā, daudzi mu- 

džāhidi apsvēra domu doties turp un piedalīties cīņās. Taču Hadžī Bakrs 
bažījās, ka strauja kadru aizplūšana varētu sagraut Islāma valsti Irākā, tā
pēc Bagdādī, sakot, ka vēl nav īstais brīdis, aizliedza piedalīties Sīrijas 
notikumos. Tomēr jautājums par Sīriju nezaudēja aktualitāti. Bija radu
sies situācija, kuru nedrīkstēja neizmantot. Hadžī Bakrs ierosināja, ka uz 
Sīriju varētu doties speciāli tam izveidota grupa, ko veidotu un vadītu 
sīrieši vai ārzemnieki. Šāds plāns varēja būt sekmīgs. Pēc Irākas kara sā
kuma Asada drošības dienesti pievēra acis uz islāma ekstrēmistu gaitām, 

ja vien tie devās uz Irāku. Šādu migrantu bija diezgan daudz. Pārvieto
šanās bija iepraktizēta, un potenciālo kaujinieku skaits — liels. Tādējādi 
Irākas nodaļa tiktu pasargāta no izjukšanas, bet Sīrijas nemierniekiem 
nevajadzētu bažīties par pārlieku irākiešu ietekmi, un tā tiktu veicināts 

arī kaujinieku pieplūdums.19
Pētnieciskajā literatūrā vismaz valda vienprātība par to, ka Bagdādī 

ю н . gada beigās vai zon . gada sākumā uz Sīriju nosūtīja izbijušu arābu 
valodas skolotāju Abū Muhammadu al Džūlānī, kurš nodibināja organi

zāciju An Nusrafronte (pilns nosaukums: UzvarasfronteLevantes tautai 
no Levantes rnudiāhidiern džihāda karalaukos).198 Tā ātri vien pārņēma 
opozīcijas iniciatīvu un izcīnīja neskaitāmus militārus panākumus. Ar
vien biežāk jau tā niecīgā sckulārā opozīcija tika atspiesta tālāk un tā

lāk no notikumu epicentra. Drīz vien An Nusra fronte kļuva par vadošo 
spēku karā pret Asada armiju un tādējādi ieguva daudzu opozicionāru 
vai nemiernieku simpātijas, kā arī piesaistīja ārvalstu mudžāhidus pat no 

Eiropas.
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Twitter lietotāja @wikibaghdady stāsta turpinājums vēsta, ka An Nus- 
rafrontes panākumi izbiedēja Islāma valsts Irākā līderus. Viņi uzstāja, ka 
Džūlānī būtu publiski jāpaziņo par savu pakļautību Bagdādī.199 Džūlānī 
apsolīja par to padomāt, taču izdomāja, ka šāds solis nenāktu par labu Sī- 
rijas revolūcijai. Viņš bija sapratis, ka būtisks mudžāhidu dzinulis Sīrijā ir 
naids pret Asada varu, un bažījās, ka publiska pakļaušanās priekšniecībai 
Irākā varētu sagraut AnNusrafrontes reputāciju. Džūlānī atbilde izraisīja 
asu vārdu apmaiņu. Bagdādī centās nostiprināt varu un pavēlēja veikt 
uzbrukumus Brīvās sīriešu armijas vadībai, bet Ari Nusra frontes padome 
nolēma rīkojumu ignorēt. Tā bija klaja nepakļaušanās. Bagdādī uzsāka 
vairākus pasākumus, lai savaldītu brīvdomīgo Džūlānī. Pēc neilga laika 
Bagdādī pats ieradās Sīrijā, kur satika vairākus Al Nusra frontes koman
dierus, taču Džūlānī, aizbildinoties ar drošības apsvērumiem, neieradās.
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Bagdādī pieprasīja, lai Džūlānī publiski apstiprina, ka An Nusra fronte 
tiek izformēta un iekļauta jaunajā, paplašinātajā Islāma valsts Irākā vei
dojumā — Islāma valsti Irākā un Levantē. Džūlānī šo pavēli ignorēja.200 
Sapratuši, ka no brīva prāta viņš nelabosies, Hadžī Bakrs un Bagdādī no
lēma gluži vienkārši paziņot, ka apvienošanās ir notikusi.201

Paziņojumu par apvienošanos Islāma valsts Irākā izplatīja Z013. gada
8. aprīlī.202 Bagdādī vēstīja, ka An Nusra fronte ir Islāma valsts Irākā at
zars, kuru tā dibinājusi, finansējusi, atbalstījusi u.tml. Viņš paziņoja, ka 
kopš tā brīža An Nusra fronte vairs neeksistē un ir iekļauta organizācijā 
Islāma valsts Irākā un Levantē (turpmāk — IVIL). Proti, tika mainīts 
Islāma valsts politiskais statuss un nosaukums. Ar to Bagdādī paziņoja, 
ka viņa vadītā organizācija turpmāk ir jāuzskata nevis par ierobežotu 
grupējumu Irākā, bet gan par pārvalstisku organizāciju. Jaunā statu
sa noformulēšana nebija tikai spēlēšanās ar vārdiem. Tā pavēstīja par 
ambīciju paplašināšanu. Kopš izplešanās uz Sīriju Islāma valsts kļuva 
ekspansionistiska — tā pārgāja robežas un simboliski atsvabinājās no 

valstiskās piederības.
Jau nākamajā dienā Džūlānī šo apvienošanos kategoriski noraidīja. 

Viņš paziņoja, ka neviens ar viņu par to nav runājis un šāda prakse nav 
pieļaujama. Džūlānī, sapratis, ka kļuvis par IV IL  mērķi, lūdza palīdzī
bu A l Kāidas vadītājam Zavāhirī. Tas situāciju tikai sarežģīja. Zavāhi- 
rī izplatīja paziņojumu, kurā aicināja uz samierināšanos un noraidīja 
apvienošanos.203 Viņš mudināja katru organizāciju palikt savā valstī.204 
Bagdādī atbildēja, ka viņam Zavāhirī pavēles nav saistošas.205 Savukārt 
IV IL  runasvīra Adnānī atbilde bija vēl skarbāka. Adnānī paziņoja, ka 
Zavāhirī grēko, un uzskaitīja septiņus iebildumus: Zavāhirī pavēle liek 
grēkot, tā no jauna apstiprina Saiksa-Piko robežlīgumu, tā attaisno 
dezertierus, tā rada nepakļāvības precedentu, tā izteikta, neapspriežo
ties ar visām iesaistītajām pusēm, tā slavina mudžāhidu pretiniekus, tā 

bez kāda saprātīga iemesla ierobežo mudžāhidu aktivitātes Sīrijā.206 Kat
rā ziņā skaidrs ir tas, ka konflikts pārkāpa ierastās nesaskaņu robežas.
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Lai gan strīdā iesaistījās vairāki islāmistu respektēti ulemi (piemēram, 
Makdisī), risinājumu tā arī neizdevās rast.20' Tam acīmredzot bija viens 
iemesls, proti, IV IL  Bagdādī personā sevi uzskatīja par daudz pārāku 
organizāciju, kas negrasās konsultēties ar aizgājušo laiku mudžāhidiem 
(Zavāhirī u.c.). Bagdādī uzstāja, ka viņa vadītā organizācija ir izcīnījusi 
īpašu statusu, kas to padara tiesiski pārāku par visiem citiem līdzgait
nieku grupējumiem. Neremdināmais strīds beidzās ar to, ka 10 14 . gada
I. februārī A i Kāida paziņoja: “IV IL  nav A l Kāidas atzars; mums nav 
pilnīgi nekādas organizatoriskas saiknes ar to, un mēs neuzņemamies 
atbildību par tās rīcību.”208

Tas varētu šķist amizanti, bet A l Kāidas līderi, gluži kā piemirsuši
II. septembra teroraktu, sāka runāt jaunā valodā. Nu tic apsūdzēja Islāma 
valsti Irākā un Levantē pārmērīgā vardarbīgumā, netaisnībā pret ticības 
brāļiem un mudžāhidiem, apsaukāja par hāridžītiem u.tml. Vairāki pro
minenti islāmisma un džihādisma apoloģēti izteicās līdzīgi. Tie paziņoja, 
ka Islāma valsts sekotāji ir ekstrēmisti {siet), nepaklausīgi, nomaldījušies 
no patiesības ceļa utt.209 Šādu runu kontekstā pat radās diezgan absurds 

apzīmējums — mērenie ekstrēmisti.
Lai gan šķelšanos varētu skaidrot ar personiska līmeņa nesaskaņām, 

tai ir daudz dziļāks stratēģiskais un ideoloģiskais pamatojums. A l Kāidas 
un Islāma valsts uzskati un pamatmērķi ir ļoti tuvi — abas īsteno salafītu 
politiskā islāma militāro džihādu. Tomēr tām ir dažas būtiskas atšķirības. 
Jau ilgstoši islāmistu aprindās ir valdījusi pārliecība, ka musulmaņu valstu 
varas nav pietiekami islāmiskas un tās būtu jāgāž, taču ar šo uzdevumu 

nekādi nesekmējas. Pēc PSRS un Afganistānas kara veterāni mudžāhidi 
savas uzvaras iedvesmoti uzskatīja, ka kaujas viesulim jānesas uz tuvējām 
valstīm. A l Kāidas vadošie ideologi piekrita, ka pamatmērķis ir vietējo 
varu gāšana un islāmiskas lielvalsts izveide. Taču, viņuprāt, visām neveiks
mēm ir viens cēlonis — ASV, kas ar savu militāro un ekonomisko spēku 

Tuvajos Austrumos uztur marionešu valdības. Līdz ar to — A l Kāidas 
stratēģi domāja — visupirms jāpanāk, lai A SV  pārtrauktu vietējo varu
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atbalstīšanu, un tad to gāšana būs vien sīkums. Turklāt viņi bija pilnīgi 
pārliecināti, ka Sarkanās armijas sakāve, kā arī PSRS sabrukums ir vienīgi 
mudžāhidu nopelns un līdz ar to A SV  kritīs līdzīgi. Savukārt Islārna 
valsts stratēģi piekrīt, ka A SV  ir daudzu ļaunumu sakne, taču uzskata, ka 
vispirms jātiek galā ar vietējiem režīmiem un uzreiz jāpakļauj iedzīvo
tāji, un jāizveido valsts. Turpretim A lK āidas nostāja ir tāda, ka sākumā 
jāiegūst vietējo iedzīvotāju simpātijas, jāiekvēlina viņos reliģiozitāte, jā
sakūda uz nemieriem un tad jādibina valsts. īsi sakot, AlK āida  visupirms 
vēršas pret A SV  (tālais mērķis), cenšas iegūt vietējo iedzīvotāju atbalstu, 
bet valsts dibināšanu atliek uz vēlāku, savukārt Islārna valsts vispirms 
vēršas pret vietējiem valdniekiem (tuvais mērķis), tūliņ izveido savu valsti, 
bet visu pārējo plāno darīt vēlāk.210 Vai Makkanta vārdiem: A l Kāida 
mēģina iekarot civiliedzīvotāju sirdis un prātus, bet Islārna valsts sirdis 

vienkārši izgriež.211
Šīs stratēģijas atšķirības spilgti izpaužas An Nusra frontes un Islārna 

valsts konfliktā. Islārna valsts līderi vēlējās sagrābt pēc iespējas plašākas 

teritorijas un tajās nekavējoties ieviest savus likumus. Savukārt Nusra 
fronte rīkojās daudz lēnāk un pieticīgāk. Tā sadarbojās ar citiem opozīci
jas grupējumiem Sīrijā kopīgās cīņās pret kopīgu ienaidnieku — Asada 
režīmu. Sagrābtajās teritorijās tā neuzspieda savus likumus, izturējās pus
līdz draudzīgi pret civiliedzīvotājiem, centās nodrošināt pārtikas piegādi 
u.tml. Proti, lai iekarotu vietējo iedzīvotāju (šajā gadījumā sīriešu) sirdis, 
An Nusra fronte daudz lielākā mērā bija gatava kompromisiem. Kad Bag- 
dādī uzstāja uz abu organizāciju apvienošanu, Džūlānī bija pareizi sapra
tis, ka tam var būt nelabvēlīgas sekas, jo sīrieši Islārna valsti uzskatītu par 
kārtējiem ārvalstu iebrucējiem. Tātad varētu teikt, ka Ari Nusra fronte 
ir nacionālais projekts un tās mērķis ir Asada režīma gāšana, bet Islārna 
valsts ir organizācija ar starptautisku vērienu, kuras mērķis ir teritoriāla 
ekspansija.

Tomēr Hadžī Bakra un Bagdādī taktika izrādījās sekmīga. Uzreiz pēc 
konflikta izgaismošanās Islārna vaktij pievienojās diezgan liela A n Nusra
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frontes kaujinieku daļa — visupirms ārzemnieki, to skaitā daudzi čečeni 
ar Abū Umaru aš Sīšānī priekšgalā.* Turklāt teritorijas un ieroču krāju
mu sagrābšana Islārna valstij pavēra jaunus ceļus. Varētu teikt, ka Slrijas 
operācija tika īstenota četros posmos.

i) Nemieru sākumā opozīcijas — mērenas vai ne tik mērenas — kaujas- 
spējas bija visnotaļ pieticīgas, un tā nespēja izrādīt nopietnu pretes
tību par to daudz labāk bruņotajai un apmācītajai Asada armijai. Pa
vērst notikumu gaitu spēja tikai karā rūdītu mudžāhidu pieplūdums.

2.) Panākumi cīņā pret Asada spēkiem raisīja daudzu opozicionāru 
simpātijas. Turklāt An Nusra fronte centās pārlieku neizrādīt savu 
radikālā salafītu islāmisma nostāju, tāpēc tai izdevās iesakņoties vie-

* Tāda rīcība bija sarežģīta un riskanta, taču apdomīga. Turklāt tā atmaksājās. 
Sīrijas pārņemšanā Islārna valsts vadība atturējās no vietējo iedzīvotāju rekrutē- 
šanas un irākiešu iepludināšanas. Vietējie sīrieši bieži cīnījās tikai par savu māju 
un ciemu, bet irākiešus uztvēra ar aizdomām. Tā vietā kaujas grupas veidoja 
ārzemnieki — citvalstu arābi, eiropieši, bet visupirms kaujās rūdītie čečeni un 
uzbeki. Šiem cilvēkiem Sīrijā nebija ne draugu, ne paziņu, tāpēc viņi palika 
uzticīgi Islārna valsts centrālajai varai. Skat.: Reuter, Christoph. “Islamic State 
Files Show Structure o f Islamist Terror Group.”
Kā īpašs gadījums jāmin bēdīgi slavenais Abū Umars aš Sīšānī, īstajā vārdā Tar- 
kans Tcmurovičs Batirašvili. Sīšānī ir 19 8 6 .  gadā Gruzijā dzimis un audzis če
čens. Viņš dienēja Gruzijas bruņotajos spēkos un piedalījās Gruzijas-Krievijas 
karā zoo8. gadā, tomēr 1 0 1 0 .  gadā veselības problēmu dēļ bija spiests dienestu 
pamest. Drīz vien viņu arestēja par nelegālu ieroču turēšanu un notiesāja uz 
trim gadiem cietumā, taču pēc 16  mēnešiem atbrīvoja. Cietumā Sīšānī esot 
pamatīgi mainījies un sev nosolījies, ka, ja iznāks no tā dzīvs, savu turpmāko 
dzīvi veltīs Dievam un džihādam. Solījumu viņš nudien turēja un jau 2 0 1 2 .  gadā 
iesaistījās islāmistu aprindās, bet 1 0 1 3 . gadā — Islārna valstī. Gūstot lieliskus 
panākumus kauju vadīšanā, viņš ātri iekaroja vadības simpātijas un vietu Islārna 
valsts šūrā (padomē). Sīšānī sekmes kauju vadībā bija tik lielas, ka ASV bruņotie 
spēki viņu iesauca par “kara ministru”, izsludināja piecu miljonu atlīdzību par 
viņa notveršanu un īpaši centās viņu likvidēt. Islārna valsts 2 0 1 6 .  gada 13 . jūli
jā apstiprināja, ka Sīšānī ir miris kaujā Širkatā. Skat.: Joscelyn, Thomas, and 
Bill Roggio. “Abu Omar al Shishani killed south o f Mosul, Islamic State says.” 
FD D ’s I.ong WarJournal.
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tējā sabiedrībā. Tā centās iegūt atbalstu nevis ar teroru, bet gan ar 
sludināšanu. Tādējādi islāmistiem izdevās nostiprināties Sīrijā un pa
mazām pārņemt revolūcijas iniciatīvu, t.i., viņi nolaupīja apvērsumu.

3) Ar jaunu sparu metoties cīņās, sadrumstalotā opozīcija un An Nusra 
fronte sagrāba plašas teritorijas, iegrožojot Asada spēkus salīdzinoši 
mazā valsts daļā. Taču drīz vien notikumos iesaistījās IV IL  un pa
mazām pārņēma iniciatīvu. An Nusrafronte nolaupīja sekulāro, taču 
Islāma valsts nolaupīja “mēreni ekstrēmo” apvērsumu. No nežēlīga
jām kaujām Sīrijā tā guva vismaz divējādu labumu: tās neitralizēja 
potenciāli bīstamu kaimiņu (Asada armiju) un sniedza iespēju no
laupīt ievērojamus ieroču krājumus — no rokas šaujamieročiem līdz 
tankiem un bruņumašīnām.

4) Papildinājusi savas rindas ar panākumu iedvesmotiem mudžāhidiem, 
IV IL  pagriezās atpakaļ — nu tā lūkojās uz Irāku.

*  *  *

Tā kā šīs grāmatas uzmanības centrā ir Islāma valsts, kavēties pie An Nus
ra frontes nebūtu pieklājīgi. Tomēr jāmin daži apsvērumi, kas nākotnē 

varētu būt svarīgi.
Patlaban An Nusra fronte ir izvērsusi sava tēla maiņas pasākumu ko

pumu (mārketinga valodā to sauktu par rebrendingu). Baumas par iespē
jamu atdalīšanos no AlKāidas izskanēja jau Z 0 1 5 . gada sākumā, taču tām 
nebija droša apstiprinājuma. To esot ierosinājuši Kataras pārstāvji, kas 
piedāvājuši savu militāro un finansiālo atbalstu, taču ar nosacījumu, ka 

An Nusra frontei jāatsakās no sakariem ar A l Kāidu, proti, tai jānormali
zējas. Vienlaikus, kā raksta prominentajā žurnālā Foreign Affairs, Kataras 
raidorganizācija AlJazeera sāka Ля Nusra fronti attēlot labākā gaismā — 

izcēla labos darbus un noklusēja sliktos.212
Arī šeit izpaužas A l Kāidas stratēģija — vispirms iegūt sabiedrības 

uzticēšanos un atbalstu, bet pēc tam lēnītēm panākt pārvaldes un tiesu
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sistēmas maiņu. An Nusra fronte kopā ar citām islāmistu organizācijām 
nodibināja apvienību Iekarošanas armija un par savu primāro mērķi iz
virzīja Asada režīma gāšanu. Šo apvienību atklāti sponsorē Šauda Arābija, 
Katara un Turcija, un, lai gan rietumvalstis uz to skatās ar bažām, tās nav 
likušas šķēršļus.*

Oficiāls paziņojums par atdalīšanos no A l Kāidas tika izplatīts 
1016. gada 28. jūlijā. Videoierakstā Džūlānī pateicas A l Kāidai par sa
darbību, novēl panākumus, paziņo, ka grupējumam turpmāk būs jauns 
nosaukums — Levantes iekarošanas fronte , un izklāsta mērķus: ieviest 
islāmu un šariata likumus, iedibināt taisnīgumu, kā arī apvienot visus 
mudžāhidus, lai patriektu Asadu utt.213 Turklāt, kā ziņo The Hujfrngton 
Post, kad 2015. gada sākumā A l Kāidas vadītājs Zavāhirī noteicat» Nus
ra frontes mērķus, viņš citstarp pavēlēja neiesaistīties pret rietumvalstīm 
vērstos uzbrukumos.214 Acīmredzot A l Kāidas taktika patiešām ir mai
nījusies — tā vairs necenšas par katru cenu naidoties ar A SV  un par savu 
prioritāti uzskata iesakņošanos plašās sabiedrības masās.

Savukārt 2017. gada 28. janvārī Levantes iekarošanas armija apvie
nojās ar četrām citām mazākām kaujinieku grupām un pieņēma jaunu 
nosaukumu — Levantes atbrīvošanas apvienība. Zīmīgi, ka par tās vadī
tāju kļuva Abū Džābirs, nevis Džūlānī.215 Turklāt jauno apvienību, ku
ras kodolu veido vēl tikko bijusī A l Kāidas pārstāvniecība, A SV  valdība 
neklasificē kā teroristisku organizāciju. Iespējams, to varētu skaidrot ar 
faktu, ka viens no jauntapušās apvienības grupējumiem bija t.s. A lZ enki 
kustība, kas no A SV  saņēma prettanku ieročus.

To, vai atšķelšanās patiešām ir notikusi līdz galam, droši pateikt nevar. 

An Nusra frontes vadība labi saprata, ka atdalīšanās no A l Kāidas nepaliks 
bez sekām — tā veicinās vietējo sīriešu atbalstu, bet izraisīs ārvalstu kau
jinieku aizplūšanu. Lai nu kā, patlaban abas organizācijas izrāda vēlmi 
mainīties, t.i., mainīt savu tēlu.216 Protams, salīdzinot ar Islāma valsts

*  V i s n o t a ļ  i r o n i s k i .  V ē l  n e s e n  N A T O  d a l ī b v a l s t i s  d e v i s  u z  A f g a n i s t ā n u ,  l a i  k a r o t u  

p r e t  A l Kāidu, b e t  t a g a d  t o  a t b a l s t a  v a i  n e t r a u c ē  a t b a l s t ī t .
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pastrādātajām zvērībām, A l Kāidas reliģiskais fanātisms nu jau varētu 
šķist puslīdz pieņemama alternatīva,21 tomēr jāsaprot, ka pārmaiņas ir 
tikai ārējas. Gan A l Kāidai, gan Islāma valstij ir viens un tas pats mēr
ķis — atjaunot Kalifātu, ieviest šariata likumus un izplatīt savu islāma 
interpretāciju. Atšķirība ir tikai tajā, ka A lK āida  ir pacietīgāka.
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REVOLŪCIJAS NOLAUPĪŠANA

Straujie un apdullinošie Islāma valsts panākumi sākās 10 14 . gadā. Taču 
tic izrietēja no vairākiem notikumiem, pasākumiem un stratēģiskiem lē

mumiem vēl ю н .  un 1013. gadā. Lai gan plašsaziņas līdzekļos izskatījās, 
ka Islāma valsts panākumi ir nākuši gluži kā zibens no skaidrām debesīm, 
šāds situācijas atspoguļojums nebija precīzs.

Visupirms jāņem vērā pilsoņu karš Sīrijā.218 Jau kopš nemieru sākuma 
gan rietumvalstis, gan sunnītu monarhijas nepagurstot meklēja veidus, kā 
panākt Asada varas krišanu, taču ātri vien kļuva skaidrs, ka nekur Asads 
nekritīs. Viņam bija pārāk spēcīgi atbalstītāji — Krievija un Irāna, kā arī 
Hizbullāh. Asada opozīcijas spēki spēja pilnībā sagrābt tikai divas lielpil
sētas — Raku un Idlibu, bet Alcpo tiem tā arī neizdevās pilnīgi pakļaut. 
Tomēr rietumvalstis un sunnītu monarhijas spītīgi neatkāpās no savas 
ieceres. Milzīgais atbalsts nemierniekiem, ko sniedza, piemēram, Saūda 
Arābija, Katara, Turcija un ASV, karadarbību ieveda strupceļā. Tādējādi 
Sīrijas pilsoņu karš īstenībā kļuva par vairāku karu sajaukumu: sabiedrība 
pret valsts varu, sunnīti pret alavītiem, sunnīti pret šiītiem, Irāna pret Saū
da Arābiju, Krievija pret rietumvalstīm utt. Kādā atklātības uzplūdā ASV 
viceprezidents Džo Baidens, uzstājoties Hārvarda universitātē, skaidroja 
situāciju: “ [Saūda Arābija, Turcija, Emirāti u.c.ļ bija tik ļoti pārņemti ar 
ideju, ka jāgāž Asada vara un jāīsteno netiešais karš starp sunnītiem un 

šiītiem. Ko viņi darīja? Viņi deva simtiem miljonus dolāru un desmitiem 
tūkstošus tonnu ieroču jebkuram, kas vien karotu ar Asadu. Taču cilvēki,
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kas saņēma atbalstu, bija An Nusra fronte un A l Kāidas ekstrēmisti.”219 
Asada drošības iestāžu un armijas panākumi cīņā pret nemierniekiem 
bija diezgan pieticīgi. Kaut cik nopietni izkustināt fronti nespēja arī opo
zīcija. Šī nerimstošā stīvēšanās bija lieliska augsne, kurā varēja uzplaukt 
hlām a valsts. Kad karadarbībā zo u . gada sākumā iesaistījās A n Nusra 
fo n le , Asada situācija vēl vairāk sarežģījās. Nemiernieki ieņēma vairākas 
nozīmīgas teritorijas un pilsētas.

Alepo — Sīrijas lielākajā pilsētā — pirmās nopietnās sadursmes, t.i., 
vairāk nekā tikai protestētāju dusmu izvirdumi, izcēlās 1012.. gada 19. jū
lijā. Uzbrukumu sāka nemiernieki, kuru rindās bija gan t.s. Brīvās sīriešu 
armijas, gan dažādu islāmistu grupējumu kaujinieki. Kopš tā laika ne
rimtīgās kaujās Alepo tika pārvērsta gruvešu kaudzēs, līdz, visbeidzot, 
2.016. gada 13. decembrī Asada Sīrijas armija paziņoja, ka pēc vairāk nekā 
četrus gadus ilgām cīņām “Asada Staļingradā” tā ir sakāvusi nemierniekus 

un atguvusi kontroli pār pilsētu.220
Savukārt Raka palika mudžāhidu rokās līdz pat 1017. gada bei

gām. Viens no pirmajiem nozīmīgajiem nemiernieku panākumiem Ra- 
kas administratīvajā apgabalā bija Tabkas jeb Eifratas H ES ieņemšana
1013. gada 11. februārī. Tas bija svarīgs notikums, jo Tabkas H ES ir viens 
no galvenajiem elektroenerģijas avotiem Sīrijā. Diezgan drīz — marta 
sākumā — nemiernieki, to skaitā gan Brīvā sīriešu armija, gan An N us
ra fronte, iekaroja ari apgabala galvaspilsētu Raku. Šī pilsēta jau pirmīt 
bija kļuvusi par visu Asada opozīcijas dalībnieku satikšanās punktu. Tajā 
drūzmējās ļaudis un kaujinieki ar visdažādākajiem uzskatiem, bet vienu 
virsmērķi — gāzt Asada varu.* Taču viss ātri vien mainījās. Gan Rakā, gan 
citos Ziemeļsīrijas apvidos parādījās misionāru skoliņas, kas patiesībā bija 

Islāma valsts izlūkdienesta piesegs, kā arī dažādi ļaudis, kuri uzstāja, ka 
jāizkar melnie islāmistu karogi utt.; maijā sākās ietekmīgu un bīstamu

* To viņi paspēja izdarīt vismaz simboliski, proti, drīz pēc tam, kad bija ieguvuši 
kontroli pār pilsētu, nemiernieki nogāza Asada tēva — Hāfiza al Asada piemi
nekli.
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cilvēku nolaupīšana, uzbrukumi konkurējošiem opozīcijas grupējumiem 
u.tml. Visbeidzot, tā paša gada nogalē varu Rakā savās rokās faktiski bija 
pārņēmusi lslāma valsts. Vēlāk, 10 14 . gada vidū, Raku pasludināja par 
Islāma valsts galvaspilsētu. Tas izraisīja nevaldāmu jaunu karotāju pie
plūdumu no ārzemēm: “Tā bija kā Ņujorka! Otra Ņujorka! Cilvēki no 
Austrālijas, Beļģijas, Vācijas, Francijas! Globāls vilnis!”221

Rakas apgabala atkarošana sākās 2016. gada nogalē, bet militārās kam
paņas pēdējā fāze — uzbrukums Rakai — 2017. gada 6. jūnijā. Ofensīva 
turpinājās vairāk nekā četrus mēnešus, un pēc ilgām, nežēlīgām kaujām 
Sīrijas Demokrātiskajiem spēkiem (Sīrijas kurdu kaujinieku organizācija, 
kurā iesaistījušies ari arābi un neliels skaits eiropiešu222) ar ievērojamu 
ASV atbalstu bruņojuma piegāžu un bombardēšanas veidā izdevās Islāma 
valsts kaujiniekus iedzīt stūrī. Tad Sīrijas Demokrātisko spēku un Rietumu 
pārstāvji noslēdza ar lslāma valsti darījumu, kas ļāva tās kaujiniekiem 
kopā ar ģimenēm evakuēties no pilsētas. Trīs dienas un naktis šim dar
bam īpaši noalgotu autobusu un smago kravas mašīnu kolonnas kopā ar 
Islāma valsts autoparku no Rakas izveda vairākus simtus kaujinieku, viņu 
ģimenes un ieroču kalnus, kopskaitā aptuveni 4000 cilvēku.223 Kaujas 
beidzās 2017. gada 17. oktobrī.

Nemiernieki ieņēma arī teritorijas Sīrijas Ziemeļos pie Turcijas robe
žas, piemēram, Bābu, Manbidžu, mazo, bet simboliski nozīmīgo ciematu 
Dābiku, Džarābulusu u.c. Arī šīs teritorijas vēlāk savā varā pārņēma Islā- 
ma valsts. Tam bija tālejošas sekas, proti, Turcijas robežsardzes rīcība jeb, 
precīzāk sakot, tās trūkums ļāva milzīgam ārvalstu mudžāhidu skaitam 
nokļūt Sīrijā un pievienoties kādam no nemiernieku grupējumiem, vis

biežāk Islāma valstij. Uz Turcijas un Sīrijas robežas izveidojās plašs un 
diezgan viegli pārvarams ceļu tīkls, ko iesauca par “džihādistu lielceļu”. 
Patlaban Islāma valsts šīs teritorijas vairs nekontrolē.

Islāma valsts rokās nonāca arī Sīrijas lielākie naftas lauki, proti, te
ritorijas valsts vidienē — Deir ez Zoras apgabals. Tur atrodas ne tikai 

naftas iegulas, bet arī naftas pārstrādes rūpnīcas. Šo teritoriju sagrābšana
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bija gan smags trieciens Asada valdībai, gan milzīgs ieguvums jaunajiem 
saimniekiem — vienubrīd An Nusra frontei, bet vēlāk Islāma valstij. To 
kontrole sniedza iespēju tikt pie milzu bagātības. Izmantojot “džihādistu 
lielceļu” un Turcijas robežas nosacīto atvērtību’ , līdz 201$. gada beigām 
Islāma valsts varēja gandrīz netraucēti tirgot naftu melnajā tirgū, kas tai 
ienesa aptuveni 1,5 miljonus ASV dolāru dienā!224

Šīs un citas teritorijas iekaroja dažādi nemiernieku grupējumi, ku
rus vienoja pretestība Asada varai. Lai gan starp nosacīti mērenajiem un 
acīmredzami ncmčrcnajiern spēkiem dažkārt izvērtās sadursmes, tie spēja 
saglabāt savu vietu. Iepriekš pieminētajā runā Džo Baidens komentēja: 

“Mēs, amerikāņi, iedomājamies, ka ikvienā valsti, kur notiek pārmaiņas, 

aiz kāda akmens ir paslēpies Tomass Džefersons un aiz smilšu kāpas — 
Džeimss Medisons. Lietas būtība bija spējā identificēt mērenos spēkus 
Sīrijā. Taču mēreno spēku nebija, jo tos veidoja nevis kareivji, bet gan 
veikaliņu īpašnieki [u.c. neprofesionāli].”2"5 Mērenie nemiernieki — “iz

cili mūziķi, arhitekti, zinātnieki un biznesa līderi”226 — nespēja pretoties 
profesionālu un kaujās rūdītu mudžāhidu spiedienam. Pat ja kādreiz mē

renā revolūcija eksistēja, tā pamazām izgaroja kara tveicē. Spēku samēru 
mainīja no Irākas ienākusi Islāma valsts. Kopš konflikta ar An Nusrafron
ti tā bija piesaistījusi sev jaunus karotājus no ārvalstīm un sakoncentrējusi 
spēkus, lai tieši iesaistītos notikumos Sīrijā. Islāma valsts pamazām, soli 
pa solim izspieda visas citas nemiernieku organizācijas. Vienīgā teritorija 
un pilsēta, kur An Nusrafronte saglabāja savu vadošo pozīciju, bija Alepo. 
Savukārt gan Turcijas un Irākas pierobežas, gan Rakas, Dcir ez Zoras 
u.c. apgabali 2013. gada beigās faktiski jau bija nokļuvuši Islāma valsts 
kontrolē.

* WikiLeaks 1016. gada decembrī darīja pieejamas Turcijas enerģētikas ministra, 
Erdogana znota Berata Albairaka e-vēstules, kas no jauna uzjundīja apsūdzī
bas, ka Turcija visaugstākajā valdības līmenī veicināja šo rūpalu. Skat.: McKer- 
nan, Bethan. “Email cache proves Turkish oil minister’s links to Isis oil trade, 
WikiLeaks claims." The Independent; WikiLeaks. “Berat’s Box.” WikiLeaks.
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Laupījums Sīrijā bija ražens. Islāma valstij izdevās nolaupīt ne tikai 
revolūcijas jūsmu, bet arī ievērojamus ieroču krājumus no Asada Sīrijas 
bruņoto spēku noliktavām, kā arī no dažādiem Asada opozīcijas grupē
jumiem, kurus pirms tam aktīvi atbalstīja un apgādāja gan rietumvalstis, 
gan Persijas līča monarhijas. Turklāt Sīrijas kampaņa bija nodrošinājusi 
to, ka turpmāk Asads būs aizņemts ar nepatikšanām savā zemē un nespēs 
ietekmēt notikumus Irākā.

Kopsavelkot — Sīrijā izveidojās ļoti labvēlīga situācija Islāma valsts 
tālākai ekspansijai:

i ) “džihādistu lielceļš” nodrošināja jaunu rekrūšu pieplūdumu un
i)  milzīgus finansiālus ienākumus;

3) kontrole pār plašām teritorijām Sīrijā vairoja mudžāhidu pašapziņu 
un apņēmību, kā arī organizācijas slavu;

4) slava veicināja jaunu vietējo rekrūšu pieplūdumu;
5) nemieri iegrožoja Asada Sīrijas arābu armijas spējas kaut ko ietekmēt;
6) Islāma valstij izdevās nolaupīt milzīgus ieroču krājumus no Sīrijas 

armijas noliktavām;
7) Islāma valsts iekaroja vairākas pilsētas, piemēram, Raku, kurā nostip

rinājās un varēja īstenot savu politiskās, sociālās un tiesiskās dzīves 
redzējumu.

ISLĀMISTU TRIUMFS MOSULĀ

Islāma valsts Irākā jeb AlKāida Irākā 10 11. gada 11. jūlijā uzsāka operāciju 
“Mūru sagraušana”. Šā pasākuma mērķis bija no Irākas cietumiem atbrīvot 
mudžāhidus, veterānus, kā ari veicināt naidīgumu starp šiītiem un sunnī- 
tiem. Šo operāciju ir aprakstījusi pretterorisma pētniece Džesika Lūisa.22 

Tā ilga gadu un divas dienas, un tās laikā Islāma valsts Irākā sarīkoja 14  
uzbrukumus un astoņas izlaušanās no cietuma. Pirmais uzbrukums no
tika jau divas dienas pēc paziņojuma par operācijas sākumu. Trīsdesmit
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spridzinātāju-pašnāvnieku automašīnas veica uzbrukumus dažādās vietās 
visā Irākā. Operācija noslēdzās 2013. gada zi. jūlijā, kad Islāma valsts Irākā 
uzbruka Abū Graibas cietumam. Uzbrukums bija sekmīgs, un no cietu
ma izdevās atbrīvot aptuveni 500 ieslodzīto, arī daudz mudžāhidu. Taču 
vēl svarīgāk, iespējams, bija tas, ka šīs operācijas laikā Islāma valsts Irākā 
parādīja, ka spēj īstenot lielus, koordinētus un neapturamus uzbrukumus 
Irākas drošības iestādēm.

Tūliņ pēc “Mūru sagraušanas” beigām Islāma valsts Irākā sāka jaunu 
operāciju — “Kareivju raža”. Tai bija citi mērķi: pirmkārt, uzbrukt Irākas 
drošības struktūrām un to pārstāvjiem un, otrkārt, atjaunot teritoriālu 
kontroli vairākos Irākas reģionos. Arī šī operācija bija visnotaļ sekmīga.228 
Soli pa solim, kamēr Sīrija arvien dziļāk ieslīga karā, mudžāhidi Irākā 
atjaunoja un nostiprināja savas pozīcijas, lai pavisam drīz sāktu paplaši

nāšanos.
Irākas premjerministra Mālikī diskriminējošās politikas dēļ valstī 

jau 2012. gadā bija sākušies masveida protesti Fallūdžā, Ramādī, Tikritā, 
Bagdādē u.c. pilsētās. Par protestu centrālo vietu kļuva Ramādī. Savu
kārt Mālikī atbilde bija protestu apspiešana, kas visnežēlīgāk izpaudās 
2013. gada decembrī — Irākas valdības drošības spēki Ramādī vardarbīgi 
izgaiņāja protestētājus, turklāt vairāki gāja bojā. No tā brīža pilsētā pie
auga gan nemieru jauda, gan apmērs. Rezultātā daudzi protestētāji ķērās 
pie ieročiem un pievienojās nozīmīgākajam Mālikī valdības opozīcijas 
spēkam — Islāma valstij Irākā. Līdzīga situācija izvērsās arī Fallūdžā.

Taču viena kauja ir izceļama īpaši: 2014. gada 6. jūnijā IV IL  sāka 

iebrukumu Irākas otrajā lielākajā pilsētā — Mosulā. Pirms tam, lai no
vērstu uzmanību un izraisītu apjukumu, IV IL  veica dažus uzbrukumus 
citviet. Līdz ar to pēc pirmajām sadursmēm Mosulā Irākas bruņotie spēki 
nenovērtēja situācijas bīstamību. 6. jūnija naktī pilsētā nogranda vairāki 
pašnāvnieku sarīkoti sprādzieni un tai strauji tuvojās IV IL  kaujinieku 
konvojs. Tobrīd varēja šķist, ka tā ir tikai māņ kustība un terorisms, jo 
saskaņā ar oficiālajiem datiem Mosulu aizsargāja bruņoto spēku un po-
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licijas garnizons, ko veidoja aptuveni 6o ooo vīru (citos avotos minēti 
no divdesmit līdz trīsdesmit tūkstošiem, taču tas nemaina stāsta būtību). 
Irākas armijas virspavēlniecība nejutās diez ko traucēta un uz uzbrukumu 
nereaģēja. Savukārt kurdu Pešmerga palīdzības piedāvājums tika norai
dīts, jo to interpretēja kā bezkaunīgu mēģinājumu sagrābt teritoriju. Šī 
pašpārliecinātība bija veltīga, jo drīz vien atklājās, ka uzbrukums ir daudz 
nopietnāks nekā sākumā izskatījās.

Tomēr nedrīkst nenovērtēt kādu citu aspektu. Proti, kamēr IVIL tu
vojās pilsētai no ārpuses, Mosulā uzdarbojās ne tikai tuvējie nemiernie
ki (IVIL sadarbojās ar kurdu sunnītu organizāciju Ansār a l islām, Baas 
lojālistiem Nakšbandiju armiju un M udiābidu armiju), bet arī vietējie 
civiliedzīvotāji. Proti, drīz tapa skaidrs, ka pilsētā notiek ne vien militārs 
iebrukums, bet arī iedzīvotāju sacelšanās.* Jau trešajā cīniņu dienā —
9. jūnijā — Mosulā izvietoto bruņoto spēku komandieri saprata, ka kauja 
ir zaudēta, un aizbēga uz Erbīlu Kurdistānas autonomajā reģionā. Patriks 
Kokbērns, aprakstot Mosulas krišanu, atsaucas uz kāda Irākas armijas 
kareivja Abbāsa Saddāma stāstu. Saddāms 10. jūnija rītā saņēma pavēli 
pārtraukt cīņu un atdot ieročus nemierniekiem, noģērbt uniformu un 
steigšus pamest pilsētu. Kā atminas Saddāms, Mosulas iedzīvotāji Irākas 
armijas kareivjus apmētāja ar akmeņiem un kliedza: “Mēs nevēlamies

* Kopš 1008. gada Nīnives kampaņas un sekmīgajām kaujām Mosulā valdīja divi 
aplami uzskati: 1) ka nu gan terorisms ir izskausts, kārtība ieviesta un Mosulā — 
teroristu bastions — pilnvērtīgi pakļauta Irākas varai un 1) ka vietējā sabiedrība 
tā vien kāro mesties Bagdādes apkampienos. Abi pieņēmumi bija maldīgi. Lai 
gan Islāma valsts bākā patiešām bija novājināta kā militāra, tomēr tā turpināja 
pastāvēt kā mafioza organizācija, kas lielā mērā (zagšus) kontrolēja Mosulu. To 
nespēja izšķirīgi sakaut nedz Anbāras atmoda, nedz ASV papildspēki. Turklāt 
Irākas valdība nebija vēlējusies vai spējusi integrēt sunnītu kopienu, un tās bru
ņotie spēki pieļāva katastrofālas kļūdas. Mosulas krišana Islāma valsts rokās bija 
nevis tikai neveiksmīga notikumu sakritība, bet gan, kā raksta Ahmeds Salahs 
Hašims, “vēl viens Irākas valsts veidošanas strukturālas neizdošanās piemērs”. 
Skat.: Hashim, Ahmed S. “The Caliphate at War: Ideology, War Fighting and 
State-Formation.” — p. 44.
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jūs redzēt savā pilsētā! Jūs esat Mālikī dēli! .. Jūs esat Safavīdi! Jūs esat 
Irānas armija!”229 Starp civiliedzīvotājiem bijuši ari IVIL kaujinieki, kas 
piedraudējuši: “Nolieciet ieročus un vācieties, vai ari mēs jūs nogalinā
sim!” Irākas bruņotie spēki pilsētu nudien pameta, un io. jūnijā Islārna 
valsts Irākā un Levantē bija sekmīgi iekarojusi Mosulu.

Notikušais izraisīja sašutumu un teju vai šoku gan Irākā, gan citur 
pasaulē. Tas bija katastrofāls trieciens Irākas armijai un jau tā pieticīgajai 
Irākas valdības reputācijai. Radās jautājumi, kā gan salīdzinoši niecīgs 
kaujinieku skaits spēja četru dienu laikā sagraut pārspēku ar attiecību 
viens pret četrdesmit? Šķita, ka Irākas armija ir izgaisusi kā ūdens tuksne
ša smiltīs. Viens no iemesliem bija būtisks vietējo iedzīvotāju atbalsts. 
Taču cits iemesls bija Irākas armijas katastrofālais stāvoklis. Lai gan A SV 
bija ieguldījusi milzīgus finanšu līdzekļus — vismaz 2.0 miljardus ASV 
dolāru210 — Irākas armijas atjaunošanā, tās kaujas spējas bija tuvu nullei.

Kokbērns, atsaucoties uz avotiem Irākas armijā un valdībā, paskaid
ro, ka izgāšanās cēlonis bija galēja korupcija.231 Saskaņā ar dažādiem 
pretrunīgiem datiem Mosulas aizstāvībā piedalījās no aptuveni trīs
desmit līdz sešdesmit tūkstošiem kareivju. Taču problēma bija tāda, ka 
aptuveni divas trešdaļas tur atradās tikai “uz papīra”. Proti, apmēram 

trešā Irākas armijas kareivju daļa ir “spoki”212 — fiktīvi ieraksti uzskaites 
žurnālos, par kuriem tiek maksāta nauda, ko savāc virsnieki. Otro treš
daļu veido “pusspoki”, t.i., reāli cilvēki, kas nekad mūžā nav spēruši kāju 

kazarmu tuvumā un neplāno to darīt arī turpmāk. Viņi piedalās naudas 
izkrāpšanas shēmā, padalās ar virsniekiem, bet pie ieročiem ķerties ne
grasās. Tikai apmēram trešdaļa ir reāli cilvēki reālās kazarmās ar reāliem 
ieročiem. Taču arī šie ļautiņi nav īpaši naski uz kaušanos. Kā Kokbērnam 
paskaidrojis kāds Irākas politiķis: “ Irākas armijas kareivji nav kareiv
ji. Viņi ir investori!” Proti, ja reiz esi samaksājis, piemēram, aptuveni 
zoo ooo A SV  dolāru lielu kukuli par pulkveža amatu, tad, saprotams, 
gribas šo naudu atpelnīt. Līdz ar to karošana pret asinskārajiem, nežē
līgajiem IV IL  kaujiniekiem, kuri turklāt nebaidās mirt, drīzāk ir пера-
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tīkams traucēklis, kas novērš uzmanību no investīcijas atgūšanas. Divas 
no tipiskākajām naudas ieguves shēmām ir šādas. Kareivji tiek norīkoti 
uz ceļiem izveidot kontrolpunktus, lai tvarstītu teroristus. Taču galve
nokārt tiek tvarstīti, piemēram, tālbraucēji, kravu pārvadātāji, kuriem ir 
jāmaksā par caurlaidi. Cits peļņas veids ir rafinētāks. Jau kopš pagājušā 
gadsimta deviņdesmitajiem gadiem A SV  militārajā industrijā valdīja 
uzskats, ka armijas apgāde ir jānodrošina kā privāto uzņēmēju sniegts 
ārpakalpojums. Proti, agrāk kartupeļus mizoja kareivji, taču turpmāk 
to darītu privātfirmu darbinieki, kuri, protams, saņemtu samaksu. Šo 
principu A SV  uzspieda arī Irākas armijai. Nav brīnums, ka attapīgie irā
kieši uzreiz saskatīja lielisku piepelnīšanās veidu. Proti, tika radīti fiktīvi 
kareivji, kurus vajadzētu apgādāt. Šie kareivji neeksistēja, un neeksistēja 
arīdzan viņu apgāde. Eksistēja vienīgi A SV nodokļu maksātāju nauda, 
kas šo krāpšanas shēmu finansēja. Šī situācija ir vēl viens iemesls, kāpēc 
Irākas valdība patlaban ir spiesta paļauties uz šiītu paramilitārajicm gru
pējumiem un Irānas atbalstu.

Aizsteidzoties priekšā notikumiem: pēc vairāk nekā divarpus gadiem 
Irākas valsts bruņotie spēki kopā ar kurdu Pešmerga, Irānas un Irākas 
paramilitārajām zemessardzes vienībām un ievērojamu A SV  atbalstu 

uzsāka Mosulas atbrīvošanas kampaņu, kas ilga gandrīz deviņus mēne
šus — no 2016. gada 16. oktobra līdz 2017. gada 10. jūlijam, kad vairāk 
nekā 100 000 kareivju lielā koalīcija beidzot varēja pasludināt uzvaru. 

Nelielas sadursmes gandrīz nopostītajā pilsētā turpinājās arī vēlāk.

KALIFĀTA DIBINĀŠANA

Kopš Mosulas iekarošanas IVIL bija kļuvusi par neapšaubāmu spēku Tu
vajos Austrumos. Irākas otras lielākās pilsētas ieņemšana un apkaunojošā 
Irākas armijas sakāve lika pārskatīt visus pieņēmumus par IVIL ambīci
jām un spējām. Pat vairāk, IVIL faktiski pārzīmēja Tuvo Austrumu po-
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lirisko karti, kas nebija mainījusies kopš Pirmā pasaules kara noslēguma 
un Saiksa-Piko pakta — Irākas un Sīrijas robeža vairs neeksistēja. IVIL 
bija izdevies izdarīt to, ko nespēja neviena cita islāmistu organizācija; 
paveikt to, par ko savos kvēlākajos sapņos domāja Bin Lādiņš. Atlika spert 
tikai vienu soli, lai teritoriālās ekspansijas faktu izkrāšņotu ar ārkārtīgi 
nozīmīgu simbolisko žestu. To 19. jūnijā paveica IV IL  runasvīrs Adnānī; 
viņš kaismīgā, jūsmas pilnā runā paziņoja:

“Pēc ilga miega nevērības tumsā paaudzēm, kuras grima apkauno
juma okeānā un zīda pazemojuma pienu, paaudzēm, ko apspieda 
ļaunākie no visiem cilvēkiem — tām laiks mosties. .. Džihāda 
saule ir uzaususi.* Prieka vēsts par labajiem laikiem spoži mirdz. 
Triumfs vīd pie debess malas. Uzvaras zīmes ir parādījušās. [..] 

Atlikusi tikai viena lieta, ko umma ir grēcīgi aizmirsusi. Tas 
ir kopīgs pienākums. Umma nav baudījusi godu, kopš to pazau
dēja. Tas ir sapnis, kas mīt katra ticīgā musulmaņa dvēseles dzī
lēs, alkas, kas trīs ikviena mudžāhida sirdī. Tas ir kalifāts. Tas ir 
kalifāts — laikmeta aizmirstais pienākums. [..] Līdz ar kalifāta

* Bieži mudžāhidu, islāmistu sarakstē, paziņojumos un sarunās par praktiskiem, 
nežēlīgiem un vardarbības piestrāvotiem tematiem, tostarp par politiku un 
militāro stratēģiju, izskan poētisks un daiļrunīgs izteiksmes stils. Dažkārt tas 
pat ir dzejisks. Žurnālā The New Yorker Robins Krcsvcls un Bernards Heikels 
raksta, ka dzeja ir ārkārtīgi nozīmīga ne tikai arābu, bet arī džihādistu kultūrā. 
Piemēram, Apvienotajos Arābu F.mirātos tika veidots televīzijas raidījums, kurā 
savus pantus lasīja dzejnieki amatieri. Uzvarētājs saņēma balvu gandrīz viena 
miljona euro apmērā. Viens no Bin Lādiņa popularitātes cēloņiem esot viņa 
visnotaļ atzīstamās dzejnieka spējas, kuras arī viņš pats augstu vērtējis. Kādā 
no vēstulēm, kur apspriesta 11. septembra terorakta sagatavošana, nākamajā tei
kumā Bin Lādiņš lūdz pagādāt kādu labu darbu par pantmēru. “Džihādisma 
kultūra ir romantiska. Tā sola piedzīvojumus un stāsta, ka viduslaiku varonī
bas un bruņniecības kodeksi vēl aizvien ir aktuāli,” raksta Kresvels un Heikels. 
(Creswell, Robyn, and Bernard Haykel. “ Why Jihadists Write Poetry.” The New 
Yorker.)
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pastāvēšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi Islāma valsts šūra 
[padome] izpētīja šo lietu... Tā kā Islāma valsts sūra nekonstatēja 
tiesiskus šķēršļus vai kavēkļus, kas varētu atturēt vai kavēt kalifāta 
dibināšanu, tad Islāma valsts, tās ietekmīgāko līderu un sūras per
sonā, nolēma, ka paziņo par islāmiska kalifāta dibināšanu. Islāma 
valsts paziņo par visu musulmaņu kalifa iecelšanu un dod uzti
cības zvērestu šeiham, mudžāhidam, skolotājam, kas praktizē to, 
kam tic, dievlūdzējam, līderim, cīnītājam, atdzīvinātājam, pra
vieša ģimenes pēctecim, Allāha vergam, Ibrāhīmam bin Avādam 
bin Ibrāhīmam bin Alī bin Muhammadam Al Badri, al Hāšimī, 
al Kurcišī, as Sāmurrāī, al Bagdādī [īsi sakot, Abū Bakram al Bag- 
dādī jeb kalifam Ibrāhīmam]. Viņš uzticības zvērestu ir pieņēmis. 
Tātad viņš ir imāms un kalifs ikvienam musulmanim jebkur.”233 

Adnānīvēl piebilst: “Tātad turpmāk jebkāda veida saziņā un 
paziņojumos no Islāma valsts nosaukuma jāatmet daļa “Irākā un 
Šāmā [jeb Levantē]”, un kopš kalifāta dibināšanas brīža tā oficiā
lais nosaukums būs Islāma valsts ”234

Kopš pēdējā kalifāta — Osmaņu impērijas — likvidēšanas bija pa
gājuši vairāk nekā 90 gadi. Visu šo laiku nekur pasaulē nepastāvēja or
ganizācija, kas atļautos sevi dēvēt par kalifātu. Protams, islāma pasaulē 
bija lielas sekulāras nacionālas valstis kā Turcija, Ēģipte, Lībija u.c., kā arī 
Afganistānā tālibi izveidoja Afganistānas emirātu. Notikušais pamatīgi 

saviļņoja visus — gan rietumvalstu valdības un sabiedrību, gan mudžāhi- 
dus un islāmistus. Tiesa, katru citu iemeslu dēļ. Protams, neviena valsts 
neatzina kalifāta dibināšanu. Saskaņā ar starptautiskajām normām gan 
Irāka, gan Sīrija turpināja eksistēt kā nedalāmas teritoriālas vienības, un 
teroristu organizācijas paziņojumi nevarēja to mainīt. Kalifāta dibinā
šanu komentēja neskaitāmi eksperti, garīgie līderi, ulemi, universitāšu 
profesori un daudzi citi. Vispārējais viedoklis bija tāds, ka paziņojums par 

kalifāta dibināšanu ir bezjēdzīgs, tam nav politiskā, militārā, garīgā, t.i.,
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jebkāda pamata. Proti, deiure kalifāts netika atzīts. Tomēr jāņem vērā, ka 
ir cilvēki, kas uz šo paziņojumu raudzījās citādi. Ne Rietumu, ne islāma 
pasaules miermīlīgās daļas garīgo autoritāšu viedoklim nav necik lielas 
nozīmes karojošo mudžāhidu un islāmistu aprindās. No viņu skatupun
kta kalifāta pasludināšana bija satricinošs un dižens notikums un kalifāts 
pastāvēja defacto. “Jums teiks, ka bez ummas atbalsta kalifāta dibināšana 
nav likumīga,” brīdina AdnānI. Atbildiet: “Umma nespēja vienoties par 
kaut vienu lietu. Mēs apvienojam tos, kas vēlas vienotību.”235

Tomēr, ja distancējas no politiskiem un morāliem apsvērumiem, jā
atzīst, ka gluži bez pamata tas viss nebija. Islāma vēstures pētnieks Hjū 
Kcncdijs, komentējot Islāma valsts ambīcijas, atgādina, ka islāma vēsturē 
ir bijušas daudz un dažādas tradīcijas, kas nosaka tiesības uz kalifa titulu, 
taču “nepastāv vispārpieņemts tiesisks priekšstats par to, kas ir kalifāta 
likumības nosacījumi.” Šī atziņa viņam ļauj izdarīt secinājumu: “Ņemot 
vērā šo tradīciju dažādību, Bagdādl pretenzijas ipso facto nav nelikumī

gas — pastāv vesela plejāde ar precedentiem.”236 Proti, tā kā nekur nav 
skaidri definēti tiesiskie nosacījumi un visas diskusijas faktiski ir atbal
stītāju un noliedzēju patvaļīgu interpretāciju sacensības, tad vienlaikus 
arī nav neviena, kas varētu “kā akmeni kalts” pateikt, ka Islāma valsts 
pasludināšana par Kalifātu pavisam noteikti ir pretlikumīga. Gluži vien
kārši nekur mūsdienu pasaulē neeksistē likumi, kas regulētu kalifāta di

bināšanu, līdz ar to šādu notikumu nevar vērtēt no likuma perspektīvas, 
bet tam var piemeklēt apstiprinošus vēsturiskus precedentus (kuri turklāt 
runā par labu Islāma valsts aizstāvjiem). Kenedijs norāda, ka Abū Bakra 

al Bagdādl pretendēšana uz kalifa titulu tiek pamatota ar diviem apsvē
rumiem. Visupirms, viņa ģenētiskā izcelsme ir saistāma ar kuraišu cilti, 
kas pats par sevi nav nekas neticams. Otrs, Bagdādl postulē ideju, ka 
tieši viņš un viņa valsts ir tā, kas aizstāv īstos musulmaņus, bet visi tie, kas 
neatzīst šo kalifātu, nemaz nav īsti musulmaņi, tātad viņu viedoklis nav 
relcvants.23' Šajā argumentā izpaužas tipiska argumentācijas kļūda, tomēr 
šī nostāja ir efektīva. Tā konsolidē atbalstītājus un norobežo pretiniekus.
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Kalifāta dibināšana ir simboliski ārkārtīgi nozīmīgs solis. Tas izvirzīja 
reliģiskas un tiesiskas ambīcijas uz visas pasaules musulmaņu reliģiskās, 
politiskās un militārās dzīves pārvaldību, proti, pilnīgu un visaptverošu 
pārvaldi, kas attiecas uz ikvienu musulmani, kurš mīt uz zemes virsas. 
Tādējādi Islārna valsts Irākā un Levantē, pārtopot par vienkārši Islāma 
valsti jeb Kalifātu, pasludināja, ka turpmāk uzskatīs sevi par starptautiski 
nozīmīgu spēlētāju. Protams, tas nebūt nenozīmē, ka starptautiskā sa
biedrība šīs ambīcijas uztvertu kaut nedaudz nopietni, tomēr tas parāda 
organizācijas vērienu, mērķus un stratēģiju. Tādējādi visupirms tika radī

ta situācija, kas daudzu mudžāhidu acīs vairoja Islāma valsts autoritāti un 
apšaubīja A l Kāidas nozīmi.* Taču kopš par Kalifāta kalifu tika pasludi
nāts Abū Bakrs al Bagdādī — ticīgo pavēlnieks, ’am iru-l-m u’m inīn  kalifs 
Ibrāhīms — izmainījās arī varas attiecības starp dažādām mudžāhidu or
ganizācijām: “Līdz ar Kalifāta dibināšanu ikviena musulmaņa pienākums 
ir dot uzticības zvērestu kalifam Ibrāhīmam un viņu atbalstīt. Līdz ar Ka
lifāta tiesiskās autoritātes paplašināšanos un tā bruņoto spēku ierašanos 
attiecīgajās teritorijās, visu emirātu, grupējumu, valstu un organizāciju 
tiesiskais statuss tiek anulēts.”238 Tātad visi vecie līgumi tiek atcelti, un 
to vietā stājas spēkā tieša pakļautība Islāma valstij. Tas nozīmē, ka Islāma 
valsts skatījumā pārstāj eksistēt arī A lK āida  u.c. mudžāhidu grupējumi. 
Taču, protams, ar vārdiem vien kādu pakļaut nav iespējams.

* Par to, ka A l Kāida nudien bija vāja, vēsta kāds notikums drīz. pēc Kalifāta 
pasludināšanas. A lK āida  izplatīja paziņojumu, kurā pavēstīja par jaunas filiāles 
atvēršanu Indijā. Taču paziņojumā bija kāda nianse: atgādinājums, ka viens 
kalifs jau ir — Tālibān vadonis mulla Mohammads Omars Afganistānā — un 
tieši viņam pienāktos uzticības zvēresti. Tomēr vēlāk izrādījās, ka situācija bija 
pilnīgi aplama. 1015. gada 19. jūlijā nāca klajā ziņas par to, kas noticis 2.013. gada 
23. aprīlī. Proti, laikā, kad A l Kāida piedāvāja savu alternatīvu, mulla Omars 
jau bija miris, turklāt necilā nāvē. Tātad A l Kāida mēģināja vervēt atbalstītājus, 
atsaucoties uz mirušu autoritāti. Šīs situācijas izgaismošanās meta uz A lK āidu  
ļoti tumšu ēnu. Var secināt, ka tolaik A l K āidai vairs nebija neviena nopietna 
harismātiska līdera.



A r vārdiem var iedarboties citādi, un Islāma valsts pārstāvji to ļoti 
sekmīgi darīja. Proti, Kalifāta dibināšanai bija ārkārtīgi liels propagandas 
spēks. Žurnālā Dabicļ tūliņ tika citēts Bagdādī aicinājums: “Tātad, ak, 
musulmaņi, steidziet uz savu valsti. Jā, tā ir jūsu valsts! Steidziet, jo Sīrija 
nepieder sīriešiem un Irāka nepieder irākiešiem. Zeme pieder Dievam. 
Šī valsts ir valsts, kas pieder visiem musulmaņiem. Šī zeme pieder visiem 
musulmaņiem. Ak, visi, kas vien spēj veikt hidžru uz Islāma valsti, dariet 

to, jo tas ir obligāti!”239 Bagdādī aicinājums un Islāma valsts acīmredzamo 
panākumu oreols bija spēcīgs pamudinājums, lai uz Sīriju un Irāku no 
visām pasaules malām dotos ļoti liels cilvēku skaits un kļūtu par Kalifāta 
iedzīvotājiem vai kareivjiem, un, viņuprāt, tātad arī piedalītos izšķirošajā 

kaujā par laika galu.
Kalifāta dibināšanu jaunais kalifs apzīmogoja ar vēl kādu simbolisku 

aktu. Abū Bakrs al Bagdādī jeb kalifs Ibrāhīms pēc piecām dienām — 
4. jūlijā — uzstājās ar sprediķi Mosulas Lielajā mošejā.240 Tā bija liela
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uzdrošināšanās un simboliski ļoti ietekmīgs žests. Teroristisku organizā
ciju vadītāji drošības apsvērumu dēļ lielākoties cenšas izvairīties no pub
liskiem pasākumiem. Taču kalifāta pasludināšana prasīja atklātību. Proti, 
kalifātam jābūt tādam, ko kalīfs spēj pārvaldīt. Ja kalifs baidītos iznākt 
publikas priekšā, varētu apšaubīt viņa vadītspēju un līdz ar to paša kali
fāta pastāvēšanas pamatojumu. Sprediķī viņš runāja par reliģijas lietām 
un pieminēja, ka ir jaunais kalīfs.

Terorisma apkarošanas eksperts Sebastians Gorka aicina pievērst uz
manību kalifa vizuālajam tēlam un salīdzināt to ar Bin Lādiņu.241 Gorka 
norāda, ka gandrīz visos AlKāidas videoierakstos tās līderi ir redzami val
kājam militāro apģērbu un ekipējumu. Pat vairāk, Bin Lādiņam mugurā 
ir amerikāņu armijas jaka M-65 un pie sāniem krievu specvienību ierocis 

AKS-74U. Šāda izvēle bija skaidrs vēstījums: es esmu varens karotājs!242 
Savukārt Abū Bakram al Bagdādī nekā tamlīdzīga nav. Viņš ir ģērbies 
melnās ulemu drānās. Tuvumā nav redzami ieroči. Ar savu vizuālo tēlu 

viņš pavēsta: “Es neesmu tikai kaut kāds militārais komandieris. Man 
nekas nav jāpierāda. Kāpēc? Tāpēc, ka mani kaujinieki nupat iekaroja 
Irākas otro lielāko pilsētu.” Turklāt viņa karotāji dzīrās karot vēl un vēl. 
Pavisam drīz Islāma valsts kaujinieki uzsāka divas operācijas, kas vienlai
kus iezīmē gan Islāma valsts snieguma augstāko punktu, gan stagnācijas 
un norieta sākumu.
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JEZĪDU SLAKTIŅŠ

Mosulas iekarošana, kalifāta dibināšana un Irākas armijas Mosulā eki
pējuma nolaupīšana pavēra ceļu turpmākajām operācijām. Islāma valsts 
kaujinieki nudien jutās kā Dieva svētību saņēmuši un acīmredzot ticēja, 
ka viņus nekas neapturēs. Aptuveni mēnesi pēc Mosulas ieņemšanas Islā- 
rna valsts izvērsa t.s. Ziemeļirākas ofensīvu, kuras gaitā uz mirkli būtiski 
paplašināja savu teritoriju, īstenoja masu slepkavības, nopietni apdraudē
ja Irākas Kurdistānas esamību un beidzot izsauca uz sevi apjomīgu A SV 
gaisa spēku uzbrukumu.

Operācija sākās i. augustā. Islāma valsts kaujinieki uzbruka kādam 
kontrolpunktam Zumarā. Pēc sīvām kaujām kurdu Pesmerga atkāpās. Is- 

lāmisti ieņēma pilsētu. Uzbrukumi neapsīka, un 3. augustā Islāma valsts 
iekaroja Sindžāru un turpmākajās dienās sāka masveida represijas pret 
tur dzīvojošajiem jezīdiem — masu slepkavības, izvarošanas, paverdzi

nāšanu. Aptuveni 50 000 jezīdu patvērās tuvējos Sindžāras kalnos, taču 
apdraudējums nezuda.

Islāma valsts kaujinieki bija apņēmības pilni jezīdus iznīdēt. Jāņem 
vērā, ka islāms paredz pielaidīgu attieksmi pret “grāmatas cilvēkiem” — 

kristiešiem un jūdiem. Savukārt visus pārējos, ja nepieciešams, drīkst 
nogalināt vai kā citādi pakļaut. Jezīdu praktizētā reliģija ir seno Mezo- 
potāmijas ticību un kristietības, islāma, jūdaisma, kā arī zoroastrisma 
sajauktuns. Tātad salafītu islāmistu skatījumā jezīdi ir ne tikai bezvērtīgi,
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bet pat īpaši kaitīgi ļaudis, kas pielūdz Ibllsu vai sātanu un kurus tātad 
noteikti vajag iznīdēt.

Patvērums Sindžāras kalnos tomēr neko negarantēja. Islāma valsts 
kaujinieki noslepkavoja aptuveni piecus tūkstošus vīriešu un sagūstīja 
verdzībā apmēram piecus-septiņus tūkstošus sieviešu. Tolaik plašsaziņas 
līdzekļos ziņas par islāmistu ekstrēmo brutalitāti un vardarbību vairs ne
bija retums. Tomēr jezīdu gadījums izcēlās vairāku iemeslu dēļ. Visupirms, 
Islāma valsts īstenoja nevis vienkārši bezmērķīgu slepkavošanu, kādas 
mēdz gadīties kara laikā, bet gan veica sistemātisku noteiktas etniskas 
un reliģiskas kopienas iznīcināšanu, proti, jezīdu genocīdu. Taisnības 
labad jāteic, ka jezīdi nebija vienīgie upuri. Islāma valsts kaujinieki ar 
darbiem apliecināja, ka ir apņēmušies veikt “vēsturiska mēroga etniskās 
tīrīšanas”, turklāt, kā ziņoja organizācija Amnesty International, “Islāma 
valsts sistemātiski vēršas pret kopienām, kas nav arābi vai sunnītu musul

maņi, nogalinot vai nolaupot simtus, iespējams, tūkstošus un piespiežot 
vairāk nekā 830 ooo cilvēku pamest savu zemi.”"4’ Tomēr tas, ka aptuveni 
50 000 cilvēku bija patvērušies kalnos bez pārtikas, pajumtes, ieročiem un 
viņiem draudēja pavisam reālas briesmas tapt noslepkavotiem, pievērsa 

pasaules uzmanību notiekošajam.
Taču, it kā ar masveida slepkavošanu nebūtu gana, Islāma valsts 

kaujinieki īstenoja sistemātisku un savu līderu iedrošinātu seksuālās 
vardarbības un vergturlbas kampaņu. Proti, jezīdu vīriešus lielākoties 
uzreiz nogalināja. Savukārt jezīdu sievietes tika nolaupītas un aizvestas 
prom, kur viņas izvaroja un padarīja par verdzenēm šā vārda vistiešāka
jā nozīmē (tādu likteni piedzīvoja ne tikai jezīdu, bet arī kristiešu u.c. 
minoritāšu sievietes). Tas ir, Islāma valsts ideologi oficiāli paziņoja, ka 
viņu valstī vergturība ir ne tikai legāla un morāli pieņemama, bet pat 
pienākums pret pareizi izprastu islāmu. Līdz ar to nolaupītās sievietes 
tika padarītas par beztiesiskiem priekšmetiem, ko var publiski pirkt un 
pārdot, seksuāli izmantot u.tml.244 Dažkārt labākās vai skaistākās ver
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dzenes tika izprecinātas kareivjiem kā kara trofejas, bet vecākās — ze
māk vērtētās — izliktas tirgū.*

Tomēr Zicmcļirākas ofensīva apdraudēja ne tikai jezīdus. Islāma 
valsts kaujinieki 7. augustā bija nokļuvuši vien aptuveni 30 kilometru at
tālumā no Irākas Kurdistānas galvaspilsētas Erbīlas. Kurdistāna ir auto
noms reģions Irākā, kurā vairums iedzīvotāju ir islāmticīgie etniskie kurdi. 
Lai gan Kurdistānas reģions formāli ir pakļauts Irākas varai Bagdādē, tas 
bauda diezgan lielu neatkarību: kurdu pašpārvaldei ir savs parlaments, 
prezidents, karogs, himna, kā arī policija un militārais formējums Peš- 
merga utt. Kurdi par neatkarību ir karojuši jau sen, taču ar ievērojamu 
A SV  atbalstu kaut ko panāca tikai pēc Līča jeb pirmā Irākas kara. Kopš tā 
brīža Irākas Kurdistāna ir bijusi uzticams A SV  draugs un atbalsta punkts 
nemierīgajā reģionā. Savukārt pēc 2003. gada invāzijas A SV  pateicībā 
par lojalitāti nodrošināja kurdiem vietu Bagdādē un palīdzēja konsolidēt 
autonomiju. Turklāt naftas un gāzes ieguve un tirdzniecība nodrošināja 
ekonomisko pacēlumu un vēl vairāk nostiprināja neatkarību. Kurdistānas 
iedzīvotāji attiecībā pret visapkārt mutuļojošo neprātu dažkārt sevi lepni 
dēvē par “citu Irāku”. Islāma valsts kaujinieku atrašanās nieka 30 kilo
metru attālumā no Kurdistānas galvaspilsētas šo jauko sapni draudēja 
iznīcināt. To nekādā gadījumā nedrīkstēja pieļaut.

A SV  bruņotajiem spēkiem bija jāreaģē ja ne jezīdu, tad sava sabied
rotā dēļ. Pavisam drīz — 7. augustā — A SV  prezidents Baraks Obama 

uzstājās ar paziņojumu, kurā deklarēja, ka, pirmkārt, viņš pilnvaro A SV 
bruņotos spēkus veikt bombardēšanu, lai apturētu Islāma valsts kauji
niekus, kuri “ir pietuvojušies Erbīlai, kurā amerikāņu diplomāti un ci-

Iespēja iegūt seksa verdzenes dažkārt tiek dēvēta par vienu no galvenajiem 
apsvērumiem, kas savās mājās neveiksmīgus jaunekļus vilina doties uz Islāma 
valsti. Lai gan šāds izskaidrojums reizēm varētu atbilst patiesībai, tas drīzāk va
rētu liecināt par pašas Eiropas apsēstību ar seksualitāti, t.i., skatot šo jautājumu, 
eiropieši mēra ar savu mērlenti un neattopas, ka bez seksa var būt arī citi rīcības 
ierosinātāji, piemēram, fanātiska reliģiozitāte u.tml.



206 OTRĀ DAĻA. TAPŠANA

viliedzīvotāji strādā konsulārajā dienestā un amerikāņu militārpersonas 
konsultē Irākas bi'uņotos spēkus.” Prezidents Obama turpināja: “Otrkārt, 
atsaucoties uz Irākas valdības lūgumu, mēs esam sākuši pasākumus, lai 
palīdzētu [Sindžāras] kalnos iesprostotajiem Irākas civiliedzīvotājiem.”245 
Jau nākamajā dienā A SV  bruņotie spēki sāka bombardēt Islāma valsts 
pozīcijas un piegādāja humāno palīdzību jezīdiem. Dažās turpmākajās 
dienās Sīrijas kurdu militārās organizācijas Tautas aizsardzības vienības 
(YPG) un Kurdu Strādnieku partijas (PKK) bruņotie formējumi kopsolī 
ar A SV atbalstu izlauza ceļu uz Sindžāras kalniem, pa kuru ielenktie jc- 
zīdi varēja bēgt un paglābties Sīrijā. Līdz ar to Islāma valsts ofensīva bija 
apslāpēta un arī F.rbīla bija paglābta no apdraudējuma. Islāmisti atkāpās 
arīdzan no nesen iekarotā Mosulas HES* un atgriezās Mosulā.

KOBANI APLENKUMS

Lai gan Ziemcļirākas ofensīva nebija sekmīga, Islāma valsts jūsma vēl 
nebija apsīkusi. Aptuveni mēnesi pēc atkāpšanās no Erbīlas (10 14 . gada 
septembrī) Islāma valsts sāka citu uzbrukumu. Tas bija vērsts pret Sīrijas 
kurdiem ar nolūku ieņemt Kobani kantonu (reģionu) un Kobani pilsētu.

Kobani 101 z. gada vidū savā varā pārņēma Sīrijas kurdu pašpasludi- 
nātā autonomā reģiona bruņotais atzars Tautas aizsardzības vienības, un 
Asada vara pret to neiebilda (vai gluži vienkārši nespēja iebilst). Tomēr

*  T ā l a i k a  n o t i k u m i  i r  r a d ī j u š i  ā r k ā r t ī g i  s a t r a u c o š u s  d r a u d u s  š o d i e n .  M o s u l a s  H E S  

i r  u z c e l t a  u z  i r d e n a s  z e m e s .  L a i  H E S  n e s a b r u k t u ,  z e m  t ā s  p a m a t i e m  n e m i t ī g i  

j ā i e s ū k n ē  c e m e n t s ,  b e t  k a u j u  l a i k ā  t a s  n e t i k a  d a r ī t s .  P a t l a b a n  i r  r a d u š ā s  b a ž a s ,  

k a  M o s u l a s  d a m b i s  v a r  s a b r u k t  j e b k u r ā  m i r k l ī .  J a  t a s  n o t i k s ,  t a d  d a ž u  s t u n d u  

l a i k ā  p l ū d u  v i l n i s  a p t u v e n i  z o  m e t r u  a u g s t u m ā  p ā r š a l k s  M o s u l u  u n  p ā r i s  d i e n u  

l a i k ā  s a s n i e g s  p a t  B a g d ā d i .  P l ū d u  r e z u l t ā t ā  b o j ā g ā j u š o  s k a i t s  v a r ē t u  s a s n i e g t  

p u s o t r u  m i l j o n u .  S k a t . :  E i l k i n s ,  D e x t e r .  “A  B i g g e r  P r o b l e m  T h a n  I S I S ? ”  The 
New Yorker; A n n u n z i a t o ,  A l e s s a n d r o ,  I o a n n i s  A n d r e d a k i s ,  a n d  P a m e l a  P r o b s t .  

Impact o f flood by a possiblefailure ofthe Mosul darn.
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nosacīti mierīgā dzīve beidzās 2.014. gada vidū, kad reģionam pietuvojās 
Islāma valsts kaujinieki. Islāma valsts militārā ofensīva īsteni sākās tilcai 
13. septembrī, kad tās kaujinieki izvērsa plašu uzbrukumu visā apgabalā 
un drīz sagrāba vairākus ciematus.

Pilsētas tuvumā ritēja lēna un nežēlīga cīņa, kurā Islāma valsts spēki 
lēnām tuvojās pilsētai, un, lai gan 17. septembrī A SV  aviācija sāka bom
bardēt Islāma valsts pozīcijas, notikumu gaita pavērsās Kobani aizstāvjiem 
par sliktu. Bailēs no katastrofas gandrīz visi Kobani iedzīvotāji to pameta 
un patvērās Turcijā, kuras robeža ir tieši pie pilsētas. AN O  Bēgļu aģentūra 
гг. septembrī ziņoja, ka bēgļu gaitās devušies jau aptuveni 130 000 cilvē
ku246 un tuvākajā laikā skaits varētu palielināties līdz 400 ooo.24 Lai gan 
Kobani atrodas tieši pie Sīrijas un Turcijas robežas, Turcijas bruņotie spēki 
ne tikai neatbalstīja kurdu centienus aizstāvēties, bet tos pat kavēja.248 Šā
dos apstākļos Kobani krišana šķita nenovēršama. Oktobra sākumā Islāma 
valsts kaujās bija iesaistījusi jau aptuveni 9000 kaujinieku, kā arī smago 

bruņutehniku — tankus, artilēriju, raķešmetējus utt.245 Lai gan pilsētai 
nebija lielas stratēģiskās nozīmes, varētu pat teikt, ka tā bija maznozīmīga, 
tomēr kauja ieguva lielu simbolisko nozīmi, kad par to parādījās neskai
tāmas ziņas plašsaziņas līdzekļos. T ā kā viena no Islāma valsts panākumu 
atslēgām ir propagandas mašinērija, kauja par pilsētu ieguva īpašu statusu.

Islāma valsts kaujinieki 9. oktobrī kontrolēja jau aptuveni trešdaļu 
pilsētas. Nākamajā dienā tie ieņēma kurdu aizstāvības spēku komand

punktu un turpināja virzīties uz pilsētas centru, kā arī sāka apdraudēt 
robežpārejas punktu. Savukārt 13. oktobri jau aptuveni puse pilsētas bija 
viņu rokās. Nākamajās dienās ar ASV gaisa spēku atbalstu kurdiem izde
vās nedaudz atgūties, un 19. oktobrī ASV piegādāja bruņojumu250 (tiesa, 
daļu sagrāba Islāma valsts kaujinieki). Turklāt beidzot Turcijas amatper
sonas pakļāvās starptautiskajam spiedienam un piekrita ļaut kurdu pa

pildspēkiem iekļūt aplenktajā Kobani no Turcijas puses.251 Islāma valsts 
18. oktobrī piektoreiz mēģināja līdz galam sakaut Kobani aizstāvjus, taču 
uzbrukums bija nesekmīgs.
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Nākamajā dienā sākās pavērsiens. No Turcijas puses ieradās papild
spēki un tika piegādāts bruņojums. No tā brīža kaujas gaita pavērsās par 
labu Kobani aizstāvjiem. Lēnām, soli pa solim viņiem izdevās pilsētu 
atkarot. Nākamā gada janvāra vidū Tautas aizsardzības vienības kon
trolēja jau aptuveni astoņdesmit procentus pilsētas, bet z6. janvāri to 
pilnīgi atkaroja.252 Nākamajā dienā to apstiprināja ASV, un pēc trim 
dienām arī Islāma valsts.2”

Kobani aizstāvēšana parādīja vismaz divas lietas: ka kurdi spēj ka
rot254 un ka Islāma valsti var apturēt. Šis notikums bija nozīmīgs visu
pirms simboliski. Kopš Ziemeļirākas ofensīvas un Kobani aplenkuma 
apturēšanas Islāma valsts teritoriālās ekspansijas aktivitātes aprāvās un 
sāka stagnēt, līdz 2016. gadā tā sāka zaudēt savus valdījumus. Protams, 
dažādās frontes vietās sadursmes nemitējās, taču Islāma valsts vairs 
neīstenoja nevienu plaša vēriena uzbrukumu. Viens no iespējamiem 
iemesliem varētu būt tās piedzīvotie pamatīgie dzīvā spēka (aptuveni 
8000 kaujinieku) un smagās bruņutehnikas zaudējumi. Lai īstenotu 
abas kampaņas, Islāma valsts atteicās no savas ierastās taktikas, proti, 
karot tikai tur, kur uzvara ir droša, un atkāpties, kad iespējams zaudē
jums. Gan pie Sindžāras, gan Erbīlas tuvumā, gan arī Kobani aplenkuma 
laikā Islāma valsts sparīgi izmantoja no Sīrijas un Irākas armijas bāzēm 
nolaupītos tankus, artilēriju, bruņutransportierus u.tml. Citkārt Islā- 
ma valsts būtu atkāpusies. Taču šoreiz tā gāja “uz visu banku” un zau
dēja. Taču zaudēja ne tikai savu bruņutehniku, bet ari daļu cīņasspara. 
Acīmredzamie Islāma valsts panākumi kaujās, visticamāk, bija viens no 

būtiskiem pamudinājumiem, kas iedrošināja eiropiešus u.c. doties uz Sī- 
riju, lai piedalītos “uzvarētāju pasākumā”. Taču, ja uzvarētājs sāk zaudēt, 
apburtība un maģija pagaist. Sakāve pie Kobani bija spēcīgs impulss, kas 
daudziem ļāva apjaust, ka, iespējams, Dievs tomēr nav neko garantējis un 
ka brīnumi nenotiek. Acīmredzot Mahdī savu ierašanos grasās pārcelt 
uz vēlāku laiku, un, ja reiz Mahdī kavējas, arī potenciālie kaujinieki var 

pakavēties mājās.
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Līdz ar teritoriālās ekspansijas apsīkumu Islāma valstī iesākās “sta
bilitātes laiki”. Divos nākamajos gados — 2015. un 2016. gadā — frontes 
līnija daudz nepārvietojās. Tas gan nenozīmē, ka pastāvīgi nenotika 
asiņainas sadursmes, tomēr neviena no karā iesaistītajām pusēm neju
tās gana spēcīga, lai dotu izšķirošo triecienu. Tas bija laiks, kad Islāma 
valsts varēja nostiprināties un iesakņoties iekarotajās teritorijās gan Irā
kā, gan Sīrijā. Tomēr ne Islāma valsts tuvajās, ne tālajās kaimiņzemēs 
stabilitāte nevaldīja. Nemieru ieskandēja terorakts Parīzē — AlK āidas 
atzars Jemenā sarīkoja uzbrukumu satīriskā laikraksta Charlie Hebdo 
izdevniecībai. Pēc divām dienām notika ķīlnieku sagrābšana košera vei
kalā Parīzē. Gada beigās tika uzspridzināta Krievijas aviokompānijas 
Metrojet lidmašīna, un vēlāk notika bēdīgi slavenie uzbrukumi Parīzes 
restorānos, pie stadiona un koncertzālē, bet gada vidū — vairāki ļoti 
asiņaini uzbrukumi Tunisijā, Turcijā, Libānā u.c. Tas iezīmēja jauna 

posma sākumu. Islāma valsts, no vienas puses, nostiprinājās kā valstisks 
veidojums ar ievērojamu konvencionālo karaspēku un, no otras, īsteno

ja hibrīdkaru par excellence.

VISPASAULES KALIFĀTS

Kopš Kalifāta pasludināšanas Islāma valsts kaujinieki, panākumu ie
dvesmoti, vērsa skatienu arvien tālāk ārpus Sīrijas un Irākas robežām. 

20x4. gada nogalē tās propagandisti rakstīja: “ Kalifāta karogs pacelsies 
virs Mekas un Mcdīnas, pat ja neticīgie un liekuļi to nicinās. Kalifāta 
karogs pacelsies virs Jeruzalemes un Romas, pat ja ebreji un krustneši to 
nicinās. Svētītā karoga ēna izpletīsies, līdz aptvers visus zemes nostūrus 
austrumos un rietumos, piepildot pasauli ar islāma patiesību un taisnī
gumu, pieliekot punktu apmānam un džahīlijas tirānijai, pat ja Amerika 
un tās koalīcija to nevēlēsies.”255 Viņi patiešām ticēja, ka Islāma valsts 
pavisam reālistisks mērķis ir pasaules iekarošana. Turklāt ar milzu entu-
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ziasmu apliecināja, ka, visticamāk, kara laikā nāksies nogalināt miljoniem 
cilvēku — pagānus, elkdievjus un ikvienu, kas nepakļausies.

Ambīcijas par pasaules kundzību tomēr nepiepildījās. Islāma valsts 
teritoriālās ekspansijas galējās robežas 10 14 . gadā lielā mērā sakrita ar 
reliģiskajām un etniskajām robežām, proti, tiklīdz Islāma valsts sasniedza 

sunnītu arābu apdzīvoto teritoriju robežas, tā atdūrās kā pret akmens 
sienu. Iespējams, Kobani un Erbīlas krišana būtu vēl vairāk satricinājusi 
situāciju, taču jāšaubās, vai Islāma valstij būtu izdevies noturēt iekaroju
mus ilgtermiņā. Gluži tāpat arī jāšaubās, vai kristu Bagdādc. Jā, Islāma 
valsts pietuvojās Irākas galvaspilsētai, taču tikai tuvējo sunnītu apdzīvoto 
reģionu ietvaros.

Kalifāta pasludināšana saviļņoja arī t.s. globālo džihāda kustību. Te 
gan jāpiebilst, ka nav tādas vienotas globālas džihādistu slcpcnorganizā- 
cijas ar pazemes slēpni dziļi kalnu alās, vēstniecību Ziemeļkorejā un tiešo 
līniju ar Maskavu. Militārā džihāda kustība ir fragmentārs, lielā mērā 
autonomu grupējumu kopums, ko vieno paļāvība uz Dieva gribu, puslīdz 
līdzīga islāma interpretācija, centieni mainīt politisko un sociālo situāciju 
Tuvajos Austrumos, “aizsardzības” cīņa pret ASV un Izraēlas imperiālis
tiem (arī Eiropas, bet tā tiek uzskatīta par salīdzinoši vāju pretinieku) un, 
visbeidzot, mērķis uz zemes virsas atjaunot pareizi ticīgo (konservatīvu 
sunnītu) valsti jeb Kalifātu. Taču tie visi ir ļoti vispārīgi un abstrakti mēr
ķi. Turklāt šīs “globālās džihāda kustības” redzamākais un organizētākais 
iemiesojums A l Kāida nekad nav bijusi sevišķi liela organizācija.* Taču 

AlKāidas spēks ir bijis citur, proti, tā ir ļoti atpazīstams zīmols, kas spēja

'  T.i., neskaitot filiāles. AlKāidas centrālās organizācijas Horasanā (Afganistānā 
un Pakistānā) biedru skaits tiek lēsts no viena līdz trim tūkstošiem. Ja pieskai
ta filiāles Somālijā, Tunisijā, Saūda Arābijā, Ēģiptē, Mali un, protams, Sīrijā 
(An Nusra fronte), tad biedru skaits ir krietni lielāks. Savukārt Islāma valsts nav 
tik ļoti sadrumstalota, un tās tiešā pakļautībā ir krietni lielāks kaujinieku pulks. 
Turklāt jāņem vērā, ka Tālibān un Al Kāida nebūt nav viens un tas pats, tāpēc 
arī to kaujiniekus nevar skaitīt kopā.
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iedvesmot uz ekstrēmu rīcību un sarūpēja ideoloģiskos aizbildinājumus. 
Tā daudz lielākā mērā ir ideja un metodoloģija, nevis armija vai bruņots 
grupējums. Šo situāciju mainīja Islāma valsts uzkāpšana uz politisko ba- 
tāliju skatuves 2014. gadā un tās spožie militārie panākumi, kas nu jau arī 
Islāma valsti padarīja par vērā ņemamu zīmolu.

Atsaucoties uz Abū Bakra ai Bagdādī aicinājumiem, Islāma valstij 
steidza pievienoties vairāki ārvalstu atvasinājumi. To spējas un panākumi 
ir bijuši dažādi, tomēr pagaidām sniegt izvērtējumu ir ļoti grūti. Šie noti
kumi vēl ir pārāk neseni, lai objektīvi spriestu par to ietekmi uz nākotni.

Ievērojamākos panākumus Islāma valsts aizrobežu atvasinājumi guva 
Lībijā. Pilsoņu kara izpostītajā valstī 2014. gada nogalē kāds kaujinieku 
grupējums daļēji sagrāba Dernu un zvērēja uzticību Islāma valstij. Tā bija 
pirmā ārzemju kolonija. Nākamajā gadā Islāma valsts piekritēji ieguva 
arvien jaunas teritorijas uz rietumiem no Sebhas. Vēlāk ieņēma arī Sirtu 
un Naufaliju, kā arī teritorijas pie Dernas, Bengāzī un Tripoles. Ar mai

nīgiem panākumiem — lielākoties nesekmīgiem — Islāma valstij lojālie 
kaujinieki turpina darboties Lībijas teritorijā.

Cits vērā ņemams Islāma valsts atvasinājums 2014. gada nogalē izvei
dojās Ēģiptē, Sīnāja pussalā. Aptuveni 1000-2000 kaujinieku grupējums 
ārkārtīgi lielu lomu Sīrijas pilsoņu karā ieguva 2015. gada 31. oktobrī, kad 
sarīkoja Krievijas aviokompānijas Metrojet reisa 9268 saspridzināšanu, 
kurā gāja bojā visi 224 pasažieri un apkalpes locekļi. Šis uzbrukums iz
provocēja tiešu Krievijas militāro klātbūtni Sīrijā. Grupējums turpina pa

stāvēt un sekmīgi pretojas Ēģiptes bruņoto spēku centieniem to izskaust.
Spēcīgu atbalsta punktu Islāma valsts izveidoja Jemenā 2014. gada 

nogalē. Tur jau pavisam drīz tai lojālie kaujinieki iesaistījās samudžinā
tajā pilsoņu karā starp vietējiem sunnītiem un šūtiem, A lK āidu, hutiem, 
oficiālo Jemenas valdību un tās patroniem Saūda Arābijā, kā arī ASV 

droniem.
Provinces Rietumāfrikā (Nigērā, Nigērijā, Čadā, Kamerūnā) Islāma 

valsts ieguva, kad tai 2015. gada sākumā pievienojās bēdīgi slavenais gru-



212 OTRĀ DAĻA. TAPŠANA

pējums Boko Haram. ŠI pievienošanās, līdzīgi kā citos gadījumos, bija 
formāla un ideoloģiska, nevis reāla, jo provincēm nebija tiešu sauszemes 
sakaru.

Islāma valsts centās nostiprināties ari Horasanā (Afganistānā un Pa
kistānā), taču ar diezgan pieticīgiem panākumiem. A l Kāidas dzimte
nē Islāma valsts atbalstītājiem izdevās savā pusē pārvilināt vairāk nekā 
2000 Tālibān kaujinieku, tomēr ar to nepietika, lai iegūtu vērā ņemamu 
ietekmi. Savukārt tas, vai A SV  atbalstītās Afganistānas valdības katas
trofālā nespēja kontrolēt savas valsts teritoriju ir skaidrojama ar dažādu 
nemiernieku grupējumu rīcību vai arī pašas nekompetenci un milzīgo 
korupciju, ir jau cits, bet ļoti pamatots jautājums.

Islāma valstij pieslējās ari t.s. Kaukāza emirāts, ko savulaik izveidoja 
Krievijā labi zināmais čečenu mudžāhids Doku Umarovs. Tās nebūt ne
bija vienīgās teritorijas. Islāma valsts atbalstītājus atrada arī Palestīnā, kuri 
noliedz ne tikai Izraēlas tiesības uz eksistenci, bet arī nepieciešamību pēc 
atsevišķas Palestlnas, ja reiz eksistē Kalifāts. Arī citi lielāki vai mazāki gru
pējumi Arābijā, Palestīnā, Indijā, Uzbekistānā, Ķīnā, Tunisijā, Alžīrijā, 
Filipīnās un pat Brazīlijā ir pievienojušies Islāma valstij. Par sevi paziņoja 
arī tās atbalstītāji Marekā, Libānā, Jordānijā, Turcijā, Izraēlā, taču tur nav 
nopietnu organizāciju, kas izpelnītos atzara statusu.

Vienlaikus 2015. un 2016. gadu iezīmēja terorisma eskalācija, kad var

darbība iznāca no karadarbības zonas.256 Lai gan šādam apgalvojumam 
pamatoti iebilstu cilvēki ārpus Eiropas, jo lodes spindzējušas un bumbas 
sprāgušas jau krietni pirms tam, tomēr Eiropas un Latvijas kontekstā tas 

bija jaunums (vai vismaz atgādinājums). Jāpiebilst, ka pretēji plaši izpla
tītam uzskatam, ka “Islāma valsts uzņemas atbildību par jebko”, lai tikai 
izskatītos draudīgāka, tā savos līdzšinējos paziņojumos ir bijusi precīza. 

Neskaitot dažus retus gadījumus, tā ir uzņēmusies atbildību tikai un vie
nīgi par tiem uzbrukumiem, ar kuriem tai ir bijusi vismaz kaut kāda sais
tība — tieši organizatoriska vai iedvesmojoša. Šā apsvēruma dēļ ekspertu 

aprindās radās liels mulsums, kad Islāma valsts ziņu aģentūra Ām āk izpla-
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tlja vairākus paziņojumus, ka Stīvens Padoks, kurš 1017. gada 1. oktobri 
Lasvegasā nogalināja 58 un ievainoja 546 cilvēkus, ir Islāma valsts kareivis 
un zvērējis uzticību kalifam, jo viņa profils it nemaz neatbilda tipiskam 
Islāma valsts kaujiniekam. Turklāt tiesībsargājošajām iestādēm tā ari nav 
izdevies ne noskaidrot Padoka motīvus, nedz atrast apliecinājumu Islāma 
valsts apgalvojumiem.

Jāmin daži skaļākie un asiņainākie terorakti Eiropā un ASV:

• 09.01.1015. — košera veikala ķīlnieku krīze Parīzē, Francijā. Amedl 
Kulibalī, bruņojies ar mašīnpistoli, automātu un divām pistolēm, ie
bruka veikalā, kur nošāva četrus ķīlniekus un gūstā turēja vēl 15 cil
vēku, kuri policijas operācijas laikā tika atbrīvoti. Pirms uzbrukuma 
Kulibalī videoierakstā zvērēja uzticību Bagdādī. Šis uzbrukums guva 
plašu publicitāti, lai gan cietušo skaits bija salīdzinoši neliels — četri 
mirušie un deviņi ievainotie.

• 16.06.1015. — apšaudē kūrortā Tunisijas pilsētā Sūsā gāja bojā 30 Liel
britānijas pilsoņu. Uzbrucējs, maskējies kā tūrists, atklāja uguni uz 
pludmalē guļošajiem kūrorta viesiem un apšaudi turpināja viesnīcā. 
Tika nogalināti 38 un ievainoti 39 cilvēki. Atbildību par uzbrukumu 
uzņēmās Islāma valsts.у

• 31.10.1015. — Krievijas lidsabiedrlbas Metrojet pasažieru lidmašīnas 
saspridzināšana Ēģiptes gaisa telpā — 1 1 4  mirušie.

• 13.11.10x5. — novembra uzbrukumi Parīzē, Francijā. Vienlaikus vei
cot spridzināšanas pie Stade de France futbola stadiona, apšaudot 
vairākas kafejnīcas un sarīkojot slaktiņu koncertzālē Bataclan, Islā- 
ma valsts īstenoja asiņaināko tero raktu kopš spridzināšanas Madridē 
1004. gadā. Teroraktā bojā gāja 130, bet ievainoti — 368 cilvēki.

• 01.11.z015. — Sanbernardīno slaktiņš Kalifornijā, ASV. Precēts pā
ris uzbruka banketa un Ziemassvētku balles dalībniekiem. Viens no 
uzbrucējiem — vīrs — bija ASV pilsonis. Tika nogalināti 14 un ie
vainoti 14  cilvēki.
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• iz.oi.20i6. — spridzināšana Stambulā, Turcijā. Pašnāvnieks uzspri
dzinājās pašā Stambulas centrā, netālu no Zilās mošejas — 13 mirušo 
un 14 ievainoto.

• 22.03.2016. — spridzināšana Briseles lidostā un Malbekas metro sta
cijā Briselē, Beļģijā — 32 mirušie un 340 ievainoto.

• 14.07.2016. — uzbrukums ar smago mašīnu uz Angļu promenādes 
Nicā, Francijā. Uzbrukumu veica viens cilvēks, iebraucot pūlī ar sma
go automašīnu. Bojā gāja 85, tika ievainoti 307 cilvēki.

• 12.06.2016. — šaušana homoseksuāļu naktsklubā Pulse Orlando, 
A SV  — 49 nogalinātie un 53 ievainotie.

• 19.12.2016. — uzbrukums Ziemassvētku tirdziņā Berlīnē, Vācijā. 
Uzbrucējs, nolaupījis smago automašīnu, ietriecās tirdziņā. Cietušo 
kopskaits — 12 mirušo un 56 ievainotie.

• 22.03.2017. — uzbrukums pie Parlamenta nama Londonā, Lielbritā
nijā. Uzbrucējs ar automašīnu ietriecās kājāmgājējos — 5 mirušie un 
vairāk nekā 50 ievainoto.

• 22.03.2017. — spridzināšana pie Mančestras Arēnas, Mančestrā, Liel
britānijā. Pašnāvnieks uzspridzinājās pārpildītā arēnas foajē. Kop
skaitā 22 mirušie un 250 ievainoto.

• 03.06.2017. — uzbrukums ar automašīnu uz Londonas tilta Londonā, 
Lielbritānijā — 8 mirušie un 48 ievainotie.

Tomēr, lai cik asiņains šķistu šis uzskaitījums, tas ir sīkums salīdzinā
jumā ar upuriem, ko nācies paciest citu valstu un jo īpaši Tuvo Austrumu 
iedzīvotājiem. Tikai daži piemēri:

• 18.03.2013. — uzbrukums Bardo nacionālajā muzejā Tunisā, Tunisi- 
jā — 22 mirušie un 50 ievainoto.

• 20.03.2013. — četri pašnāvnieki uzspridzinājās Sanas mošejā, Jeme- 
nā — 142 mirušie un 351 ievainotais.

• 17.07.2015. — spridzināšana Irākā — vairāk nekā 120 mirušo un vis
maz 130 ievainoto.
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• 20.07.2015. — spridzināšana Suručā, Turcijā. Pašnāvnieks uzspridzi
nājās pie pilsētas kultūras centra, kur bija sapulcējušies cilvēki, kas 
vēlējās doties uz Kobani. Cietušo kopskaits — 33 mirušie, 104 ie
vainotie.

• 10.10.2015. — spridzināšana Ankarā, Turcijā. Divi pašnāvnieki uzspri
dzinājās pie Ankaras Centrālās dzelzceļa stacijas Tautas Demokrātis
kās partijas rīkotā miera gājiena laikā. Lai gan Islāma valsts oficiāli 
neuzņēmās atbildību, izskanēja ziņas, ka viens no pašnāvniekiem esot 
bijis ar to saistīts. Kopā — 103 mirušie un vairāk nekā 500 ievainoto.

• 12.10.2015. — spridzināšana Bcirūtā, Libānā — 43 mirušie un vairāk 
nekā 200 ievainoto.

• 03.07.2016. — vairāki koordinēti sprādzieni Bagdādē — vairāk nekā 
340 mirušo un vismaz 240 ievainoto.

• 23.07.2016. — spridzināšana Kabulā, Afganistānā — vairāk nekā 
80 mirušo un aptuveni 260 ievainoto.

• 24.11.2017. — spridzināšana un apšaude Ēģiptē — vairāk nekā 300 
mirušo.

• Un daudzi citi...

Taču, līdzīgi kā cietušo eiropiešu ir krietni mazāk nekā cietušo Tuva
jos Austrumos, arī terorisma upuru ir daudz mazāk nekā to, kas ir gājuši 
bojā karadarbībā Irākā un Sīrijā. Terorisms ir tikai viena Islāma valsts 
seja. Tā ir tikai tās spilgtākā un redzamākā maska. Tomēr aiz tās slēpjas 
daudz nopietnāks spēks. Islāma valsts nav tikai teroristiska organizācija 
vai mafiozs grupējums. Straujā tempā tā pārauga daudz lielākā veido
jumā — valstī, kas, prasmīgi atsaucoties uz reliģiskajām, nacionālajām, 
sociālajām, patriotiskajām un niknuma jūtām, ir spējusi apvienot un sa
koncentrēt visnotaļ plašas atbalstītāju masas, kas ir gatavas droši mesties 
nāvē, lai cīnītos par saviem ideāliem un mērķiem. Islāma valsts visupirms 
ir ideja — gan mērķis, gan cēlonis.
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Kas gan spētu aizvilināt no dzirkstošās jaunības saldajiem priekiem, liktu 

novērsties no dolce vita un tās vietā mesties sadisma orģijā? Tomēr aptu
veni 30-40 tūkstoši jaunu un vecu, zēnu un meiteņu no valstīm ārpus 
Irākas un Sīrijas, to skaitā visdažādāko aprindu pārstāvji no pārtikušās 
pasaules daļas jeb t.s. “zelta miljarda” zemēm izlemj upurēt visu, lai dotos 
pretī iznīcībai, vardarbībai, kas, protams, vienlaikus sola arī nabadzību, 
postu, diskomfortu un netālā nākotnē visticamāk arīdzan nāvi. Šāda iz
vēle var šķist, mazākais, absurda. Taču šie cilvēki ir izvēlējušies pamest 
mājas un doties uz Islāma valsti.

Aizceļotāju dzīvesstāsti ir teju neskaitāmi, un vai ikkatrs pārsteidz ar 
vienkāršību. Varētu likties, ka pievienošanos patlaban skaļākajai teroris

tiskajai organizācijai pavisam noteikti būtu jāpavada kādām pompozām 
izdarībām. Šim notikumam vajadzētu būt eksaltētam. Taču, piemēram, 

kāda turku jaunekļa vārdā Rašids Tugrals dzīves gājums ir gaužām mie
rīgs.25 Tugrals bija sekmīgs un draudzīgs astronomijas students prestižajā 

“Turcijas Hārvardā” — Tuvo Austrumu Tehniskajā universitātē. Viņa tē
vam ir doktora grāds turku literatūrā. Savukārt Tugrals 2.014. gadā iestājās 
maģistrantūrājiveskiles Universitātē Somijā. Tomēr kaut kas bija noticis, 

un 2015. gada janvārī viņš pameta Somiju, lai aizceļotu uz Sīriju un tur 
pievienotos Islāma valstij. Draudzīgais, smaidīgais, komunikablais, labi 
izglītotais un daudzsološais jauneklis brīvprātīgi izlēma pieslieties slepka
vu pulkam. Vēlāk viņa bijušie draugi un studiju biedri sprieda, ka Tugrala



traģēdijas cēlonis bija nesekmīgie centieni dzīvot divās pasaulēs — starp 
reliģiju un zinātni; viņš pazuda neskaidrajā laukā starp reliģisko tradīciju 
un modernās pasaules kārdinājumiem.

Zēns no kādas Kurzemes sētas, Mārtiņš, Islāma valsti uzturējās ap
tuveni pusotru gadu. Islāmam viņš pievērsās vēl Latvijā, mācoties vidus
skolas pēdējā klasē. Tolaik viņš tīmeklī bija sapazinies ar kādu somu, kurš 
iepazīstināja ar Islāma valsti. Soli pa solim sarunas kļuva tiešākas. Ver
vētāji solīja, ka Kalifātā būs ideāla dzīve. Tur valdīs sociālais taisnīgums 
un vienlīdzība, nevis materiālisms un kapitālisms, musulmaņi varēs brīvi 
praktizēt islāmu utt. Mārtiņš tam noticēja.

Uz Kalifātu viņš devās 2014. gada nogalē un, bez grūtībām šķērsojis 
Turcijas un Sīrijas robežu, ieradās Islāma valsti. Tur, atsacījies no vecās 
identitātes un kļuvis par mudžāhidu, viņš pārtapa par Abū Usmānu 
al Muhādžiru. Tomēr drīz vien viņš vīlās it visā. Izrādījās, ka dzīve uto-



pijā nemaz nav tik lieliska, kā cerēts. Islāma valsts amatpersonas, daudz 
nerūpējoties par kalsnā zēna labsajūtu, centās viņu iesaistīt militāros pa
sākumos.

Mārtiņa turpmākā dzīves gaita bija skarba un raiba. Vairākkārt mēģi
nājis bēgt, sadraudzējies ar čečeniem, klīdis pa tuksnešiem, gulējis slimnī
cā utt., taču galu galā brīnumainā kārtā viņam kopā ar vēl dažiem uz nāvi 
notiesātajiem izdevās aizbēgt. Robežu ar Turciju viņš un daži ceļabiedri 
šķērsoja 2016. gadā, taču šoreiz pretējā virzienā, lai dotos prom no elles, 
kurā paši bija ielēkuši.

Islāma valsts vilinājumam padevās arī kāds cits jauneklis — Alī Šukrī 

Amīns, sudānicšu izcelsmes imigrants ASV.258 Alī Sukrī, kā jau tipisks 
pusaudzis, bieži konfliktēja ar māti un audžutēvu, taču vienlaikus arvien 
vairāk interesējās par ticības lietām. Kad viņam radās jautājumi par islāmu, 
pieaugušajiem nebija ne laika, ne saprašanas atbildēt. Savukārt ļaudis, ar 
kuriem viņš iepazinās un sazinājās internētā, aizpildīja tukšumu, izturējās 

pret viņu “gluži kā pret dēlu” un piedāvāja atbildes, kuras bieži vien bija 
radikālas. Alī Sukrī pats nedevās uz Islāma valsti, taču palīdzēja to izdarīt 
savam klasesbiedram; viņš arī aktīvi tālākizplatīja Islāma valsts propagan

du. Viņu aizturēja A SV  drošības iestādes, un tiesa piesprieda 11 gadu cie
tumā. Tobrīd Alī Sukrī bija tikai 17 gadu.

Skatoties uz Islāma valsts noziegumiem, varētu šķist, ka tās kareivjiem 
pavisam noteikti jābūt “psihopātu bandai” un šim mentālajam stāvoklim 
būtu jāatspoguļojas atbilstošā vizuālajā tēlā (piemēram, āža kājas, aste, 
ragi, sēra smaka u.tml.). Taču, kā rakstā par kādu Islāma valsts kareivi 
parāda Alise Fordama, šie kaujinieki ne vienmēr ir brutāli vai vardarbīgi 
mežoņi. Fordama izstāsta 29 gadus vecā sīrieša Ahmcda Dcrvīša dzīves 
gājumu.284 Dervīšs pēc zaudētas kaujas nokļuva kurdu gūstā, tādējādi ra
dās iespēja viņu izprašņāt. Dervīšs nebūt neizskatās pēc “zvērīga” kareivja. 
Gluži otrādi, viņš ir smalka auguma, pat vāja izskata vīrietis.

Dervīša ģimene nāk no Sīrijas pilsētas Homsas. Viņa tēvs kādu brīdi 
strādāja Saūda Arābijā, un Dervīšs bija devies piepalīdzēt. Sīrijas revolū-
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cijas sākumā Dcrvīšu pārņēma milzu entuziasms, un viņš devās mājup, lai 
protestētu pret Asada varu. Taču, kā saka pats Dervlšs, viņš ātri vien vīlās 
revolūcijā, jo “tajā bija kaut kas netīrs”. Vēlāk viņa biedru grupiņa panīka 
un pajuka. Revolūcija bija izgāzusies. Tad kādudien Dervīšu uzrunāja 
brālēns, kurš jau bija iesaistījies Islāma valstī. Izskatījās, ka tā ir lieliska 
alternatīva. Dervīšs stāsta: “IVIL vīri bija uzticami — nekādas melošanas, 
nekādas zagšanas”. Dervīšs pievienojās grupējumam un saņēma militāro 
un reliģisko apmācību. Šis jaunais vīrietis — bijušais nemiernieks — par 
savu jauno dzīvi stāstīja, ka beidzot bija patiešām laimīgs un jutās tuvs 
Dievam. Acīmredzot vilšanās nemiernieku kustībā neapslāpēja viņa entu
ziasmu, un Islāma valsts pārstāvji bija gana attapīgi, lai Dervīšu (un citus 
līdzīgus cilvēkus) pārvilinātu savā pusē. Fordama, atsaucoties uz pētnie
ka Hasana Hasana viedokli, ka Islāma valsts vardarbība ir redzamāka, 
taču Asada režīms to pašu ir paveicis daudz lielākā apmērā, spriež, ka no 
vietējo iedzīvotāju skatpunkta izvēle nav tik viennozīmīga — daudziem 
pievienošanās Islāma valstij nemaz nešķiet tas briesmīgākais.

Plaši izplatīts ir mīts, ka Islāma valstij pievienojas vienīgi arābi vai 
“dzimuši musulmaņi”. Ilustratīvs un arhetipisks piemērs ir stāsts par kādu 
tikai 23 gadus jaunu sievieti ar pseidonīmu Alekša.260 Jaunā dāma dzī
vo nomaļa A SV  štata perifērijā kopā ar vecvecākiem. Viņas dzīve allaž 
ir bijusi ārkārtīgi garlaicīga, tukša un vienmuļa. Laiku viņa lielākoties 
kavēja, tērzējot tīmeklī, īpaši Twitter. Reiz, uzzinājusi par Islāma valsts 
zvērībām, viņa publiski pajautāja, kāpēc tās notikušas? Viņai atbildēja 
Islāma valsts atbalstītāji. Pretēji gaidītajam saruna izvērtusies patīkama, 
atbalstītāji bijuši labsirdīgi un ieinteresēti. Tā jaunā dāma, kuras miesīgās 
dzīves robeža bija viedtālruņa ekrāns, soli pa solim atrada jaunus draugus. 
Sarakste ar islāmistiem viņas dzīvei piešķīra dzīvīgumu. Tagad viņai bija, 

ar ko nodarboties.
Aleksai izveidojās īpaši draudzīgas attiecības ar britu pilsoni Faisa- 

lu Mustafā. Piecdesmit vienu gadu vecais vīrietis ar labu izglītību, agrāk 
tiesāts par sadarbošanos ar teroristiem, sekmīgi piestrādāja, lai izveido-
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tos patīkama sarakste. Viņš vienmēr atbildēja un centās it visu paskaid
rot. Proti, viņš Aleksai izrādīja uzmanību. Vēlāk viņš pat sūtīja dāvanas. 
Mustafā rīkojās apdomīgi un lēnprātīgi. Viņš atturējās no tīmeklī ierastās 
ķengāšanās un prasmīgi izmantoja jaunās un naivās sievietes interesi. Viņš 
kritizēja kristietību, bet nekad nepārkāpa pieklājības robežas. Kādā dienā 
viņš pat solīja sameklēt Aleksai vīru un arī piedāvāja konkrētu variantu.

Aleksas savervēšanas procesā Mustafā vārda tiešā nozīmē rīkojās pēc 
rokasgrāmatas, proti, izmantoja “Kurss vervēšanas mākā”261 padomus.262 
Šo procesu varētu reducēt uz trim soļiem: ievilināt, izolēt un konvertēt. 
Pievilināšanas darbu Mustafā u.c. Islāma valsts piekritēji, parādot gan 
attapību, gan emocionālo inteliģenci, jau bija paveikuši. Viņi draudzīgā 
un saprotošā tonī piespēlēja Aleksas vājībām.

Nākamais posms Aleksas pievēršanā džihādisma ideoloģijai bija viņas 
izolēšana.263 Kad upuris ir ieintriģēts, bet vēl šaubās, tas jāizolē no alterna
tīviem zināšanu avotiem, kuri varētu diskreditēt vervētāja pozīciju. Kad 
bija pienācis attiecīgais brīdis, Islāma valsts piekritēji uzstāja, lai Alekša 
pārtrauc attiecības ar saviem bijušajiem draugiem. Taču, kad viņa attei
cās to darīt, viņu apsūdzēja nodevībā un spiegošanā. Lai glābtu situāciju, 
Alekša bija gatava uz visu. Vervētājs viņai piedāvāja palīdzību, taču tai 
bija slēptā cena — arvien dziļāka ieslīgšana islāmistu informācijas telpā. 
Tādējādi, pieņemot palīdzību, viņa nokļuva vēl lielākā emocionālajā at
karībā. Proti, vervētāji rīkojās soli pa solim. Kad Alekša jau bija iepinusies 
izliktajos tīklos, uz viņu pamazām sāka izdarīt spiedienu.

Arī konvertēšanās islāmā nenotika kā spējš sprādziens. Neviens viņai 
neprasīja šeit un tagad noliegt veco ticību un pieņemt jauno. Gluži pretēji, 
vervētājs atsaucas uz vervējamā jau pastāvošajiem uzskatiem, taču pie
saista tos islāmam. Piemēram: “Tu taču dari А, в un c. Lūk, Islāma valsts 
atbalstītāji augsti godā А, в un c. Tātad tu jau tagad esi tās atbalstītājs!” 
Islāma valsts pārstāvji, iztiekot bez rupjībām, labprāt runāja par reliģijas 
tematiem un norādīja uz teoloģiskām problēmām kristietībā. Taču, kad 
Alekša par tām gribēja parunāt ar savas draudzes mācītāju, tas neizrādīja
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lielu interesi. Savukārt Islāma valsts pārstāvji bija gatavi sniegt atbildes 
jebkurā brīdī. Proti, pārvilināšana islāmā nenotiek tukšā vietā, bet gan 
kā “dabiska” pāreja jeb “korekcija”.

Vervētāji guva sekmes. Lai pārietu islāmā, nevajag daudz. Pietiek ar 
publisku paziņojumu un diviem lieciniekiem. Aleksas gadījumā tā varēja 
būt problēma, taču vervētāji atrisināja arī to. Atbilstoši laikmeta garam 
viņa paklausīja padomam un par konvertēšanos islāmā paziņoja sociālajā 
tīklā Twitter, bet liecinieki bija citi tā lietotāji. Drīz vien viņa nolēma 
doties uz Sīriju.

Uz Sīriju Alekša neaizbrauca. Viņu apturēja ģimene un ASV Fede
rālā izmeklēšanas biroja darbinieki. Alekša apsolīja pārtraukt saraksti ar 
Mustafā. Taču, kā raksta The New York Times, drīz vien viņa neizturēja 
un sarakstīšanos atsāka. Aleksas dzīvesstāsts apliecina vismaz divas atzi
ņas. Visupirms, izolētu, garlaikotu, morāli nenobriedušu un ideoloģiski 
pilnīgi tukšu cilvēku var apburt ar elementāru paņēmienu — pievēršot 
uzmanību, izrādot rūpes un gādību, citiem vārdiem, kļūstot par draugu. 
Taču Aleksas dzīves gājums vienlaikus parāda kādu bezdibeni. Proti, viņas 
dzīve bija tukša. Viņa nekam neticēja, viņai nekas nebija vajadzīgs. Ka
mēr Islāma valsts kaujinieki bija gatavi mesties nāvē ideju vārdā, tikmēr 
Alekša, izsakoties vienkāršoti, mira nost no garlaicības.

VĒSTURE BEZ VĒSTURES

MODERNITATES V ĒRTĪBAS  -  RACIO NĀLISM S UN K APITĀLISM S

Dzīvojot demokrātijas, indivīda brīvības, pašnoteikšanās un tiesību 
piestrāvotā sabiedrībā, t.s. Rietumu sabiedrībā, turklāt ievērojamas 
pārticības apstākļos, kur politkorektuma maigais, taču nepagurstošais 
spiediens ikvienu grubuli nogludina līdz glumam spīdumam, nudien 
var šķist pagalam dīvaini, ka tepat kaimiņos m īt un darbojas tādas
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sabiedriskās grupas, kas piedāvā radikāli pretēju dzīvesveida modeli. 
Visticamāk, izbrīna cēlonis ir pārliecība, ka Rietumu sabiedrības pa
saules aina un uzvedības normas ir pārliecinoši labākas, turklāt šādam 
uzskatam ir daudz un dažādi pārliecinoši iemesli, sākot ar materiālo 
nodrošinātību, dzīves līmeni un beidzot ar iespējām īstenot savu radošo 
un garīgo potenciālu.

Tomēr šķiet, ka mudžāhidu aizceļošanu uz Islāma valsti veicina vēl 
kas cits, ne tikai šķēršļi piekļūt Rietumu sabiedrības solītajiem un īste
najiem labumiem vai nespēja integrēties. Izrādās, ka pievienošanās tero
ristiskai organizācijai nereti ir apzināta un pārdomāta rīcība. Rasu un 
reliģijas sociologs Lankasteras Universitātē Leons Mūsavi publikācijā par 
pāriešanu islāmā Lielbritānijā (protams, konvertācija islāmā nebūt ne
nozīmē pievienošanos kādai no islāma ekstrēmistu grupām) raksta: “Par 
spīti populārajam priekšstatam par reliģisko konvertāciju kā saistībām, 
kuras uzņemas viegli ievainojami, ekscentriski cilvēki vai personas ar ga
rīgām novirzēm, es atklāju to, ka musulmaņu konvertīti bija izmantojuši 
racionalitāti un loģiku, lai nostiprinātu savu izvēli pāriet islāmā. Viņi iz
pētīja islāmu, piedalījās dažādās debatēs, pat pretojās un izaicināja islāmu, 
pirms izlēma, ka viņi patiešām vēlas pāriet islāmticībā. Pretēji stereoti
piem par musulmaņu konvertītiem un reliģiskajiem konvertītiem vispār, 
viņi bija aktīvi darbības subjekti, kuri paši noteica savus likteņus.”264 Šādā 
kontekstā, lai saprastu Islāma valsts vilinājumu, drīzāk jājautā, ko gan 
pati Eiropa (un visa Rietumu sabiedrība) spēj piedāvāt saviem vecajiem 
un jaunajiem iemītniekiem?

Migrāciju uz Islāma valsti bieži skaidro ar divu faktoru saspēli: i) Is- 
lāma valsts izmanto ārkārtīgi viltīgu, teju maģisku vervēšanas taktiku, 
un z) savervētie ir dzīves līkločos apmaldījušies sērdienīši, kuri turklāt 
zaudējuši racionalitāti jeb, runājot apgaismības leksikā, “iestrēguši ne
pilngadībā, kurā cilvēks atrodas pats savas vainas dēļ.”264 (Piemēram, ie
priekšējā nodaļā minētā Alekša.) Tā kā šie nožēlojamie ļautiņi “nespēj 
lietot savu sapratni bez cita vadības”, tad šie citi pārņem varu un ved
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maldu ceļos. Savukārt, ja šiem noklīdušajiem ļaudīm piemistu saprāts, 
viņi pavisam noteikti paliktu mājās un uzvestos kā godīgiem pilsoņiem 

pieklājas.
Plašākā kontekstā šāds skaidrojums, visticamāk, ir vismaz nepietie

kams vai pat aplams. Mūsdienu t.s. Rietumu civilizācijas vērtību mugur
kaulā starp daudziem citiem ir divi skriemeļi, kas izauguši un nostiprinā
jušies modernitātes laikmetā. Gan Lielā franču revolūcija 1789. gadā, gan 
Rūpnieciskā revolūcija 18. un 19. gadsimta mijā u.c. vērienīgi notikumi 
fundamentāli pārveidoja Rietumu pasaules un jo īpaši Eiropas kārtību. 
Rūpnieciskās revolūcijas fabriku dunā ļaužu straumes plūda uz pilsētām 
labākas dzīves meklējumos, taču urbanizācija sekmēja lielo ģimenes saim
ju iziršanu un mazo, nukleāro ģimeņu veidošanos. Tas vienlaikus veici
nāja uzmanības pārnesi no kopienas uz indivīdu. (Tuvajos Austrumos 
šī kultūras transformācija sāka izpausties tikai 10. gadsimta vidū, bieži 
vien sasteigti un aiz izmisuma.) Savukārt Lielā franču revolūcija bija “ne
vis vienkāršs politisks apvērsums, bet gan pilnīga iepriekšējās politiskās 

sistēmas gāšana, kā ari tās sociālo, ekonomisko un kultūras pamatu lik
vidēšana.”266 Tā lika atvadīties no fantāzijām par neierobežotu monarha 
varu, bet republikānismu, parlamentārismu un sekulārismu padarīja par 
jauno normu. Tuvo Austrumu sabiedrība līdzīgu politiskās un sociālās 
dzīves apvērsumu nav piedzīvojusi, ja vien neskaita Arābu pavasari, kas 
iesākumā radīja milzu gaidas, taču beigās neko jaunu tā arī nespēja pie
dāvāt (salīdzinot ar Franču revolūcijas iespaidu, godīgāk būtu to dēvēt 

par Arābu dumpi).
Eiropā 2.0. gadsimtā modernitātes mantojums un postmodernisma 

svaigās vēsmas no jauna sašūpoja noskaņojumu. No vienas puses, post
modernisms un tā centrālie jēdzieni, piemēram, simulācija, dekonstruk- 
cija, minoritātes, marginalitāte, citādība u.c., apšaubīja mītu par mūžīgo 
kārtību. T.i., iesākās laiks “pēc modernitātes”. Taču modernitāte vēl ne
bija pazudusi. Tā kļuva par pagaidu stāvokli, un modernitātes “skriemeļi” 
turpina noteikt eiropeiskās vai rietumnieciskās pasaules vērtību lauku.
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Pirmais skriemelis jeb pieņēmums: Rietumu civilizāciju raksturo 
jau antīkajā filosofijā sakņojies un apgaismības kultivēts pieņēmums, ka 
cilvēks savā būtībā, neskatoties uz dažām spontānām dīvainībām, ir sa
prātīgs. Līdz ar to ikvienam vajadzētu racionāli — saprātīgi, loģiski, apdo
mīgi — izvērtēt savas rīcības cēloņus un sekas un rīkoties “gudri”. Gudras 
rīcības arsenālā, saprotams, nevajadzētu ietilpt plāniem par pievienoša
nos Islāma valstij. Racionālisma teorētisko dominanci pamatīgi sašķobīja 
filosofiskie strāvojumi 10. gadsimta sākumā — Zigmunda Freida idejas 
par bezapzināto, eksistenciālisma pievēršanās indivīda pārdzīvojumam 
u.tml. Tomēr filosofiskā racionalitātc un saprātīgs tiesiskums turpina pa
stāvēt arī mūsdienās kā divi funkcionējošas sabiedrības pīlāri.

Otrais pieņēmums, kas raksturo Rietumu liberālismu un tā dvīņub
rāli — tirgus kapitālismu (un ir pamatīgi iesakņojies laikmeta apziņā), 
ir tāds, ka visu var izteikt naudā un kaut kādā mērā nauda jeb kapitāls 

ir visa sākums un beigas, alfa un omega. Filosofs un sociologs Makss 
Vēbers nu jau par klasiku kļuvušajā darbā “Protestantisma ētika un ka
pitālisma gars” argumentēja, ka kapitālistiskā tirgus sabiedrība sakņojas 
kristietības protestantisma ētikā: labs kristietis ir krietns, strādīgs un 
godīgs, savukārt strādīgums vairo naudu, bet godīgums liedz to izšķiest. 
Tādējādi veidojas naudas uzkrājumi jeb “kapitāls”, kas tiek ieguldīts 
tālāk, lai radītu jaunu naudu. Ilustrējot šo ainu, Vēbers atsaucas uz 
Bcndžamina Frenklina vārdiem: “Atceries, ka nauda pēc savas dabas ir 
auglīga un spēj radīt jaunu  naudu. Nauda var radīt naudu, tās atvases 
var radīt vēl vairāk naudas un tā tālāk.”26 Taču, kur nauda, tur lepnība, 

skaudība u.tml. netikumi, kas agrāk vai vēlāk noved pie tā, ka “kapitā
listiskais gars” sāk dominēt pār “protestantisko ētiku”. Šāds apsvērums 
ir vienlaikus gan ierosa, gan sekas noteiktam sabiedriskās dzīves proce
sam, proti, racionalizācijai. Vēbers runā par tādu racionālitātes formu, 

kas kapitālistiskā sabiedrībā izpaužas kā centieni padarīt ražošanas vai 
producēšanas norisi lietderīgāku, vienkāršāku, lētāku u.tml., kā arī par 
sabiedrības institucionalizēšanu un birokratizācijas pieaugumu. Libe-
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rālās sabiedrības tirgus kapitālisma spožais uzvaras gājiens zo. gadsimtā 
ir novedis pie tā, ko baznīcas nopeļ kā “materiālismu”, marksisti zākā 
par “kapitālistisko imperiālismu” un “darbaļaužu ekspluatāciju”, ekologi 
kritizē par resursu izšķiešanu, filosofi brīdina par kultūras krīzi, bet eko
nomisti iedrošinoši apzīmē kā “sildīšanu”. Kapitāla ražošana kļūst par 
naudas atražošanu — par vāveres riteni, kurā kapitālistisko sabiedrību 
izsaka ne tikai neapšaubāms materiālās bagātības pieaugums, bet arī 
individuālisms, neapvaldīta patērniecība u.c. ieguvumi (vai zaudējumi). 
Nauda vienlaikus kļūst par mērķi un līdzekli.

Lūk, ja uz brīdi distancējas no pieņēmuma, ka cilvēkam būtu jārīkojas 
racionāli, un pieņēmuma, ka racionāli saprātīga izvēle būtu materiālo 
labumu gūšana jeb kapitāla vairošana, tad ideju par došanos karot Islāma 
valsti kļūst vieglāk interpretēt.

RACIO NĀLISM A SLAZDI

Visupirms būtu nopietni jāšaubās par to, vai “racionālisms” un “saim

nieciskais izdevīgums” ir nesaraujami saistīti, proti, vai šī ideja nav ideo
loģiskas domāšanas produkts? No tirgus kapitālisma, patērniecības un 
liberālisma skatpunkta saprātīgam cilvēkam ir tikai viens ceļš ejams, proti, 
vairot savu kapitālu un to nemitīgi ieguldīt sabiedriskajā apritē, lai tādējā
di veicinātu kopējo maršu pa nepārtrauktas attīstības taku. Taču mainījies 
ir arī tradicionālais kapitālisms. Tas ir pieņēmis negausīgas patērniecības 

veidolu. Tādējādi pieaug nevis vajadzības, bet gan vēlmes, kuras, protams, 
vajag piepildīt. Savukārt vēlmju apmierinājuma ekvivalents ir nauda. To
mēr šāds uzskats pats par sevi ir noteiktas pasaules ainas produkts. Lūko
joties uz strīdiem, piemēram, par nacionālisma idejām Eiropā vai, kā šajā 
gadījumā, uz islāmistu ambīcijām, redzams, ka priekšplānā ir nevis nauda, 
bet gan “lielās idejas”: labāk nabags nacionālists nekā bagāts kosmopolīts. 
Islāma radikāļu piedāvātā pasaules aina un vērtību komplekts ir vēl viens 

no dzīves modeļiem, kas cīnās par dominanci.
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Šī grāmata nav īstā vieta dažādu dzīves modeļu priekšrocību iztir
zāšanai, taču skaidrs ir tas, ka tiem piemīt gan savi labumi, gan trūkumi. 
Piemēram, etnisko robežu nojaukšana paplašina tirgu, bet tas vairo peļņu. 
Reliģiskā tolerance un iecietība vairo saticību un mieru. Taču citkārt dažu 
modeļu imperatīvi ir nežēlīgi: ja vēlies etniski viendabīgu valsti, tad dis
kriminē etniskās minoritātes; ja vēlies noteiktu seksuālās uzvedības mo
deli, tad apspied citas uzvedības formas; ja vēlies uzspiest šariata likumus, 
tad ķeries pie ieročiem. Lūk, te izpaužas racionālās uzvedības lamatas! 
Ja tavs mērķis ir islāmiskas valsts radīšana, tad, lai to sasniegtu, jārīkojas 
saprātīgi un programmatiski.

Nereflektētie lēmumi, ko nosaka aizspriedumi, tradīcija, iedzimtī
ba — simboliska vai ģenētiska — , veido aksiomātisko uzskatu kopumu, 
kas nav pakļauts kritiskai izvērtēšanai. Savukārt racionalitātc attiecībā 
pret šiem lēmumiem ir tikai rīks. Šī vienkāršā apziņas struktūra spilg
ti izpaužas kā domāšanas veids, kurā dogmas — reliģiskās, politiskās, 

morālās utt. — gūst uzvaru. Antropologs un terorisma pētnieks Skots 
Atrans publikācijā “ Uzticīgie: beznosacījumu nodošanās un neatrisinā
mais starpkultūru konflikts” argumentē, ka dažādu ekstrēmi noskaņotu 
kustību dzīvīgumu nodrošina dažu idejai īpaši uzticīgu darboņu bezno
sacījumu nodošanās svētajiem tekstiem vai transcendentālajām vērtībām. 
Šie cilvēki ir gatavi nest lielus upurus, lai kalpotu savam mērķim. Viņus 

vada nevis racionāls vai materiāls aprēķins, bet paļāvība uz kultūrā dziļi 
iesakņotām idejām. Atrans raksta: “Politisko līderu un parasto iedzīvotā
ju uzvedības pētījums parāda, ka neatrisināmu konfliktu pamatā ir nevis 
politiskās vai ekonomiskās spēles, bet gan sakrālās vērtības.”268 Ja kāds 
radikālais islāmists pieņem, ka viņa neapšaubāmās, Dieva dotās patiesī

bas ir tādas, ka neticīgie jānoslaktē, tad jebkādas atsauces uz racionalitāti 
(piemēram, naudas vairošanu) ir pilnīgi veltas. Acīmredzot Islāma valsts 
piekritēji ir konstatējuši, ka, viņuprāt, eksaltēta slaktēšana ir atzinīgi vēr
tējama rīcība. Tālāk seko pilnīgi “saprātīgs” (šā vārda tehniskā nozīmē) 
aprēķins: kā iespējami efektīvāk vairot noslaktēto upuru skaitu? Tas kļūst
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par nāves saimnieciskumu — par nāves industriju. Lai gan tas šķiet ne
prāts, tas tāds nav šā vārda precīzā nozīmē. Ja kādam ir vēlme nogalināt, 
tad veikt noteiktas darbības, lai to izdarītu, ir pilnīgi “racionāli”.

Paliek jautājums, vai tas ir morāli pieļaujams? Atbilde šķiet nepār
protama: nekādā ziņā! Taču arī šoreiz ir sarežģījumi, jo ikviens morālais 
kods ir cieši savijies ar nereflektētu pārliecību. Ja kāds, piemēram, Islāma 
valsts terorists, domā, ka visi eiropieši ir pretīgas un nešķīstas būtnes, ku
ras pelnījušas nāvi, tad no viņa skatpunkta slepkavošana ir morāli pareiza 
rīcība. Līdz ar to ir ļoti grūti viņu pārliecināt par pretējo.

Protams, teju ikviens teiks, ka šāda rīcība ir nekrietna un amorāla. Bet, 
ja mēģina saprast, kādi motīvi mudina Islāma valsts u.c. līdzīgu organizā
ciju piekritējus, tad vēlreiz jāpārdomā atziņa, ka šie kaujinieki notikumus, 
ko uzskatām par morāli nosodāmiem, uztver ar sajūsmu. Tā jautājums par 
vilinājumu nokļūst ideoloģisko sistēmu, kultūru vērtību, pasauluzskatu 
telpā. Tādējādi, lai saprastu Islāma valsts vilinājuma spozmi, nemitīgi 
jāpārjautā: kam tic, ko vēlas un ko spēj piedāvāt rietumvalstu sabiedrības ?

POSTM ODERNAIS STĀVOKLIS

Rietumu sabiedrību raksturo ne tikai atkarība no dažbrīd gaistošajiem 
apgaismības ideāliem, bet arī nokļūšana t.s. postmodernajā situācijā. Ko
mentējot ievērojamā postmodernisma autora Žana Fransuā Liotāra ide
jas, filosofe Māra Rubene raksta: “Modernajam laikam, viņaprāt, bijusi 
raksturīga ticība vairākiem sižetiem, proti, apgaismības uzturētā ticība 
cilvēces progresam, ideālistiskās tradīcijas koptā ticība gara tehnoloģi

jai, vēstures filosofijas izstrādātā ticība nozīmes hermeneitikai. Postmo
dernisms liecina par šo kādreiz tik nepieciešamo un neapšaubāmo saišu 

sairšanu, par neuzticību vispārīgām idejām un vispārīgiem jēdzieniem. 
Filosofijā postmodernisma situācija nozīmē, ka savu autoritāti zaudējusi 
tā ontoloģija, kura nosacīja “ir” un “jābūt”, kontrolēja pāreju no “neprā- 
tiga uz sapratīgo , nepatiesa uz patieso utt. bi gara ainava atveido
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situāciju, kurā, lietojot Liotāra leksiku, ir zudusi ticība “lielajiem stāstiem” 
(jeb metanaratīviem), proti, noturīgām idejām par to, kāda pasaule ir un 
kādai tai vajadzētu būt.2 0

Lielo stāstu sairšana vienlaikus noved pie kultūras kā pašidentifikā- 
cijas atsauces punkta pazušanas. Globalizācijas apstākļos ikviena kultūra 
zaudē identitātes veidotājas nozīmi. Vietējiem iedzīvotājiem tā kļūst par 
hobiju, bet svešzemniekiem par tūrisma objektu. Cilvēks pārtop nevis 
par “pārkulturālu”, bet gan par “bezkulturālu” veidojumu, kuram kultūra 
ir vien vaļasprieks. Turklāt mežonīgā kapitālisma un patērniecības kon
tekstā tas ir tikai slavējami, jo veicina produktu noietu gan hobija preču 
(t-krckls ar latvju rakstiem, alus Jāņos u.tml.), gan interesantu, eksotisku 
izklaides suvenīru formā.

Islāma valsts sludinātāji savā propagandas žurnālā Dabiq, komentējot 
Rietumu kultūras sieviešu “nelaimīgo” dzīvi, raksta: “Kopš tā saucamās 
Franču revolūcijas Rietumos un vēlāk Oktobra revolūcijas Austrumos ne
ticīgo kristiešu zemēs lielākoties ir valdījusi filosofijā, kas vispusīgi vēršas 

pretfitra [fitra ir cilvēka dabai piemītoša spēja, ko tajā iedēstījis Dievs un 
kas cilvēkam palīdz izšķirt labu no ļauna). Darvina, Marksa, Nīčes, Dirk- 
hema, Vēbera un Freida mācības ir ielauzušās lielākajā Rietumu sabiedrī
bas daļā caur izglītības sistēmu un mediju industriju, kas ir radīta nolūkā 

izaudzināt paaudzi, kurā pilnīgi izskausta .fitra.”271 Lai gan to varētu no
saukt par pārspīlētu diagnozi, tomēr zināmā mērā šo vārdu anonīmajam 
autoram ir taisnība. “Neticīgo kristiešu zemes” nudien ir piedzīvojušas 

transformācijas, kas tās ir padarījušas par sekulāru sabiedrību, kura respek
tē valsts un reliģijas nošķiramu, kā arī mudina uz “demistifikāciju”. Proti, 
viens no “lielajiem stāstiem”, ko turpina dekonstruēt postmodernisms, ir 
ne tikai kristietība, bet plašākā mērogā jebkāda reliģiozitāte.*

Tas gan nenozīmē, ka tam būtu lieli panākumi. Lai gan kristietība nudien zaudē 
savas pozīcijas, tās vietu bieži ieņem nevis racionalitāte un paļaušanās uz savu 
prātu, bet gan neopagānisms, sektantisms, kā arī ikdienas māņticība, numero- 
loģija, astroloģija u.tml.
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Tas nozīmē, ka savu statusu zaudē tādi jēdzieni kā “patiesība” un 
“ticība”. No vienas puses, tā ir emancipācija, kas atsvabina prātu no 
dogmatisma žņaugiem. Taču vienlaikus arī kaut kas ļoti nozīmīgs tiek 
pazaudēts. Var tikai piekrist filosofiskās hermencitikas adepta Hansa 
Georga Gadamera atziņai, ka viens no būtiskākajiem apgaismības priekš- 
aizspriedumiem ir “aizspriedums pret aizspriedumu vispār.”2 2 No aiz
spriedumiem — no “dogmām”, kas iesakņojušās tradīcijās, nemaz nevar 
tik vienkārši atsvabināties. Cilvēks savā dzīvē drīzāk ir “iemests”, nevis 
to izvēlas. Acīmredzot cilvēkbūtnes gan Eiropā, gan ASV, gan Tuvajos 
Austrumos, gan visur citur pasaulē ļoti labi pamana “lielo stāstu” sairšanu, 
taču tā ir arī ļoti sāpīga pieredze. Bez “lielajiem stāstiem” zūd orientieri 
un cilvēkam būtu jāpaļaujas pašam uz savu prātu. Taču šāds “pilngadības 
stāvoklis” nebūt nav dots, tas ir tikai uzdots.

Viens no islāmticīgo jauniešu (arī pamatiedzīvotāju konvertītu) ra- 
dikalizācijas skaidrojumiem ir tāds, ka, pirmkārt un galvenokārt, vaina 
būtu jāuzņemas Eiropas valstu pamatiedzīvotājiem (precīzāk, baltādai
niem pusmūža vīriešiem), kuri nespēj un bieži vien nemaz nevēlas in
tegrēt imigrantus, kuri tāpēc jūtas atstumti un atsvešināti. Lai gan šāds 
izskaidrojums šķiet visnotaļ tendenciozs, tajā iezīmējas kāds savdabīgs 
aspekts. Proti, Eiropā patlaban un it īpaši kopš Otrā pasaules kara virmo 
pārliecība, ka nacionālisms tā dziļākajā būtībā ir bīstams un nevēlams. 
Turklāt novēršanās no nacionālisma vai pat patriotisma kaunināšana nav 
raksturīga tikai islāmticīgajicm imigrantiem. Gluži otrādi, tā visupirms 
ir pamatiedzīvotāju nodarbe. Nacionālisma alternatīva ir no etniskās 
piederības brīva kosmopolītiska sabiedrība, kurā valda pilnīga vienlī
dzība un tiek apmierinātas visas vajadzības. Tādējādi atsacīšanās no 
nacionālisma etniskā modeļa rada ideju vakuumu, kuru (acīmredzami) 
nespēj aizpildīt kosmopolītisma piedāvājums. Eiropas pārtikušo valstu 
jaunie imigranti, nobaudījuši kapitālistiskās dzīves saldo nektāru, gluži 
kā lapsa ar vīnogām, attopas, ka kaut kas nav lāga. Sapņu pils izrādās 
patukša un vietām neglīta. Taču rietumnieciskajam kosmopolītismam
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ir alternatīva, proti, islāmiskā izpratne par visu musulmaņu kopienu — 
ummu. Muhammada nenoliedzams panākums bija tālaika izkaisītās 
beduīnu sabiedrības konsolidēšana un (līdz zināmai robežai) arī rad
niecisko saišu aizstāšana ar piederību vienotai sabiedrībai, kuras līme 
ir piederība augstākai idejai. Ja rietumnieciskais kosmopolītisms, kas 
nereti nāk komplektā ar rietumniecisko dzīvesveidu, ir nepieņemams, 
bet lokālā nacionālisma idejas liekas novecojušas, tad pievēršanās islām- 
ticīgo ummai var šķist teicama izvēle.

Lai gan integrācijas problēmas patiešām varētu būt vērā ņemams 
radikalizācijas faktors, neatrisināts paliek jautājums par “pozitīvo pie
dāvājumu”, proti, par Eiropas vai visas Rietumu sabiedrības “lielo stāstu” 

un vērtību sistēmu. Vai Rietumi spēj piedāvāt pietiekami vilinošu stāstī
jumu? Kopš Padomju Savienības sabrukuma Rietumu pasaulē iestājās ek
saltētas jūsmas stāvoklis. Šķita, ka līdz ar Aukstā kara beigām, Fukujamas 
vārdiem, ir pienākušas ari “vēstures beigas”. Bipolārajā pasaulē ir uzvarējis 

Rietumu liberālisms, un turpmākas diskusijas nav vajadzīgas. Tomēr šķiet, 
ka uzvarētāju ideoloģija ir izbalējusi uzvaras salūtu spožajā gaismā. Tas ir 
ideoloģiskais stāvoklis bez ideoloģijas — vēsture bez vēstures.

Savukārt Islāma valsts piedāvā vēsturi ar vēsturi. Tikai šķietami un 
pavirši raugoties, Islāma valsts izskatās kā anahroniska, ultrakonservatīva 
un antimoderna sabiedrība. Taču tā ir pilnīgs sava laikmeta produkts.* 
Postmodernais stāvoklis nudien ir “lielo stāstu” sairums, taču tas vienlai
kus ir arī izaicinājums. Islāma valsts ar savu ekspresīvo, pērkondimdošo 
retoriku un solījumiem par laika galu piedāvā tādu pasaules ainu, kurā

* Politikas filosofs Džons Grcjs iet vēl tālāk. Viņš raksta, ka islāma ekstrēmisma 
un A I Kāidas kustības pamatā ir Eiropas apgaismības filosofijas idejas, kas 
pirms tam jau ļāva rasties Padomju Savienības komunismam un Trešā Rei- 
ha nacismam. Šāds uzskats šķiet visnotaļ apšaubāms, tomēr var piekrist, ka 
nedz islāmismu, nedz A lK āidu, nedz Islāma valsti nevar reducēt uz vienkāršu, 
anahronisku tradicionālismu. Skat.: Gray, John. A I Qaeda and What It Means 
to Be Modern.
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“kaut kas notiek” — katrā ziņā vairāk nekā jau pieminētās Aleksas vien
muļajā dzīvē. Cilvēki grib vēsturi un tradīcijas, tās stāstus, tikumus un 
varoņus, “un Islāma valsts, lai cik tā mums un pat lielākajai daļai arābu 
musulmaņu šķistu brutāla un pretīga, piedāvā tieši to,” raksta antropologs 
Atrans.273 Arī alkas pēc radikālisma, pēc tā, lai “kaut kas notiktu”, nav ne
kas jauns. Taču Islāma valstij lieliski padodas radikālisma islāmizācija.2 4 
Divdesmitā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados radikā
li noskaņotie jaunieši kurināja seksuālās revolūcijas uguņus/ Diemžēl 
Islāma valsts šo radikālisma enerģiju nereti spēj ievirzīt slepkavošanas, 
vardarbības un klajas noziedzības gultnē.

LAKMUSA SIEVIETES

Bijušais A SV prezidents Baraks Obama intervijā žurnālam The Atlantic 
izteica minējumu, ka par sabiedrības attīstības līmeni var visnotaļ labi 
spriest, novērtējot to, kā šī sabiedrība izturas pret sievietēm.2' 5 Taču šo 
padomu var arī apvērst otrādi, proti, par katru sabiedrību kaut ko pasaka 

arīdzan tas, kā pret to izturas sievietes.
Lielbritānijā Z 0 15 . gada sākumā lielu ažiotāžu sacēla gadījums, kad 

trīs pusaudzes (musulmaņu imigrantu atvases, vienai bija 16 gadu, di
vām — 15) pameta mājas un aizlidoja uz Turciju, lai pievienotos Islāma 
valstij? 6 Sis notikums no jauna uzjundīja jautājumus par motivāciju *

* Hipiju kustības sociālo un politisko pārmaiņu ambīcijas bija nc mazākas kā 
Islāma valstij, tomēr tā neizmantoja klaju agresiju. Džesika Sterna un Dž. 
M. Bergers trāpīgi uztver šo idejisko kustību. “ Patlaban radikāļi savu neap
mierinātību ar pastāvošo situāciju pauž karojot, nevis mīlējotics. Viņus pave
dina Tanatoss, nevis Eross. Izsakoties Usāmas Bin Lādiņa slavenajiem un bieži 
pārfrāzētajiem vārdiem, viņi “mīl nāvi tāpat kā jūs [Rietumos] mīlat dzīvību.” 
[..] IVIL ir izveidojusi jaunu paradigmu, kas ir daudz brutālāka, daudz sektan- 
tiskāka un daudz apokaliptiskāka.” (Stern, Jessica, and J. M. Berger. IS IS : the 
State o f Terror — p. 136)
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pārcelties uz Islārna valsti. Vairums personu, kas uz to dodas, ir vīrieši. 
Tātad to varētu skaidrot ar tipiskiem aizspriedumiem, piemēram, at
saucoties uz “dabisku” vardarbīgumu u.tml. Taču, kā izskaidrot to, ka 

“vājais dzimums” vai “šīs maigās būtnes” pašas no brīva prāta dodas pat 
ne vienkārši uz Islāma valsti, bet gan uz teritorijām, kurās norit aktīva 
karadarbība?

Uz šo jautājumu ir divas izplatītas atbildes. Pirmā — jaunās sievietes 
ir izslāpušas pēc intīmas tuvības, viņas vēlas apmierināt savu seksuālo dzi
ņu (to it kā pierāda Islāma valsts rekrutētāju piedāvājums sagādāt vīru), 
jeb, vienkārši sakot, viņas vēlas seksu. Otrā — sievietes ir “apburtas”, proti, 
viņas pašas nemaz nezina, ko patiesībā vēlas, un to sekmīgi izmanto veikli 
vīrieši, kuri jaunkundzēm prātā iepotē noteiktas domas. T.i., nelietīgi, bet 
prasmīgi vīrišķi apvārdo un pakļauj sievietes, kurām pašām acīmredzot 
nepiemīt īpaši lielas prāta spējas. Abi piedāvātie skaidrojumi sievietes, 
kuras migrē uz Islāma valsti, faktiski reducē līdz nedomājošām seksuālām 
būtnēm/

Šīs atbildes varētu būt pieņemamas, lai izskaidrotu šķietamu para
doksu, proti, ka dažas sievietes pašas izvēlas dzīvot sabiedrībā un kultūrā, 
kas viņas apspiež. Tomēr šāds uzskats drīzāk apliecina aizspriedumus pret 
sievietēm. Kā secina pētījuma “Līdz moceklība mūs šķirs: dzimte un IVIL 
fenomens” autores, radikalizējušos sieviešu psiholoģiskais, sociālais un 
materiālais profils ir tik ļoti dažāds, ka izveidot vienu arhetipisku tēlu 
ir gandrīz neiespējami. Pētījuma autores tūliņ piebilst — uzskats, ka šīs 
migrantes ir tikai “džihādistu līgavas”, ir ne tikai aplams, bet arī traucē 
izprast šā procesa patieso dabu.27' *

* Šo ainu var izspēlēt apvērsti, piemēram, iedomāties, ka jaunos vīriešus, kuri 
metas cīņā par Islāma valsti, motivē nevis reliģiskais fanātisms, alkatība, vardar- 
bīgums u.tml., bet gan šarmantas mudžāhides, kas viņus radikalizējušas; taču 
vīriešiem pavisam dabiski pietrūkst saprāta spriest par politiku, kur nu vēl pa
šiem iesaistīties džihādisma kustībā. Tas, ka šāds skaidrojums nerod atsaucību 
plašsaziņas līdzekļos, varētu liecināt, ka feminisma kustībai vēl ir daudz darāmā.
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Gluži otrādi, ierosinošo faktoru klāsts ir visai plašs. Pētījuma “Līdz 
moceklība mūs šķirs” autores, analizējot konkrētus gadījumus, konstatēja 
vismaz trīs pievelkošus un trīs atgrūdošus faktorus.

Atgrūdošie faktori:
i) vientulības izjūta, dzīvojot Rietumu sabiedrībā;
2.) izjūta, ka vispasaules musulmaņu kopiena tiek vardarbīgi apspiesta;
3) dusmas par starptautiskās sabiedrības neizdarību šā stāvokļa risinā

šanā.
Savukārt pievelkošie faktori ir šādi:

1) ideālistiskie mērķi un reliģiskais pienākums;
1) piederība “brālībai” jeb šajā gadījumā “māsībai” ;
3) avantūrisms un piedzīvojums — kara romantizēšana.2 8

Šāda aina jau atkal apliecina ideoloģijas pievilcību.* Islāma valsts vili
nājumu var skaidrot divējādi: gan ar “lielā stāsta” piedāvājumu tālienē — 
apsolītajā zemē — , gan ar vilšanos mājās, kas nespēja un negrib piedāvāt 
savu “stāstu”. Tā ir jau pazīstama aina, kurā saduras, no vienas puses, Rie
tumu pasaules savdabība ar visiem tās plusiem un mīnusiem** (tradicio
nālo vērtību degradācija, atsvešināšanās starp sociālajām un nacionālajām 
grupām, apsēstība ar patērniecību, vērtību plurālisms, vienaldzība, taču

* “Vilinājums ir ne tikai praktisks, bet arī ideoloģisks. Tas ir šķietamā Rietumu 
kultūras sekluma, feminisma un dzimumu vienlīdzības klajš noraidījums. Tā 
ir atteikšanās no “skaistumkopšanas salonu” un modes preču veikalu kultūras. 
[Islāma valsts] ir zeme, kas sola dzīvi bez visiem tiem sarežģījumiem un apju
kuma, kas piepilda britu pusaudžu ikdienu,” raksta Londonas Karaliskās kole
džas pētniece Elizabete Pīrsone. (Pearson, Elizabeth. “What is luring Western 
women to Syria to join Isil?” Tlie Telegraph)

** “Vardarbīgais ekstrēmisms reprezentē nevis tradicionālo kultūru uzplauku
mu, bet gan to sabrukumu — jaunieši, kuri atsvešinājušies no tūkstošgades 
paaudzes tradīcijām, traucas tādas sociālās identitātes meklējumos, kas ap
liecinātu personības nozīmīgumu un dižumu. Tā ir globalizācijas ēnas puse,” 
raksta antropologs un terorisma pētnieks Skots Atrans. (Atran, Scott. “The 
Devoted Actor: Unconditional Commitment and Intractable Conflict across 
Cultures.”— p. S199)
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arī iecietība, labestība, tolerance, cieņa pret citādo u.tml.) un, no otras 
puses, potenciālo mudžāhidu alkas pēc stabilas vērtību sistēmas, dzīves 
vadlīnijām utt., ko papildina (diemžēl bieži vien pamatots) nicinājums 
pret mītncsvalsts divkosību, kā arī pārliecība par piederību starptautiskai 
(kosmopolītiskai) “visu zemju atstumto ļaužu” grupai.

Kriminoloģijas eksperts Kentas Universitātē Saimons Kotī publikā
cijā “Ko vēlas IVIL sievietes?” apgalvo, ka Islāma valsts piekritējas savas 
vēlmes ir izteikušas ļoti skaidri: “Daudzas rietumvalstu sievietes, kuras 
ne tuvu nevar uzskatīt par savu seksuālo dziņu verdzenēm vai vīriešu 
plēsonīgo mahināciju upuriem, pievienojas vai tiecas pievienoties Islāma 
valstij tāpēc, ka to vēlas — tāpēc, ka pretstatā sekulārajām, liberālajām de
mokrātijām, kurās viņas dzīvo, Islāma valsti viņas saskata dzīves jēgu un 
tā atspoguļo viņu morālās un politiskās pārliecības pamatus.”2 9 Varētu 
iedomāties, ka šīs sievietes gluži vienkārši nav informētas par rietumnieču 
feministu cīņām par dzimumu līdztiesību, par seksuālo minoritāšu aiz
stāvju mudinājumiem pārskatīt dzimtes un dzimuma jēdzienus un kaut 
vai par nerimstošajiem centieniem rosināt reliģisko toleranci. Tomēr arī 
šāds priekšstats neatbilst realitātei. Gluži otrādi, šīs sievietes ļoti labi zina 
gan to, kas ir feminisms, gan liberālisms, gan pārzina citas idejas, ko Rie
tumu sabiedrībā uzskata par pamatota lepnuma iemesliem. Taču viņas 
apzināti izvēlas iet pretējo ceļu, jo pārstāv noteiktu vērtību sistēmu ar 
visām tās blaknēm, tostarp stingro dzimumu segregāciju. “Tātad,” Kotī 
uzsver, “viņas Islāma valsti atbalsta, nevis samierinoties ar tās agresīvo 
patriarhālo pasaulskatījumu, bet gan tieši tā d ē ļi2*0

Filosofiskās idejas un kultūras pašizjūtas apjēgumi, kas rotā mūsdie

nu multikulturālās un atvērtās sabiedrības ēku un ko uzskata par “augs
tiem gara sasniegumiem”, noteiktām aprindām ir iemesls nevis lepoties, 
bet gan pretīgumā novērsties. “Viņas ir nogurušas no sabiedrības, kurā 
cilvēkiem nav ne skaidra dzimuma, ne kultūras piederības. Savukārt Islā- 
ma valsts un AlK āida  piedāvā konkrētas sarkanās līnijas: vīrieši ir vīrieši, 
un sievietes ir sievietes,” skaidro antropologs Skots Atrans.281 Islāma
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valsts patriarhālā un reliģiozā pasaules aina, ko patlaban ir pāršalkusi 
neapvaldītas vardarbības jūsma, var būt un ir spēcīgs vilinājums pati 
par sevi. Lai saprastu jauno mudžāhidu pasaulskatljumu, nav jāmeklē 
kādas sarežģītas psiholoģiskas mahinācijas vai politiskas sazvērestības, 
Islāma valsts ideoloģija — tās reliģiskais vēstījums, kā ari politiskā un 
nacionālistiskā orientācija — viņiem ir pietiekami skanīga un aicinoša.



TICĪBA

ISLĀMS SAVĀ VAĻĀ

Kā jau to norāda Islāma valsts nosaukums, šī organizācija ir būtiski sais
tīta ar reliģiju “islāms”. Tā savu eksistenci, darbību, mērķus, stratēģiju, li
kumus u.c. atribūtus pamato ar islāmu, rīkojas saskaņā ar islāma svētajiem 
rakstiem un tradīciju.2*2 Islāma valsts pārstāvji un atbalstītāji nepaguruši 
skandē ne tikai to, ka organizācija ir saistīta ar islāmu, bet pat vairāk — ka 
tieši tā reprezentē visīstāko islāmu un visi citi ir viltvārži vai atkritēji. Un 
tomēr, piemēram, bijušais A N O  ģenerālsekretārs Pans Kimuns, sakot 
runu Drošības padomes samitā, apgalvoja: “Kā jau teikuši musulmaņu 
līderi visā pasaulē, tādai organizācijai kā IS1L jeb Daesh nav nekā kopīga 
ar islāmu un tā pavisam noteikti nav valsts. Atbilstošāk būtu to saukt par 
Neislāma nevalsti.”28’ Kam ir taisnība?

Visticamāk, taisnība ir abiem. Atbildi var meklēt no otras puses: dro
ši vien neviens nešaubītos par to, ka Islāma valsts nepārstāv, piemēram, 
budismu, zoroastrismu vai latviešu pagānismu. Taču ar islāmu Islāma 
valstij ir vismaz kaut kāds sakars. Te jāsaprot, ka sarežģījumus rada it kā 

vienkārši, taču, tiklīdz iedziļinās, ārkārtīgi grūti atbildami jautājumi: kas 
vispār ir reliģija? Kas ir islāms, un vai ir kāds “īstais” islāms? Kam ir tie

sības uz autoritāti jautājumos, kas skar islāmu un islāmisku dzīvesveidu, 
utt.? Gluži tāpat kā nav vienprātības par tādiem jēdzieniem kā “demokrā
tija”, “nācija”, “kristietība” u.tml., neeksistē arī viennozīmīgs uzskats par to, 
kas ir islāms. Tomēr attiecībā uz Islāma valsti centrālais jautājums ir cits. 

Proti, nez vai kāds nopietns pētnieks apšauba, ka Islāma valsts atsaucas
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uz islāma reliģiju un tradīciju, tāpēc jājautā, vai šīs organizācijas konkrētā 
islāma interpretācija ir adekvāta un atbilst kaut kādai patiesībai?

Situāciju vēl vairāk sarežģī tas, ka šai problēmai ir ne tikai teoloģiska, 
bet arī politiska nozīme, turklāt tā ir ārkārtīgi jutīga. Terorisma apdrau
dējuma kontekstā radusies sociālā spriedze šo teoloģisko jautājumu ir 
padarījusi par “eksplozīvu” tematu, kura apspriešana var izpausties gan 
kā galēja politkorektuma mēmums, gan kā draudi rīkot grautiņus, dedzi
nāt karogus u.tml. Ņemot vērā šo apsvērumu, A N O  ģenerālsekretāra un 
daudzu islāma reliģisko autoritāšu vēlme norobežoties no Islāma valsts 
ir saprotama. Jau tā saērcinātā islāmticīgo sabiedrība varētu neatbilstoši 
iztulkot katru divdomīgo izteikumu un tādējādi nostiprināt pretrietum- 
niccisko noskaņojumu, kas savukārt vairotu radikāļu skaitu.

Cits politiskās un sociālās spriedzes faktors ir miermīlīgo musul
maņu apdraudējums. Šie cilvēki — vietējie un atbraucēji, imigranti un 
emigranti, eiropieši un Tuvo Austrumu iedzīvotāji — vēlas dzīvot mierā 
un saticībā, taču viņu vārdu aptraipa salīdzinoši ļoti maza grupa. Islāma 
reliģijas nepārzināšana un cietušo aizspriedumi pret musulmaņiem nereti 
uzjundī vēlmi atriebties un nepamatotu vardarbību. Tāpēc, lai pasargā
tu iespējamos upurus, gan politiķi, gan plašsaziņas līdzekļi, gan garīgās 
autoritātes cenšas norobežot “sliktos”, lai tie neaizēnotu “labos”. Tiesa, šā 
cildenā uzdevuma izpildi apgrūtina kāds sarežģījums — islāma “netīrā” 
puse, lai cik nepatīkama, tomēr ir piederīga islāma tradīcijai. Šā fakta 

spītīga noliegšana var nevis kliedēt bažas, bet gan vairot aizdomīgumu.
Ja patiesību par “patieso islāmu” ir tik grūti noskaidrot, tad varētu 

vērsties pie svētajiem rakstiem — Korāna, kas sūtīts “par izskaidrojumu 
visam, par ceļvedi un par žēlastību, un par iepriecinājumu tiem, kas pa
kļāvušies” (Korāns, 16:89). Šā teksta autors ir nevis Muhammads, bet gan 
dievs — Allāhs. Muhammads bija tikai viņa pravietis, kas cītīgi pierak
stīja eņģeļa Džabriēla (Gabriēla) vai kādas citas balss diktēto. Līdz ar to 
vienīgā un īstenā autoritāte ir Korāns, un tieši pie Korāna būtu jāvēršas, 

lai zinātu, kā dzīvot. Tomēr jāsaprot, ka Korāna teksts nebūt nav skaidrs,
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vienkāršs vai izsmeļošs. Tādēļ, lai risinātu ikdienas problēmas, palīdzība 
nereti jāmeklē hadīsos un sunnā (Muhammada teiktajā, dzīves piemērā, 
tradīcijā), kas arī nav pietiekami precīzi avoti. Viens no islāma pamat
principiem ir Korāna nemaldīgums, tātad varētu domāt, ka atšķirībā no 
kristietības protestantisma eksperimentiem tas nav pakļaujams individu
ālai, patvaļīgai interpretācijai. Korānam ir jābūt viennozīmīgam! Tomēr 
jābūtība nav būtība, un dažnedažādas garīgās autoritātes — gan pašpa- 
sludinātas, gan laicīgās varas ieceltas, gan kopienas apstiprinātas — it kā 
nevilšus, taču pastāvīgi kaut ko interpretē kaut vai tāpēc, ka mūsdienu 
sabiedrības uzbūve vairs it nemaz nelīdzinās Muhammada laika iekārtai 
un vecās zināšanas kļūst nederīgas.

Katoļu kristietībā Dieva vietnieks zemes virsū — klints uz klints — 
ir pāvests. Tātad patlaban pāvesta Franciska lēmumi ir saistoši visiem 
katoļticīgajiem, pat ja viņiem tic nepatīk vai šķiet aplami. Saskaņā ar tra
dīciju visas pasaules kardināli, arhibīskapi, bīskapi u.c. ir pakļauti stingri 
reglamentētai kārtībai un hierarhijai. Sunnltu islāmā šādas kārtības nav.* 
Tomēr zināmā mērā kārtība pastāv. Umma atzīst, ka tajā ir skoloti ļaudis, 
viedāki un zinošāki tās pārstāvji, kuri ir tiesīgi runāt par reliģijas lietām. 
Šīs reliģiskās autoritātes dēvē par “ulcmicm”. Tomēr viena galvenā ulema 
nav. Saūda Arābijā ir savi garīgie līderi, Irānā — ajatollas, bet mudžāhidu 
aprindās — savas autoritātes.284

Viens no zināmākajiem un nozīmīgākajiem autoritatīvajiem centriem 
islāma pasaulē, kas dažkārt ir pretendējis uz “pēdējās patiesības” godu, ir 
Azhara universitāte Kairā, Ēģiptē.** Šī tradīcijām bagātā mācību iestāde ir

* Atšķirībā no sunnnītu islāma interpretācijas šiīti atzīst imāmu autoritāti un īpašo 
statusu. Taisnības labad ari jāteic, ka kristīgās baznīcas hierarhija nav bijusi šķērslis 
lielām shizmām — pareizticības atšķelšanās, reformācija utt. Turklāt ir izveidoju
šies arī dažādi savdabīgi virzieni, kas sludina gan neiecietību, gan vardarbību.

*' īpašu statusu ir iemantojusi ne tikai Azhara universitāte, bet arī Ēģipte kā valsts. 
“Ēģiptes kultūras prestižs mūsdienu islāma pasaulē tai dod nesamērīgu teikšanu 
par to, kā Korānam būtu jāizskatās un jāizklausās.” (Cook, Michael. The Koran. 

A  Very Short Introduction — p. z6)
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dibināta pirms vairāk nekā iooo gadiem un patlaban bieži tiek dēvēta par 
i7.cilāko islāma studiju vietu. Taču pat tās statuss nav viennozīmīgs. Kopš 
zo. gadsimta vidus tā ir piedzīvojusi institucionālas un administratīvas 
pārmaiņas. Tās ir padarījušas universitāti lielā mērā atkarīgu no laicīgās 
valsts varas, tādējādi metot šaubu ēnu pār mācību iestādes autonomiju. 
Līdz ar to mūsdienu musulmaņu pasaulē ir radīta situācija, kurā “autori
tāte islāmā ir reāla, bet sadrumstalota. No vienas puses, šo nevienprātību 
var uztvert kā plurālistisku un bagātinošu, taču vienlaikus tā var sajaukt 
vienkāršo ļaužu prātus.”2S5 Turklāt, ņemot vērā to, ka daudzi vadošie dži- 
hādisma kustības garīgie līderi ir ieguvuši ļoti labu izglītību (piemēram, 
globālā džihāda tēvs Abdullāhs Azzāms doktora grādu ieguva Azhara 
universitātē; par viņu skat.: 87. lpp.) un ir prasmīgi retori, autoritātes 
sadrumstalotība paver durvis savdabīgām, diemžēl arī klaji vardarbīgām, 
interpretācijām.

Protams, tas viss gan nenozīmē, ka islāms būtu pārvērties par ne
pārskatāmu jucekli. Gluži otrādi, aptuveni 87-90%  musulmaņu sevi uz
skata par sunnītiem, un 10-13%  — par Siltiem, bet citi, sīkāki virzieni ir 
mazskaitlīgi vai arī piederīgi sunnītiem vai šiīticm.286 Visi musulmaņi tic 
vienam vienīgam Dievam un tam, ka viņa pravietis ir Muhammads. Viņi 
visi godā piecus islāma pīlārus — ticības apliecinājumu, lūgšanas, gavēni, 
labdarību, svētceļojumu. Kā liecina pētniecības centra Pew Research Cen
ter iegūtā statistika, piemēram, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā 94% 

iedzīvotāju ievēro ikgadējo gavēni un 79% sniedz ikgadējās žēlastības 
dāvanas. Piemēram, aptuveni 78% Ēģiptes, 76% Jordānijas, 47% Irākas 
(acīmredzot karš ir licis skaidrāk apjaust realitāti), 75% Bosnijas un Hcr- 
cegovinas, 53% Krievijas, 76% Tadžikistānas, 71% Pakistānas musulmaņu 
uzskata, ka ir tikai viena pareizā islāma interpretācija. Vairums Tuvo Aus
trumu un Ziemeļāfrikas musulmaņu tic eņģeļu eksistencei (96%), likteņa 
ieprickšnolemtībai (93%) un paradīzei (97%).287

Islāma pasaule ir milzīga. Uz zemes mīt aptuveni 1,6 miljardi mu
sulmaņu. Tā ir aptuveni ceturtā daļa no visiem planētas iedzīvotājiem.
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R e l i ģ i o z i t ā t e  a r ā b u  s a b i e d r ī b a

Avots: Arab Center for Research & Policy Studies, Arab Opinion Index 2015

P r o c e n t u ā l ā  t o  a p t a u j ā t o  d a ļ a ,  k a s  a t z ī s t ,  k a  t i c  e ņ ģ e ļ u  e k s i s t e n c e i ,  l i k t e ņ a  
i e p r i e k š n o l e m t ī b a i ,  p a r a d ī z e i  v a i  t a m ,  k a  t u v ā  n ā k o t n ē  a t g r i e z ī s i e s  M a h d ī

Avots: Pew Research Center, The World's Muslims: 
Unity and Diversity, Q43a, Q43c, Q43f& Q43i
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P r o c e n t u ā l ā  t o  m u s u l m a ņ u  d a ļ a ,  k u r i  a t z ī s t ,  k a  
r e l i ģ i j a i  i r  ļ o t i  l i e l a  l o m a  v i ņ u  d z ī v ē

Avots: Pew Research Center, The World's Muslims: Unity and Diversity, Q36

Islāms patlaban ir visstraujāk augošā reliģija, un, ja pieaugums saglabāsies, 
ii .  gadsimta vidū tā apsteigs kristietību un kļūs par visplašāk pārstāvēto 
reliģiju.288 Ņemot vērā islāma piekritēju pašreizējo skaitu un tā pieaugu

ma dinamiku, nevajadzētu brīnīties, ka dažkārt gadās sastapt savdabī
gas novirzes no “patiesā islāma” ceļa.* Līdz pat 19. gadsimta beigām un 
zo. gadsimta sākumam islāmu nebija skārusi Rietumu nestās reformāci
jas un modernizācijas ietekme, un tādējādi reliģija saglabāja tradicionālo 
interpretāciju robežas. Tikai sākot ar zo. gadsimta vētrainajiem notiku-

Melburnas Universitātes profesors un islāma pētniecības centra dibinātājs 
Abdullāhs Saīds publikācijā “Tendences mūsdienu islāmā: sākotnēji klasifi
kācijas centieni” 1007. gadā apraksta, viņaprāt, vadošās tendences mūsdienu 
islāmā: 1) tiesiskais tradicionālisms, 1) teoloģiskais puritānisms, 3) militārais 
ekstrēmisms, 4) politiskais islāmisms, 5) sekulārais liberālisms, 6) kultūras no- 
minālisms (kultūras primārums pār reliģiju), 7) klasiskais modernisms (18. un 
19. gadsimta islāma reformisma idejas), 8) progresīvā pārintcrprctācija [idžti- 
hāds). (Saecd, Abdullah. “Trends in Contemporary Islam: A  Preliminary At
tempt at a Classification.” The Muslim World — pp. 395-404)
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miem, “globālā pasaule” sāka strauji sarukt un islāmam arvien biežāk 
nācās nonākt konfrontācijā ar svešām idejām. Tam bija gan atbalstītāji, 
gan noliedzēji. Vieni modernistus apsaukāja par tādiem, kas “mērkaķojas 
līdzi” rietumnieku bezdievībām, bet citi šajā kustībā saredzēja iespēju 
veicināt sabiedrības izaugsmi. Taču zo. gadsimta septiņdesmitajos gados 
sekoja pretreakcija, kas ir jūtama vēl šodien — tolaik uzplauka islāma 
atdzimšanas kustības. Viens no to daudzveidīgajiem atzariem ir islāmistu 
salafitu militārais džihādisms.

MIERA UN NEMIERA RELIĢIJA

Musulmaņi visā pasaulē labprāt atkārto vārdus, ko bijušais ASV prezi
dents Džordžs Bušs jaunākais izteica neilgi pēc n . septembra terorakta, 
proti, ka “islāms ir miera reliģija.”289 Tie nav tikai tukši vārdi. Tomēr šīs 
grāmatas uzmanības centrā ir organizācija, kuras aktivitātes nekādi ne
liecina par mieru un pietāti pret citādi domājošiem līdzcilvēkiem. Aici
not ikvienu izzināt un ņemt vērā islāma kultūras apbrīnojamo veikumu, 
izcilo mākslu, literatūru, prātu aizraujošos zinātnes sasniegumus, to visu 
paturot prātā un augsti godājot, saistībā ar Islāma valsti ir jārunā par šīs 
reliģijas tumšo pusi.*

*  A t t i e c ī b ā  u z  i s l ā m a  g o d p r ā t ī g u  i z v ē r t ē š a n u  v a r  p i e v i e n o t i e s  g a n  L a t v i j a s  U n i 

v e r s i t ā t e s  H u m a n i t ā r o  z i n ā t ņ u  f a k u l t ā t e s  p r o f e s o r a m  L e o n a m  T a i v ā n a m ,  g a n  

T e o l o ģ i j a s  f a k u l t ā t e s  p r o f e s o r a m  V a l d i m  T ē r a u d k a l n a m .  T a i v ā n s  d a u d z k ā r t  

i r  n o r ā d ī j i s ,  k a  i s l ā m t i c ī g o  p r o t e s t i  p r e t  v i ņ u  r e l i ģ i j a s  e k s t r ē m i s m u  d i e m ž ē l  i r  

p ā r ā k  r e t i  u n  m a z s k a i t l ī g i  u n  t o  v i e t ā  b i e ž ā k  n ā k a s  r e d z ē t  d e g o š u s  A S V  k a r o g u s  

u . t m l .  a k t i v i t ā t e s ,  k a s  s a v u k ā r t  b ū t i s k i  v e i c i n a  i s l ā m o f b b i j u .  B ū t u  t i k a i  s l a v ē ja 

m i ,  j a  i s l ā m a  p ā r s t ā v j i  l a b p r ā t ī g i  u z ņ e m t o s  b r ī n i š ķ ī g o  u n  p a t ī k a m o  g o d u  —  a r  

v ā r d i e m  u n  d a r b i e m  a p l i e c i n ā t  s a v a s  r e l i ģ i j a s  g a i š o  p u s i .  R u n ā j o t  p a r  L a t v i j u ,  

d i e m ž ē l  j a u  a t k a l  p r i e k š p l ā n ā  i r  n o n ā c i s  r e l i ģ i s k a i s  e k s t r ē m i s m s .  P i e m ē r a m ,  

L a t v i j a s  I s l ā m a  k u l t ū r a s  c e n t r a  p r i e k š s ē d ē t ā j s  I m r ā n s  O ļ e g s  P e t r o v s ,  k o m e n t ē 

j o t  ž u r n ā l a  Charlie Hehdo b i r o j ā  v e i k t ā s  s l e p k a v ī b a s , t e i c a ,  k a  a d e k v ā t ā k s  s o d s
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Islāma valsts pastrādāto noziegumu saraksts ir tik garš un paustā 
vardarbība tik baisa, ka to ir grūti aprakstīt tā, lai nenoslīktu asiņu 
plūdos un izkropļotu cilvēku mudžeklī. Šķiet, ka vislabāk var izteikties 
ar viņu pašu vārdiem. Organizācijas propagandas žurnālā D abiq tika 
publicēts raksts, kurā tā anonīmais autors skaidro islāma un vardarbī
bas attiecības:

“Acīmredzama atšķirība starp musulmaņiem un samaitātajiem, 
maldīgajiem kristiešiem un ebrejiem ir tāda, ka musulmaņi ne
kaunas no tā Kunga mūžīgajiem likumiem par kara vešanu un 
dievišķā likuma ieviešanu. Ja tic, kas cīnījās pret japāņiem un 
vjetnamiešiem vai iekaroja Amerikas iezemiešu zemes, būtu bi
juši musulmaņi, nevis krustneši, viņi nc mirkli neminstinātos tos 
apkaut vai paverdzināt. Un, tā kā mudžāhidi to darītu saskaņā 
ar Likumu, viņus pēcāk neapgrūtinātu kaut kāda “politkorek- 
ta” nepieciešamība atvainoties. Piemēram, japāņi tiktu ar varu 
no pagānisma neceļiem pievērsti islāmam, un, ja viņi stūrgalvīgi 
pretotos, iespējams, vēl viena atombumba to mainītu. Līdzīgi 
arīdzan vjetnamiešiem piedāvātu vai nu islāmu, vai arī napalma 
gultas. Savukārt pie Amerikas iedzimtajiem, kad viņu vīri, kas 
islāma vietā izvēlējušies bakas, būtu apkauti, musulmaņi dzīv- 
palikušās sievietes un bērnus paverdzinātu, bērnus izaudzinātu 
par paraugmusulmaņicm un sievietes apaugļotu, lai radītu jaunu 
mudžāhidu paaudzi. Par nodevīgajiem Eiropas ebrejiem — tiem,

v a r ē j a  b ū t  “ s a l a u z t  p i r k s t u s ”.  ( T v n c t .  “ L a t v i j a s  I s l ā m a  k u l t ū r a s  c e n t r a  v a d ī b a :  

s o d s  v a r ē j a  b ū t  m a z ā k s  -  s a l a u z t i  p i r k s t i . ”  Tvnet) S a v u k ā r t  T ē r a u d k a l n s  a i c i n a  

p ā r v a r ē t  i s l ā m o f o b i j u ,  v e i c i n ā t  d i a l o g u ,  b ū t  a t v ē r t ā k i e m :  “ T e r o r a  a k t i  P a r ī z ē  

1015. g a d a  n o v e m b r ī  n a v  a t c ē l u š i  [ . . ]  d o m a s  p a r  s t a r p r e l i ģ i j u  u n  s t a r p k u l t ū r u  

d i a l o g a  i e s p ē j a m ī b u  u n  p a r  t o ,  k a  i s l ā m a  k o p i e n a  i r  d a u d z v e i d ī g a  u n  n e b ū t  n a v  

v i s o s  g a d ī j u m o s  v a r d a r b ī g a . ”  ( T ē r a u d k a l n s ,  V a l d i s .  “ K a m  n o  z a ļ ā s  k r ā s a s  b a i l ?  

I s l a m o f o b i j a  m ū s d i e n u  L a t v i j ā . ”  —  49. l p p . )
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kas noliegtu savu ticību — jābilst, ka viņu jaunekļi piedzīvotu 
tādu slaktiņu, ka holokausts izklausītos pēc vakara pasaciņas; 
savukārt viņu sievietes tiktu piespiestas apkalpot savu vīru un 
tēvu slepkavas.”290

Tomēr nedrīkst aprobežoties ar šādu islāma interpretāciju. Rcliģij- 
pētnieks Hanss Kīngs, aplūkojot šīs “kontroversiālās reliģijas” demoni- 
zēto, idealizēto un reālistisko tēlu, raksta: “Pastāv vidusceļš starp islāma 
kariķēšanu un glorificēšanu. Izplatīta abu pieeju kļūda ir atsaukšanās uz 
monolītu un vēsturiski aplamu islāma tēlu un iepriekšpieņēmums, ka 
islāms vienmēr un visur ir bijis un arī patlaban ir vienāds. Lai cik dažādi 
būtu vahābītu saūdi, Irānas mullas, Ēģiptes M usulmaņu brālības islāmisti, 
Palestīnas Hamas kaujinieki, Pakistānas sūfiji vai Amerikas melnādainie 
musulmaņi, tomēr valda uzskats, ka pastāv kaut kāda mūžīga, nemainīga 
islāma būtība, kas radikāli atšķiras no visa rietumnieciskā. Šādas vienkār
šošanas gadījumā palīdzēt var tikai pastāvīga un diferencēta abu perspek
tīvu izskatīšana. Līdzīgi kā kristietības, arī islāma tēlu nosaka divpusēja 
dialektika: būtība un forma pret būtību un perversiju.”291

Islāma, gluži tāpat kā citu reliģiju, vēsturi caurstrāvo dažnedažādi 
pretrunīgi notikumi. Islāms ir gan veicinājis mieru, saimniecisko, mākslas 
un zinātnes izaugsmi, gan arī izraisījis nežēlīgus karus. Asinsizliešana nav 
sveša, šķiet, nevienai reliģijai un sabiedrībai. Līdz ar to centieni noliegt 
jebkādu islāma saikni ar vardarbību ir vismaz dīvaini. Islāma reliģijas 
bagātajā tradīcijā meklētājs atradīs, ko meklējis — gan labestības, gan 
vardarbības vēsti. Organizācija Islāma valsts ir izvirzījusi priekšplānā ka
rošanu un aizstūmusi perifērijā visu, kas liecina par islāma miermīlīgumu. 
Lai gan bieži vien, jo īpaši ar noteiktu ideoloģisko virzienu pārņemti, 
rietumvalstu plašsaziņas līdzekļi saredz islāmā tikai labestīgo pusi, tas 
esošo nepadara par vienīgo esošo. Būtu nevērīgi noliegt, ka islāma svētajos 
rakstos un pravieša Muhammada biogrāfijā izskan ļoti daudz tādu ideju, 
kas cildina vardarbību, nežēlību, neiecietību u.tml.
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Saskaņā ar Muhammada teikto Korānā lasāmie vārdi ir Dieva vārdi. 
Muhammads ir tikai “viens starp daudziem citiem”. Viņš ir tikai pravietis, 
vien parasts cilvēks, kuram sanācis kļūt par Dieva vārdu vēstnesi ļaudīm. 
Tā ir būtiska atšķirība no kristietības, kurā Jēzus ir dievišķs, proti, Jēzus ir 
cilvēks un Dieva dēls vienlaikus. T.i., Jēzus ir kā Dievs. Šāda doma islāmā 
ir nepieņemama, jo Dievs ir tikai viens un vienīgs.* Korāna pirmajā, atve
rošajā sūrā Dievs ar Muhammada muti un vēlāko laiku rakstvežu spalvu 
(un Ulža Bērziņa tulkojumu latviešu valodā) vēsta:

“Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!
Slava Dievam, 
pasauļu Kungam,
Līdzcietīgajam, Žēlsirdīgajam,
Kurš valdīs pār Tiesas dienu!
Paties, Tev mēs kalpojam, 
un Tevi mēs saucam palīgā.
Ved mūs taisnu ceļu,
to ceļu, kur Tevis svētītie -
ne tie, uz kuriem dusmas,
nedz tie, kas alojas.” (Korāns, 1 :1-7 )

*  Š i s  a p s v ē r u m s  i z g a i s m o j ā s  j a u  M u h a m m a d a  d z ī v e s  u n  a t k l ā s m j u  l a i k i ,  k a d  v i ņ u  

m a l d i n ā j a  s ā t a n s , p r o t i ,  r u n a  i r  p a r  t .s .  “ s ā t a n i s k a j ā m  v ā r s m ā m ”. S ā t a n i s k ā s  v ā r s 

m a s  i r  v i l t ī g s  k ā r d i n ā j u m s ,  k a s  m u d i n ā j a  M u h a m m a d u  s a g r o z ī t  D i e v a  v ā r d u s  

t ā ,  k a  v a r ē t u  s a m i e r i n ā t  j a u n o  t i c ī b u  a r  v e c a j i e m  M e k ā  v a l d o š a j i e m  t i c ē j u m i e m .  

T a s  b ū t u  b i j i s  ē r t i ,  j a  v a r ē t u  a t z ī t ,  k a  k u r a i š u  p i e l ū g t ā s  d i e v ī b a s  a l  L ā t a ,  a l  U z z ā  

u n  M a n ā t a  i r  “ k ā  d z ē r v e s  s p ā r n i ,  k a s  p ā r k l ā j  p a s a u l i ”,  u n  i r  Allāha a t v a s e s . T a č u  

M u h a m m a d s  a t s k ā r t a  m a l d i n ā š a n u  u n  s t e i d z a  t o  l a b o t .  E ņ ģ e ļ a  D ž a b r i ē l a  p a 

s k u b i n ā t s ,  v i ņ š  a t s a u c a  s ā t a n a  i e d v e s m o t ā s  r i n d a s  u n  p r e c i z ē j a ,  k a  i r  t i k a i  v i e n s  

d i e v s  u n  t a s  i r  D i e v s  —  A i l ā h s .  I s l ā m a  g a r ī g ā s  a u t o r i t ā t e s  l i e l ā k o t i e s  n o l i e d z  š o  

v ā r s m u  a u t e n t i s k u m u .

Š ī s  v ā r s m a s  s a v ā  s l a v e n a j ā  r o m ā n ā  “ S ā t a n i s k ā s  v ā r s m a s ”  a p s p ē l ē j a  S a l m a n s  R u š d i .  

P a r  t o  v i ņ a m  a i z m u g u r i s k i  p i e s p r i e d a  n ā v e s s o d u .
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Tātad eksistē kāds viens Dievs, kas ir nevis vienkārši spēcīgs un va
rens gluži kā mirstīgo ķēniņš, bet tam piemīt absolūta vara.292 Taču šim 
Dievam acīmredzot ir kāda vājība, proti, tas ir norūpējies par cilvēkbūtņu 
dzīvi un ir pat zināmā mērā emocionāls. Dievs spēj būt labestīgs — “līdz
cietīgs, žēlsirdīgs”. Tāds viņš ir pret tiem, kas ir uz “taisnā ceļa”. Taču Dievs 
var būt arī dusmīgs — uz tiem, kas maldās un nav uz “taisnā ceļa”. Sapro
tams, ka ikvienam prātīgam cilvēkam vajadzētu censties būt uz “taisnā 
ceļa”, lai neizsauktu Dieva dusmas, kuras kosmiskā mēroga dēļ, vistica
māk, būtu pagalam nepatīkamas. Savukārt atrašanās uz “taisnā ceļa” ļauj 
cerēt uz dievišķu atalgojumu pēcnāves dzīvē.

Tas, ka Dievam vispār bija radusies vēlme paust savu vēstījumu, lie
cina, ka principā ir iespējams no “līkā ceļa” uziet uz “taisnā”. Varbūt tieši 
tas vedināja Muhammadu domāt, ka līdzīgo pamatpostulātu dēļ ebrejiem 
vajadzētu būt sajūsmā par islāmu. Muhammada dzīves laikā Tuvajos Aus
trumos kristietība un jūdaisms bija plaši izplatīti, un, domājams, ka savu 
tirdzniecības ceļojumu laikā Muhammads bija vairāk vai mazāk iepazi
nies ar šīm reliģijām. Taču ebreji, kuriem nebija paticis jau Jēzus, nelikās 
traucēti arī tad, kad Muhammads piedāvāja savus jauninājumus.

Tomēr jāpiebilst, ka gan ebrejus, gan kristiešus viņš pieskaitīja pie t.s. 
“grāmatas cilvēkiem”, proti, pie tiem, kas pielūdz Ābrahāma Dievu, t.i., 
to pašu Allāhu jeb Dievu, bet ar citu nosaukumu. Būtiskākā atšķirība 
izpaudās praviešos — kurš nu kurai tautai pieslējies. Saskaņā ar islāmu 
Muhammads ir pēdējais un tātad arī pareizākais.

Šis apsvērums ir ļoti nozīmīgs arī Islāma valsts kontekstā, proti, šiīti 
un daudzdievības praktizētāji tiek uzskatīti par tādiem, kuru maldi nav 
labojami. Savukārt kristiešus un jūdaisma praktizētājus uzskata par ne

jēgām, kas alojušies, taču vispār viņus varētu vest pie prāta. Kamēr viņi 
pie prāta nenāk, kā vēsta Korāna otrās sūras 2.9. ajāts, viņiem jāmaksā 
nodoklis — džizja.29J Tādējādi kristieši un jūdaisti, ja vien dzīvo pieticīgi, 
kārtīgi maksā nodokli un nemaisās pa kājām, teorētiski var dzīvot Islāma 
valstī. Tas gan nenozīmē, ka tas vienmēr izdodas praksē.



250 TREŠĀ DAĻA. IDEJA

Pravieša, politiķa un karavadoņa Muhammada dzīvesstāsts, cik nu par 
to var gūt uzticamas ziņas, tradicionāli tiek iedalīts Mekas un Medīnas 
periodos (kā vēl vienu periodu varētu nodalīt laiku cilvēka Muhamma
da dzīvē līdz atklāsmei). Taču šie divi viņa dzīves nogriežņi visupirms 
apliecina pravieša vēstījuma evolūciju, nevis cilvēka biogrāfijas posmus. 
Savukārt Korānā sūras (nodaļas) ir sakārtotas nevis hronoloģiskā secībā 
vai tematiskos blokos, bet gan aptuveni pēc to garuma — garākās sūras ir 
novietotas Korāna sākumā, bet īsākās — beigās.294 Tādējādi Korāna sā
kumā vairums ir Medīnas perioda sūras un beigās — Mekas sūras. Sarež
ģījumus rada tas, ka vēstījumi Mekas un Medīnas posmos vietumis ir ļoti 
atšķirīgi vai pat pretrunīgi. Protams, pavisam izvairīties no centieniem 
saskatīt kādu hierarhiju ir problemātiski. Pretrunu gadījumos viens no 
galvenajiem argumentiem ir tas, ka Medīnas perioda atklāsmes ir paustas 
vēlāk un tātad atceļ agrāk teikto. Tas nebūtu nekas slikts, ja vien tieši 
Medīnas periodā Muhammada dzīvē un islāma vēstījumā neizpaustos 
šīs mācības drūmākā daļa.

PRAVIETIS M EKĀ

Muhammada dzīvi jau no dzimšanas ieskāva gan izredzētība, gan at- 
stumtība. No vienas puses, viņš piedzima reģiona diženākās pilsētas — 
Mekas — dižciltīgās kuraišu cilts ietekmīgākajā Hāšimu klanā. Viņa 
vectēvs bija Abdulla Muttalibs — svētās un slavenās Zamzamas akas at
racējs. Meka bija un ir svētceļojumu galamērķis; tā ir pilsēta, kurā atrodas 
Kaaba — islāma svētākā vieta, kuras virzienā lūgšanās pavēršas visi mu
sulmaņi. Viņš pārstāvēja sava laika vietējo aristokrātiju. Taču vienlaikus 
Muhammads bija izstumtais. Jau pirms piedzimšanas viņš zaudēja tēvu. 
Pirmos divus dzīves gadus atbilstoši tālaika paražām viņš pavadīja zīdī
tājas ģimenē ārpus pilsētas. Sešu gadu vecumā zēns zaudēja māti. Lai gan 
ciešās radniecības saites beduīnu sabiedrībā klana biedriem lika par mazo 
Muhammadu parūpēties (t.i., neļaut nomirt badā), tomēr viņš nevarēja
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baudīt draiskulīgu bērnību. Gluži otrādi, viņam nācās iepazīt sava laika 
sabiedrības netaisnības.295

Muhammads, kad viņu mūsu ēras 610. gadā Hiras alā uzrunāja eņ
ģelis Džabriēls, it nemaz nejutās tā, it kā viņa dvēseli būtu caurstrāvojusi 
sapņaina tīksme vai saldkaisls reiboņprieks. “Lasi! sava kunga vārdā,” pa
vēlēja eņģelis. (Korāns, 96:1). Gluži pretēji, Muhammads bija pārbijies, 
šausmu pārņemts un izmisis. Kā vēsta nostāsti un leģendas (vai, ja vēlaties, 
vēsturiskas ziņas), Muhammads vispirms sprieda, ka viņu ir pārņēmis 
neprāts — tie ir bijuši neprātīgi murgi, māņi vai blēņas. Viņš nebūt ne
centās izmantot situāciju, lai kļūtu par pravieti. Tomēr Dieva griba bija 
spēcīgāka un par pravieti viņš kļuva.

Iesākumā Muhammads savu atklāsmi publiski nepauda un par to 
pastāstīja tikai tuviniekiem, visupirms sievai Hadīdžai. Pirmās pub
liskās runas viņš teica vien pēc trim gadiem. Sākumā viņam nebija ne 
vērā ņemamu panākumu, nedz nopietnu pretinieku. Mekas sabiedrība 
Muhammada “dīvainību” neatzina, taču piecieta. Vismaz pagaidām viņš 
bija tikai sīka neērtība pastāvošās iekārtas un beduīnu seno tradīciju ēnā, 
tomēr vienlaikus viņš spēja sekmīgi iekļauties ikdienas sabiedriskajā dzīvē.

Dzīves laikā Muhammads kā prasmīgs tirgotājs un vienkārši “labs 
cilvēks” bija ieguvis gan bagātību, gan atzinību un slavu. Taču sarežģītā 
bērnība bija parādījusi ari dzīves bēdīgo pusi. Iespējams, tieši tas viņam 
ļāva acīgi saredzēt problēmas Mekas noslāņotajā sabiedrībā un novērtēt 
sociālās netaisnības radīto postažu. Mekas periodā viņš zināmā mērā bija 
līdzīgs Jēzum — atstumtais vai pat izstumtais. Viņš bija svešinieks starp 
savējiem, neatzītais pravietis, kuru nicināja pastāvošā vara. Muhammads 
cīnījās par sociālo vienlīdzību, par taisnīgumu u.tml. vērtībām. Viņš 
neatzina vardarbību un, gluži kā Jēzus vai Gandijs, vai kāds progresīvs 
kreisais liberālsociālists, aicināja uz nevardarbīgo pretošanos. Viņš tie
cās pārskatīt ierūsējušo sabiedrisko kārtību vai, ļaujoties mūsdienīgām 
interpretācijām, ar runām par Dievu, taisnīgumu un moralitāti centās 
modernizēt savas vides sociālo iekārtu.
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POLITIĶIS MEDINA

Viss mainījās.* Iespējams, Muhammadam gluži vienkārši apnika būt zau
dētājam, bet varbūt viņš iemaldījās sātana neceļos; varbūt viņš apreiba 
no varas. Tie ir un paliks neskaidri pieņēmumi, un skaidrs ir tikai tas, 
ka Medīnas un Mekas perioda atklāsmju temati un izteiksmes stils at
šķiras.296 Medīnā priekšplānā izvirzījās (jaundibinātās) sabiedrības pār
valdes problēmas, konflikts ar neticīgajiem un tiesību jautājumi. Reliģija 
kļuva politiska.

Medīnā, ko tolaik vēl dēvēja par Jatribu**, bija ieildzis konflikts starp 
varas centriem — Ausa un Hazradža ciltīm. Pēc divus gadus ilgām pār
runām ar Medīnas vadošo cilšu pārstāvjiem, 6 11. gadā notika hidžra, kad 

Mekā nopietni apdraudētie islāmticīgie bēga (jeb pārcēlās) uz Medīnu.*** 
Katrā ziņā pēc hidžras Muhammada dzīve radikāli mainījās. Viņš vairs 
nebija tikai “viens starp daudziem”, pat ja gribēja tā domāt. Tagad viņš 

bija dedzīgu emigrantu kopienas līderis.

*  P ā r m a i ņ a s  M e d ī n a s  p o s m ā  i r  i z c i l i  p i e m ē r o t s  t e m a t s ,  p a r  k o  š ķ ē p u s  l a u z t  v a r  

p i e k r i t ē j i  k r i s t i e š i  u n  m u s u l m a ņ i .  K r i s t i e t ī b a s  a p o l o ģ ē t i  v a r ē t u  n o r ā d ī t  u z  l ī -  

d z i b u  a r  K r i s t u s  k ā r d i n ā š a n u .  S ā t a n s  J ē z u m  p i e d ā v ā j a  l a i c ī g o  v a r u ,  b e t  J ē z u s  

a t t e i c ā s . V a i  M u h a m m a d s  a t t e i c ā s  n o  l a i c ī g ā s  v a r a s ?  Z i n ā m ā  m ē r ā  i r  t a i s n ī b a  

a p g a l v o j u m ā ,  k a  M e d ī n a s  p e r i o d ā  v i ņ š  n o  p r a v i e š a  p ā r t a p a  p o l i t i s k a j ā  l ī d e r i  

u n  k a r a v a d o n ī .  S a v u k ā r t  i s l ā m t i c ī g i e  v a r ē t u  s l u d i n ā t ,  k a  J ē z u s  D i e v s  i r  p ā r ā k  

v ā r g u l ī g s ,  j a  r e i z  p i e ņ e m  k o m p r o m i s u  a r  R o m a s  C ē z a r u ,  u n  t ā t a d  n a v  n e k ā d s  

ī s t e n s  D i e v s .

* *  J a t r i b u  p ā r d ē v ē j a  p a r  M e d ī n u  t i k a i  p ē c  M u h a m m a d a  n ā v e s . N o s a u k u m s  “ M e 

d i n a ”  n o z ī m ē  “ P i l s ē t a ”,  p r o t i ,  “ P r a v i e š a  p i l s ē t a ”.

' * *  M u h a m m a d u  u z  M e d ī n u  u z a i c i n ā j a  J a t r i b a s  s a d r u m s t a l o t ā  v a r a  a r  l ū g u m u  p a 

l ī d z ē t  i z k ā r t o t  m i e r u .  P i r m s  k ā d a  l a i k a  M u h a m m a d s  b i j a  i e g u v i s  t ā l e j o š u  s l a v u  

p a r  a t t a p ī g o  r ī c ī b u  K a a b a s  a t j a u n o š a n a s  l i e t ā ,  k a d  k u r a i š u  k l a n i  n e s p ē j a  v i e n o 

t i e s , k u r š  t ie š i  n o l i k s  v i e t ā  M e l n o  a k m e n i ,  M u h a m m a d s  z e m ē  i z k l ā j a  a p m e t n i  

u n  u z  t ā  n o l i k a  a k m e n i ;  t a d  č e t r u  s v a r ī g ā k o  k l a n u  l ī d e r i  t o  p a ņ ē m a  a i z  k a t r a  

s t ū r a  u n  k o p ā  n o v i e t o j a  p a r e d z ē t a j ā  v i e t ā .
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Hidžra ir kļuvusi par nozīmīgu simbolisku ideju islāmā, un to labprāt 
apspēlē ari mudžāhidi mūsdienās, to skaitā Islāma valsts apoloģēti. Hidž
ra visupirms bija konkrēts notikums — Muhammada un viņa atbalstītāju 
pārvietošanās telpā un laikā no vienas pilsētas uz citu. Taču hidžra ātri 
vien iemantoja arī simbolisku nozīmi, proti, turpmāk tā nozīmēja pa
tveršanos no neticīgajiem.

Islāma valsts šo ideju izmanto divējādi. Visupirms tai ir militāri tak
tisks pielietojums. Ja kaujas laukā nesokas, tad, sekojot Muhammada 
piemēram, drīkst atkāpties vai bēgt. Tas nozīmē, ka nav vajadzības cī
nīties bezcerīgā kaujā. Muhammads labi saprata, ka palicis Mekā viņš 
zaudētu ne tikai dzīvību, bet arī ko svarīgāku — Dieva vēsti cilvēcei. 
Tāpēc drīkst un ir pat vēlams bēgt, kad tas nepieciešams, ja tas ir labākais 
ceļš, kā vēlāk gūt panākumus. Līdzīgi rīkojas arī Islāma valsts — kad cīņu 
nevar uzvarēt, tā atkāpjas, lai uzbruktu tur, kur uzvara ir iespējama. Tā 
ir gatava nemitīgi veikt taktiskas hidžras, lai tikai saglabātu dzīvību un 
ideju. Ja Islāma valsts jutīs, ka nespēj noturēt teritorijas Sīrijā un Irākā, 
tā varētu veikt šādu hidžru, proti, patverties kaut kur citur, t.i., atteik
ties no materiālas zemes un patverties “garīgajā telpā”, lai tur atjaunotos 
nākamajam iznācicnam.

Hidžras ideja izpaužas arī ļoti mūsdienīgā veidā. Proti, grūtības prak
tizēt savu ticību var rasties ne tikai kaujas laukā, bet arī ikdienā, īpaši tad, 
ja ticības forma ir tāda, ko neatzīst ģimene, kopiena vai valsts vara kārtīb- 
sargājošo iestāžu veidolā. Glābiņu jau atkal piedāvā hidžra, taču mūsdie
nu datortehnoloģijas kontekstā tā iegūst jaunu un savdabīgu formu, proti, 
apdraudētais mudžāhids var veikt “digitālo hidžru”. Tā ir pārcelšanās no 
materiālās vides (mājas, ielas, mošejas, tirgus laukuma u.tml.) uz internēta 
vidi — tīmekļa forumiem, tērzēšanas vietnēm, sociālajiem tīkliem u.tml. 
Tādējādi internets kļūst pārjauno Medīnu! Acīmredzot dzīve pastāvīgā 
apdraudējumā piespiež mudžāhidus meklēt novatoriskus risinājumus. 
Kad Islāma valsts būs zudusi, tās biedri varēs noskūt bārdas un pārcelt 
savu cīņu uz tīmekļa vietnēm. Mūsdienu pasaulē attiecības starp virtuālo
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un reālo kļūst arvien neskaidrākas. Šķiet, ka islāmistu radikāļi šo tendenci 
ir ļoti labi uztvēruši.

Kad Muhammads ieradās Medina, viņam nebija lielas varas. Tāpēc 
bija jārīkojas apdomīgi un no vājuma pozīcijas. Tomēr viņam ātri vien 
izdevās apliecināt savu izcilo politiķa talantu. Lai saliedētu saspringto 
Medīnas sabiedrību un konkretizētu islāma lomu sadzīvē, Muhammads 
sacerēja līgumu, ko patlaban dēvē par “Medīnas konstitūciju”.24' Tas ir 
dokuments, kurā izklāstītas Medīnas iedzīvotāju grupu (musulmaņu un 
to atbalstītāju, kā arī vietējo ebreju) savstarpējo attiecību regulas, strīdu 
izšķiršanas procedūra un noteikta varas struktūra, kā arī sabiedrības un 
islāma attiecības. Svarīgākais t.s. Medīnas konstitūcijas ieviestais jauninā
jums bija tas, ka šis kopienas līgums faktiski radīja jaunu kosmopolītisku 
identitāti. Proti, Muhammads panāca, ka sabiedrība (protams, sākumā 
tikai daļēji) atsacījās no vecās beduīnu iekārtas un tās vietā pieņēma tādu 
pašorganizācijas formu, kurā etniskā, nacionālā, lingvistiskā u.tml. pie
derība vairs nebija noteicoša.

Te jāņem vērā, ka tradicionāli beduīnu sabiedrībās stiprākā, ja ne 
vienīgā, saikne bija asinsradniecība un no tās izrietošā asinsatriebība. Šīs 
saites bija ārkārtīgi spēcīgas. Tātad beduīnu sabiedrība bija gluži kā liela 
ģimene. Muhammads Mcdīnā, kurā cīnījās šādas liclģimcncs, uzspieda 
līgumu, kas klanu saimes aizstāja ar augstāka līmeņa sabiedriskās organi
zācijas principu — ummu jeb reliģisko kopienu. Asinsradniecību, kuras 
pamatā bija mīts par kopīgu izcelšanos, nomainīja radniecība vēl senākas 
izcelsmes un dižāka ciltstēva, proti, Dieva priekšā. Tātad umma jeb ticīgo 
kopiena deleģēja savu suverenitāti Dievam kā augstākajam un vienīgajam 
spēkam, kurš savukārt caur Muhammadu novirzīja šo varu tālāk Korānam. 
Tādējādi jaunā situācija apslāpēja tradicionālo likuma garantu — asinsa
triebību. Tās vietā nāca atbildība abstrakta spēka — Dieva — priekšā. Ēti
ka, pazaudējusi situatīvo atkarību no ļaužu izcelsmes, ieguva atkarību no 
universāla principa, t.i., visi cilvēki ir vienlīdzīgi Dieva priekšā, un neviens 
klans — ne liels, ne mazs — nav “vienlīdzīgāks” citu priekšā.
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Lai gan jaunais sabiedriskais līgums lielā mērā saglabāja daudzas be
duīnu paražas un dzīvošanas prakses, tomēr asinsradniecības aizvietošana 
ar ticības saitēm kā jauna tipa sabiedrības “līmi” bija eksplozīvs jauninā
jums. Protams, ka sākotnēji tas viss līdzinājās tradicionālajai iekārtai un 
Muhammads faktiski bija tāds kā “lielcilts dižšeihs”. Tomēr idejas aizmet
ņi bija radušies.298 Tā kā Dievs savu atklāsmi bija uzticējis Muhammadam, 
viņš varēja pamatoti uzskatīt, ka ir piemērotākais tiesnesis, lai lemtu par 
to, kā turpmāk pasaulei būt. Beduīnu klanu sarūmēšana zem vienotas 
identitātes padarīja Arābijas iedzīvotājus par vērā ņemamu pulku, savu
kārt Dieva autoritāte Muhammadu — par ietekmīgu politisko figūru.

Arī Islāma valsts, atsaucoties uz ideju par ummu, ir kosmopolītiska, 
proti, tādā nozīmē, ka tā nešķiro cilvēkus pēc piederības rasei, dzimumam, 
tautai, valstij u.tml. (Tas gan nenozīmē, ka praksē tā patiešām ir.) Vienī
gais izšķirošais faktors ir ticība — ja esi islāmticīgs, tad piederi ummai.

Pēc Mekas perioda viss mainījās. Muhammads vairs nebija atstumtais 
taisnīguma meklētājs vai “nelaimīgais patiesības paudējs”. Viņš bija kļuvis 
par patvaļīgi interpretēta sociālā taisnīguma cīnītāju. Turklāt šajā periodā 
pārvērtās ne tikai cilvēka Muhammada dzīve, bet arī pravieša atklāsmes. 
Medīnas posmā Muhammads arvien biežāk no Dieva saņēma pamācības 
par valsts un sabiedrības pārvaldē noderīgiem tematiem.

KARAVADONIS ARĀBIJĀ

Viens no Medīnas perioda notikumiem, kam ir tālejošas sekas, ir Nahlas 
sirojums. Jau drīz pēc ierašanās Mcdīnā Muhammads norīkoja savus līdz
gaitniekus veikt sirojumus — uzbrukt karavānām un tās aplaupīt. Pirmie 
seši uzbrukumi bija neveiksmīgi, taču septītajam bija zināmi panākumi. 
Tiesa gan, laupījums bija necils un maksa par to augsta — nogalināti Me
kas pavalstnieki. Turklāt uzbrukums bija noticis svētajā mēnesī, kad karot 
ir aizliegts. Tam bija bīstamas sekas, proti, gan draudzīgie, gan naidīgie 
pagāni cēla traci, ka tas ir liels noziegums, ka Muhammads tm visi viņa
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bandīti ir blēži, bezgoži u.tml. Tā nudien izskatījās, ja uz lietu raudzījās no 
vispāratzītu likumu un paražu skatpunkta. Par radušos situāciju priecīgs ne
bija arī Muhammads, jo saprata, ka pagaidām rīkojas no vājuma pozīcijām. 
Tomēr drīz vien viss tika vērsts uz labu, jo laimīgā kārtā talkā nāca Dievs, kas 
visžēlīgi pamācīja, kāpēc acīmredzamais noziegums tomēr ir svētīgs darbs.

“Tie jautā tev par Pasargāto mēnesi -  
vai būs tajā karot?
Saki: karot tajā -  liels grēcīgums,
tak vērst citus nost no Dieva ceļa
un noliegt i Viņu, i Pasargāto lūgtavu,
un lūdzējus patriekt no tās,
tas Dieva priekšā -  vēl lielāks.” (Korāns, 2:117)

Arī:

“Brīva vaļa tiem, uz kuriem nāk ar karu, -  
tiem tak darīta netaisnība, 
un paties, Dievam vara palīdzēt viņiem -  
tiem, kas netaisnā kārtā izdzīti no saviem mājokļiem, 
tik tāpēc, ka teikuši: mūsu Kungs -  Dievs!” (Korāns, 22:39-40)

Ideja par vardarbības attaisnošanu aizsardzības vajadzībām stipri 
atšķiras no tā, ko Muhammads praktizēja Mekā. Nu vairs nevar runāt 
par nevardarbīgo pretošanos. Tagad ir karš un Muhammads ir kļuvis par 
karavadoni. Ja Mekas periodā Muhammads līdzinājās Jēzum, sludināja 
Dieva vārdu un taisnīgu morāli, tad Medīnas periodā, velkot paralēles ar 
Nikolo Makjavelli pamācībām, drīzāk līdzinājās Cezārcm Bordžam — 
viņš kļuva par pragmatisku un praktiski domājošu valstsvīru.

Sirojumu attaisnošana, kā arī turpmākā karošana islāma un 
Muhammada vēsturē radīja arvien jaunus precedentus, kas vēlāk kļuva
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par argumentu to cilvēku rokās, kuri norāda uz islāma vardarbīgumu, 
kā arī izraisīja miermīlīgās un taisnīgās kustības, kas aizsākās Mekā, iz- 
čākstēšanu. Taisnības labad gan jāteic, ka līdzīgi ir ari ar citu reliģiju svē
tajiem tekstiem un nevar vainot tikai Muhammadu. Jāsaprot, ka Dieva 
vai Muhammada sniegtie likumi un tikumi bija piemēroti attiecīgā laika 
problēmām un dzīves praksēm. Muhammads dzīvoja pasaulē, kurā zobe
nam bija liela vara. Viņš nevarēja to ignorēt.

Jēra un vilka samīšana vietām noderēja kā labs attaisnojums pēc Nak- 
hlas sirojuma. Taču tas bija ārkārtīgi bīstams precedents ar tālejošām se
kām. Visticamāk, ikvienam bija skaidrs, cik trausla ir robeža. Turpmāk arī 
citreiz, prasmīgi rīkojoties ar vārdiem, varēja sevi preventīvi pasludināt 
par upuri, lai tādējādi attaisnotu savu agresiju. Tā vien šķiet, ka šī ideja 
ir cieši iesakņojusies arī radikālā islāmisma mudžāhidu aprindās. Viens 
no to vadošajiem lozungiem ir tas, ka viņi cīnās pret krustnešu, cionistu 
un šiītu alianses agresiju. Kopš Nakhlas sirojuma vairs nevarēja runāt par 
nevardarbīgu islāmu. Vardarbības akts bija noticis, un beduīnu asinsa
triebības tradīcija, ko nespēja iznīdēt pat Medīnas konstitūcija, paģērēja 
sākt asinsizliešanu. Līdz ar to jautājums vairs nebija par to, vai cīnīties, 
bet gan — kādos gadījumos cīnīties? Šos jautājumus, protams, nemitīgi 
risina arī mudžāhidu teorētiķi.

FUNDAMENTĀLĀS REFORMĀCIJAS:
SALAFISMS UN VAHĀBISMS

EKSEĢĒZES LĪKLOČI

Kā jau visas reliģijas pasaules vēsturē, arī islāms ir ticis interpretēts dažādi. 
No vienas puses, tas ir stabils, koncentrēts vēstījums. Taču, no otras pu
ses, reliģisko tekstu — gan Korāna, gan hadīsu — bieži vien neskaidrais 
izklāsts ir licis komentētājiem pamatīgi nopūlēties ar divdomīgo vietu
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skaidrošanu. Turklāt svētā vēsts dažkārt ir pausta kā aizplīvuroti mājieni, 
brīžiem tā ir kā pamācība par konkrētiem notikumiem, bet dažkārt — 
nosaka vispārīgus likumus.*

Viens no šādiem vēstījumiem, kas, jo īpaši mūsdienās, izraisa plašu re
zonansi un pārpratumus, ir attieksme pret sievietēm. Korānā ir fragmenti, 
kuros parādās abu dzimumu vienlīdzība Dieva priekšā. Dievs ir runājis 
uz abiem un abiem sola labus laikus:

“Paries, pakļāvīgajiem un pakļāvīgajām, 
ticīgajiem un ticīgajām, 
uzticīgajiem un uzticīgajām, 
pazemīgajiem un pazemīgajām, 
labdevīgajiem un labdevīgajām, 
gavētājiem un gavētājām, 
tiem, kas savu kājstarpi glabā, 

un tām, kas to glabā, 
tiem, kas piemin Dievu jo bieži, 
un tām, kas Viņu piemin, -  
Dievs viņiem sataisījis grēku apklāšanu 
un diženu atalgu.” (Korāns, 34:35)

*  P a r  n e d i e n ā m  a r  i n t e r p r e t ā c i j ā m  p a s t ā s t a  k ā d a  a m i z a n t a  a i n i ņ a  n o  h a d ī s i e m . J a u  

g u l ē d a m s  u z  n ā v e s  g u l t a s ,  M u h a m m a d s  b i j a  s p ie s t s  n o k l a u s ī t i e s  s a v u  l ī d z g ā j ē j u  

ķ ī v i ņ o s .  K ā d ā  b r ī d ī ,  s a ņ ē m i s  p ē d ē j o s  s p ē k u s , v i ņ š  s a u c i s , l a i  d o d  r a k s t ā m l i e t a s ,  

u n  v i ņ š  v ē s t ī s  t ā d a s  z i ņ a s ,  k a s  u z  m ū ž i e m  n e ļ a u s  m u s u l m a ņ i e m  n o i e t  n o  t a i s n ā  

c e ļ a . T a č u  t ā  v i e t ā ,  l a i  i z p i l d ī t u  p r a s ī t o ,  M u h a m m a d a  t u v i n i e k i  s ā k a  s t r ī d ē t i e s  

p a r  t o ,  k ā  t ie š i  ī s t e n o t  r a k s t ā m l i e t u  p i e n e š a n a s  p r o c e s u  u n  k ā  v i s l a b ā k  b ū t u  v e i k t  

p i e r a k s t ī š a n u .  T o  r e d z ē j i s ,  s a n i k n o t a i s  M u h a m m a d s  v i e n  n o e l s i s  “ V ā c i e t i e s ! ”  u n  

a t l a i d i e s  n ā v e s  g u l t ā .  T ā  a r i  m u s u l m a ņ i  n e u z z i n ā j a ,  k a s  i r  t ā  l i e t a ,  k a s  u z  m ū ž i e m  

n o d r o š i n ā t u  p a l i k š a n u  u z  t a i s n ā  c e ļ a .
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Taču vēlāka atklāsme parāda citādu ainu:

“ Vīri stāv pāri sievām, jo Dievs tiem iedalījis vairāk nekā tām 
un tie tērē no savas mantas.
Un taisnīgās ir padevīgas
un glabā apslēptu, ko Dievs licis glabāt.
Bet tās, kuru augstprātības baidāties, -  aprājiet, 
un liedziet tām savas cisas, 
un sitiet tās.
Un, ja viņas nu klausa jums, 
tad ncplijictics vairs darīt tām pāri.
Paries, Dievs augstu, Viņš -  liels.” (Korāns, 4:34)

Islāma ekseģētiem (svēto tekstu izskaidrotājiem) šādās situācijās ir 

jārod risinājums. Tam var izmantot vismaz trīs interpretācijas stratēģijas.
Pirmā — izslēgšana. Diskutablo vietu var atzīt par viltojumu, jo tajā 

paustais gluži vienkārši nevar būt patiess tāpēc, ka tas neatbilst kaut kādai 

vispārējai domas līnijai. Piemēram, stāsts par t.s. “sātaniskajām vārsmām” 
nevarot būt patiess, jo neatbilst vēsturiskajam kontekstam, Muhammada 
nemaldīgumam u.tml.

Otrā — atcelšana. Problemātisko vietu atzīst par autentisku, bet ar
gumentē, ka kāds cits svēto rakstu korpusa fragments iepriekšējo atceļ. 
Tātad, abas vietas ir patiesas, bet pirmā vairs nav aktuāla, jo cita problēmu 
skaidro labāk, skaistāk, pareizāk utt. Mekas un Medīnas sūru pēctecība 
ir labs šīs pieejas piemērs. Starptautisku skandālu 2006. gadā izraisīja 
bijušā Romas Katoļu baznīcas pāvesta Benedikta X V I lekcija Rēgens- 

burgas Universitātē,299 kurā viņš runāja par ticības un racionalitātes at
tiecībām. Pāvests runā atsaucās uz Korāna otrās sūras 256. ajātu, kurā 
izskan tolerances vēsmas — “Ticībā nevar būt spaidu!” 100 Otrā sūra ir 

tapusi Medīnas sākumposmā, kad Muhammadam nebija varas. Savukārt 
Korāna devītajā sūrā, kura hronoloģiski ir krietni jaunāka par otro sūru,
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dzirdams jau pavisam citāds tonis: “Kaujiet piepulcētājus, kur vien tos 
rodat, gūstiet un lenciet tos, un uzglūniet tiem no jebkura slēpņa.”301 Mu
sulmaņu sabiedrība, tikko atguvusies no Dānijas karikatūru skandāla, ļoti 
saasināti uztvēra pāvesta pārdomas, un starp visiem citiem atklātā vēstulē 
protestu pauda arī 38 augsta ranga “mērenie” islāma garīdznieki. Viņi 
uzslavēja pāvesta cīņu pret sekulārismu, kultūras plurālismu u.tml. ķecerī
bām, taču tūliņ arī norādīja, ka nekādas pretrunas nav un tēze “ticība bez 
spaidiem” ir un paliek islāma būtiska daļa. Tomēr šis gadījums, kā skaidro 
Žils Kcpcls, drīzāk apliecina to, ka centralizētas autoritātes trūkums islā- 
mā jebkādas spekulācijas par pareizu vai nepareizu interpretāciju padara 

ārkārtīgi sarežģītas.302
Trešā — kontekstualizēšana. Šī ir visai rafinēta pieeja. Proti, komen

tētājs var skaidrot, ka fragments attiecas uz noteiktu kontekstu — vietu, 
laiku, tautu, personu u.tml. Tātad diskutablā vieta ir patiesa, to neviens 
neatceļ, taču ārpus konkrētā piemēra robežām tā nav relevanta. Piemē
ram, ja Dievam ir labpaticies ebrejus, kas sabatā zvejoja, pārvērst par mēr
kaķiem (Korāns, 1:65), tas nozīmē tikai to, ka kādreiz tā patiešām bijis, 
bet tas nebūt nenozīmē, ka arī turpmāk visi Izraēlas zvejnieki riskētu ar 
līdzīgu likteni (lai gan, ja Dievam atkal iegribētos atkārtot savu savdabīgo 

izgājienu, viņš varētu to netraucēti paveikt).
Ko tad iesākt ar tām “augstprātīgajām” dāmām? Liegt cisas vai uzreiz 

sist? Daži ekseģēti teiks, ka tik skaidri paustus Dieva vārdus nav vajadzī
bas lieki tulkot.* Taču citi, īpaši tic, kas vēlas salabt ar rietumnieku femi-

*  R i e t u m o s  j a u t ā j u m s  p a r  s ie v ie š u  t i e s ī b ā m  i s l ā m a  i r  i z r a i s ī j i s  d a u d z  v ē t r a i n u  s t r ī d u , 

k ā  a r ī  a s u  n o s o d ī j u m u .  T o m ē r  s i t u ā c i j a  n e b ū t  n a v  t i k  v i e n k ā r š a .  P i r m k ā r t ,  s ie 

v i e š u  t ie s ī b a s  M u h a m m a d a  v ē s t ī t a j ā  i s l ā m ā  b i j a  k r i e t n i  l i e l ā k a s  n e k ā  t ā l a i k a  c i l š u  

t r a d i c i o n ā l a j o s  l i k u m o s ,  t ā t a d  i s l ā m u  v a r ē t u  p a m a t o t i  u z s k a t ī t  p a r  e m a n c i p ē j o š u  

k u s t ī b u .  T a s ,  k a  š ī e m a n c i p ā c i j a  n a v  t u r p i n ā j u s i e s ,  i r  p a v i s a m  c i t a  l i e t a .  O t r k ā r t ,  

s i e v i e š u  t i e s ī b a s  T u v a j o s  A u s t r u m o s  l i e l ā k o t i e s  i r  a t k a r ī g a s  n e v i s  n o  i s l ā m a  u n  š a - 

r i a t a ,  b e t  g a n  n o  v i e t ē j ā m  p a r a ž ā m .  K o r ā n ā  p a u s t i e  n o r ā d ī j u m i  u z v e s t i e s  u n  ģ ē r b 

t ie s  t i k l i  n e m a z  n a v  t i k  p r e c ī z i ,  k ā  t o  i n t e r p r e t ē  d a ž ā d o s  r e ģ i o n o s .  A f g a n i s t ā n ā  

i z p l a t ī t ā s  b u r k a s  n a v  p r e t r u n ā  i s l ā m a m , b e t  n a v  a r ī  t ā  o b l i g ā t a  p r a s ī b a . T r e š k ā r t ,
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nistēm, ir spiesti meklēt risinājumu. Piemēram, varētu teikt, ka sist drīkst 
tikai galējas nepieciešamības gadījumos, bet visādi citādi — ikdienā — to 
darīt nedrīkst. Sišanas aizstāvji varētu teikt, ka arī liberālajos Rietumos 
par noziegumiem taču liek cietumā, bet tas nenozīmē, ka visus cilvēkus 
bez iemesla iesloga. Līdzīgi būtu ar nepaklausīgām augstprātēm — ja 
viņas grauj laulības “mīlestību un žēlsirdību” (Korāns, 30:21), tad acīm
redzot viņām jāsaņem godīgi nopelnīts sods.

Šādas un līdzīgas interpretāciju kaislības caurstrāvo visu islāma vēs
turi. Galu galā, diez vai kāds nopietni domās, ka tas islāms, ko praktizēja 
karojošās arābu ciltis, ir tieši tas pats, ko mūsdienās sludina pacifiski un 
liberāli noskaņoti musulmaņi — no pakistāņu studentiem līdz Ziemeļ- 
teherānas jaunkundzēm, kuru galvassegas atsedz vairāk nekā aizsedz.

SALAFlTI

It kā ar iekšējo jucekli jau nebūtu gana, islāmticīgo pasaulē 18. un 19. gad
simtā arvien uzmācīgāk sāka iespiesties Eiropas lielvaras, kas ieradās ne 
tikai ar ieročiem, bet arī ar savu kultūru. Tas bija kārtējais satricinājums, 
kas sašūpoja puslīdz noturīgās interpretācijas. Musulmaņiem nācās at
skārst, ka tā nu ir noticis, ka gan militārajā, gan saimnieciskajā dimensijā 
kristietīgā Eiropa ir aizjozusi visām islāma valstīm tālu priekšā. Uz to va
rēja reaģēt divējādi. No vienas puses, tas mudināja uz atdarināšanu. Lielā 
steigā daži musulmaņu zemju valdnieki (piemēram, Ēģiptes victvaldis 
19. gadsimta sākumā Muhameds Alī pašā) veica reformas, taču par tām 
nereti bija jāmaksā gan ar miesas, gan kultūras asinīm. Tas, saprotams, 
neraisīja milzīgas simpātijas pret ienākošajām vērtībām. No otras puses,

Muhammada laikiem piemērotie likumi pārstāv citu vērtību sistēmu un izpratni 
par publiskā un privātā attiecībām. Atšķirībā no hellēniskās kultūras, kurā dzīves 
centrs bija agora jeb pilsētas laukums (publiskā telpa), islāma “labā” un “svētīgā” 
vieta ir mājas (privātā telpa). Līdz ar to palikšana mājās un norobežošanās ar 
apģērbu publiskajā (ļaunajā) telpā tiek saprasta kā īpaša sieviešu privilēģija.
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varēja ieslīgt pašizolācijā, taču to izdarīt bija ļoti sarežģīti. Kāds varēja 
domāt, ka modernizācija ir vajadzīga ne tikai valsts pārvaldei, bet arī is- 
lāmam.303 Līdz ar to teologiem bija jau atkal un atkal jānodarbojas ar 
interpretēšanu. Vai telefons ir tikumīga lieta? Vai kārtīgam musulmanim 
piedienas nēsāt kaklasaiti ? Galu galā: kā sadzīvot ar neticīgajiem? Turklāt 
jebkurš musulmanis varēja pats savām acīm redzēt kādu pretrunu. Proti, 
Dievs bija solījis, ka tie, kas viņam pakļausies, dzīvos laimē un pārticībā. 
Taču Jēzus pielūdzēji kaut kā bija pamanījušies iekārtot savu dzīvi greznā
ku. Tātad varētu domāt, ka kļūdījies ir vai nu Dievs, vai ari viņa pakļāvīgie. 
Taču, tā kā Dievs nekad nekļūdās, bija vien jāsecina, ka problēma ir pašā 
musulmaņu sabiedrībā, t.i., tātad musulmaņi kaut ko dara nepareizi.

So nepatīkamo stāvokli piedāvāja pārvarēt divi konkurējoši domas 
virzieni — islāmisms un nacionālisms. Nacionālisti (it īpaši Abdunnā- 
sirs Ēģiptē 2.0. gadsimta vidū) skandēja, ka risinājums ir rodams spēcīgu 
nācijvalstu izveidē, kuras saliedētu kultūra un valoda. Savukārt islāmisti 
argumentēja, ka visu nelaimju cēlonis ir attālināšanās no islāma vērtī
bām, tostarp rietumnieku nacionālisma atdarināšana. Islāmisma virziena 
satvarā savu atbildi piedāvāja reformistu kustība, ko dēvē par salafismu. 
Tās pārstāvju domas gājiens bija pavisam vienkāršs: šobrīd nav labi, bet 
senos laikos — jo īpaši pirmo trīs musulmaņu paaudžu laikā — islāma 
sabiedrība, umma, piedzīvoja ziedu laikus. Tolaik ļaudis dzīvoja tikumīgi, 

vadoņi — vareni, Kalifāts pletās plašumā, īsi sakot, dzīve bija rožaina. 
Tātad secinājums ir gaužām vienkāršs: pietiek mērkaķoties pakaļ rietum
niekiem, ir gana producēt interpretāciju jauninājumus jeb bidaa un ir šeit 

un tagad jāatgriežas pie tām vērtībām, ko ticīgie ļaudis praktizēja senatnē.
Lai gan mūsdienās salafisma kustība ir ieguvusi ļoti nelāgu slavu, tā 

nav vienveidīga. Salafisma sākotni ir ierasts saistīt ar 19. gadsimta beigu 
islāma domātājiem, visupirms ar Džamāludīna al Afgānī idejām.304 Af
gānī uzskatīja, ka, līdzīgi kā Luters Eiropā bija reformējis kristietību, ir 
nepieciešama arī islāma atjaunotne, kas rodama t.s. dievbijīgo priekšteču 
atdarināšanā. Taču viņš nebūt nevēlējās noliegt Rietumu tehnoloģisko
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un saimniecisko progresu. Gluži pretēji, viņš argumentēja, ka zinātne, 
kritiskā domāšana un racionālisms ir pilnīgi savietojami ar islāma pa
matvērtībām. Turklāt no aplamiem uzslāņojumicm attīrīta reliģija ļautu 
radīt krietnu sabiedrību, kas attīstītos ne tikai materiāli, bet arī morāli. 
Afgānī modernizācijas projektā atgriešanās pie islāma saknēm nozīmēja 

nevis aklu novecojuša dzīvesveida atdarināšanu, bet gan atgriešanos pie 
tikumiskās izcilības un prāta spozmes.

Azhara universitātes absolvents un Afgānī sekotājs Muhammads Ab- 
duhs turpināja sava skolotāja darbu. Viņa dzīve un darbs noritēja laikā, 
kad islāma sabiedrībā pletās plašumā plaisa starp dedzīgiem rietumniecis
ko vērtību atbalstītājiem un sabiedrības konservatīvo daļu, kas noraidīja 
jebkādas pārmaiņas. Abduhs centās pārvarēt šīs nesaskaņas un aicināja 
nodarboties nevis ar taklīdu — atdarināšanu, bet gan ar iditihādu  — 
neatkarīgu interpretāciju. Viņš uzskatīja, ka starp islāmu un moderni- 
tāti principā nav nekādu pretrunu, bet, ja kādam šķiet, ka pretrunas ir, 
tad tas ir tikai islāma pamattekstu aplamu interpretāciju dēļ. Savukārt 

Abduha skolnieks Muhammads Rašīds Ridā salafisma kustībai piešķīra 
politisku un konservatīvu nokrāsu. Viņš gan argumentēja, ka islāma ju
ridiskajā praksē jāatsakās no interpretāciju iekāpšulēšanas (jumud) un 
aklas atdarināšanas, taču, pieredzot arvien jūtamāku rietumnieku kultū
ras dominanci, nosliecās par labu krietni konservatīvākai nostājai. Mūža 
nogalē — 2.0. gadsimta pirmajā trīsdesmitgadē — Ridā kļuva par Saūda 
Arābijas vahābisma atbalstītāju, aģitēja par islāmiskas lielvalsts jeb kalifā- 
ta atjaunošanu un islāma reformācijā aicināja atgriezties pie tiešas svēto 
tekstu interpretācijas.

Sākotnēji miermīlīgā un uz sadarbību aicinošā kustība laika gaitā ir 
ieguvusi jaunus novirzienus, kas būtiski atšķiras no Afgānī vai Abduha 
skatījuma. Salafisms ir zaudējis teoloģisko dimensiju un kļuvis politizēts. 

Tieši attieksme pret laicīgās dzīves peripetijām ir viens no labākajiem vei
diem, kā klasificēt mūsdienu salafisma tendences: salafisma praktizētājs 
var paņemt rokās Korānu, vēlēšanu biļetenu vai triecienšauteni. Abdul-
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lāhs Salds mūsdienu salafismu iedala četros novirzienos: t) modernisms, 
2.) islāmisms (jeb neosalafisms), 3) puritānisms (nejaukt ar angļu protes
tantu kustību) un 4) karojošais salafisms.*

Modernisma novirzienu pārstāv Afgānī, Abduha un Ridā (agrīnajos 
darbos) paustās idejas, orientācija uz kopsaucēju meklējumiem, refor
mācija, tolerance, interpretācijas brīvība un, protams, atsaukšanās uz 
dievbijīgajiem priekšgājējiem. Savukārt islāmistu salafismu raksturo Ridā 
vēlīnie uzskati un pārstāv, piemēram, Musulmaņu brālība, kas, izman
tojot legālus politiskās darbības rīkus, cenšas modernistu intelektuālos 
prātojumus iedzīvināt reālajā dzīvē.3"'’

Islāma valsts kontekstā īpaši jāpievēršas puritāniskajam un kaujinie
ciskajam salafismam. Puritānisma piekritēji visupirms rūpējas par ticības 
tīrību — par teoloģiskiem jautājumiem, piemēram, par Dieva viendievī
bu, par attieksmi pret svētajiem un svētvietām, par reliģisko praksi, dzi
mumu segregāciju, tikumisku uzvedību u.tml. Šo novirzienu visupirms 
un galvenokārt pārstāv Saūda Arābijas vahābisms. Tas ir arī Islāma valsts 
vienīgā atzītā islāma forma. Puritāņu salafītu teoloģiskās autoritātes nav 
nedz Afgānī vai Abduhs, bet gan, piemēram, radikāli noskaņotais vidus

laiku islāma teologs Ibn Taimija.
Karojošā salafisma proponenti neatsakās no modernisma, politiskās 

vai puritāniskās dimensijas. Gluži otrādi, arī Islāma valsts risina jautā
jumu, kā veidot islāmisku sabiedrību mūsdienu apstākļos. Arī politiskā 
dimensija nav sveša, taču tā izpaužas gan kā pastāvošās valstiskās pārval
des formas, gan starpvalstu attiecību kategorisks noraidījums, izvirzot

* Cita mūsdienu salafisma iedalījuma pamatā ir aktivitātes daudzums. Vairums 
salafītu ir “klusētāji”, proti, viņi galvenokārt rūpējas par savu un tuvinieku dvē
selēm, domā, kā kļūt par labākiem cilvēkiem u.tml. Salīdzinoši mazāka daļa 
ir publiskie aktīvisti, kas pastāvošās kārtības satvarā aicina uz reformām, taču 
atturas no radikāliem izteicieniem vai darbībām. Trešais tips ir visi tie salīdzi
noši mazskaitlīgie salafiti, kas principiāli noraida visu pastāvošo kārtību, turklāt 
uzskata, ka tas jādara ar ieročiem rokās.
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tikai vienu mērķi — kalifāta atjaunošanu ar visām izrietošajām sekām. 
Būtiskākā atšķirība izpaužas metodēs. Kamēr M usulmaņu brālība cīnās 
par piekļuvi valsts pārvaldei, tikmēr A I Kāida un it īpaši Islāma valsts 
sludina, ka vardarbība ir vienīgais līdzeklis, ar ko panākt cerēto. Gluži kā 
Markss “nostatīja uz kājām” Hēgcli un Ļeņins tam lika soļot revolucio
nārā degsmē, tāpat arī zo. gadsimta salafisma pārreformētāji (Maudūdī, 
Kutbs u.c.) no teoloģiskiem augstumiem uz zemes nolika agrīnā salafisma 
teorētiskos prātojumus, bet A l Kāida un Islāma valsts tiem dod gaitu, 

kas savā ceļā grauj ierasto lietu kārtību. A l Kāidas islāmiskā modernis
ma interpretācija ir ieguvusi vardarbīgas revolūcijas formu, kuras mērķis 
ir atsvabināt islāma pasauli no importa vērtībām, tostarp nacionālisma, 

komunisma, sociālisma, kapitālisma, un to vietā uzspiest “attīrītu”, orto
doksālu un fundamentālu islāmu.

Karojošā salafisma atbalstītāji nosoda klusējošās vai kolaboracionis- 
tiskās sabiedrības daļas pasivitāti, barojas no publisko aktīvistu runām 

un aicina iznīcināt grēcīgo kārtību. Kā norāda Londonas Karaliskās 
koledžas pētnieks Širāzs Māhers, mūsdienu “noliedzošā” salafisma pa- 
šizpratnē nav itin nekā “neracionāla vai dīvaina”, jo tas vienmēr atsaucas 
uz svētajiem rakstiem, proti, savas ideoloģijas satvarā rīcība ir pilnīgi ra
cionāla. Analizējot salafisma kustības evolūciju, Māhers konstatēja, ka 
karojošā salafisma kodolu veido piecas pamatidejas:

• taubīds — Dieva nedalāmība un veselums, absolūta viendievība. Šis 
princips ir centrāls islāmam kā tādam, taču salafīti izceļ dažus as

pektus, piemēram, iepriekšnolemtību — tātad, tā kā nāves stunda ir 
akmenī kalta un nemaināma, principā nav nozīmes, vai dodies kaujā 
vai arī ne, jo tas nemaina risku;

• hākimija — Dieva augstākā juridiskā vara vai suverenitāte, proti, 
Dieva atzīšana par augstāko valsts suverēnu, valdnieku u.tml. (tātad 

arī cilvēku varas noraidījums, kas nozīmē, ka demokrātija — tautas 
vara — ir nepieļaujama, jo atņem Dievam augstāko varu);

• diihāds — karš ar neticīgajiem (nevis iekšējā cīņa);
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• takfirs — neticīgo ekskomunikācija, kas šajā gadījumā nozīmē bez
kompromisu attīrīšanos gan teoloģiskā, gan sociālā nozīmē;

• draudzības un naida princips — lojalitāte un atsacīšanās, proti, pil
nīga pakļaušanās Dieva gribai (tikumisks dzīvesveids) un atturēša
nās no visa ļaunā (piemēram, piederības apliecinājums ar ģērbšanās 
manieri, noteiktu rituālu ievērošana), savukārt politiskā kontekstā 
tas nozīmē bezkompromisu piesliešanos — vai nu ar mums, vai arī

306pret mums.
Šis vērtību komplekts ir spējis piesaistīt ievērojamu ticīgo ļaužu pulku, 

kas, baidoties no Dieva dusmām, ķērušies pie ieročiem, lai izskaustu varas 
uzurpatorus — liberāļus, nacionāļus vai sociālistus — un Dievu no jau
na iesēdinātu tronī. Taču tā nav cīņa vienīgi par teoloģiskiem sīkumiem. 
Vienlaikus tas ir karš par savu “pašizpratni” : kā mums dzīvot tikumiski, at
bilstoši Dieva gribai un vienlaikus mūsdienīgi? Turklāt Arābu pavasara ne
veiksmes ir radījušas noskaņojumu, kurā arvien vairāk salafitu “teorētiķu” 
labākajā gadījumā pārtop politiskos aktīvistos vai sliktākajā — nospriež, 
ka demokrātiskas masu kustības neved pie laba gala, un ķeras pie ieročiem.
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VAH ĀBISM S

“Melnā Islāma valsts, baltā Islāma valsts. Viena griež rīkles, nogalina, nomē
tā ar akmeņiem, nocērt rokas, iznīcina cilvēces mantojumu, kā arī nicina 
arheoloģiju, sievietes un nemusulmaņus. Otra ir glīta un ģērbusies labās 

drānās, bet dara to pašu,” apgalvo alžīriešu izcelsmes rakstnieks un žurnā
lists Kāmils Dāvūds. Melnā ir Islāma valsts, taču baltā — Saūda Arābija. 
Viņa apsūdzība ir barga: “Islāma valstij ir māte — iebrukums Irākā. Taču 
tai ir arī tēvs: Saūda Arābija un tās reliģiski industriālais komplekss.”30 Sa
vukārt frāze “reliģiski industriālais komplekss”* ir klaja norāde uz Saūda 
Arābijas oficiālo islāma interpretāciju — vahābismu.

Kopš и. septembra terorakta vahābisms ir kļuvis par daudzu spraigu 
teoloģisku un intelektuālu strīdu priekšmetu. Iespēju iedzelt Saūda Arā- 
bijai un vahābismam nekavējās izmantot arī tās galvenās sāncenses Irānas 

ārlietu ministrs Muhammads Džavāds Zarīfs viedokļrakstā, kas 1016. gada 
nogalē publicēts The New York Times: “Amerikāņu invāzija Irākā iekusti
nāja šābrīža notikumus, taču galvenais vardarbības dzinulis ir Saūda Arā

bijas izplatītā ekstrēmisma ideoloģija.”308 Zarīfs, visādos veidos norādījis uz 
Saūda Arābijas un vardarbības saiknēm, nekautrējas vahābismu nodēvēt 

par “nāves kultu”.
Tomēr aina nebūt nav viennozīmīga. Turpat — The New York Ti

mes — mēnesi vēlāk Saūda Arābijas politikas analītiķis un komentētājs 
Muhammads aljahjā publicēja viedokļrakstu “Nevainojiet terorismā vahā-

* Dāvūda raksta lasītājs var tikai minēt, vai šī frāze izmantota kā mājiens par Saū
da Arābijas un A SV  ciešajām attiecībām? Kādreizējais A SV prezidents Dvaits 
Aizenhauers 1961. gadā savā prezidenta amata atstāšanas runā brīdināja Ameri
kas sabiedrību par briesmām, kas var rasties, ja “militāri industriālais komplekss” 
tiks palaists savā vaļā. Aizenhaueru uzskata par šīs frāzes pirmautoru. Viņš ba
žījās par arvien lielāko militārās industrijas ietekmi uz politiku un par šā rūpala 
ētiskajiem principiem. Savā runā viņš mudināja līdzpilsoņus saglabāt modrību, 
lai “milzīgā industriālā un militārā mašinērija” sekmētu mieru un labklājību. 
(Eisenhower, Dwight D. “Farewell Address.” American Rhetoric)
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bismu”. Viņš pamatoti norādīja uz Saūda Arābijas ieguldījumu terorisma 
apkarošanā, karaļvalsts ulemu pretteroristiskajiem rīkojumiem utt. Jahjā 
rakstīja: “Realitāte ir daudz sarežģītāka. [..] Vahābisma vai salafisma vai
nošana vardarbīgā radikālismā nav tikai intelektuāla kļūme vai netaisnība 
pret salafitiem. Tā ir sagrozīšana, kas kavē cīņu pret vardarbīgu radikālismu

-  -  . v »309un traucē ta izprašanu.
Vahābisms ir sunnītu islāma novirziens, kas radies, pastāvējis un tur

pina eksistēt Saūda Arābijā. Kā jau izklāstīts šīs grāmatas pirmajā daļā 
(51. lpp.), Saūda Arābijas un vahābisma vēsture ir nesaraujami saistīta. 
Vahābisms leģitimē Saūda Arābijas karaļnamu, bet karalnams nodrošina 
reliģiskās autoritātes varu.

Tomēr vahābisms iekļaujas plašākā teoloģiskā un filosofiskā kontekstā. 
Visupirms, apzīmējums “vahābisms” ir ārējs, proti, vahābisma praktizētāji 
sevi dēvē vai nu par salafitiem, vai ari par viendievjiem. Taču vēl pareizāk, 
viņuprāt, būtu pavisam atteikties no sašaurinošiem apzīmējumiem, jo viņu 
islāma interpretācija ir vienīgā patiesā, līdz ar to viņu pieeja gluži vienkārši 
ir “islāms” (t. i., citas interpretācijas nemaz nebūtu jāuzskata par islāmu). 
Savukārt “viendievji” ir norāde uz vahābisma centrālo dogmu — tauhīdu, 
absolūtu monoteismu.

Vahābisms ir arī salafisms, t.i., to var uzskatīt par puritānisko salafismu. 
Turklāt vahābisma dibinātājs Muhammads bin Abdulvahābs tiek uzskatīts 
par vienu no ietekmīgākajiem salafisma pirmtēviem. Viņš savas dzīves laikā 
(1703-1791) nonāca pie pārliecības, ka steigšus ir vajadzīga islāma atjau

notne, jo konstatēja, ka tālaika islāmticīgo sabiedrība ir kļuvusi izlaidīga, 
netikumīga, mantrausīga u.tml. Dažādu salafisma novirzienu centrālās 
problēmas var atšķirties, taču tos visus vieno ideja, ka problēmas jārisina, 
atdarinot dievbijīgos priekštečus — salaf. To darīt piedāvāja arī Abdulvah- 
hābs. Tomēr atšķirībā no Afgānī vai Abdu, kuri prātoja par islāma iekļauša
nos modernitātes apstākļos, Abdulvahhābs savā mācībā uzsvēra absolūtu 

pakļaušanos, kā arī tiešu Korāna un hadīsu lasījumu. Proti, lai gan dažādie 
salafisma novirzieni it kā cīnās par vieniem un tiem pašiem mērķiem (visu
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pirms par islāma atjaunotni šā jēdziena visneskaidrākajā nozīmē), atšķirības 
atklājas akcentos — ko katrs novirziens izceļ kā svarīgāko. Abdulvahhāba 
salafisms ir ieguvis gan teoloģiska puritānisma, gan savienībā ar Šaudu kla
nu arī militārā ckspansionisma vaibstus.

Vahābisma teoloģiskās koncepcijas centrā ir pretstatu pāris — tauhīds 
un širk jeb viendievība un daudzdievība. Tauhīds ir Dieva absolūtās vie
notības atzīšana — nav nekā cita kā tikai viens Dievs, un šim vienīgajam 
Dievam nav nekādu citu identitāšu, kur nu vēl bērnu. Savukārt širk apzīmē 
briesmīgu grēku — daudzdievību vai elkdievību.

Abdulvahhābs tauhīdu raksturo trijos veidos: kā absolūtu varu pār 
visu, kas uz zemes un debesīs, kā absolūtu un ekskluzīvu dievišķumu un 
kā īpašību, proti, kā varas un dievišķuma īpašību, kas piemīt tikai un vie
nīgi Dievam. Taču tam nevajadzētu būt kam pārsteidzošam, jo tauhīds ir 
centrālā ideja islāmā kā tādā, proti, islāms bez viendievības principā vairs 
nebūtu islāms. Līdz ar to jājautā, kas tieši atšķir Abdulvahhāba mācību? 

Atbilde ir saistīta ar teoloģijas un tiesību nošķīrumu. Tātad Abdulvahhāba 
salafisms ir ne tik daudz teoloģiska vai filosofiska koncepcija kā reformējoša 
prakse. Kā raksta vahābisma apoloģēte Natāna Delonga-Bāsa, Abdulvah
hāba mācība apliecina islāma divējādo dabu, proti, teoloģisko un tiesisko 
dimensiju. Tas izpaužas kā teorijas un prakses nošķīrums. Musulmanis ne
var izpelnīties Dieva labvēlību tikai ar pareizu ticību (ortodoksija), jo Dievs 
visupirms vērtēs darbus. Tātad musulmanim jādomā par to, kā pareizi prak
tizēt ticību (ortoprakse).310 Līdz ar to vahābismu var saprast kā dinamisku 
ideju — nemitīgu cīņu pret širk jeb daudzdievību. Abdulvahhābs aicināja 

reformēt islāmu nevis tādā veidā, ka piedāvātu ieviest kādu jauninājumu, 
bet gan tieši otrādi — atsacīties no hidaa, no visām inovācijām, kas laika 
gaitā uzslāņojušās islāma patiesajai būtībai (tauhīds). Tādējādi vahābisms 
jāsaprot kā puritāniska (attīrīta), ultrakonservatīva prakse — uzvedības un 
ticības regulu kopums, ko nepārtraukti apdraud ticības maitātāji.

Runājot par širk, Abdulvahhābs nošķīra lielo un mazo širk. Lielais 

širk nozīmē jebkuras citas dievības piesaukšanu, bet mazais — tādu
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Dieva dievināšanu, kas patiesībā ir rūpes par sevi pašu.311 Viņš cīnījās 
pret daudzveidīgām clkdievības vai daudzdievības formām: pret svēt
vietu, mošeju un kapavietu dievišķošanu, pret kapeņu apmeklēšanu, pret 
aizlūgšanu un starpniecību saziņā ar Dievu, pret amuletiem un talisma
niem, buršanos, pareģošanu, maģiju utt., tostarp arī pret citiem musulma
ņiem — šūtiem, sūfijicm u.c. Abdulvahhāba intelektuālā cīņa ir nemitīga 
konfrontācija ar visdažādākajām viltus dievībām nolūkā attīrīt islāmu no 
reģionāliem, etniskiem, kultūras u.tml. piesārņojumiem.*

Delonga-Bāsa, aizrautīgi aizstāvot vahābismu, raksta, ka atspoguļot 
vahābistus kā “vardarbīgu fanātiķu” pulku, kas sēj “haosu un nāvi”, ir gluži 
vienkārši aplami, jo tam nav pamatojuma Abdulvahhāba rakstos.312 To
mēr viņas entuziasmu apslāpē gan nikni kritiķi, gan vēstures liecības — 
1802. gadā vahābisma piekritēji Saūdu klana vadībā uzbruka Kerbalai un 
apkāva tās iemītniekus šūtus, izlaupīja un sagrāva kapenes. Šis slaktiņš ir 
kļuvis par plaši zināmu piemēru, kas ilustrē vahābisma nežēlību un ne
iecietību. Kā jau parasti, patiesība, visticamāk, ir kaut kur pa vidu, jo va
hābisma attīstība nav bijusi lineāra.313 Tomēr nevar noliegt to, ka Saūda 
Arābijas oficiālās islāma izpratnes — vahābisma — vēl attīrītāku formu, 
neovahābismu, kas atsvabinājies no saistībām ar karaļnamu, par savējo uz
skata gan AIKāida, gan Islāma valsts, gan citas karojošā salafisma grupas.31 '

* .Šāda situācija ir labi pazīstama kristietības vēsturē, sākot no Sv. Augustīna, kura 
teoloģisko mantojumu varētu raksturot kā spraigu diskusiju ar tālaika konku
rējošajiem ticības strāvojumiem, līdz raganu medībām, kas visupirms bija cīņa 
pret neskaitāmām māņticības un elkdievības formām. Arī Latvijas vēsturē ir 
daudz neskaidru jautājumu par ienākošo vāczemes kristiešu sinkrētismu. As
troloģijas, numeroloģijas, neopagānisma, dažādu kristietības sektu izplatīšanās 
u.tml. prakses arī mūsdienu rietumvalstīs, kas sevi pozicionē kā sekulāras un iz
glītotas, parāda, ka clkdievības fenomens ir klātbūtnīgs ne tikai Abdulvahhāba 
laiku Tuvajos Austrumos, bet arī rietumvalstu “zinātniskajās” sabiedrībās.
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Islāma valsti praktizētā un vienīgā atzītā islāma izpratne ir sunnītu islāma 
vahābisms. Savukārt atsaukšanās uz vahābisma tradīciju nosaka Islāma 
valsts rīcību. Tātad, izvērtējot darbības scenārijus, Islāma valsts vadītāji, 
tiesneši, kaujinieki, iedzīvotāji, t.i., visi tās “pilsoņi” vismaz teorētiski at
saucas uz islāmu, kas saprasts vahābisma tradīcijas satvarā.

Tas visupirms izpaužas Islāma valsts mežonīgajā naidīgumā pret ši
kiem u.c. citādi domājošām grupām, kurām svētajos rakstos nav norādīts 

īpašs statuss, kā arī principiālā starpvalstu attiecību noraidījumā. Dieva 
tauhīds un hākimija nozīmē to, ka Islāma valsts tādā formā, kādā tā pa
stāv un plāno pastāvēt (t.i., ja vien nemainīs savu nostāju, kas gan būtu 
pretrunā tās teoloģijai), principā nevarētu kļūt par normālu starpvalstu 
attiecību partneri, jo neatzīst nevienu citu augstāku varu par sevi. Ir tikai 

divas pasaules — dar a l islām  un dar al kufr, attiecīgi islāma mājvieta 
jeb teritorija, kurā valda islāms, un neticības mājvieta, kurā valda islāma 
noliedzēji. Islāma valsts, protams, sevi ieskaita islāma pasaulē, turklāt 

uzskata, ka ir vienīgais valstiskais veidojums, kas pareizi īsteno šariatu 
un tādējādi apliecina patiesu islāmu. Tātad, ja reiz ir valsts, kurā Dievam 
parādīts tam pienākošais gods, hākimija, tad nevar būt neviena cita aug
stākstāvoša instance (piemēram, A N O , Hāgas tiesa u.tml.) vai likumi 
(cilvēktiesības, Zcnēvas konvencija utt.).

Savukārt vēršanās pret šiītiem apliecina divas prakses: tauhīdu un 
takfiru (ekskomunikāciju jeb izslēgšanu no kopienas). Tas nozīmē, ka 

ticības apliecinājums šahāda “Nav cita dieva kā Dievs, un Muhammads 
ir Dieva vēstnesis” ne tuvu nav pietiekams, lai tā izteicēju uzskatītu par
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īstenu musulmani. Kā jau minēts, vahābisms uzsver ortoprakses jeb pa
reizas rīcības nozīmi ticības apliecināšanā. Tātad, ja kāds ir nogrēkojies, 
to nevar uzskatīt par grēcīgu musulmani. Nē, tas nozīmē, ka šis cilvēks 
vispār nav musulmanis! Turklāt, ja viņš ne tikai pārzina islāmu, bet arī 
jau ir bijis musulmanis, viņa grēks ir vēl lielāks, proti, viņš ir atkritējs. 
Savukārt, ja reiz nav musulmanis un turklāt vēl ir atkritējs, tad šāds cil
vēks ir jānokauj. Tas nozīmē, ka mierīga līdzāspastāvēšana vai toleranta 
un saticīga diskusija principā nav iespējama. Katra diskusija nozīmētu 
vienīgi to, ka ticīgais nav gana dedzīgs, lai nokaujot apliecinātu savu 
ticību. Vētraina aizraušanās ar takfīru, t.i., citādi domājošo, grēcinieku 
u.tml. ļaužu ekskomunikācija, ir viena no Islāma valsts redzamākajām 
praksēm.

Islāma lielā shizma — šiītu un sunnītu virziena nošķiršanās notika 
diezgan drīz pēc Muhammada nāves, un tās pamatā ir nesaskaņas par 
varas mantošanas tiesībām. Sunnītu tradīcijā pirmie četri “īstenticīgie” 

kalīfi jeb rdšidūn bija Abū Bakrs, Umars, Usmāns un, visbeidzot, Alī. 
Šiīti uzskata, ka pirmie trīs — Mekas aristokrātijas pārstāvji — bija 
uzurpatori, kas Alī — Muhammada brālēnam un znotam — atņēma 

troni. vŠo strīdu var reducēt uz jautājumu, vai valdnieka amats pienākas 
Muhammada asinsradiniekiem? Siītuprāt, jā. Tomēr tam ir ļoti nopiet
nas teoloģiskas sekas. Vēlāk šiītu reliģiskajā doktrīnā nostiprinājās ideja 

par imamātu, proti, par garīdznieku jeb imāmu centrālo lomu ummas 
dzīvē un reliģisko tekstu interpretācijā, t.i., atšķirībā no sunnītiem šiītu 
islāmā garīgajām autoritātēm piemīt hierarhiska un centralizēta vara. 
Turpretim sunnītiem, kuri savu administratīvo pārvaldi zaudēja līdz 
ar Osmaņu kalifāta likvidēšanu, šādas centrālās autoritātes nav. Viena 
no imamāta interpretācijām, kas valda mūsdienu Irānā, ir t.s. ideja par 
divpadsmit pareizajiem imāmiem, kas visi, izņemot vienu, ir bijuši tieši 

iepriekšējā imāma pēcteči. Šādi imāmi ir bijuši divpadsmit, un pēdējais 
no tiem bija Muhammads bin Hasans al Mahdī, labāk pazīstams kā mī
tiskais Mahdī — dzimis 868. gadā, taču kopš 941. gada, neticīgoprāt,
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ir miris, bet, šiītuprāt, slēpjas, lai laika galā kopā ar Jēzu atgrieztos pie 
mirstīgajiem un piedalītos apokalipses kaujās.

Vahābismā šādas (kaut vai slēptas) elkdievības izpausmes nav pieņe
mamas. Abdulvahhābs uzstāja, ka, lai gan Muhammads bija dižens vīrs, 
viņš bija tikai un vienīgi cilvēks, t.i., Muhammads nebija ne pus, ne ce- 
turtdaļdievišķs. Tieši tāpat ir ar Muhammada radiniekiem un imāmiem, 
kuriem nav un nevar būt itin nekādu dievišķuma pazīmju. Proti, vahā
bismā dievišķums ir absolūti binārs — tas vai nu ir, vai ari tā nav. Dievs ir 
dievišķs un tāds ir vienīgais. Neviens cits — nedz Muhammads, nedz viņa 
radinieki, nedz izcili teologi un pat kalifi — nav un nevar būt dievišķs. 
Savukārt tas nozīmē, ka šiīti, dievinot Muhammada pēctečus un imāmus, 
veic širk, un tātad pret viņiem ir attiecināms takfīrs. Mūsdienu Saūda Arā- 
bijas vahābisti ir gana politiski izglītoti, lai saprastu, ka klaja izrēķināšanās 
nav iespējama, taču Islāma valsts kaujinieki to darīt nekavējas.*

Vahābismam raksturīgā cīņa pret elkdievību Islāma valsts izpildīju

mā izpaužas arī kā kultūras pieminekļu iznīcināšana.** Senatnes artefaktu 
laupīšana un tirgošana melnajā tirgū ir labs ienākumu avots. Taču, ja tie 
ir neizkustināmi, tad jāņem vērā reliģiskas reālpolitikas apsvērums, pro
ti, kultūras pieminekļi, kas nav islāmiski un ir ķecerīgi, var musināt uz 
netikumiskām domām u.tml. Turklāt no Islāma valsts skatpunkta tie ir, 

mazākais, bezvērtīgi un gan jau arī kaitīgi.

* Tas, protams, ir tikai teoloģiskais arguments. Pavisam cits stāsts ir ģeopolitiska 
stīvēšanās starp mūsdienu Saūda Arābiju un Irānu — daudz jautājumu raisa 
abu reģionālo lielvalstu netiešo kaujinieku (piemēram, H izbullāh un dažādu 

“mēreno” islāmistu cīņas) loma reliģiskā naida kultivēšanā. Abas valstis ir gan 
slēpti, gan atklāti centušās ietekmēt notikumus ne tikai Sīrijā un Irākā, bet arī, 
piemēram, ieilgušajā pilsoņu karājemenā.

** To darīja ari Tālibān. Plašu rezonansi izraisīja gadījums 2.001. gada martā, kad 
Tālibān Afganistānā uzspridzināja Bāmijānas Būdas statujas. Arī tolaik tā bija 
vēršanās pret pagānismu.



274 TREŠĀ DAĻA. IDEJA

NEIZDEVUSIES KARAĻVALSTS

Isldma valsts teoloģisko un politisko nostāju veido vairāki ietekmes avoti. 
Tajā var manīt M usulmaņu brālības islāmisma, deobandi skolas, Kutba, 
Maudūdī, Azzāma u.c. teorētiķu ideju vaibstus, taču visupirms dominē 
Saūda Arābijas vahābisms. Islāma valsts skolās tiek izplatītas Šauda Arābi- 
jā sarakstītas mācību grāmatas, vahābisma literatūra un saukļi ir redzami 
publiskajā telpā utt. Žurnālā The Economist, atsaucoties uz Rakas bēgļiem, 
ziņoja: “ Visi divpadsmit tiesneši, kas lemj par visu no īpašumtiesību strī
diem līdz nāvessodiem, ir saūdi. Turklāt grupējums ir izveidojis saūdu 
reliģiskās policijas līdzinieci, kurai jāizskauž netikumi un jāsauc ticīgie uz 
lūgšanām.”315 Līdzības ir arī sodu sistēmā. Gan Islāma valsts, gan Saūda 
Arābija īsteno islāma sodu sistēmu hudūd, t.i., nomētāšanu ar akmeņiem, 
locekļu (arī galvas) nociršanu u.tml. Par zaimošanu pienākas nāvessods, 
par laulības pārkāpšanu — nomētāšana ar akmeņiem, par zagšanu — ro

kas nociršana; sodi par nopietnu laupīšanu atšķiras — Islāma valstī sods 
ir krustā sišana, bet Saūda Arābijā — “tikai” parasts nāvessods, taču par 
seksu bez laulības saitēm abas soda vienādi — ar pamatīgu nopēršanu.316

Lai gan teoloģiskās un tiesiskās līdzības ir uzkrītošas, tomēr starp 
Islāma valsti un Saūda Arābiju pastāv nesamierināms naids. Abū Balers 
al Bagdādī 10 14 . gada nogalē izplatīja runu, kurā kategoriski vērsās pret 
Saūda Arābijas karaļnamu: “Ak, divu svētvietu zemes dēli, ak, Dieva vie- 
nīguma ļaudis, ak, piederības un noraidījuma ļautiņi! Jūsu vidū ir čūskas 

galva, slimības cietoksnis. Izvelciet zobenus un sadriskājiet makstis, nolā
diet šo zemisko pasauli! Salula [t.i., Saūdu — M. K.] dzimtai nekur nebūs 
glābiņa, tai vairs nekad nebūs miera.”31

Mūsdienu Saūda Arābija ir daudz mainījusies. Lai gan patlaban to 
bieži apsūdz elementāru cilvēktiesību pārkāpumos un nosoda par reli
ģiskā ekstrēmisma veicināšanu, tā ir kļuvusi daudz miermīlīgāka nekā 
senatnē. Saūda Arābija ir tapusi “normālāka”, piemēram, tajā var redzēt
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tādas “šaušalīgas” modernās ierīces kā telefonus un automašīnas. Šo valsti 
var atrast politiskajās kartēs. Tās diplomāti dzīvojas pa neticīgo zemēm 
ii.tml. Iespējams, kādam tas liekas smieklīgi, bet jāņem vērā, ka radikā
lam vahābistam tas, visticamāk, šķiet visnotaļ bēdīgi. Turklāt vahābisma 
idejas agresivitāte ir palēnām noplakusi. Vahābisms ir pārvērties par tādu 
kā birokrātisku ideoloģiju, kuras šķietami vienīgais uzdevums ir uzturēt 
Saūdu varu. Islāma valsts to uzskata par “caurkritušu Islāma valsti”, kuras 
karaļnams ir nodevis ticību, un līdz ar to deleģitimē Saūda Arābijas kā 
valsts pastāvēšanu. Tomēr Saūda Arābijas vēsturē ir bijuši tādi periodi, 
kas gan teorijā, gan praksē sakrīt ar Islāma valsts redzējumu: “No viņu 
skatpunkta Saūda Arābija tās pirmsākumos 18. gadsimta vidū bija ļoti 
līdzīga Islāma valstij, taču laika gaitā, atmetot ekspansionistiskās tenden
ces un uz modernitātes altāra ziedojot agrīnā vahābisma agresīvo garu, 
pamazām nomaldījās no ceļa.”318

Protams, varētu ļauties spekulācijām par to, vai Islāma valsts atzītā 
islāma forma ir vai nav tieši saistīta ar mūsdienu Saūda Arābijas vahābis- 
mu, tomēr nevar noliegt, ka tā ir vismaz vahābisma versija. Islāma valsts 
no modernizētā un apvaldītā vahābisma izmēž visus šķietami sīkos, bet, 

domājot konsekventi, būtiskos piesārņojumus. Pirms mazāk nekā 500 
gadiem Saūdu cilts ķēniņš noslēdza līgumu ar Mefistofeli un vēlāk to 

lauza. Nu Mefistofelis prasa parādu atmaksāt. Līdz ar to viens no Islāma 
valsts mērķiem ir izveidot tādu Saūda Arābiju, kādai tai, viņuprāt, vien

mēr vajadzējis būt.
Kā norāda islāma ekstrēmisma pētnieks Kouls Banzels, Islāma valsts 

reliģijas izpratne, “bez šaubām, viennozīmīgi”, ir vahābisms, tomēr starp 
Islāma valsts un Saūda Arābijas vahābismu pastāv četras būtiskas atšķirī
bas: lojalitāte dinastijai, kalifāts, vardarbība un apokaliptiskais drudzis.313

Lojalitāte dinastijai. Arābijas pussalas jaunā valdnieka Abdulazīza 
militārie panākumi 10. gadsimta sākumā neapšaubāmi bija izšķirošs fak
tors Saūda Arābijas tapšanā. Tomēr viņš labi saprata, ka neapvaldīta kon
frontācija ar tālaika Rietumu impērijām pie laba gala nevedīs. Abdulazīzs
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distancējās no militarizētā un agresīvā vahābisma un veicināja tādas sa
biedriskās iekārtas nostiprināšanos, kas vismaz attāli līdzinājās valstij un 
spēja īstenot mērķtiecīgu politiku un diplomātiju, proti, viņš sāka mo
dernizāciju. Nc visi atbalstīja šādu politiku, jo vahābisma doktrīna bija 
tai klajā pretrunā, un drīz vien izcēlās iekšējais karš. Kad saūdu vahābistu 
fanātiķu paramilitārais grupējums Ihvān pietuvojās nosacīti sabiedrotās 
Lielbritānijas kontrolētajām teritorijām, Abdulazīzs to nežēlīgi apspieda. 
Organizācija bija sakauta, taču rūgtums palika. Karaļvalstī nostiprinājās 
simbiotiskas attiecības starp laicīgo un garīgo varu, kurās karaļnams uz
turēja garīdzniecības autoritāti, bet garīdzniecība — laicīgās varas leģiti
mitāti. Tādējādi vahābisms kļuva par galma reliģiju. Šāda situācija Islāma 
valsts skatījumā ir nepieņemama un grēcīga.

Kalifats. Vahābisma kontekstā jāņem vērā, ka tas radās Osmaņu im
pērijā kā pret tālaika kalifātu vērsta reformācijas kustība. Lai gan Saūda 
Arābijas pirmie valdnieki varēja censties nodibināt savu alternatīvo kali
fātu, tomēr tas nenotika. Gluži tāpat arī mūsdienu Saūda Arābija nc reizi 
nav izvirzījusi pretenzijas uz kalifāta titulu.

Vardarbība. Saūda Arābijā arī mūsdienās tiek regulāri izpildīti nāves
sodi, pēršana, ekstremitāšu un galvas nociršana, nomētāšana ar akme
ņiem — viss šariata sodu kodeksa hudūd krāšņais klāsts. Valstī paralēli 
oficiālajai policijai darbojas arī slepenpolicija un reliģiskā policija, kuras 
uzdevums ir rūpēties par sabiedrības morālo stāvokli islāma gaumē. Līdz 
pat 2016. gadam tās pārstāvji drīkstēja aizturēt netikumīgos iedzīvotājus 
un, ja nepieciešams, tos iekaustīt ar rungām. Patlaban morāles policijas 
pilnvaras ir iegrožotas un aprobežojas vien ar tiesībām ziņot par pārkā
pumiem parastajai policijai. Tomēr tas viss, lai gan ir nepieņemams no 
Eiropas u.c. rietumvalstu skatpunkta, nc tuvu nelīdzinās tai vardarbības 
eskalācijai, ko demonstrē Islāma valsts. Turklāt, lai cik tas šķistu ironiski, 

Saūda Arābijas pārstāvis 2015. gada septembrī pat ieguva A N O  Cilvēktie
sību padomes priekšsēdētāja vietu. “Tas ir vienkārši skandalozi, ka A N O  
par cilvēktiesību paneļa vadītāju ir izvēlējusies tādu valsti, kurā šogad gal



ĪSUMS VALSTS ISLAMS 277

vas nociršana ir veikta biežāk nekā IV IL  [Islāma valsti]” sašutumā tūliņ 
komentēja organizācijas UN Watch vadītājs Hillels Noiers.320

Lai nu kāda būtu Saūda Arābijas valstsvīru attieksme pret daudzām 
rietumnieku vērtībām, tomēr šīs valsts oficiālā nostāja apliecina centienus 
sadarboties, meklēt kopēju labumu, sekmēt (sev izdevīgu) stabilitāti un 
mieru utt. Tādas valstis kā Krievija, Ķīna, Ziemeļkoreja u.c. tiek nemitīgi 
apsūdzētas par vardarbīgu izturēšanos pret jebkuru opozīciju; daudzkār
tējie kari Āfrikā ir izraisījuši milzīgus asinsplūdus; starp visām lielvalstīm 
ASV ir pārliecinoši pirmajā vietā pēc ieslodzīto skaita — šādu un līdzīgu 
grēku uzskaitījums varētu būt ļoti garš, taču neviena no šīm valstīm ar 
saviem nedarbiem nedižojas. Islāma valsts rīkojas tieši otrādi, tā nc tikai 
sankcionē ekstrēmu vardarbību, bet ar to pat ļoti lepojas un cenšas visā
di izrādīt. Islāma valsts vardarbību ir padarījusi par industriāla vēriena 
mediju produktu.

PASAULES GALS

Tomēr savdabīgākā atšķirība ir nosliece uz cshatoloģiju — runas par pa
saules galu. Sahīh M uslim  hadīsā, ko sunnītu musulmaņi uzskata par ļoti 
uzticamu, 54. grāmatā par lielo postažu un pēdējo stundu vēstīts par laika 
gala pazīmēm. Hadīsā stāstīts, ka pēdējo stundu ieskandinās “romiešu” 
ierašanās vai nu Amākā (ieleja mūsdienu Turcijas dienvidaustrumos), vai 
arī Dābikā — kādā necilā ciematā mūsdienu Sīrijas ziemeļos. Tur izcelsies 

asiņaina kauja, kurā “labākie ļaudis” no Medīnas stāsies pretī romiešu 
armijai. Musulmaņu pusē kaujā trešā daļa dezertēs (un izpelnīsies Dieva 
sodu), trešā daļa ies bojā (to moceklība tiks godāta), bet atlikusī trešdaļa 
gūs uzvaru un iekaros Konstantinopoli. Kamēr viņi dalīs laupījumu, Sai- 
tāns iesauksies, ka nu viņu vidū ieradies Dadžāls — viltus pravietis, ļau
numa ļaunums. Konstantinopoles iekarotāji tad steigsies to apkarot, bet 
grūti viņiem ies. Taču tā laimīgi gadīsies (un tas esot pilnīgi droši zināms),
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ka no debesim nolaidīsies Marijas dēls Jēzus, kas karos musulmaņu pusē 
un sakaus Dadžālu, kurš pazudis “kā sāls ūdeni”.321

Runas par pēdējo stundu un dažādu mesiju otrreizēju atnākšanu ir 
bijušas aktuālas ikvienā vēstures posmā. Diezgan drīz pēc Jēzus nāves 
kristieši ticēja, ka pastarā tiesa būs kaut kad pārskatāmā nākotnē — ja ne 
nākamnedēļ, tad nākamgad pavisam droši. Taču laika gaitā nācās kon
statēt, ka pasaules gals tā ari nav pienācis, un līdz ar to pārinterpretēt tā 
pazīmes vai jēgu. Varēja nolemt, ka pasaules gals būs, bet kaut kad nezi
nāmā nākotnē. Citkārt varēja domāt, ka tas nozīmē nevis fizisku pasaules 
iznīcināšanu, bet gan noteiktu sabiedrības morālo stāvokli u.tml. Tāpat ir 
noticis ari ar islāma eshatoloģiju322 — tās reliģiskā loma netiek apšaubīta, 
taču neviens prātīgs cilvēks savos ikdienas plānos vairs nerēķinās, ka “rit 
vai parit” sāksies apokalipse.

Islāma valsts reliģiskajā ideoloģijā attieksme pret pasaules gala te
matu ir ļoti nopietna.* Turklāt tās arsenālā ir vairākas “pilnīgi drošas” 
pazīmes, kas saskan ar hadlsos izteiktajiem pareģojumiem. Pasaules gals 
sāksies, kad ļaudis būs novērsušies no ticības, kļuvuši negodīgi un savtī
gi, maldināšana — nevis patiesība — būs kļuvusi par tikumu, visapkārt 
valdīs korupcija, neuzticība, nešķīstības, ticību ziedos mantisko labumu 
dēļ u.tml. Islāma valsts ideologi saviem piekritējiem rāda uz notikumiem 
gan mājās, gan svešatnē un saka: rau, tas viss tā ir! Turklāt ne bez pamata. 
Jāņem vērā, ka pēdējo divu vai trīs desmitgažu laikā situācija Tuvajos 
Austrumos ir krasi mainījusies: “Bin Lādiņa paaudzei apokalipse nebija

* Islāma valsts apokaliptiskās noslieces ārkārtīgi populārajā žurnāla The Atlantic 
rakstā “Ko IVIL īstenībā vēlas?” izklāstīja Greiems Vūds. Viņš īpaši uzsvēra 
Dābikas lomu un nozīmi, un vēlāk šis apsvērums tika bieži reproducēts plašsa- 
ziņas līdzekļos. Lai gan Dābikas īpašais statuss nav apšaubāms, tomēr, kā liecina 
dzīves īstenība — 1016. gada nogalē Islāma valsts no tās tika padzīta — , acīm
redzot ciemata nozīmīgums ir bijis pārvērtēts. Apokalipses kauja ar romiešiem 
tā arī nepienāca, un Islāma valsts viedie vīri paskaidroja, ka lielā kauja gluži 
vienkārši būs citreiz. Vūda rakstu skat.: Wood, Graeme. “What ISIS Really 
Wants.” The Atlantic.
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tik ļoti nozīmīga. Pirms divām desmitgadēm valdības Tuvajos Austrumos 
bija stabilākas un sektantisms — neizteiksmīgāks. Tolaik vervēšana varēja 
būt sekmīgāka, ja aicināja ar ieročiem cīnīties pret tirāniju un korupci
ju, nevis Antikristu. Taču šodien apokalipses tematam ir jēga.”323 Irākā, 
kur karš kopš 1003. gada (kā ari nežēlīgās sankcijas kopš 1991. gada) ir 
nepārtraukti kropļojis jebkādus centienus uz mierīgu dzīvi, idejas par 
apokalipsi nudien var šķist pavisam reālas. Pētniecības centrs Pew Re
search Center 2.oiz. gadā pētījumā noskaidroja, ka, piemēram, Irākā 72% 
iedzīvotāju tic, ka viņu dzīves laikā uz zemes atgriezīsies mitoloģiskais 
personāžs Mahdl, kurš ievadīs pasaules galu ar visām no tā izrietošajām 
sekām — augšāmcelšanos, pastaro tiesu u.tml. Turklāt 64% irākiešu tic, 
ka uz zemes atgriezīsies arīdzan Jēzus. Tā bija auglīga augsne, kurā Zar- 
kāvī sēja mesiānisma un vispārējas iznīcības idejas — tieši viņš bija viens 
no pirmajiem, kas, atsaucoties uz hadīsiem, A SV  bruņotos spēkus pielī
dzināja senajai Bizantijai un savu cīņu skaidroja kā apokaliptisku kauju 

par islāma izdzīvošanu.324 Sludinātāji labprāt norāda, ka “bēdu laikus” 
apliecina arī vērienīgāki sociālie procesi: reliģijas lomas mazināšanās 
(kristietības noriets, nacionālisma, liberālisma u.tml. “viltus reliģiju” uz

plaukums), tirgus kapitālisma iedvesmotā mežonīgā patērniccība, kā ari 
dažādu tradicionālo vērtību noriets. Protams, varētu šaubīties, vai šāda 
situācija ir kas pasaules vēsturē unikāls, taču tam nav lielas nozīmes, ja 

pasaules gala “pilnīgi drošās” pazīmes ir redzamas šeit un tagad.
Protams, pasaules gala temats nav vienīgais Islāma valsts darbības 

vadmotīvs, tomēr šim aspektam ir nepieredzēti liela nozīme, kā ari te
matiskais plašums. Pretterorisma pētnieks Viljams Makkants norāda 
uz vairākām ar apokalipsi saistītām idejām. Visupirms jau to apliecina 

atsaukšanās uz pareģotajām cīņām Dābikā, kā ari leģenda par Jēzus un 
Dadžāla ciņu. īpaša nozīme ir ari reģionam — Sāmai (Levantei, Slrijai). 
Saskaņā ar pareģojumiem islāma tradīcijā tieši Šāmā norisināsies gal

venās cīņas, piemēram, labie musulmaņi pulcēsies pie Damaskas, tajā 
pašā Gūtā, kur notika bēdīgi slavenais uzbrukums ar zariņa gāzi 2013.
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V a i  t i c a t ,  k a  J ē z u s ,  k u r š  i e s k a n d i n ā s  p a s a u l e s  g a l u  p i r m s  
p a s t a r ā s  t i e s a s ,  a t g r i e z ī s i e s  u z  z e m e s  j ū s u  d z ī v e s  l a i k ā ?  ( % )

Avots: Pew Research Center, The World's Muslims: Unity and Diversity, Q43h
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V a i  t i c a t ,  k a  M a h d ī ,  k u r š  i e v a d ī s  p a s a u l e s  g a l u ,  
a t g r i e z ī s i e s  u z  z e m e s  j ū s u  d z ī v e s  l a i k ā ?  ( % )

Avots: Pew Research Center, The World's Muslims: Unity and Diversity, Q43i
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gadā. Taču apokalipses tuvošanos apliecina arī “svešatnlbas” uzsvēršana, 
proti, izšķirošajās kaujās piedalīsies svešinieki jeb ārzemnieki, t.i., tie, 
kas pametuši savas ciltis un līdzīgi kā Muhammads un viņa līdzgaitnieki 
emigrējuši uz svešatni. Lūk, Islāma valsts ir piesaistījusi ļoti lielu ārzem
nieku skaitu, un to var interpretēt kā pazīmi, kas liecina, ka izšķirošās 
kaujas vairs nav tālu.325

Gan Islāma valsts, gan tās vietējo pretinieku izteikumos atsaucību 
gūst arī pareģojumi par Mahdī un Sufjāna pretstāvi. Muhammada dzīves 
laikā viņa niknākais ienaidnieks bija Abū Sufjāns, taču vēlāk, apjautis 
Muhammada pārspēku vai vēstījuma patiesumu, Sufjāns pievērsās islā- 
mam. Naidīgums no jauna uzliesmoja jau pēc Muhammada nāves un 
hronoloģiski sakrīt ar sunnītu un šiītu shizmu. Sufjāna dēls Muāvija kļuva 
par pirmo Umaijadu kalifāta valdnieku un Alī sekotāju skatījumā ir ne
taisnīgs varas uzurpators. Turklāt Alī dēlu Huseinu — Kcrbalas kaujas 
mocekli — nonāvēja tieši Muāvijas dēls Jazīds I.* Šiīti tic, ka visu par 
labu vērsīs taisnīguma atjaunotnes celmlauzis Mahdī. Savukārt sunnītu 
tradīcijai piederīgā Islāma valsts šiītu pretenzijas uzskata par pilnīgi ne
pamatotām atkritēju žēlabām. Taču ieilgušais karš Sīrijā un Irākā tiek in
terpretēts kā pazīme, kas uzjundī arhaisko Sufjāna un Mahdī cīņu, proti, 
apliecina pasaules gala tuvošanos. Protams, Mahdī reliģiskā “orientācija” 
sunnītu un šiītu tradīcijās tiek pareģota atbilstoši katras puses interesēm.

Apokalipses vēstnešus var saskatīt pat karogu krāsās. Irānas atbalstītā 
šiītu paramilitārā grupējuma Hizbullāh karogs ir dzeltenā krāsā, bet sun
nītu mudžāhidi, to skaitā Islāma valsts, vienojas zem melna karoga. Kā

* Atšķirībā no sunnisma ārkārtīgi būtiska šiisma islāma sastāvdaļa ir sērošana, 
ciešanas un moceklība. Katru gadu muharramas mēneša 10. dienā, Āšūras sēru 
diena ir vcltita Kcrbalas notikumiem. Garās procesijās dodas ticīgo rindas un, 
godinot Huscina ciešanas, sevi šausta ar ķēdēm, sit pa krūtīm, vaimanā un žē
lojas. Tiek uzvesti teātra uzvedumi, kuros no jauna izspēlē Huseina likteni. Tas 
ir eksaltēts, reliģiozas apņēmības caurstrāvots notikums. Siltu islāmu var dēvēt 
par sēru reliģiju, par “sirdsēstu orķestri”. Skat.: Kancti, Eliass. Masa un vara — 
114.-152-. Ipp-
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norāda Makkants, arī tam ir simboliska nozīme ar pamatojumu hadīsos, 
kuros pareģots, ka zemes dzīles būs tīkamākas nekā zeinesvirsa laikos, kad 
Sāmā karos tie, kam dzeltens karogs ar tiem, kam melns.326

Šie nebūt nav vienīgie piemēri, kas brīdina par drīzu apokalipsi. Arī 
vergturības atjaunošanu Islāma valsts apspēlē kā drošu pazīmi, ka laika 
gals ir klāt. Tās ideoloģiskajā korpusā vietu atrod arī šiītiem tik nozīmī
gais hadīss par 12. pēctečiem jeb kalifiem. Lai gan var pamatoti šaubīties 
par Islāma valsts atbalstītāju pasaules gala un izšķirošo kauju gaidām, to
mēr jāņem vērā, ka šis aspekts būtiski maina Islāma valsts centienu nozī

mīgumu. Proti, Islāma valsts kampaņa, viņuprāt, ir nevis šāda tāda cīņa 
par šādu tādu vēsturisku valsti, tautu vai strīdu, bet gan cīņa uz dzīvību un 
nāvi ar visaugstākajām likmēm. Tātad uz spēles ir likts nevis individuālas 
cilvēkbūtncs mūžs, bet gan Dieva solījuma piepildīšana. Parādiet kaut 
vienu, kurš Vējoņa dēļ uz durkļiem lēks! Toties cīņa par visuma kārtību 
islāmistu acīs jau varētu būt dzīvības vērta.* Ja reiz pēdējās kaujas ir klāt, 
tad ikvienam potenciālajam mudžāhidam rodas ļoti nopietns iemesls 
pārvarēt kūtrumu un doties uz apsolīto zemi.

' Kauju iznākumu izšķir ne tikai materiāli tehniskais nodrošinājums, bet arī 
vienkārša karotvēlme. Antropologs Skots Atrans ar savu pētnieku grupu, vei
cot intervijas un psiholoģiskos eksperimentus, centās noskaidrot cīņassparu 
dažādās frontes pusēs. Atrans un viņa grupa konstatēja, ka par cīņasspara 
trūkumu Islāma valsts pavisam noteikti nevar sūdzēties, un tam par piemēru 
atstāsta savus novērojumus no kādas kaujas pie Mosulas, kurā kurdu spēki ar 
ASV gaisa spēku atbalstu uzbruka Islāma valsts pozīcijām Kudilas ciematā. 
Aptuveni 90 Islāma valsts kaujinieku bez artilērijas atbalsta spēja atsist kurdu 
ofensīvu, kurā piedalījās apmēram 500 labi bruņotu kareivju, kurus turklāt no 
gaisa atbalstīja ASV bumbvedēji, bet uz zemes — A SV  un Vācijas militārie 
eksperti. Atrans norāda, ka koalīcijas kaujinieki intervijās izteicās, ka, viņuprāt, 
Islāma valsts kaujinieku materiālās un tehnoloģiskās iespējas ir krietni vājākas, 
taču kaujasspars ir daudz pārāks nekā ASV, Francijas, sunnītu arābu vai Irākas 
spēkiem. Skat.: Atran, Scott. “ ISIS: The Durability o f Chaos.” The New York 
Review o f Books.
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SEKOTĀJI

Plašsaziņas līdzekļos un politiķu izteikumos nemitīgi virmo pieņēmums, 
ka Islārna valsts ir sīks, elitārs un mafiozs grupējums, kas ar noteiktiem 
paņēmieniem ir uzkundzējies labiem cilvēkiem, kurus ar varu uzved uz 
sliktiem ceļiem. Šie “labie ļautiņi” savā dziļākajā būtībā noteikti esot libe
rāli noskaņotas demokrātiskas transpersonas jeb, Ničes vārdiem, “..viņi ir 
nevis cilvēki, bet tikai iemiesoti kompendiji un it kā konkrētas abstrakci
jas. Pat ja viņiem būtu raksturs un savdabība, tas viss ir paslēpts tik dziļi, 
ka to nemaz nevar izvilkt dienasgaismā.”32 Šāda attieksme, kuras saknes 
meklējamas neokonservatīvisma pārspīlētā optimisma jūsmā, ir visnotaļ 
dīvaina, ja pieņem, ka liberāli progresīvās multikulturālismu atbalstošās 
žurnālistikas nostājai vajadzētu iestāties pret centieniem cilvēku saistīt ar 
kādu Dieva, dabas vai rases dotu nemainīgu būtību — etnisku, kultūras, 
nacionālu, rasisku u.tml. Tomēr viena būtība acīmredzot ir būtiskāka un 
tā slēptā veidā piemīt arī Islārna valsts iedzīvotājiem, kurus gluži vienkārši 
ir apmānījis kāds talantīgs maldinātājs vai spēcīgs ļaunais burvis. Šis “bur
vis” var būt gan slikta izglītība vai slikta audzināšana, gan arī klaja nesa
prašana vai nelabvēlīga mediju ietekme. Cits skaidrojums ir tāds, ka šie 
cilvēki, protams, mīl liberālās vērtības un demokrātiju, taču kāds ļaunais 
tirāns ar savas slepenpolicijas palīdzību viņus gluži vienkārši apspiež. īsi 
sakot, visi cilvēki dziļākajā būtībā ir “rietumnieciski”, bet pasaulē darbojas 

“ļaunais maldinātājs”, kas viņus ved neceļos. Šāda attieksme varētu šķist 
komiska, ja vien tai nebūtu gan daudz piekritēju, gan lielas ietekmes uz 
politiskajiem procesiem.*

* Islārna valsts biedru tehnoloģiskā kompetence, kas izpaužas rafinētā propagan
das producēšanā, ir vēl viens faktors, kas sašūpo pieņēmumu, ka tā ir “pilnīgi 
neislāmiska” banda, kuras locekļi pazaudējuši pēdējās prāta un sirdsapziņas 
paliekas un tātad gluži vienkārši nevar būt saprātīgi un tiem jālīdzinās kādiem 
trakiem un muļķiem dzīvniekiem. Taču lietpratīga tehnoloģijas izmantošana
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Diemžēl realitāte ir stipri sarežģītāka. Dohas Institūta Arābu pētnie
cības un politikas studiju centrs 1015. gadā veica socioloģisko pētījumu 

“Arābu viedokļa rādītājs”, kurā iekļāva jautājumu par attieksmi pret Islā- 
ma valsti. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 18 000 respondentu 12 valstīs: 
Alžīrijā, Ēģiptē, Irākā, Jordānijā, Kuveitā, Libānā, Marokā, Mauritānijā, 
Palestīnā (teritorijās), Saūda Arābijā, Sudānā, Tunisijā. .Šis valstis pārstāv 
aptuveni 90% no Arābu valstu ligas iedzīvotāju skaita.328 No vienas puses, 
rezultāti ir iepriecinoši, jo pārliecinoši lielākā daļa ir noskaņota negatīvi. 
Tomēr 3% uz Islārna valsti raugās “ļoti pozitīvi”, 4% — “zināmā mērā 
pozitīvi” un vēl 4% — “neitrāli”. Kopā 11% arābu pret Islārna valsti ir nos
kaņoti vismaz “neitrāli”. Taču, ja ņem vērā, ka pasaulē ir aptuveni 450 mil
joni arābu, var lēst, ka uz šis planētas ir aptuveni 50 miljoni cilvēku, kas 
uzskata Islārna valsts zvērības par pieņemamiem vai pat slavējamiem dar
biem. Savukārt pētniecības centrs Pew Research Center (ASV)  1015. gada 
sākumā pētījumā noskaidroja, ka, piemēram, 14% Nigērijas iedzīvotāju 

atbalsta Islārna valsti. Nigērijā ir aptuveni 170 miljoni iedzīvotāju, tātad 
izskatās, ka apmēram 24 miljoni Islārna valsts rīcību un mērķus uzskata 
par atbalstāmiem.329

Protams, varētu secināt, ka tātad pasaulē ir aptuveni 80 miljoni cil
vēku, kuri gluži vienkārši ir ārprātīgi asinskāri reliģiskie fanātiķi. Tomēr 
šādu pieņēmumu sašķoba citi “Arābu viedokļa rādītāja” dati. Proti, ja ska

tās atsevišķi uz tiem respondentiem, kas ir izteikuši atbalstu Islārna valstij, 
varētu iedomāties, ka viņi visi ir ārkārtīgi reliģiozi cilvēki, kuriem pras
mīgi sludinātāji sagrozījuši galvas. Taču atklājas, ka šo cilvēku sadalījums 
pa “reliģiozs”, “daļēji reliģiozs” un “nav reliģiozs” ir ļoti līdzīgs, attiecīgi 

41%, 23% un 36%.

paģērē vismaz mērenas prāta spējas. To apzināties ir diezgan neērti. Redz’, ja 
viņi patiešām būtu “alu cilvēki”, varētu domāt, ka liberālisma maigā un glāstošā 
roka, nedaudz pamācot, tos pa emancipācijas taku aizvedīs uz gaišo multikul- 
turālisma nākotni. Bēdīgāk un bīstamāk ir tad, ja “trakie” ir traki pārdomātas 
izvēles dēļ.
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A t t i e k s m e  p r e t  I s la m a  v a ls t i  

( P e w  R e s e a r c h  C e n t e r  p ē t ī j u m s )

Avots: Pew Research Center. Spring 2015 Global Attitudes survey. Q12n.

Minētie statistikas dati parāda, ka nepastāv skaidra korelācija starp 
reliģiozitāti un atbalstu Islāma valstij. Arīdzan nereliģiozitāte nebūt ne
garantē, ka viens vai otrs cilvēks nepicsliesies Islāma valstij. Šāda aina 
acīmredzot liecina par to, ka Islāma valsts ir ne tikai reliģiska fikcija, kas 
piedāvā risināt teoloģiskus jautājumus, bet arī daudz plašāka vēriena 
sociāls projekts. Tā ir ne vien reliģiska kopiena, bet arī politisks veido
jums, kas reprezentē noteiktas sabiedrības daļas vēlmes, vajadzības un 
vīzijas. Islāma valsts pievilina ne tikai ar teoloģiskajiem argumentiem un 
pasaules gala solījumiem, bet arī ar savu sociālās un politiskās revolūcijas 
programmu.
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A t t i e k s m e  p r e t  I s la m a  v a ls t i

(A r a b  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  &  P o l i c y  S t u d ie s  p ē t ī j u m s )

Avots: Arab Center for Research & Policy Studies, Arab Opinion Index 2015

A t t i e k s m e  p r e t  I s la m a  v a ls t i  s a l ī d z i n o š i  p a  g a d i e m

Avots: Arab Center for Research & Policy Studies, Arab Opinion Index 2015
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A t b a l s t a  I s la m a  v a ls t i  v i s m a z  d a ļ ē j i  v a i  p i l n ī g i

Avots: Arab Center for Research & Policy Studies, Arab Opinion Index 2015

R e l i ģ i o z i t ā t e  u n  a t t i e k s m e  p r e t  I s lā m a  v a ls t i .  S a l ī d z i n ā t a s  
r e s p o n d e n t u  a t b i l d e s  p a r  r e l i ģ i o z i t ā t i  u n  I s lā m a  v a ls t s  

v ē r t ē j u m u .  K a t r a  k o l o n n a s  s u m m a  i r  1 0 0 %

Avots: Arab Center for Research & Policy Studies, Arab Opinion Index 2015
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VALSTS VALSTISKUMS

Latviešu jauneklis, aizbēdzis no Islāma valsts un pārradies mājās Latvijā, 
neizbēgami nonāca drošības dienestu rokās. Savai aizstāvībai viņš tie- 
slbsargājošām instancēm apgalvoja, ka uz Islāma valsti devās, lai pieda
lītos civilajos pasākumos, t.i., nevis karotu, bet gan nodarbotos ar valsts 
pārvaldes vai infrastruktūras atbalstīšanu un uzturēšanu.” " Viņa teiktais 
uzjundī fundamentāli nozīmīgu un teorētiskā līmenī ārkārtīgi sarežģītu 
jautājumu: vai Islāma valsts ir valsts?

Visupirms jāteic, ka, lietojot terminu “valsts” Islāma valsts kontekstā, 
jāņem vērā arī tulkojamības problēma. Arābu valodā tā sevi dēvē par “al 
daulā al islāmīja” {ad-daivlatu l-islāmijja), proti, “al daulā” tiek tulkots kā 

“valsts”. Tomēr jāpatur prātā, ka latviešu “valsts”, angļu “state”, vācu “Sta- 
at”, franču “etat”, krievu “государство” u.c. tiek lietoti Eiropas politiskās 
teorijas un kultūras kontekstā. Tulkojot “al daulā”, “valsts” ir ierastākais 
atveidojums, taču tas nav pilnīgi atbilstošs. Arābu islāma politiskās teo
rijas un kultūras un jo īpaši salafītu džihādistu ideoloģijas kontekstā šim 
jēdzienam piemīt specifiska nozīme. “Al daulā” tulkojums kā “valsts” ir 
tikai tuvākā līdzība, nevis precīza atbilsme. Jēdzieni “al daulā” un rietum
nieciskā “valsts” nav ekvivalenti.331

Islāmisma izpratne par valsti ir nesaraujami saistīta ar reliģiju. Poli
tikas un reliģijas attiecības islāmā ir kļuvušas par kontroversiālu tematu 
tikai tāpēc, ka politikas zinātne un arī starptautisko attiecību nozare ir 
eiropeiskās domāšanas produkts, kas labākajās sekulārisma tradīcijās dis-
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tancčjas no reliģijas kā nozīmīga politikas faktora. Politikas zinātnieks un 
Tuvo Austrumu politikas pētnieks Nātans Brauns raksta: “Dziļāka prob
lēma ir tā, ka reliģijas un politikas attiecībām mēs pievēršamies, izmanto
jot kategorijas un jautājumus, ko esam mantojuši no Eiropas modernās 
vēstures.’” 32 Mūsdienu eiropeiskajā domā reliģija ir privāta lieta. Taču 
par islāmu tā runāt ir neiespējami. Islāma šariats ir nevis vienkārši liku
mi, bet gan privātā un publiskā, politiskā prakse, kuras pamati rodami 
reliģiskajos tekstos. Turklāt islāmā ortoprakse ir svarīgāka par ortodok
siju. Līdz ar to destilētas “politikas” aplūkojums, neņemot vērā reliģiskos 
blakusfaktorus, ir vismaz nepietiekams, bet varbūt pat aplams. Islāmisku 
kustību jebkādu izpausmju analīze, neņemot vērā reliģiskos apsvērumus, 

jau saknē ir lemta neveiksmei.
Lai gan starptautiskajos tiesību aktos nav fiksēti konkrēti vispārpie

ņemti noteikumi, kas paredz kāda grupējuma, organizācijas, apvienības 
(u.tml.) atbilstību valsts statusam, tomēr pastāv vairāki precedenti. Viens 
no tiem ir Montevideo konvencija, ko zo. gadsimta sākumā noslēdza vai
rākas Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstis, to skaitā ASV, Argen
tīna, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Meksika u.c. Šā līguma pirmajā pantā ir 
uzskaitīti četri nosacījumi, kas valsti padara par “valsti”: 

i) pastāvīgi iedzīvotāji; 

z) noteikta teritorija;
3) valdība;
4) spēja iesaistīties starptautiskās attiecībās.

Turklāt konvencijas trešajā pantā ir teikts: “Valsts politiskā pastāvēša
na nav atkarīga no tā, vai šo valsti atzīst citas valstis. Pat pirms atzīšanas 
valstij ir tiesības aizsargāt savu integritāti un neatkarību, gādāt par tās 

saglabāšanu un labklājību un tātad organizēt darbību atbilstoši savām va
jadzībām, izdot likumus savās interesēs, vadīt savus dienestus un noteikt 

savu tiesu kompetenci un jurisdikciju. Šo tiesību īstenošanu ierobežo vie
nīgi no starptautiskajām tiesībām izrietošo citu valstu tiesību īstenoša
na.”333 Montevideo konvencijas teksts atspoguļo t.s. deklaratīvās teorijas
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pieeju, kurā atšķirībā no konstitutīvās teorijas, kas pieprasa starptautisku 
atzīšanu, nav uzsvērta nepieciešamība panākt citu valstu atzinību. Dekla
ratīvās teorijas priekšrocība ir tāda, ka tā piedāvā plašākas iespējas jaunu 
valstu tapšanai. Divdesmiti gadsimta kontekstā tas, protams, nozīmēja 
atvērtību dekolonizācijas procesam. Taču Islāma valsts kontekstā tas rada 
sarežģījumus, jo starptautiskā sabiedrība ir kategoriski noraidoša pret jau
niem reliģiskā ekstrēmisma institucionalizēšanas eksperimentiem, tomēr 
līdzšinēji vēsturiskā prakse tam ceļu paver.

Konvencijas pirmajā pantā noteiktās valstiskuma pazīmes zināmā 
mērā ir gan pašsaprotamas, gan ļoti neskaidras.’ Ņemot vērā valsts pār
valdes formu daudzveidību mūsdienu pasaulē, nepastāv viens vispārpie
ņemts starptautisko tiesību normatīvs, kas regulētu, kādai tieši vajadzētu 
būt valsts struktūrai. Līdz ar to valstiskuma statuss ir gan tādai liberālai 
un demokrātiskai valstij kā Nīderlande, gan tādai totalitārisma citadelei 
kā Ziemeļkoreja. Neskaidrs ir arīdzan ceturtais punkts — spēja iesaistīties 
starptautiskās attiecībās. Tā kā deklaratīvā teorija kā obligātu nosacījumu 
neprasa starptautisku atzīšanu, šajā gadījumā ar jēdzienu “spēja” jāsaprot 
nevis praktiska darbība, bet gan hipotētiska iespējamība, ka, ja kāda valsts 
gribētu, tad principā būtu spējīga iesaistīties starpvalstu attiecībās. Par to, 
vai Islāma valsts, kas noraida pastāvošo starptautisko politisko iekārtu,

Situāciju neuzlabo ari defacto un de iure nošķīrums. Ir iespējama situācija, ka 
valsts ir formāli atzīta, bet faktiski neeksistē, piemēram, dažādas trimdas valdī
bas Otrā pasaules kara laikā vai Palestine, kuru kontrolē Izraēla. Protams, var 
būt ari tā, ka valsts pastāv de facto, bet to neatzīst de iure. Piemēram, Latvijas 
Republiku de facto atzina jau 1918. gadā, taču de iure— tikai 1911. gadā. Krāšņs 
ilustratīvs gadījums ir Ēģipte 19. un 10. gadsimtā. Kopš 19. gadsimta sākuma 
Osmaņu impērijai de iure piederēja vara Ēģiptē, bet faktiski to kontrolēja Ēģip
tes vietvaldis. Taču no 1882. gada Ēģipte kļuva par Britu impērijas marioneti. 
1 ātad de iure Ēģipte piederēja Osmaņu impērijai, bet de facto — Britu impērijai. 
Šajā faktu un formalitāšu kalambūrā Islāma valsti tās lielāko sasniegumu brīdī 
varēja dēvēt par valsti de facto, taču bez de iure atzīšanas.
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kādreiz varētu vēlēties sēsties pie sarunu galda, protams, stipri jāšaubās, 
taču teorētiski tā varētu to darīt.

Pasaules vēsturē ir arī citi politiski diplomātiski precedenti. Ar Vestfā- 
lenes miera līgumu 17. gadsimtā tika izbeigts Trīsdesmitgadu karš Svētās 
Romas impērijā. Līgumā tika noformulēts valstu suverenitātes princips, 
kas nozīmēja, ka ikviena līgumslēdzēja valsts apņemas ievērot pārējo 
valstu teritoriālo integritāti un neiejaukties to iekšējās darīšanās. Tā kā 
viens no būtiskākajiem Trīsdesmitgadu kara iemesliem bija protestantu 
un katoļu nesaskaņas, miera līgums noteica, ka valstis ievēros principu 
cuius regio, dus religio (kā vara, tā ticība), un tādējādi veicināja sekulāris- 
ma nostiprināšanos Eiropas politiskajā arēnā.

Vestfālencs miera līguma sekas bija tālejošas — tas izbeidza (vai 
drīzāk piebremzēja) dažādu kārotāju centienus iegūt starptautisku vai 

paneiropisku varu un lika pamatus izpratnei par modernu valsti, kas, po
litologa Ivara Ijaba vārdiem, ir definējama kā “politiska apvienība, kas 
iedibina suverēnu varu noteiktas teritorijas robežās. Šī definīcija cenšas 
sakausēt tos trīs valstiskuma elementus, ko uzskata par “klasiskiem”: 
valsts vara, iedzīvotāji un teritorija.”334 Turklāt līdz ar nacionālisma ideju 
uzplaukumu 19. gadsimtā šī valstiskuma izpratne sekmēja arī modernās 
nācijvalsts izpratni. Lai gan mūsdienās dažkārt tiek runāts, ka Vestfālencs 
sistēma ir novecojusi un neatbilst sava laika prasībām (piemēram, Eiropas 
Savienība), tomēr šis modelis būtiski nosaka valsts jēdziena izpratni.

Domājot par valsts valstiskumu, nenovēršami jāsaskaras ar atziņu, ka 
lielākoties valstis, kas patlaban nosaka starptautisko attiecību kārtību, ir 
pastāvējušas jau kopš seniem laikiem un to tapšanas laikā nebija jārisina 
tādi jautājumi, kas ir aktuāli patlaban.* Vēsturiskās lielvaras nevienam

*  P a s a u l e s  v ē s t u r ē  d a u d z k ā r t  v i e n a s  v a i  o t r a s  v a l s t s  a t z ī š a n u  i r  n o t e i k u š i  n e  t i k  

d a u d z  j u r i d i s k i ,  c i k  p o l i t i s k i  a p s v ē r u m i  ( K o s o v a ,  T a i v ā n a ,  I z r a ē l a ,  P a i e s t ī n a ,  

Z i e m e ļ k i p r a  u . c . ,  k ā  a r ī ,  p i e m ē r a m , t ā d i  K r i e v i j a s  e k s p a n s i o n i s m a  p r o d u k t i  k ā  

D o ņ c c k a s  T a u t a s  R e p u b l i k a ,  A b h ā z i j a  u n  D i e n v i d o s c t i j a ) .  A r i  v a r d a r b ī g u m s  u n  

n e ž ē l a s t ī b a  p a s a u l e s  v ē s t u r ē  n a v  b i j i s  u n i v e r s ā l s  k r i t ē r i j s ,  l a i  l i e g t u  v a l s t s  p a š n o -
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atļauju nav prasījušas. Turklāt jaunu valstu dibināšana nav ikdienišķs pa
sākums un lielākoties ir saistīta ar lieliem politiskiem satricinājumiem, 
piemēram, abiem Pasaules kariem, kuru rezultātā dzima un pamira Latvi
jas Republika, dekolonizācijas procesu, kurā izšķīda Britu impērija, Dien
vidslāvijas karu, kurā tapa Scrbija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija 
u.c. Patlaban arī Sīrijā un Irākā norisinās dramatisks politisks un militārs 
satricinājums, kas ir saasinājies tiktāl, ka jāšaubās, vai kādreiz izdosies 
atgriezties pie pirmskara stāvokļa — status quo ante bellum. Patapinot 
Kondolīzas Raisas skandalozo izteikumu, varētu sacīt, ka patlaban “Tu
vie Austrumi mokās dzemdību sāpēs”, taču, pretēji Raisas gaidām, tajās 
dzimst nevis proamerikāniskās demokrātijas Justīne, bet gan reliģiskā 
fanātisma un sunnītu pašnoteikšanās centienu Frankenšteins.

Islāma valsts valstiskuma standartus vienlaikus gan apliecina, gan 
konsekventi noraida.” Atšķirībā no Islāma valsts citas totalitāras despo- 
tijas tomēr “piedalās spēlē”, proti, lai gan ir acīmredzams, ka tajās nav

teikšanās tiesības — Staļina Krievijā, Miloševiča Serbijā, Pola Pota Kambodžā, 
Hitlera Vācijā tika pastrādāti neiedomājami noziegumi, tomēr neviens nav grasī
jies apstrīdēt šo valstu valstiskumu. Taču, lai gan Islāma valsts parāda valstiskuma 
pazīmes, neviens negrasās to atzīt par valsti. Turklāt jāņem vērā, ka tas būtu bīs
tams precedents, sak, ja reiz viņiem atļauj, tad arī citi gribēs. Tas būtu pārāk liels 
satricinājums pašreizējai kārtībai, kas no pasaules lielvaru skatpunkta noteikti ir 
izdevīgāka nekā ultravardarbīgu reliģisko fanātiķu nostiprināšanās. Tātad attie
cībā uz Islāma valsti jāņem vērā gan morālais aspekts — cīņa pret ļaunumu, gan 
politiskais — status quo saglabāšana. Par Islāma valsts valstiskuma statusu skat., 
piemēram: Jank, Ralph. “Is the Islamic State a State?” Volkerrechtsblog.

'  Islāma valsts ķīlnieks ar neskaidru ideoloģisko piederību Džons Kentlijs pro
pagandas žurnāla Dabiq 8. un iz. numurā publicēja rakstu sēriju ar nosaukumu 

“Paradigmas maiņa”. Šī publikācija parāda, ka, lai ko Islāma valsts aizstāvji teiktu 
par savām vispasaules kundzības idejām, viņiem tomēr ir svarīga starptautiskā 
atzinība. Kentlijs argumentēja, ka rietumvalstu plašsaziņas līdzekļos izman
totais apzīmējums “organizācija” ir maldinošs un patiesībā Islāma valsts ir īsta 
valsts, jo kontrolē teritoriju, pārvalda iedzīvotājus, sniedz sociālos pakalpoju
mus, organizē savas valūtas apriti u.tml. Skat.: Cantlic, John. “Paradigm Shift”; 

“Paradigm Shift: Part II.” Dabiq.
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sabiedrības atbalsta, objektīvas tiesas, preses brīvības u.c. mūsdienu valsts 
atribūtu, tomēr šīs valstis “tēlo”, ka tie ir klātbūtnlgi. Piemēram, Ziemcļ- 
korejas pārstāvji stāsta, ka šī valsts plaukst un zeļ; Šauda Arābijas runas
vīri apgalvo, ka aizstāv cilvēktiesības; Krievijas vara nemitīgi sludina, ka 
apkaro korupciju utt., u.t.jpr. Tomēr visām šim valstīm kopīgs ir tas, ka 
tās vismaz formāli pieņem starptautiskās sabiedrības “spēles noteikumus”. 
Savukārt Islāma valsts deklarē, ka tā šajā spēlē negrasās iesaistīties. Gluži 
pretēji, gan Islāma valsts, gan A l Kāida vēlas sagraut mūsdienu pasaules 
kārtību, kurā dominē Vestfālencs tipa nācijvalstis un starpvalstu attiecības 
nosaka teritoriālās integritātes un pašnoteikšanās tiesību respektēšana.335 

“[Islāma valsts] izaicina postkoloniālās pasaules kārtības pamatus,” raksta 
profesors Fauazs Džerdžczs.336 Radikālo islāmistu skatījumā pašreizējās 
valstiskuma formas ir kārtējā Rietumu neokoloniālisma izpausme, kas 
sagandē islāmisko pasauli. Turklāt, viņuprāt, rietumnieciskās dekadences 
flagmane A SV  vēlas šo stāvokli saglabāt visupirms savu savtīgo interešu 

dēl, bet islāmistu uzdevums ir to mainīt.
Islāma valsts pasaules iekārtojuma vīzijā nav vietas teritoriāli patstā

vīgiem nodalījumiem, jo vienīgā robeža ir ticības robeža. Usāma Bin Lā
diņš pašā 2.001. gada sākumā izplatīja aicinājumu, kurā mudināja veidot 

“Globālu musulmaņu valsti”. Viņš sludināja, ka jārada tāda vispasaules 
valsts, kas pārvar nacionālas, rasiskas, ģeogrāfiskas u.tml. robežas. Šīs 
globālās valsts konstitūcijai jābūt Korānam, tās valdniekam — kalifam, 
bet galvaspilsētai — Mekai. Šai valstij būtu vienota aizsardzība un vie
nota valūta.337 Citiem vārdiem, Bin Lādiņš mudināja īstenot islāmisku 
utopiju — kosmopolītisku sociālistisku projektu. Tomēr viņa vīzija tā ari 
palika tikai utopisks sapnis. Savukārt Islāma valsts atšķirībā no AlKāidas 
izmantoja Irākas un Slrijas sociālo un politisko situāciju, lai sapni īste
notu dzīvē. Līdz ar to Islāma valsts “nav tikai teroristu vai nemiernieku 
organizācija; tā drīzāk ir kvazivalstisks veidojums, kas tiecas izveidot pan- 

islāmisku valsti — kalifātu — un nojaukt Eiropas “koloniālistu” uzceltās 
robežas.”338 Akls reliģiskais fanātisms, protams, ir neatņemams Islāma
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valsts komponents, tomēr tā lieliski uztvēra situāciju Tuvajos Austrumos, 
īpaši Irākā un Slrijā, kur sunnītu aprindās bija izveidojusies ļoti auglīga 
augsne. Sociālās spriedzes, politiskā haosa un netaisnīguma, militārā vā
juma un reliģiskā antagonisma sajaukums radīja apstākļus, kuros Islāma 
valstij īstenot iecerētos mērķus bija krietni vieglāk nekā sākotnēji varēja 
šķist. Proti, sabiedrība bija nobriedusi separātisma tieksmēm un labprāt 
pieņēma pirmo nopietno spēku, kas piedāvāja to īstenot.

BIROKRĀTIJA

VALDĪBA

Valstīm ir valsts pārvaldes mehānisms. Parlamentārās republikās, piemē
ram, Latvijā, suverēns pieder tautai, kas dod mandātu tās pārstāvjiem 
Saeimā, kura varu tālāk deleģē ministriem un prezidentam. Tā ir no

teikta varas struktūra, kas regulē dažādu varas atzaru saskaņotu darbī
bu. Runājot par Kalifatu, visnotaļ skaidrs šķiet vismaz tas, ka kalifs jeb 
Islāma valsts vadītājs ir Abū Bakrs al Bagdādī. Tomēr pat viņa statusu 
var apšaubīt. Turklāt ne tikai attiecībā pret starptautiskajiem likumiem, 
bet arī pret citiem iespējamiem posteņa kārotājiem. Jārēķinās ar to, ka 

drošības apsvērumu dēļ nelegālu organizāciju vadītāji cenšas izvairīties 
no liekas parādīšanās publiskajā telpā, taču šāda slapstīšanās vienlaikus 
ir laba augsne baumām. Gluži vienkārši, ja cilvēku ilgstoši nevar redzēt 
vaigā, tad var sākt prātuļot, vai tas maz eksistē. Šādu organizāciju līderi 
savas runas publicē audio un, retāk, arī videoierakstos. Saziņa notiek ar 

dažu ārkārtīgi uzticamu kurjeru starpniecību, tāpēc ir gaužām lēna. Šī 
slepenība liedz iegūt precīzas zināšanas par Islāma valsts augstākā līmeņa 
pārvaldes struktūru un atbildīgajām amatpersonām. Katrs apgalvojums ir 

apšaubāms ne tikai tāpēc, ka var būt klaji aplams, bet arī tāpēc, ka strau
jajā notikumu attīstības gaitā struktūra var mainīties; cilvēki mirst, un to
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vietā nāk jauni.* Ari iegūtie dokumenti nevar būt nepārprotamu zināšanu 
avots, jo tie ne tikai varētu būt viltoti, bet ari neviens nevar skaidri zināt, 
vai kāds tajos izteiktās tēzes vispār ievēro.

Kad Zarkāvi sekotāji 2006. gadā pasludināja, ka ir nodibinājuši Is
lam а valsti Irākā, tas drīzāk izskanēja kā kuriozs, nevis nopietnas pre
tenzijas uz politiskās kartes pārzīmēšanu. Lai gan tolaik šī organizācija 
par visām varītēm centās attaisnot savu eksistenci (tā pat formāli iecēla 
valdības ministrus), tomēr gan konkurējošo grupējumu, gan terorisma 
pētnieku aprindās valdīja pamatots uzskats, ka tā vairāk līdzinās mafijas 
tipa organizācijai. Centienus iegūt valstiskuma formu nesekmēja arī cīņa 
ar Anbāras atmodas kustību. Līdz pat Arābu pavasarim un nemieriem 
Sīrijā par Islāma valsti kā valsti neviens vairs nopietni nerunāja. Tomēr 
tolaik, redzot, kā saasinās situācija Sīrijā, Islāma valsts dibinātājtēvi jau 
plānoja pasākumus, kas galu galā izrādījās īstenojami. Pretēji plaši izpla
tītam viedoklim, ka Islāma valsts uzplaiksnīja kā zibens no skaidrām de
besīm, patiesībā tās tapšana bija lēnas, apdomīgas, plānveida operācijas 
likumsakarīga kulminācija. Konsekventi izmantojot sava drošības die
nesta lietpratīgo veikumu, tā laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam izvai
rījās no tiešas konfrontācijas ar konkurējošiem grupējumiem, neizrādīja 
savu brutalitāti un noklusēja ekspansionistiskos plānus, lai izvairītos no 

situācijas, ka pret to vēršas citi nemiernieki. Pilsoņu kara aizsegā tā pa
mazām uzaudzēja savu spēku un vērienu, līdz bija pakļāvusi pietiekami 

lielas teritorijas, lai varētu mainīt taktiku. Tad Islāma valsts nostiprinājās 
stratēģiski svarīgākajās vietās, bet nesvarīgās ļāva sev atņemt.

Līdz ar 2013. gada beigām un 2014. gada sākumu, kad Islāma valsts 
jau bija nostiprinājusies, tā beidzot sāka atklāti izrādīt savus valsts veido
šanas centienus. Iesākumā tie aprobežojās ar tikumiskās dzīves kontroli,

* Dažkārt nav skaidrības par to, vai kāda persona ir dzīva (jo sen nav redzēta, 
dzirdēta utt.), taču reizumis neuzticamas ir ari ziņas par nāvi. Ievērojamas mu- 
džāhidu organizāciju personas mēdz simulēt savu nāvi, lai tādējādi atsvabinātos 
no vajātāju uzmanības.
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taču jau 2.014. gada aprīli Rakā tā ne tikai pārņēma savā varā komunālo 
pakalpojumu pārvaldi, bet pat ieviesa īpašu kantori, kurā vietējie iedzī
votāji varēja vērsties ar savām sūdzībām.

Būtiskākais pagrieziena punkts33S bija Mosulas iekarošana un Ka- 
lifāta dibināšana. No šā brīža Islāma valsts atklāti uzņēmās sabiedrības 
pārvaldes pienākumus. Gluži kā sēnes pēc lietus saradās dažādas islāma 
pārvaldes struktūras jeb t.s. dīvāni (ministrijas): izglītības, komunālo 
pakalpojumu, derīgo izrakteņu, veselības, sabiedriskās drošības, finanšu, 
tikumības, lauksaimniecības, kara u.c. ministrijas.340

Islāma valsti nepārvalda viens cilvēks. Tās pārvalde ir sazarota un 
hierarhiska. Pastāv centrālā vara, bet tai ir pakļauti reģioni jeb vilājeti, 
kuriem ir sava vadība — reģiona galvenais pārvaldnieks un tam pakārto
tās struktūras. Bagdādl vietnieks un Irākas teritoriju pārvaldnieks ilgstoši 
bija Abū Muslims al Turkmānī, bet Sīrijā — Abū Ali al AnbarI, taču 
patlaban abi ir miruši. Centrālo varu veido vairākas padomes, kas atbild 

par finansēm, administrāciju, militāro plānošanu un karadarbību, likum
došanu, palīdzību ārvalstu izcelsmes kaujiniekiem, drošību, izlūkošanu 
un plašsaziņas līdzekļiem. Vienlaikus to visu vismaz nosacīti kontrolē 
šūra, kas pārbauda, vai likumi atbilst šariatam.

Kā jau pirmīt aprakstīts (172.-176 . Ipp.), liela daļa no Islāma 
valsts vadības ir irākieši, kas agrāk ir bijuši partijas Haas biedri un dienē

juši Huscina armijā un ierēdniecībā, kā ari bijušie Bukas cietuma ieslo
dzītie, tostarp jau nupat minētie Turkmānī un Adnānī, taču ari, piemē
ram, Abū Abdurrahmāns al Bīlāvī, kurš vadīja Mosulas ieņemšanu, Abū 
Aimans al Irākī — augsta ranga militārais komandieris, Abū Luaijs (Abū 
Ali) — drošības ministrs, An Nusrafrontes vadītājs Džūlānī, Islāma valsts 
kādreizējais “pelēkais kardināls” HadžI Bakrs, Abū Kāsims — atbildīgais 
par ārvalstu kaujiniekiem un pašnāvniekiem, Abū Šeima (Fāriss Rijāds 
an Nuaimī) — vadītājs loģistikas un apgādes jomā, Abū Sudžā (Aufs 

Abdurrahmāns al Afari) — mocekļu atbalsta programmas vadītājs u.c.341 
Šis Islāma valsts vadītāju uzskaitījums nebūt nav visaptverošs. Pamatojo-
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ties uz Čārlza Listera apkopojumu, kas tapis 2014. gada nogalē, to varētu 
izvērst, minot tādas personas kā Abū Suleimāns (kara ministrs), Abū 
Umars aš Sīšānī (karadarbības Sīrijā vadītājs), Abū Vahībs (pazīstams arī 
kā Šākirs Vahībs al Fahdāvī ad Dulaimī; augsta ranga militārais koman
dieris), Abū Abdulkādirs (pārvaldes vadītājs), Abū Muhammads (cietu
mu ministrs), Abū Salāhs (finanšu ministrs), Abū Hādžars al Assāfī (ko
ordinācijas ministrs), Abū Kifāhs (spridzekļu ministrs), Abū Mohannads 
as Suvaidāvī (pazīstams arī kā Abū Abdussālcms; Anbāras pārvaldnieks), 
Abū Fātima al Džahaišī (Eifratas reģiona pārvaldnieks), Abū Lukmāns 
(Rakas pārvaldnieks un, iespējams, slepenpolicijas b'.mni vadītājs), Abū al 

Asīrs al Absī (Alcpo pārvaldnieks), Abū Hattābs al Kurdī u.c.'14"
Tomēr valsti par valsti padara nc jau saujiņa vadoņu, bet gan ierēd

niecības pelēko skudru centīgā rosība.

IERĒDNIECĪBA

Islāma valsts starp citiem islāmistu grupējumiem izceļas ar acīmredzamu 
spēju kontrolēt teritoriju un ieviest pārvaldi. Tas ir jaunums, kas ne tikai 
islāmistu, bet arī Rietumu teorētiķu aprindās ir pamatīgi sašūpojis ierasto 
izpratni par radikālu organizāciju darbības principiem.* Starptautiskajā 
islāma politikas ekspertu simpozijā “Islāmistu politika Islāma valsts ēnā”

* Kopš Arābu pavasara strauji pieauga centieni radīt valstiskus veidojumus. Pir
mais šāds mēģinājums izpaudās 2011. gadā Jemenā, kur A l Kāidas Arābijas 
pussalas atzars izveidoja grupējumu Ansār aššarla un tādējādi no šūniņu tipa 
teroristiskas organizācijas pēkšņi pārtapa par institūciju, kas kontrolē teritoriju 
un iedzīvotājus. Tomēr neviens no šiem mēģinājumiem nav guvis tādus panā
kumus kā Islāma valsts. Par džihādismu pčc Arābu pavasara skat.: Lia, Brynjar. 

“Jihadism in the Arab World after io n : Explaining Its Expansion.” M iddle East 
Policy. Tiesa, arī pirms Arābu pavasara tolaik t.s. Islāma valsti Irākā zināmā 
mērā varēja uzskatīt par valstisku veidojumu. Kopš sakāvēm гою. gadā tā pa
juka kā valstisks konvencionālais spēks, bet pastāvēja kā spēcīga teroristiska 
organizācija.
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Kvins Mekams izvērtēja Islāma valsts valstiskumu. Viņš norādīja, ka, vēr
tējot valsts valstiskumu kā spēju iesaistīties starptautiskajās attiecībās un 
šīs valsts starptautisko leģitimitāti, Islāma valsts statuss, protams, ir diez
gan vājš. Taču produktīvāk būtu to aplūkot, skatoties uz valsti kā uz tādu 
veidojumu, kas visupirms ir sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas 
institūcija. Tāpēc viiiš piedāvāja novērtēt Islāma valsti sešās kategorijās. 
Akceptējot šo sadalījumu, ir vērts aplūkot katru no tām.313

Pirm ais, nodokļu iekasēšana un darbaspēka pieejamība. Lai gan zi
nāmākie Islāma valsts ienākumu avoti ir naftas tirdzniecība un laupīšana 
(gan cilvēku, gan īpašumu), tomēr tās lielāko peļņu dod nodokļu ieka
sēšana gan klaja reketa (maksa par “aizsardzību”), gan ikdienišķā veidā, 
tostarp maksa par komunālajiem pakalpojumiem un reliģiskais nodoklis 
zākāts (ziedojumi trūkumcietējiem) u.tml.

Noklīdis Islāma valsts finanšu pārvaldības departamenta pārskats 
par Eifratas (Dcir ez Zoras) provinces finansiālo stāvokli laikposmā ap
1014. un 2015. gada miju parādīja, ka ieņēmumu apmērs bija 8,5 miljo
ni A SV dolāru un to avotu procentuālais sadalījums bija šāds: 27,7% — 
nafta un gāze, 3,9% — elektrība, 23,7% — nodokļi un 44,7% — kon
fiskācijas. Šie skaitļi parāda, ka naftas un gāzes tirdzniecība patiesībā 
varētu būt daudz mazsvarīgāka nekā lielākoties tiek domāts. Savukārt 
izdevumi kopā uzrādīti aptuveni 5,6 miljonu A SV  dolāru apmērā, kas 

sadalās šādi: karabāzu uzturēšana — 19,8%, kaujinieku algas — 43,6%, 
mediji — 2,8%, policija — 10,4%, komunālie pakalpojumi — 17,7% un 

finanšu pārvalde — 5,7%.3"  Pētnieki aprēķinos lēš, ka savos ziedu lai
kos — 2014. gadā — Islāma valsts kontrolēja īpašumus aptuveni divu 
triljonu A SV dolāru apmērā un tās gada ienākumi bija apmēram 2,9 mil
jardi dolāru.345 Protams, visi šie skaitļi ir tikai pieņēmumi, tomēr skaidrs 
ir tas, ka Islāma valsts ienākumi pavisam noteikti ir lieli un daudz lielāki 
nekā jebkurai līdz šim pastāvējušai teroristiskai organizācijai.

Savukārt darbaspēka pieejamību nodrošina gan uz vietas palikušie 
iedzīvotāji, gan lielais ārvalstnieku pieplūdums. Jāņem vērā, ka Islāma



Dažādi Islāma valsts administratīvie rīkojumi, paziņojumi u.tml. dokumenti
Avots: al-Tamimi, Aymenn Jawad. "Archive of Islamic State Administrative Documents." A y m e n n  J a w a d  A l - T a m i m i
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valsts kontrolētajās teritorijās varētu būt aptuveni seši-desmit miljoni 
iedzīvotāju, kuri turpina darboties savā nozarē — no lauksaimniecības 
līdz rūpniecībai. Protams, kara apstākļos šīs nodarbes ir krietni apgrū
tinātas, tomēr Islāma valstij ir izdevies sekmīgi pārņemt jau izveidoto 
infrastruktūru, proti, gan materiālo (iekārtas), gan pārvaldi, kas agrāk 
nodokļus iekasēja Asada režīmam, bet tagad — Islāma valstij.

Ari atbraukušie ārzemnieki ir devīgs pieejamā darbaspēka papildi
nājums. Tic, kas nespēj karot, tiek iesaistīti dažādos sabiedriskā labuma 
darbos. Turklāt ārpus kaujas lauka darbu atrod ari sievietes — viņas 
ne tikai jūsmo par viru “varoņdarbiem” kaujaslaukā, bet ari iesaistās 
medicīnas pakalpojumu sniegšanā un pat policijā. Islāma valsts izveido
ja īpašu tikumības sargāšanas policijas vienību A l Kbansaa, kurā dienē 
tikai sievietes.

Otrais, pilsonības statuss. Islāma valsts, īpaši kopš Kalifāta pasludinā
šanas, ir arvien vairāk uzsvērusi savu iedzīvotāju lojalitāti un pakļautību 
Kalifātam. Islāma valsts principā neatzīst citu valstu tiesības uz eksistenci 
un tādējādi ir ekstrēmi kosmopolītiska, proti, tā par saviem potenciāla
jiem pavalstniekiem uzskata it visus pasaules iedzīvotājus. Taču tas ir tikai 
teorētiski. Praktiski tas izpaužas kā aicinājums pamest mājas un doties uz 
Kalifātu, sadedzināt (burtiski) savas vecās pases un pieņemt jaunu iden
titāti, t.i., kļūt par Kalifāta iedzīvotājiem un tādējādi ari par tā pilsoņiem. 
Kā intervijā man stāstīja persona, kas uzturējusies Islāma valstī, uzreiz pēc 
ierašanās tika atņemti visi personas dokumenti, reģistrēti dati un aptu
veni pēc mēneša izsniegts jauns identifikācijas dokuments. Tātad varētu 
domāt, ka Islāma valsts organizē vismaz kaut kādu iedzīvotāju uzskaiti.

Pilsonības ideja* Islāma valstī izpaužas arī atbraukušo ārzemnieku 
sagatavošanas nometņu rīkošanā. Nometnes tiek veidotas tā, lai jaunat-

* Gluži tāpat kā Islāma valsts kontekstā būtu jāšaubās, vai jēdziens “valsts” ir adek
vāts, varētu šaubīties arī par jēdzienu “pilsonība”. Ja arto saprot jebkādu lojalitāti 
jebkādai iedzīvotāju un teritorijas pārvaldes organizācijai, nevis pases esamību 
kabatā, tad šo jēdzienu var droši lietot arīdzan attiecībā uz Islāma valsti.



braucēji visupirms atmestu savu veco identitāti un apvienotos jaunā: “Jo 
mudžāhidu dzīves, valodas un kultūras vienādošana ir priekšnosacījums, 
lai apvienotu to rindas un īstenotu viņu pilnīgu piederību Islāma vaktij, 
kurā ir imigranti no visām pasaules malām.”346 Lai gan etniskās atšķirības 
mēdz izpausties, tomēr vismaz teorētiski tām nav nekādas nozīmes, un 
Islāma valsts vadība īsteno dažādus apvienošanas pasākumus (piemēram, 
armijas etnisko vienību izformēšanu). Lai sagatavotu jaunos pilsoņus, 
Islāma valsts izmanto trīs veidu nometnes: i) tiem, kas tikko pievieno
jušies — gan ārvalstniekiem, gan vietējiem (šajās nometnēs sniedz īsu 

ievadu reliģiskajā doktrīnā un valsts vīzijā, kā arī īsu militāro apmācību); 
z) augstāka līmeņa speciālistiem, kas spēj vadīt uzbrukumus. Sajās no

metnēs veic padziļinātu militāro apmācību; 3) bērnu nometnes — tajās 
bērnus apmāca gan par doktrīnu, noteikumiem un islāmiskām manierēm, 

gan par vieglo ieroču lietošanu. Visām nometnēm ir centralizēta pārvalde,
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kurai ir astoņi uzdevumi: i) organizēt šariata mācības, 2) sagatavot arābu 
valodas apguves un Korāna recitēšanas izglītības programmu, 3) saga
tavot militārās apmācības programmu, 4) pārvaldīt nometņu izdevu
mus, ņemot vērā reģionālās īpatnības, 5) pārraudzīt mācībspēku izvēli, 
6) izstrādāt detalizētus kaujas plānus, 7) uzraudzīt šo plānu īstenošanu,
8) ziņot augstākai vadībai par nometņu darbu.

Trešais, starptautiskās attiecības un aizsardzība pret ārējiem ienaid
niekiem. Nedrīkst aizmirst, ka Islāma valsts ir karastāvoklī. Tāpēc tai, 
protams, nav un nevar būt normālas starptautiskās attiecības. Taču, vis
ticamāk, tādas nevarētu pastāvēt arī miera laikos (turklāt Islāma valsts 
ekspansionisma dēļ jāšaubās, vai miers maz kādreiz būtu iespējams). Visu 
pastāvošo valstiskuma formu noliegums simboliski izpaudās kā Irākas 
un Sīrijas robežas nojaukšana, tādējādi uzsverot, ka tā neatzīst postkoio- 
niālās Eiropas pasaules kārtību.

Starptautiskās attiecības izpaužas arī kā alianšu veidošana. Teroristis
ko organizāciju pētnieks Aimans Džavāds at Tamīmī no kāda uzņēmēja, 
kas darbojās Islāma valsts teritorijā, ieguva vairākus dokumentus, tostarp 
kāda Abū Abdullāha al Masrī (nejaukt ar Abū Aijūbu al Masrī) sarakstītu 
tekstu ar nosaukumu “Islāma valsts pārvaldīšanas principi”. Šo tekstu 
Tamīmī pārtulkoja un nodeva izdevuma īhe Guardian rīcībā.34 Doku
mentā jeb instrukcijā autors 10 nodaļās izklāsta vairākus apsvērumus par 
Islāma valsts kā pilnvērtīgas valsts pārvaldi, tostarp arī kādā fragmentā 
raksta, ka principā alianšu slēgšana ir pieļaujama, bet jāuzmanās, lai ne

pārkāptu kādu no nosacījumiem: jāsaglabā Islāma valsts integritāte — 
nedrīkst pieļaut svešu varu iejaukšanos valsts darīšanās; jāaizsargā Islāma 
valsts robežas no jebkā — pat no draugiem, un tajā nekad nedrīkst ienākt 
sveša armija; partnerim jābūt labam pret musulmaņiem, un nedrīkst slēgt 
partnerību ar valsti, kas kādreiz pret tiem ir slikti izturējusies; līgumam 
visupirms jābūt musulmaņu interesēs; līgums nedrīkst nekādā veidā kaut 

vai potenciāli nākotnē skart musulmaņu tiesības un valsts suverenitāti, 
tostarp savažot to ar parādsaistībām; partnervalstij jārcspektē musulma-
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ņu tiesības un brīvības; visiem līguma nosacījumiem jābūt tādiem, lai 
kalifs tos varētu skaidri saprast.348

Ņemot vērā daudzās apsūdzības Turcijai, Katarai, Saūda Arābijai u.c. 
par to, ka tās visas kādā veidā tieši un netieši ir palīdzējušas Islāma valstij, 
jādomā, ka vismaz kaut kādu “diplomātiju” tā piekopj. Kā intervijā man 
pastāstīja persona, kas tajā ir uzturējusies, vietējie iedzīvotāji un kauji
nieki to, ka starp Turciju un Islāma valsti pastāv draudzīgas attiecības, 
uzskatīja nevis par baumām, bet gan par faktu.

Attiecībā uz spējām nodrošināt aizsardzību pret ārējiem ienaidnie
kiem situācija ir pretrunīga. Ņemot vērā Islāma valsts pretinieku skaitu 
un spēku, jāteic, ka šīs spējas ir pārsteidzoši labas, tomēr vienlaikus tās 
nav pietiekamas, lai spētu nodrošināt stabilitāti un mieru.

Ceturtais, iekšējā drošība jeb varas monopols.* Viena no būtiskā
kajām jebkuras valsts pazīmēm ir varas monopols, proti, situācija, kurā

* Privāto militāro uzņēmumu (piemēram, Blackivater (tagad Academi), DynCorp, 
Defion International un daudzu citu) uzplaukums, jo īpaši kopš Irākas kara, 
ir precedents, kas nākotnē varētu apdraudēt vienu no valsts valstiskuma pa
matnosacījumiem — tiesības uz vardarbības monopolu. Ņemot vērā to, kādos 
apstākļos un ar kādiem ieročiem strādā privātie militārie uzņēmumi, būtu naivi 
tos uzskatīt par “tikai apsardzes firmām”. Irākā 1006. un 1007. gadā uz vietas 
bija aptuveni tikpat daudz privāto algotņu (gan civilo, gan kaujinieku), cik ASV 
armijas kareivju — aptuveni 100 000. (skat.: Merle, Renae. “Census Counts 
100,000 Contractors in Iraq.” The Washington Post-, Scahill, Jeremy. “A  very 
private war.” The Guardian) Algotņu izmantošana ir lētāka (neprasa “lieku” ce- 
remonialitāti kā nacionālajās armijās), un to juridiskais statuss ir ļoti neskaidrs. 
Uz algotņiem neattiecas starptautiskie likumi un militārie noteikumi. Algotņus 
tā īsti kontrolēt nevar neviens. Piemēram, Irākā varas struktūras nespēja neko 
iesākt (tieši tāpēc algotņi tika uzaicināti), turklāt A SV  pārvalde deklarēja, ka 
vietējie likumi uz ASV militārpersonām un līgumstrādniekiem neattiecas. Taču 
nozieguma gadījumā, ja to ir izdarījusi persona, kas nav ASV pilsonis (un tādu ir 
daudz), turklāt ārpus ASV teritorijas, neko iesākt nevarēja arī A SV  taisnībsargi. 
Tādējādi algotņi faktiski var brīvi pārkāpt visus likumus. Jautājumus raisa arī
dzan šādu privātuzņēmumu algotņu lojalitāte. Kad uzņēmums ir kļuvis milzīgs 
un tā bruņojums un kaujinieku skaits lielāks nekā daudzām nacionālām valstīm,
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tikai un vienīgi valsts ar savām struktūrām ir tā, kas ar vardarbības vai tās 
draudu palīdzību īsteno valsts un tiesas lēmumus. Tāda valsts, kurā katrs 
iedzīvotājs dara, ko grib, nav nekāda valsts. Islāma valsts ir ieguldījusi 
lielus spēkus un līdzekļus, lai iegūtu kontroli pār saviem iedzīvotājiem. 
Tiklīdz ir iekarota jauna teritorija (to paveic specializētas militārās vie
nības), turpmāko sabiedriskās kārtības uzturēšanu uzņemas policija un 
reliģiskā sardze. Islāma valsts nekavējoties izveido savu tiesu, kas darbo
jas atbilstīgi šariata likumiem, un iedzīvotāji var pie tās vērsties, lai risi
nātu ikdienas problēmas. Lai gan vispārējā kara izraisītā haosa jūklī par 
viennozīmīgu varas monopolu ir grūti runāt, tomēr tieši tas daudzkārt 
ir ticis nosaukts par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc daži cilvē
ki izvēlas pievienoties Islāma valstij, proti, tā nodrošina “vismaz kaut 
kādu” kārtību. Lai gan Islāma valsts kontrolētās teritorijas starptautisko 
attiecību kontekstā formāli pieder Sīrijai un Irākai, nedz vienai, nedz 
otrai faktiski nav itin nekādas kontroles pār šīm zemēm. Varas monopols 
pieder Islāma valstij.

Piektais, sociālie pakalpojumi. Visi tic aptuveni seši-desmit miljo
ni Islāma valsts iedzīvotāju, kas palikuši savā vietā, nesamierinātos ar 
pastāvošo situāciju, ja viņu vajadzības vismaz kaut kādā līmenī netiktu 
apmierinātas. Šis uzdevums ir viens no smagākajiem, ko par valsti pār
tapusī teroristu organizācija sev ir uzdevusi, taču tas ir arī viens no tās 
pamatmērķiem — izveidot valsti, kas funkcionē kā valsts. To nav iespē
jams izdarīt bez prāva ierēdņu, administratoru, speciālistu pulka, kas spē
tu pārvaldīt un apkalpot visu to struktūru un komunālo pakalpojumu 
klāstu, kas dzīvi padara dzīvojamu. Līdzīgi kā sabiedroto spēki pēc Otrā 
pasaules kara attapās situācijā, ka tādu ierēdņu, kas nav aptraipījuši savu

var rasties jautājums, vai tam nav pašam savas ideoloģiskās un ārpolitikas nostā
jas. Par ASV bijušā prezidenta Obamas “maigās politikas” piesegšanos ar paļā
vību uz algotņiem skat.: Zenko, Micah. “Mercenaries Are the Silent Majority 
o f Obamas Military.” Foreign Policy.
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biogrāfiju ar dalību nacistu partijā, ir gaužām maz, katrā ziņā pārāk maz,* 
tāpat arī lslāma valstij gribot negribot nācās meklēt veidus, kā pārintcr- 
pretēt īstenību tā, lai vilki būtu paēduši un kazas dzīvas.

Nodarbinot bijušos Asada režīma ierēdņus, kuri nu zvērēja uzticību 
jaunajiem saimniekiem, lslāma valstij izdevās savās teritorijās vairāk vai 
mazāk atjaunot modernu pārvaldību. Skolas, slimnīcas, administrācija, 
tiesas utt., pārdzīvojušas noteiktas pārmaiņas un restrukturizāciju, jo
projām sniedza savus pakalpojumus. Spilgts piemērs ir Tabkas jeb Eifra- 
tas dambis, kas turpināja sekmīgi funkcionēt un nodrošināja ar elektrību 
un ūdeni. Savukārt drošības struktūrās lielākoties darbojās lslāma valsts 
lojālisti, kas entuziastiski praktizēja jaunos, šariatam atbilstošos likumus 
un hudūcl sodus. Jaunā administrācija, lai gūtu atbalstu, nodrošināja 
labklājības garantijas, sniedza sabiedriskos pakalpojumus, ieviesa cenu 
kontroli utt. Proti, tā īstenoja t.s. maigo varu (softpower) — rūpējās par 
cilvēkiem, sniedza sociālos pakalpojumus, sekmēja reliģisko izglītību, no
drošināja slimnīcu, skolu u.c. valsts iestāžu darbību un pat tādus pakal
pojumus kā ceļu uzturēšana un apzaļumošana. “Lielais dokumentu klāsts, 
kas pēdējos gados ir kļuvis pieejams, aptver plašu loku, tostarp makšķe
rēšanas noteikumus, elektrības maksājumu veidlapas, senlietu rakšanas 
licences, tālruņu pakalpojumu abonementus, kanalizācijas pakalpojumu 
cenrāžus, lauksaimniecības plānus, vienotas piektdienas lūgšanas, vak
cinācijas programmas un fiksētas īpašumu īres cenas,” raksta Tamīmī.349 
Piemēram, kādā lslāma valsts dokumentā rakstīts, ka kādam Abū Dudžā- 
nam al Lībī pienākas samaksa ioo ooo ASV dolāru (jā, dolāru!) apmērā 
par ceļa izbūvi un ceļmalu apzaļumošanu.350 īsumā, varētu teikt, ka arī

* Sabiedroto spēki, veidojot jaunu administrāciju Austrijā un Vācijā (u.c.), kon
statēja, ka, strikti raugoties, par sadarbību ar nacistiem būtu jāsoda pārāk daudz 
cilvēku. Tas gluži vienkārši nebija iespējams. Līdz ar to sabiedrotajiem nācās 
spēlēties ar definīcijām, lai atrastu veidu, kā saglabāt kārtību, bet nezaudēt ie
spēju sarīkot prāvas. Skat.: Džads, Tonijs. Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 194$. 
gada — 59.-81. lpp.



Islāma valstī vietējā vara un vietējā sabiedrība iespēju robežās turpina 
darīt to, ko jau sen darījusi — uzturēt kārtību.

Džihādisma kustības pētnieks un džihādistu tekstu kolekcionārs 
Arons Zelins publikācijā izdevumam The A tlantic 1014. gada vidū skaid
roja, ka Mosulas iedzīvotāji — sunnīti —, iespējams, nudien sagaidīja 
Islāma valsti kā atbrīvotājus, jo viņiem bija daudz iemeslu neieredzēt 
Mālikī šiītu režīmu. Viņš uzsver skarbu patiesību, proti, Islāma valsts 
ieradās ne tikai ar aizliegumiem, bet ari ar sociālo garantiju klāstu un ai
cinājumu pievērsties reliģijai. Lai saprastu, ko plāno izveidot Islāma valsts, 
Zelins publikācijā aicina paskatīties uz jau paveikto Rakā. Jauniekarotajās 
teritorijās Islāma valsts visupirms izlika plakātus, kuros aicināja dzīvot 
atbilstoši viņu likumiem, un tam sekoja policijas un birokrātiskā aparāta 
izveide. Taču Islāma valsts rūpējās arī par tādām lietām, kas saistībā ar 
teroristisku organizāciju varētu šķist pārsteidzošas, piemēram, tā izvei
doja savu patērētāju tiesību aizsardzības biroju, kas gādāja, lai veikalos 
un tirgū netirgotu sliktu produkciju. Šīs pašas organizācijas biedri, kas
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citviet neminstinoties veica masu slepkavības, tagad rūpējās par publis
ko pakalpojumu pieejamību. Tie izbūvēja tirgus laukumu, nodrošināja 
elektrību un pasta pakalpojumus, remontēja ceļus utt. Zclins raksta, ka 
Islārna valsts kaujinieki pat ir izveidojuši sociālās labklājības programmu: 
“Viņi palīdz nodrošināt maizes fabriku darbību un daudzām ģimenēm 
paši savām rokām piegādā augļus un dārzeņus. Rakā Islāma valsts ir iz
veidojusi bezmaksas ēdnīcu, lai pabarotu trūkumcietējus, un bāreņu pat
versmi, kas tiem meklē jaunu ģimeni. Piemēram, Tālibān ir paranoiska un 
skeptiska attiecībā uz vakcinēšanas pasākumiem, savukārt Islāma valsts 
īsteno vakcinēšanas kampaņas, lai izskaustu poliomielītu.”” 1

Vēl viens sociālās dzīves aspekts, ko Abū Abdullāhs al Masrī stratēģi
jas dokumentā “Islāma valsts pārvaldīšanas principi” ļoti pamatoti uzsver, 
ir izglītības pārvalde. “Izglītība ir vissvarīgākais, jo tieši tā musulmani 
padara par pareizu musulmani,” viņš raksta.352 Arī šajā jomā Islāma valsts 
ir ieguldījusi ievērojamus resursus, lai ne tikai uzturētu mācību procesu, 
bet arī to pavērstu sev vēlamajā gultnē. Taču, lai cik tas būtu pārsteidzoši, 
mācību saturs nebūt nav reducēts uz Korāna studijām, lai gan reliģijas 
studijas dominē.353 Te jau atkal izpaužas reliģisko ideju interpretācijas 
sarežģījumi — vai, piemēram, moderno dabaszinātņu atklājumi aplie
cina svēto tekstu maldīgumu vai arī, gluži pretēji, ir Dieva visgudrības 
izpausme ?

Vēlreiz pievēršoties pilsoniskās piederības tematam, Masrī dokumen
tā izskan pārdomas par izglītības satura iespaidu uz identitātes meklēju
miem. Masrī atgādina, ka bijušās varas domāja vien par to, kā izskaust 
atšķirības, t.i., sunnītu īpatno identitāti. Viņš raksta, ka to veicināja, kul
tivējot vadoņa tēlu, izplatot partijas idejas un tādējādi apslāpējot islāma 
idejas (t.i., sekmējot sekulārismu), kliedējot islāma virzienu atšķirības no
lūkā saliedēt sabiedrību (kas, viņaprāt, ir klaja aplamība); veicinot morālo 
pagrimumu komunikācijā ar Rietumiem. Turpretim Islāma valsts piedāvā 
sabiedrībā iedzīvināt islāma vērtības un šariatam atbilstošas sabiedriskās 
manieres, labot kļūdas, ko iepriekšējā vara sarunājusi par vēsturi, veidot
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islāmisku sabiedrību uz šariata pamatiem, audzināt zinošu islāma paau
dzi, kas spēs pati vadīt ummu bez Rietumu speciālistu palīdzības.3'’1

Islāma valsts, cenšoties iegūt vietējo iedzīvotāju atbalstu, nav pame
tusi novārtā rūpes par to labklājību. Protams, var pamatoti šaubīties par 
šo “rūpju” galantumu un labesrigumu, tomēr nevar noliegt, ka atšķirībā 
no dažādām mafiozām organizācijām, kuru uzmanības centrā ir tikai sava 
labuma gūšana, tā apņēmīgi pilda savus valstiskās struktūras pienākumus, 
proti, nodrošina vismaz minimālo sociālo pakalpojumu klāstu, pat ja tas 
ir savdabīgi ideoloģiski iekrāsots. “Plaši izplatītais pieņēmums, ka džihā- 
disms ir pagrīdnieciska teroristu kustība bez plaša sabiedriskā atbalsta, 
ir bīstami maldi, kas rada ačgārnu priekšstatu par realitāti,” zinātniskā 
publikācijā raksta viens no vadošajiem pretterorisma ekspertiem Oslo 
Universitātes profesors Brinjars Lla.355

Islāma valsts valstiskums rada nopietnus sarežģījumus. Proti, tās 
struktūru iznīcināšana vietējo iedzīvotāju acīs vienlaikus ir ari dažādu 
vērtīgu pasākumu sagraušana. Piemēram, var iznicināt ūdens apgādes 
sistēmu, lai ieriebtu Islāma valstij, cerībā, ka tas izraisīs dumpi, taču tādā 
veidā krietni vairāk tiek kaitēts civiliedzīvotājiem, kuri savukārt varētu to 
maldīgi interpretēt kā uzbrukumu sev. Turklāt jārēķinās ar to, ka Islāma 
valsts propagandas mašinērija nevilcinātos radīt tieši tādu iespaidu.

SAIMNIECĪBA

Visbeidzot, sestā valsts valstiskuma kategorija ir spēja sekmēt ekonomis
kos procesus. Šajā jomā Islāma valsts panākumi ir dažādi. No vienas puses, 
tā nespēja iesaistīties starptautiskajā finanšu apritē un tādējādi liedza sev 
investīcijas un pieeju tirgiem; nemitīgās konfiskācijas bremzē uzņēmēju 
iniciatīvu, neskaitāmās slepkavības vairo baiļu sajūtu, kas savukārt slāpē 
publisku saimniekošanu utt. Taču, no otras puses, tā ir visnotaļ sekmīgi 
pārņēmusi jau izveidoto uzņēmējdarbības infrastruktūru un cilvēkresur- 
sus, kas iespēju robežās ne tikai turpina nodarboties ar savu arodu, bet
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pat ar pārrobežu tirdzniecību. Turklāt Islāma valsts, konsolidējot varu, 
pārņēma vairākas stratēģiski nozīmīgas jomas — naftas un gāzes ieguvi, 
vēsturisko artefaktu tirdzniecību, lauksaimniecību u.c.

Attiecībā uz šīs organizācijas valstiskuma statusu finanšu jomā nozī
mīgākais arguments ir spēja iekasēt nodokļus. Taču arī citas legālas un 
nelegālas, morālas un amorālas saimniekošanas jomas parāda tās eko
nomisko kapacitāti. Tās ir izspiešanas, rekets, konfiskācija,* izpirkšanas 
maksas, antīko priekšmetu tirdzniecība, privātie sponsori u.c., kā arī pa
visam prozaiska, taču ārkārtīgi svarīga nozare — lauksaimniecība.

Abū Abdullāhs al Masrī “Islāma valsts pārvaldīšanas principos” ap
raksta arī provinču pārvaldes kārtību, kurā izskan vairāki saimnieciskās 
dzīves vadības noteikumi.

• Jāsaglabā personāls un infrastruktūra, kas nodrošināja ražošanu u.c. 
projektu īstenošanu iepriekšējās valdības pakļautībā. Tie noteikti 
rūpīgi jāuzrauga, lai viss notiktu atbilstoši Islāma valsts likumiem.

• Jānorīko īpaši speciālisti, kas uzrauga ražošanu visos reģionos, to 
starp tādās jomās kā naftas un gāzes ieguve, arheoloģiskie izrakumi 
un rūpnīcas.

• Jāizveido krājumi, lai valsts jebkādos apstākļos spētu funkcionēt.
• Valsts līmenī jāveic visaptveroša ražošanas izmaksu kontrole tā, lai 

nodrošinātu reģionālu līdzsvaru un taisnīgumu.
• Jāizveido vietēja mēroga militārā rūpniecība un pārtikas ražošana, 

lai briesmu gadījumā saglabātu neatkarību no ieroču tirgotāju mo
nopola.

Saistībā ar izspiešanām, reketu un konfiskācijām rodas definēšanas problēmas. 
Proti, jebkuras starptautiski atzītas valsts legālas “izpiešanas” un “reketa (aizsar
dzības)” formas ir attiecīgi nodokļi un policija. Gan liberālas un demokrātiskas 
valstis, gan totalitāras diktatūras patvaļīgi “izspiež” nodokļus, piedzen samaksu 
par aizsardzību (armija, policija) un ari veic konfiskācijas no tiem ļaudīm, kurus 
tās atzist par noziedzniekiem. Lidz ar to būtiskāks ir jautājums par šis “izspie
šanas” leģitimitāti — vai sabiedriba to atzīst par likumīgu vai nelikumīgu?
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• Jāapzina vietējās un reģionālās vajadzības un tās jāapmierina, kā ari 
valsts līmenī jāizveido tirdzniecības ceļi, kas savienotu lielākos cen
trus un nomales.

• Jāsamazina administratīvie izdevumi — reģionu pašvaldībai jādar
bojas neatkarīgi un jāspēj pašai pieņemt lēmumus, kas skar vietējās 
vajadzības.

• Reģionu pārvaldei jāatrod iespējas uzturēt uzņēmējdarbības sakarus 
ar ārpasauli, jo starpnieku monopols ir neizdevīgs un bīstams.356 
Turpat Masrī norāda, ka neticīgajiem ir liegts ieguldīt naftas un gā

zes rūpalā, taču tie drīkst ražot atvasinātos produktus un nodarboties 
ar pārvadāšanu un tālākpārdošanu. Neviens bez pārvaldes uzraudzības 
nedrīkst iegūt un tirgot antīkos dārgumus. Bez atļaujas neviens nedrīkst 
ražot un tirgot ieročus. Tāpat arī jāsaskaņo jebkāda uzņēmējdarbība, kas 
skar ūdeni, labību un mājlopus.

Naftas un gāzes iegulām Islāma valsts piekļuva laikā, kad tā pārņēma 
varu Deir ez Zoras provincē Sīrijā (1013. g.) un Irākas ziemeļos, Mosulas 
apkārtnē (1014. g.). Taču tā ne tikai ieguva varu pār teritoriju (un tādējādi 
liedza ienākumus valdībai Sīrijā un Irākā, kas vien jau ir liels panākums), 
bet atbilstoši Masrī “ Principiem” arīdzan sekmīgi pārņēma naftas ieguves 
infrastruktūru, personālu, kas prata šo tehniku izmantot, kā arī kontra
bandas tīklu, kas jau Sadāma Huseina laikā bija atradis veidus, kā apiet 

sankcijas.
Izdevums Financial Times 101$. gada nogalē publicēja rakstu sēriju, 

kurā iztirzāja šo Islāma valsts rūpalu. Ērika Solomona, Gajs Čazans un 
Sems Džounss, atsaucoties uz izlūkošanas speciālistu, vietējo tirgotāju un 
iedzīvotāju, kaujinieku un amatpersonu ziņām, vēstīja, ka Islāma valsts 
vienā dienā iegūst aptuveni 34-40  tūkstošus barelu, kas pēc pārdošanas 
melnajā tirgū (cena ir aptuveni 10 -4 5  ASV dolāri par barelu) tai kopumā 
nodrošina pusotru miljonu A SV  dolāru lielu peļņu dienā.35' Vēlāk, pa

teicoties centīgai bombardēšanai un robežu kontrolei, ienākumu apmērs 

būtiski kritās.
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Lielākais Islāma valsts naftas tirdzniecības noieta tirgus bija un ir vie
tējie iedzīvotāji, kuriem nav citu degvielas iegādes iespēju. Taču Islāma 
valsts, kurai bija monopolstāvoklis, dažkārt naftu pārdeva arī konkurē
jošiem nemiernieku vai teroristu grupējumiem un pat Asada režīmam. 
Tomēr skandalozākais aspekts ir naftas kontrabanda un pārdošana mel
najā tirgū. Kā norāda Financial Times raksta autori, ar pašdarinātām 
caurulēm, autotransportu un pat ēzeļiem, vai nesot uz saviem pleciem, 
kā arī izmantojot savu pretinieku alkatību, kontrabandisti uz tuvākajām 
kaimiņzemēm (Turciju, Jordāniju, Irānu) transportēja ievērojamu naftas 
apjomu. No naftas ieguves un pārstrādes vietām pārvadātāji tās nogādā
ja uzpircējiem, pa ceļam piekukuļojot ikvienu — no Asada armijas līdz 
kurdiem. Tādējādi piepelnīties varēja pilnīgi visi.35s

Cits saimnieciskās darbības atzars ir izlaupīto muzeju un senlietu 
tirdzniecība. Atbilstīgi Islāma valsts islāma vahābisma interpretācijai 
antīkas statujas u.tml. priekšmeti ir uzskatāmi par grēku un iznīcināmi. 

Šo uzskatu Islāma valsts daudzkārt ir skaļi apliecinājusi videoierakstos, 
piemēram, viens no zināmākajiem gadījumiem ir Baāla tempļa saspridzi- 
nāšana Palmīrā. Taču tāda rīcība ir nepieciešama tikai gadījumos, kad no 

“grēcīgās” lietas nevar atbrīvoties citādi, piemēram, to pārdodot kontra
bandistiem, kas savukārt to tālāk pārdos kolekcionāriem. Islāma valsts 
2015. gadā šādā veidā nopelnīja vairāk nekā 30 miljonus A SV dolāru.3”

Mazāk redzams, taču būtisks naudas ieguves avots ir izpirkuma maksa 
par ķīlnieku atbrīvošanu. Lai gan nolaupāmo ir kļuvis krietni mazāk (tie 
ir vai nu lakus aizbēguši, vai arī jau nolaupīti), tomēr šis rūpals 2014. gadā 

ienesa aptuveni 120 un 2015. gadā — 100 miljonus A SV  dolāru.360
Islāma valsts kontrolē ir nonākusi arī lauksaimniecība — graudaugu 

(lielākoties kviešu un miežu), augļu, dārzeņu, kokvilnas audzēšana un 
lopkopība. Iespējams, labākais veids, kā nodrošināt puslīdz pieņemamu 
lauksaimniecības pastāvēšanu, ir to gluži vienkārši likt mierā. Tieši tā 
rīkojās Islāma valsts, kad savā varā ieguva milzīgas teritorijas pie Tigras 

un Eifratas, kurās ir Sīrijas un Irākas nozīmīgākie labības audzēšanas ap-
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Islāma valsts monētu (zelta un sudraba) dizaina skices

gabali. Saprotot, ka pārtikas rūpniecība ir stratēģiski nozīmīga, lai iegūtu 
kontroli pār civiliedzīvotājiem, tā centās saglabāt neskartu lauksaimnie

cības infrastruktūru (īpaši labības kaltes).
Protams, kara apstākļos un reliģiskās tīrīšanas rezultātā arī šī nozare 

ir cietusi, tomēr, kā norāda pētnieki Hādī Džāfars un Ekarts Vorcs, pār
steidzošā kārtā graudu ražas apjoms ir nevis krities, bet gan būtiski pie

audzis.361 No vienas puses, to varētu skaidrot ar labākiem laikapstākļiem, 
taču, no otras puses, satelītuzņēmumu dati ļauj secināt, ka Islāma valsts 
kontrolētajās teritorijās ziemāju ražas pieaugums 2014. un 2015. gadā ir 
bijis par 52% lielāks nekā vidējais, bet ārpus tās teritorijām — tikai par 

12% lielāks.362
Lauksaimniecības produkcijas tirdzniecība un aplikšana ar nodok

ļiem ir būtisks ienākumu avots. Lai gan precīzi dati nav pieejami, dažādi 
aprēķini rāda, ka gada laikā no šīs nozares Islāma valsts kase iegūst no 

50 līdz pat 200 miljoniem A SV  dolāru.363
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Tomēr krāšņākā lslāma valsts ekonomiskās pašnoteikšanās centienu 
izpausme bija plāni ieviest savu valūtu — Z014. gada novembri tā paziņo
ja, ka, lai atsvabinātos no “Rietumu imperiālistu un finansistu žņaugiem”, 
tā turpmāk kals savas zelta, sudraba un vara monētas (dinārus). Ja neņem 
vērā nenozīmīgu skaitu eksemplāru, no šā plāna nekas nav iznācis, tomēr 
tas bija nopietns simbolisks žests, lslāma valsts kontrolētajās teritorijās 
joprojām galvenokārt izmanto vietējo valūtu — Sīrijas mārciņas, Irākas 
dinārus un nīsto amerikāņu dolārus.

Kopš 10 14. gada nogales, jo īpaši kopš kurdu un Irākas armijas sa- 
sparošanās 1016. gada sākumā, lslām a valsts ir cietusi būtiskus gan teri
toriālos, gan cilvēkrcsursu zaudējumus. Protams, lslām a valsts kļuva par 

“visbagātāko teroristisko organizāciju”, taču tā ir ari vislielākā šāda veida 
organizācija. Savukārt lielums — karš daudzās frontēs — paģērē lielus 
izdevumus. Nepārtrauktā karadarbība un kārtības uzturēšana ir likusi 
savilkt jostu arī lslāma vaktij. Piemēram, 1016. gada sākumā tā uz pusi 
samazināja savu kaujinieku algas.361 Pieejamie resursi ir sarukuši; naftas 
rūpals ir daļēji sagrauts utt. Tomēr skaidrs ir tas, ka vairāk vai mazāk, 
tomēr ilgstoši lslāma vaktij izdevās uzturēt puslīdz funkcionējošu saim
niecisko darbību, kas bija atkarīga nevis no privātajiem ziedotājiem, bet 
gan no tradicionālām saimniekošanas nozarēm.

CILVĒKI AR IEROČIEM

POLICIJA UN SLEPENPOLICIJA

Viens no zināmākajiem lslāma vakts darboņiem un tās runasvīrs Abū 
Muhammads al Adnānī, īstajā vārdā Taba Subhī Falāha, dzimis 1977. gadā 
Sīrijā, Alcpo tuvienē, organizācijā esot iesaistījies jau pirms 1003. gada, 
kad zvērēja uzticību Zarkāvī. Adnānī gāja bojā 1016. gada 30. augustā, un 

ziņas par šo notikumu diezgan ātri apstiprināja ari lslāma vakts preses
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dienests. Par Adnānī aizvietotāju tika pasludināts Abīi Hasans ai Muhā- 
džirs, kurš savā pirmajā runā vēstīja par ASV, Eiropas, Krievijas, Irānas, 
Turcijas utt. sazvērestību pret Kalifātu. Tomēr ir pamats domāt, ka Ad- 
nānī pilnvaras krietni pārsniedza runu teikšanu vien. Viņa kompetencē 
bija ārvalstu operāciju organizēšana, kā ari izskanēja ziņas, ka tieši viņš ir 
bijis lslāma valsts slepenpolicijas un izlūkošanas dienesta Em ni vadītājs.

Nedaudz lielāku skaidrību par lslāma valsts drošības dienestu struk
tūru viesa dokumentu kopa, ko ieguva Der Spiegel žurnālisti. Viņu rokās 
nonāca jau daudzkārt pieminētā lslāma valsts “ēnu pavēlnieka”, “pelēkā 
kardināla” vai vienkārši galvenā stratēģa HadžI Bakra piezīmju lapiņas, 
dokumenti, skices, pieraksti u.tml. Kā vēsta Der Spiegel, HadžI Bakrs, īs
tajā vārdā Samīrs Abdulmuhammads al Hlīfāvī, izbijis pulkvedis Huseina 
gaisa spēku izlūkošanas daļā, pieļāva retu, bet liktenīgu kļūdu, kas noveda 
pie viņa nāves 2014. gada janvārī Tel Rifaatā, kur izcilais stratēģis pie sevis 
glabāja ari šos dokumentus. Tajos viņš bija sīki un detalizēti izklāstījis, kā 
būtu jāveido gan valsts pārvalde, gan drošības dienesti. Turklāt šis shēmas 
patiešām tika ievērotas.3'’5

Drošības dienesta struktūras skicē tas ir sadalīts reģionu un rajonu 
līmeņos. Reģionālo līmeni pārvalda tā emīrs, kuram savukārt ir pakļauts 
slepenā dienesta vadītājs, tā aģentu apmācīšanas vadītājs un šariata ties
nesis, novērošanas un drošības nodaļa, kā ari divi emīra vietnieki. Rajonu 
līmeņa struktūra ir līdzīga. To vada emīrs, kura pakļautībā darbojas šaria

ta tiesnesis, štāba vadītājs, kura pārziņā ir arī vietējo problēmu risināšana, 
cietumu un nopratināšanas pārvaldnieks, ekonomisko mērķu pārvald
nieks, ieroču speciālists, izlūkošanas šūniņu vadītājs, tehnoloģiju speciā
lists, emīra vietnieks, kā ari dienesta pārstāvis, kura pārvaldībā darbojas 
slepenā dienesta un ekonomisko mērķu šūniņas. Sistēma bija izveidota 
tā, ka ziņojumi par padarīto nevirzās pa taisnu hierarhisku līniju, bet 
gan sazarojas — šūniņas ziņo ne tikai tiešajai priekšniecībai, bet ari aug
stākstāvošiem vadītājiem. Tādējādi tika izveidota sistēma, kurā visi cits

366citu uzmana.
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Emni ir vairāki uzdevumi: ievākt informāciju par gaidāmajām kau
jām; savākt izsmeļošu informāciju par teritorijām un iedzīvotājiem, ko Is- 
lāma valsts grasās pakļaut; pārbaudīt jaunos rekrūšus; rckrutēt ārzemnie
kus, lai tie vāktu ziņas ārvalstīs vai arī veiktu tur uzbrukumus; izspiegot 
bēgļus; uzraudzīt un aizsargāt loģistikas tīklus Turcijā u.c.; veikt dažādus 

“netīros darbus” — nolaupīšanas, slepkavības utt.36.
Šo shēmu mērķtiecīgi ieviesa katrā jauniekarotajā apvidū. Iesākumā 

vēl pirms ciema vai pilsētas ieņemšanas tajā, piesedzoties ar misionāru 
darbību, atvēra t.s. Daava centru (reliģiskais seminārs), kurā iesaistīja 
ieinteresētus ļaudis. Reliģisko semināru saturs ne ar ko īpaši neizcēlās — 
tajā nemusināja uz ekstrēmismu u.tml. izdarībām, proti, tie patiešām bija 
islāma studiju ccntriņi. Taču laika gaitā no piesaistīto apmeklētāju vidus 
Em ni pārstāvji izraudzījās uzticamus un lojālus studentus, kurus padarīja 
par spiegiem. Tiem turpmāk bija jāievāc informācija par turīgākajām un 
ietekmīgākajām ģimenēm, par to ienākumu avotiem, par citiem bruņo
tiem grupējumiem utt., un, protams, jāizzina “netīrā veļa”, ko vēlāk varētu 
izmantot šantāžai.368 Em ni arīdzan iefiltrēja savus pārstāvjus konkurējo
šos grupējumos, un, kad pienāca laiks karot, tie nogalināja šo grupu līde
rus, sarīkoja diversijas, šantažēja nepakļāvīgos u.tml., proti, neitralizēja 
jebkādu pretestību. Tādējādi Islāma valsts sekmīgi izvairījās no karošanas 
un varēja ietaupīt resursus.

Šādā veidā, izmantojot slepenā dienesta veikumu, Islāma valsts zagšus 
ieguva arvien jaunas un jaunas teritorijas un vairoja savu spēku. Tieši 
šis aspekts ļauj teikt, ka Islāma valsts tapšana ir nevis nejaušība, bet gan 
pacietīgas plānveida operācijas sekas. Tā nevis — kā bieži domāts — zi
bens ātrumā ar mežonīgu militāro spēku satrieca pretiniekus, bet gan 
plānveidīgi, pacietīgi un uzmanīgi (t.i., tik uzmanīgi, lai neatklātu turp
mākos plānus) pārņēma ciematu pēc ciemata, sakāva vienu konkurentu 
pēc otra un lēnītēm nostiprinājās plašās Sīrijas teritorijās. Acīmredzama 
militārā ekspansija sākās tikai pēc Mosulas iekarošanas, kurā tā ieguva 
gan ieročus, gan pārspīlētas ambīcijas. Turklāt konvencionālā militārā
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darbība vairs nebūt nebija tik sekmīga — Islāma valsts tā arī neiekaroja 
Erbīlu, Kobani u.c.

Em ni organizē arī ārvalstu operācijas. Intervijā izdevumam The New  
York lim es no Islāma valsts atbēgušais Vācijas pilsonis Harijs Sarfb stās
tīja, ka tūliņ pēc ierašanās ar viņu sazinājās Em ni pārstāvis un mudināja 
doties mājās, lai tur veiktu “operācijas”, jo uz vietas karotāju jau ir pietie
kami, bet Vācijā un Lielbritānijā tādu trūkstot.369

Sarfo, atsaucoties uz savu pieredzi, stāsta, ka Em ni labprāt izmanto t.s. 
“tīros cilvēkus”, proti, jaunos konvertītus, kam nav aptraipīta pagātne, tur
klāt, Sarfoprāt, patlaban Eiropā šādu Em ni aģentu esot simtiem. Kā rak
sta terorisma pētniece Annc Spekharda, to apstiprina arī nopratināšanās 
iegūtās ziņas — Em ni ir iesūtījusi vairākus simtus aģentu Eiropas valstīs, 
kā arī Turcijā, Libānā, Tunisijā, Bangladešā, Indonēzijā un Malaizijā.3,0 
Viņiem tiek piešķirta nosacīta autonomija, proti, viņi savu uzdevumu 
var izpildīt, kā vien uzskata par labāku esam. Tādējādi E.mni izvairās no 
sazināšanās, ko varētu pārtvert mērķvalstu drošības dienesti.

Em ni vadītāja amatu pēc Adnānī nāves pārņēma Abū Lukmāns as 
Sūri (arī Abū Aijūbs, īstajā vārdā Ali al Švāhs), dzimis Šaheles ciematā 
Sīrijā, 1973. gadā. Lukmāns izglītību ieguva 2.00г. gadā Alcpo Universi
tātē, Humanitāro zinātņu un mākslu fakultātē, kur sekmīgi studēja arābu 
valodu un literatūru (vai arī jurisprudenci).371

Prasmes sava amata veikšanai jaunais literāts (vai jurists) apguva ob
ligātā dienesta laikā, ko pavadīja Sīrijas armijas izlūkošanas daļā. Tajā vi
ņam bija visnotaļ labas sekmes, taču viņa izcelsmes (sunnīts) un alavītu 
paranojas dēļ turpmākā karjera drošības dienestos bija ierobežota. Tomēr 
Lukmāns laika gaitā radikalizējās un гою. gadā pat nokļuva bēdīgi slave
najā Sedjatas cietumā, kad viņu aizturēja par musināšanu uz nemieriem. 
Uzturēšanās cietumā un sadraudzēšanās ar mudžāhidiem tikai veicināja 
viņa ekstrēmo uzskatu nostiprināšanos.3 2

Lukmāna karjera labi ilustrē Em ni darbības principus. Pēc brīvlai
šanas no cietuma viņš pievienojās An Nusra frontei, taču vēlāk, kad at-
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kal satika bijušos Sedjatas cietuma biedrus, kuri savukārt bija izsitušies 
Islāma valsts rindās, vienojās, ka slepenībā tai pievienojas, bet formāli 
p a lie k t»  Nusrafrontes biedrs. Tādējādi viņš varēja veikt diversijas pret 

An Nusra fronti, sekmējot Islāma valsts panākumus. Viņš ne tikai palīdzē- 
ja Islāma valstij pārņemt varu Rakā, bet arī piesaistīja kaujiniekus gan no 
savas dzimtas, gan An Nusra frontes,373

Abū Lukmāna veikums visupirms ir Hadžī Bakra iesāktā ceļa tur
pināšana un izvēršana. Kopš 2.017. gada marta viņš ir kļuvis par Em ni 
vadītāju gan Sīrijā, gan Irākā. Viņa un Emni pārvaldībā ir vairāki drošības 
struktūru departamenti: nāves brigādes, čečenu brigādes (cīņās rādīti 
kaujinieki), islāma policija hisbah, militārā policija, īpašo uzdevumu no
daļa u.tml. Visaugstākā vara pieder kalīfa birojam, un Lukmāns strādā tā 
tiešā pakļautībā. Viņam ir pakļautas Emni Sīrijas un Irākas nodaļas, kuru 
pārvaldi nodrošina komitejas utt.374

Islāma valsts policejiskās varas aparāts neaprobežojas tikai ar Emni. 
Tam līdztekus darbojas gan ierindas, gan reliģiskā policija, kas rūpējas 
par Dieva doto likumu ievērošanu. Sabiedriskās kārtības uzturēšana tiek 
veikta pēc Dieva dotajiem likumiem, jo cilvēku izdomātie likumi būtu 
jāuzskata par grēcīgiem un aplamiem. Tā kā islāma jurisprudence ir sena 
un bagātīga, Korāns un sunnas sniedz padomu par teju ikvienu dzīves si

tuāciju. Tāpēc reliģiskajai policijai nav grūti piemeklēt atbilstošus likumus 
jebkuros apstākļos. Policija veic apgaitas, uzrauga kārtību, tvarsta iedomā

tus un īstus noziedzniekus. Proti, Islāma valsts kārtībsardzes pārstāvji visos 
iespējamos veidos rūpējas par to, lai panāktu paklausību tās likumiem.

Ar kārtības ieviešanu nodarbojas ari vairākas īpašas sieviešu brigādes, 
no kurām zināmākā ir AlKbansa, taču tā nav vienīgā. Šajās vienībās dienē 

tikai sievietes, un lielākoties tās vēršas pret citām sievietēm. Kā raksta 
Spekharda, dažas sieviešu policijas vienības ir tieši pakļautas Em ni, citas 
sadarbojas ar hisbah, bet vēl citas rīkojas neatkarīgi.3 5

Islāma valsts iekšējās drošības struktūras, cenšoties izveidot īstenu 
valsti, lielā mērā dara to pašu, ko jebkuras citas valsts policija — uzrauga,
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lai tās pilsoņi uzvestos rātni, klausītu likumam, ievērotu tikumību utt., 
proti, Islāma valsts aktīvi izmanto savu varas monopolu.

KAR ASPĒ K S

Par iekšējo drošību (vai apspiešanu) gādā policija, savukārt par ārējo dro
šību (precīzāk sakot, karošanu) atbild karaspēks, ko parasti veido saus
zemes spēki jeb armija, kara flote un gaisa spēki. Islāma valstij nav vērā 
ņemamas flotes, ja neskaita dažas laivas, un gaisa spēku, bet tai ir visnotaļ 
liela sauszemes armija.

Tās patieso apmēru aplēses ir ārkārtīgi atšķirīgas. Ir izskanējuši ap
rēķini, ka Islāma valsts kaujinieku aptuvenais skaits ir 9 -18  tūkstoši 
(C IP  2.014. gadā)376, bet citkārt, ka tas varētu sasniegt 200 000 (tā 
apgalvoja kāds kurdu augsta ranga virsnieks).3 Terorisma pētnieks 
Davids Gartenšteins-Ross tīmekļa žurnālā War on the Rocks, aprēķinos 
ņemot vērā Islāma valsts kontrolētajās teritorijās palikušo iedzīvotāju 
skaitu (Sīrijā aptuveni 2,2 miljoni; Irākā — apmēram 3,9-4,6 miljoni) 
un Islāma valsts nerimtīgos rekrutēšanas pasākumus, secina, ka kauji
nieku skaits varētu būt aptuveni 100 000 un kurdu aplēstie 200 000 
principā nav neiespējami.3'8 Tomēr tie ir tikai minējumi. Šķiet, skaidrs 
ir vienīgi tas, ka karotāju ir daudz. Turklāt jāņem vērā, ka aprēķinos var 
iekļaut vai neiekļaut bruņoto spēku atbalsta personālu, policiju, robež
sargus u.tml.

Taktika, stratēģija un doktrīna. Viena no Islāma valsts karaspēka 
priekšrocībām ir monolītas stratēģijas un doktrīnas trūkums, proti, tā 
spēj ļoti ātri un plūstoši piemēroties apstākļiem un izvēlēties atbilstošā
ko taktiku. Lai gan bijušo Huseina laika virsnieku pieplūdums pavisam 
noteikti stiprināja Islāma valsti, tomēr, kā raksta pētnieks Bārāks Bārfī, 

tas drīzāk izpaudās kā spēja organizēt loģistiku vai pārvaldīt lielu cilvē
ku skaitu.379 Jau ilggadīga daudzu arābu armiju problēma ir bijusi teju 
neizmērojama atkarība no augstākas vadības un ne tikai nespēja, bet arī
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nevēlēšanās* pieņemt lēmumus. Tādējādi dzelžainā atkarība no doktrī
nas ir paralizējusi armijas spēju reaģēt.31*0 Islārna valsts izpildījumā tas ir 
pilnīgi mainījies. Mudžāhidu dzīves realitāte — nemitīga izvairīšanās, 
bēgšana, slapstīšanās, slepenu uzdevumu plānošana — nekad nav ļāvusi 
paļauties uz vienkāršiem risinājumiem. Bārfi raksta: “Tātad Islārna valsts 
ir hibridveida organizācija. Apvienojot tās biedru ļoti dažādo pieredzi, 
nemiernieku grupējums ir pārtapis par baisu armiju, kas spēj pārslēgties 
no partizānu kara uz konvencionālo karu, vienlaikus karojot vairākās 
frontēs simtiem jūdžu attālumā no loģistikas bāzēm.”381 Šīs himeras tap
šanā artavu ir devuši mudžāhidi, kas karojuši tuksnešos, čečeni, kas cīnī
jušies par Grozniju, virsnieki, kas militārajās skolās apguvuši savu amatu, 
kā arī teroraktu plānotāji ar milzīgu pieredzi u.c.

Islārna valsts oriģinalitāte ir visu šo karošanas un pārvaldes formu 
saglabāšana. Bieži vien dažādi bruņoti grupējumi, tiklīdz ieguvuši varu, 
atsakās no terorisma vai partizānu vienībām. Turpretim Islārna valsts pār
valdība ir “plūstoša”, t.i., tā vienlaikus spēj būt dažāda. Vienudicn (kad 
debesis apmākušās un amerikāņu droni neredz) tā sevi izrāda kā biro
krātisku valsti, bet citudien (kad skaidras debesis) patveras slēptuvēs un 
darbojas kā teroristiska organizācija.

Līdzīgi ir arī ar tās militāro stratēģiju. Ahmeds Salahs Hašims, vēr
tējot Islārna valsts militārās spējas, raksta, ka jau kopš zoiz. gada tā ir 
pārtapusi hibridveida struktūrā, kas vienlaikus īsteno plašu letālu darbību 
klāstu, tostarp terorismu, partizānu un daļēji konvencionālu karadarbī
bu. Taču bīstami ir tas, ka organizācija spēj ātri un efektīvi piemēroties 
apstākļiem: kad pretinieka spiediens ir neizturams, tā atgriežas pie tero
risma vai partizānu kara, bet, kad apstākļi ļauj, kaujās iesaista pat smago

*  S o c i ā l a i s  s t a t u s s , p r e s t i ž s  u n  v a r a s  a t t i e c ī b a s  n e r e t i  i r  s v a r ī g ā k a s  p a r  n o t i k u m i e m  

k a u j a s  l a u k ā .  P i e m ē r a m ,  z e m a s  i z c e l s m e s  i e r i n d n i e k s  n e u z d r o š i n ā s i e s  i z t e i k t  

p a t i e š ā m  l a b u  u n  o r i ģ i n ā l u  i d e j u ,  j o  t ā  v a r ē t u  a i z v a i n o t  a u g s t ā k s t ā v o š u  p e r s o n u .  

C i t k ā r t  v i r s n i e k i  n e n o d o d  i n f o r m ā c i j u  z e m ā k s t ā v o š a j i e m , l a i  s a g l a b ā t u  s a v u  

“ ī p a š o ”  s t a t u s u .
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bruņutehniku, specvicnības un parastus ierindniekus. Kā norāda Hašims, 
tas būtiski sarežģī cīņu pret Islārna valsti, jo, īstenojot viendimensionā- 
lu pieeju, kas nerēķinās ar šīs organizācijas “hameleona dabu”, to pilnīgi 

sakaut neizdosies.382
Teroristu šūniņas un partizānu vienības darbojas nelielās grupās un 

lielākoties spēj sevi pietiekami apgādāt. Taču konvencionālā kara veša
na nav iespējama bez lieliem smago un vieglo ieroču, bruņutehnikas un 
munīcijas krājumiem. Tā kā Islārna valstij vismaz teorētiski nav piekļuves 
citvalstu militārās rūpniecības produktiem, rodas jautājums, kur gan tā 
iegūst karatehniku? Islārna valsts to dabū trīs veidos: nolaupa, nopērk 

un saražo pati.
Nolaupītais. Mosulas krišana Islārna valsts rokās bija milzīgs morāls 

un politisks satricinājums Irākai un ASV. Taču tā bija ari militārās loģis- 
tikas katastrofa. No pilsētas bēgošie aizstāvji aiz sevis pameta milzīgus 
ieroču, munīcijas un bruņutehnikas krājumus.383 Irākas premjerministrs 
atzina, ka Mosulā Irākas armija ir atstājusi Z300 bruņuauto h m m w v  jeb 
t.s. Hammeru,384 Taču tas nebūt nebija vienīgais šāds gadījums. Līdzī
gas katastrofas piedzīvoja arī Asada armija Sīrijā un dažādi nemiernieku 
grupējumi, kad Islārna valsts izlaupīja ieroču noliktavas vai savāca bēgošo 
pretinieku atstāto bruņojumu. Kontroversiāls jautājums ir ķīmisko ieroču 
nokļūšana dažādu grupējumu rokās. Žurnālā Foreign Policy tika publicēts 
raksts, kurā, atsaucoties uz kāda zinoša Islārna valsts biedra stāstīto, vēs
tīja, ka An Nusra frontes kaujinieki jau 2011. gada pašā nogalē no Sīrijas 
armijas bāzes nolaupīja ķīmisko ieroču krājumus, kurus vēlāk savā īpašu

mā ieguva Islārna valsts.385
Islārna valsts nereti kaujas izvēlējās ar nolūku uzvaras gadījumā iegūt 

lielu laupījumu, un šī taktika nesa augļus. Kara žurnālisti un pētnieki 
Steins Micers un Josts Oilmans, analizējot tīmeklī pieejamas fotogrāfijas 
un videoierakstus, veica rūpīgu uzskaiti. Viņi saskaitīja, ka Islārna valsts 
rokās ir nonākuši vismaz 117 tanku T -55, 14 tanku T -72 Ural un deviņi 
amerikāņu tanki m i a i  Abrams, 16  bruņutransportieri b m p - i  un deviņi
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amerikāņu M iņ, kā ari artilērija, kaujas bruņumašīnas, haubices, pretgai
sa aizsardzības sistēmas, zenītlielgabali, smagās mašīnas, apvidus mašīnas, 
prettanku raķetes, raķešmetēji, turklāt gan Padomju Savienības, gan ASV, 
gan citu valstu ražojumi.386 Tādējādi Islāma valsts diezgan neilgā laikpos
mā kļuva par visu laiku labāk bruņoto “nemiernieku organizāciju”, proti, 
tā ieguva tādu arsenālu, kas ļāva būtiski izvērst ambīcijas.

Nopirktais. Runājot bioloģiskās līdzībās, kara asinis un pārtika ir naf
ta un munīcija. Naftas Islāma valstij ir pārpārēm, taču munīcijas pieejamī
ba ir problēma, ko organizācija risina ļoti vienkārši — iegādājoties. Seni 
organizētās noziedzības kontrabandistu tīkli ne tikai nodrošina naftas 

izvešanu, bet arī apkalpo preču ievešanu. Ieroču tirgotāji, saņemot maksu 
par starpniecību, ar lielāko prieku pērk un pārdod visu un visiem, turklāt 
šo sistēmu stiprina gan vietējie ļaudis, gan Sīrijas un Irākas drošības struk
tūru darboņi, kam tā ir labs peļņas avots.387

Pētniecības grupa Conflict Armament Research, apzinot izmantotās 

un atrastās munīcijas krājumus, konstatēja, ka tās izcelsmes klāsts aptver 
zi valsti aptuveni 70 gadu laikā. Tas liecina par ļoti plašu piegādes tīklu. 

Galvenie munīcijas izcelsmes avoti, protams, ir ASV, Ķīna un Krievija 
(PSRS), bet jāmin arī Bulgārija, Serbija, Rumānija u.c.388 Taču tika at
rastas pat beļģu f n  f a l  šautenes (iespējams, ievestas no Lībijas*), kā arī 

modernas Eiropas ražojuma prettanku raķetes, ēģiptiešu zcmc-zcmc tipa 
raķetes, ārkārtīgi daudz ieroču un munīcijas no Irākas armijas krājumiem,

*  V i e n s  n o  l i e l ā k a j i e m  u n  “ l i e l i s k ā k a j i e m ”  n e l e g ā l ā  i e r o č u  t i r g u s  n o t i k u m i e m  

n e i l g i  p i r m s  S ī r i j a s  k a r a  s ā k u m a  b i j a  L ī b i j a s  s a b r u k u m s  u n  t ā s  m i l z ī g ā  i e r o č u  

a r s e n ā l a  n e k o n t r o l ē t a  i z l a u p ī š a n a  u n  t ā l ā k p ā r d o š a n a  m e l n a j ā  t i r g ū .  Š o  i e s p ē j u  

i z m a n t o j a  n e  t i k a i  o r g a n i z ē t ā  n o z i e d z ī b a ,  b e t ,  i e s p ē j a m s , a r ī  d a ž a s  v a l s t i s , l a i  n o 

t i k u m u  g a i t u  S ī r i j ā  i e v i r z ī t u  s e v  i z d e v ī g ā  g u l t n ē .  P a r  A S V  u n  H i l a r i j a s  K l i n t o n e s  

l o m u  L ī b i j a s  b r u ņ o j u m a  p i e g ā d ē s , k ā  a r ī  t .s .  B e n g ā z ī  i n c i d e n t u  s k a t . ,  p i e m ē r a m :  

S c h m i t t ,  E r i c .  “ C . I . A .  S a i d  t o  A i d  i n  S t e e r i n g  A r m s  t o  S y r i a n  O p p o s i t i o n . ”  The 
New York Times;  K e l l y ,  M i c h a e l  B .  “ H o w  U S  A m b a s s a d o r  C h r i s  S t e v e n s  M a y  

H a v e  B e e n  L i n k e d  t o  J i h a d i s t  R e b e l s  i n  S y r i a . ”  Business Insider, H e r s h ,  S e y 

m o u r .  “ T h e  R e d  L i n e  a n d  t h e  R a t  L i n e . ”
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samērā daudz ieroču un munīcijas no Sudānas un Irānas, no Sīrijas ar
mijas noliktavām iegūtie PSRS un Krievijas ražojumi un arīdzan tāda 
munīcija, ko A SV  reģionā izplatīja vēl pirms visiem nemieriem. Turklāt 
liela daļa atrastās munīcijas bija pavisam jauna.’ 89

Konstatējot, ka ievērojams daudzums no Islāma valsts munīcijas krā
jumiem ir nācis no ASV, Conflict Armament Research pētnieki secināja, 
ka acīmredzot gan drošības spēki, gan nemiernieki, kuriem tā piegādāta, 
patiesībā nespēj garantēt munīcijas nenonākšanu svešās rokās. Tātad 
ārvalstu netiešo kaujinieku apbruņošana ir ārkārtīgi bīstama, jo pastāv 

liels risks, ka tic uzdāvināto bruņojumu uzreiz pārdos vai pat vienkārši 
atdos.’ 90 Islāma valsts savā propagandas žurnālā Dabia par Brīvo sīriešu 
armiju raksta: “Viņi vairākkārt gandrīz par pliku velti ieroču tirgoņiem 
ir pārdevuši no Rietumiem un atkritējiem saņemto bruņojumu. Islāma 

valsts šos ieročus ir iegādājusies par ļoti pievilcīgām cenām.” '91 Vai neskai
tāmās kravas, ko dažādiem grupējumiem piegādājušas gan rietumvalstis, 
gan Persijas līča monarhijas, patiešām ir nonākušas, kur plānots, un vai 

galamērķī tos patiešām grasās izmantot cēliem un skaistiem darbiem — ir 
ļoti biedējošs jautājums.

Pašu saražotais. Klasiskas militārā bruņojuma industrijas trūkums 
liek Islāma valstij būt radošai un meklēt pašdarbības risinājumus. Tic 
izpaužas visdažādākajos veidos. Piemēram, Islāma valsts kaujās mēdz iz

mantot civilos bezpilota lidaparātus jeb dronus. Tos lieto gan izlūkošanai, 
gan filmēšanai (lai vēlāk veidotu propagandas videoklipus), gan tiešā vei
dā kaujām, proti, tos aprīko ar maziņām granātām (lēta drona celtspēja 
nav īpaši liela), kuras cenšas uzmest pretiniekiem, vai vienkārši aprīko 
ar sprāgstvielām un izmanto kā tarānu.392 Viena šāda civilā drona cena 
tīmekļa veikalos {Amazon, Ebay u.c.) ir aptuveni no 2.00 eiro (piemē
ram, Islāma valsts iecienītā d j i  Phantom 2 cena ir apmēram 500 ciro). Lai 

gan lielākoties Islāma valsts kaujinieki izmanto mazos četru propelleru 
lidaparātiņus, dažkārt ir manīti arī lielāki modeļi un pat pašdarbnieku 
garāžā radīta (nepabeigta) vienvietīga lidmašīna.
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Ar dronu apkarošanu saistītās problēmas ilustrē gadījums, kad šādu 
dažus simtus ciro vērtu lidaparātiņu notrieca ar zeme-gaiss tipa raķeti 
Patriot, kas maksā aptuveni trīs miljonus A SV  dolāru un ko paredzēts 
izmantot ballistisko raķešu un lidmašīnu iznīcināšanai.'w  Patriot raķetes 
tika izstrādātas Aukstā kara laikā un tolaik bija piemēroti ieroči. Taču 
mūsdienu situācijā šāda iztērēto resursu attiecība šķiet ārkārtīgi neliet
derīga.

Islāma valsts atkāpšanās nu sniedz iespēju labāk iepazīt tās centienus 
apgādāties ar bruņojumu. Tās “Ražošanas un inovāciju komisija”, piemē
ram, ir izstrādājusi un nodrošina vienkāršu, vienreizlietojamu prettanku 
un nocietinājumu izsvēpēšanas raķešmetēju ražošanu. Citviet tika atklāta 
ražotne, kurā Islāma valsts masveidā veidoja mīnas u.c. spridzekļus, kas 
bija nomaskēti kā ķieģeļi vai tādi parasti, neuzkrītoši akmeņi, kas varētu 
mētāties katrā ceļmalā.

Pētniecības centrs Conflict Armament Research 1016. gada decembrī 
publicēja ziņojumu par Islāma valsts ieroču industriju. Tā izmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties kaujā par Mosulu (arī agrāk — kopā 29 mēnešus) 
un atkarotajās teritorijās nekavējoties izpētīt ieroču ražotnes. Pētnieki 
konstatēja, ka viņu agrākajos pētījumos lietotais jēdziens “kvazirūpnie- 
ciska” (t.i., “it kā rūpnieciska” jeb vāja vai zema līmeņa) gluži vienkārši 
nav bijis atbilstošs: “Lai gan ražotnēs izmanto dažādus nestandarta ma
teriālus un sprāgstvielu ķīmiskās izejvielas, tomēr organizētības līmenis, 

kvalitātes kontrole un inventāra pārvaldība norāda uz sarežģītu un cen
tralizētu rūpnieciskās ražošanas sistēmu.”391

Ieroču un munīcijas ražošana notiek vienlaikus daudzās rūpnīcās 
atbilstīgi Islāma valsts Standartizācijas un kvalitātes kontroles centrā
lās pārvaldes precīzām norādēm. Dažādas rūpnīcas izgatavo atsevišķas 
detaļas — sagatavo izejmateriālus, izgatavo sprāgstvielas, kausē metālu, 
slīpē un virpo utt., u.t.jpr. Visu šo procesu koordinē centrālā pārvalde, 
kas regulāri saņem atskaites, veic pārbaudes un organizē loģistiku. īpaša 
rūpība tiek pievērsta standartizācijai, lai ieroču detaļas būtu savstarpē-
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ji saderīgas un tos varētu bez aizķeršanās izmantot visās frontēs. Lai to 
panāktu, ieroču ražošanas pārvaldei bija jānodrošina vienādu materiālu 
piegāde, tostarp jo īpaši ķīmiskie izejmateriāli, kas, kā noskaidroja pētnie
ki, lielākoties iegūti Turcijā.* Paturot prātā, ka daudzas lauksaimniecībā 
izmantojamas ķīmiskās vielas, ko lieto sprāgstvielu izgatavošanā, var ie
gādāties jebkurš, Conflict Armament Research pētnieki izsaka minējumu, 
ka acīmredzot Islāma valstij Turcijā ir ievērojams izejmateriālu sagādnie
ku un piegādātāju tīkls.395 Standartizācijas un kvalitātes nodrošināšanas 
centieni (ko veic īpaši norīkota persona) ir bijuši ļoti sekmīgi — izpētot 
ražotnēs palikušos un kaujas laukā atrastos darinājumus, pētnieki kon
statēja, ka centrālās pārvaldes sniegtās norādes un rasējumi patiešām ir 
ievēroti, turklāt līdz pat milimetra desmitdaļai.396

Lauka pētījumā atklājās, ka Mosulas apkārtnē tika ražoti 119 mm mīn
metēji un to lādiņi. Mīnmetēju konstrukcijā, iespējams, tika izmantotas 
naftas urbšanas caurules, savukārt lādiņus izgatavoja no pārkausēta metā
la, kas iegūts vietējās izgāztuvēs. Metāla kausēšanas, izliešanas, virpošanas, 
piepildīšanas, degļa izgatavošanas u.c. darbības notika atsevišķās ražot
nēs.39 Pētnieki ražotnēs atrada ap 5000 nepabeigtu mīnmetēja lādiņu, 
kas ļauj aptuveni rēķināt, ka saražoto skaits pārsniedz vairākus desmitus 
tūkstošu.398 Islāma valsts ražo arī divu veidu reaktīvos šāviņus (raķetes). 
Visa saražotā munīcija ir kvalitatīva un iepakota rūpīgi izgatavotās koka 
kastēs, kas ir piemērotas ilgstošai uzglabāšanai un transportēšanai.399

* Kā vēl citi kālija nitrāta izcelsmes avoti pētījumā tika minēti Apvienotie Arābu 
Emirāti, Libāna, Francija un pat Latvija, konkrētāk, “ si a u r a lc h em  Trading”. 
Pētījuma autori gan ļoti korekti norāda, ka šo produktu ražotāji un izplatītāji 
nekādā veidā nevar kontrolēt vairumtirdzniecībā pārdoto preču turpmāko lik
teni. “sia  u r a lc h em  Trading” pārstāvji vēstulē pētījuma autoriem paskaid
roja, ka uzņēmums nav nedz tiesīgs, nedz spējīgs izkontrolēt, ko un kam tālāk 
pārdod katra mazā veikaliņa pārdevējs. Turklāt precizitātes labad jāteic, ka “ si A 
u r a lc h em  Trading” ir tikai Krievijas ķīmijas rūpniecības uzņēmuma meitas- 
uzņēmums, kas nodarbojas ar saražotās produkcijas izplatīšanu.
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Visbeidzot jāmin spridzinātāji-pašnāvnieki, kas pilda specifisku lomu 
kaujās. Viena pašnāvnieku rīcības forma ir klasisks terorisms, kas ir vērsts 
pret sabiedrību nolūkā to iebiedēt un saērcināt. Taču Islāma valsts ga
dījumā par tās “gaisa spēkiem” dažkārt dēvē spridzinātāju-pašnāvnieku 
automašīnas, jo to funkcija karadarbībā ir līdzīga, t.i., tās izmanto par 
bombardēšanas aizstājējām. Pārbūvētas un īpaši aprīkotas civilās auto
mašīnas tādējādi pārvēršas par “dzīvu bumbu”, kas precīzi ietriecas no
rādītajā vietā.

* * *

Teritorija, iedzīvotāji, pilsoņi, valdība, vara, vardarbības monopols, plā
ni par savu valūtu un ekonomikas nākotni, pat sava policija un armija 
utt. — tic ir nopietni argumenti, lai teiktu, ka Islāma valsts vismaz kaut 
kādā mērā ir valstisks veidojums. Protams, tā ir nežēlīga, brutāla, slep
kavnieciska organizācija, tomēr būtu liela aplamība ignorēt tās “valstis
kos” panākumus. Šāda ignorēšana un norobežošanās — brīvprātīgais ak
lums — vienmēr ir ārkārtīgi bīstama, jo liedz izvēlēties atbilstošāko rīcību 
un ieročus. Var tikai piekrist Kristofa Roitera novērojumam, ka Islāma 
valsts rašanās izskaidrojums ir atkarīgs no nozares: terorisma eksperti to 
redz kā A l Kāidas atvasinājumu, kriminologi to interpretē kā mafiozu 
struktūru, humanitāro zinātņu pārstāvji runā vien par apokaliptiskajām 

tendencēm utt. “Bet,” uzsver Roitcrs, “ar apokaliptiskām vīzijām nepie
tiek, lai sagrābtu pilsētas un pārņemtu valstis. Teroristi nedibina valstis. 
Un kriminālais kartelis diezin vai spētu panākt tādu entuziasmu.”400 

Islāma valsts ir daudz sarežģītāks veidojums. Tā tapa uz caurkritušās 
Irākas un Slrijas drupām. Nedz viena, nedz otra nav bijusi spējīga izveidot 
saliedētu sabiedrību, kas noticētu Irākas vai Sīrijas “tautas” un “pilsonis
kās sabiedrības” vienotībai. Gluži otrādi, tās jau no paša sākuma savā bū
tībā bija sašķelti veidojumi, gluži kā slikti sadiegts austrumu paklājs, kas, 
daudzo kāju mīdīts, nu strauji sairst. ASV eksperiments Irākā ir faktiski
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radījis jaunu Irāku — šiītu Irāku, kurā dzīvojošie šiīti var justies puslīdz 
apmierināti. Tāpat arī Irākas un Sīrijas kurdi kopā un atsevišķi jūt, ka 
ir pienācis laiks iegūt ja ne neatkarību, tad vismaz izteiktu autonomiju. 
Asada alavītiem ar Irānas un Krievijas atbalstu, visticamāk, izdosies notu
rēties Sīrijas rietumos. Taču šajā iziršanas procesā tikai viena grupa paliek 
zaudētājos, proti, Irākas un Sīrijas sunnīti. Šo paklāja dalīšanas netaisnī
bu lieliski uztvēra Islāma valsts, kas īstajā brīdī un vietā piedāvāja reālu 
varu, un to nespēja izdarīt neviens cits. Sunnītu ekstrēmisti, apelējot pie 
pazemojuma jūtām un reliģiskās degsmes, piedāvāja arī politisku vīziju, 
kas noteikti nebija rožaina, bet konkrētajā situācijā bija vismaz kaut kas.
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Nespeciālistu vidū un jo īpaši plašsaziņas līdzekļos izplatītais pieņēmums, 
ka džihādisma kustība ir tikai un vienīgi krimināla pašpietiekama banda 
vai “čaļi ar stroķiem” un ka tās rīcība ir juceklīga un bezmērķīga, ir fun
damentāli aplams. Gluži otrādi, tā visupirms un galvenokārt ir idejiski 
piesātināta politiska kustība. Šīs kustības politiskos mērķus ir definējuši 
neskaitāmi ideologi, un tie ir fiksēti daudzos stratēģijas dokumentos. Pro
tams, pamatots jautājums ir, vai tie ir taisnīgi, saprātīgi un kaut cik atbilst 
realitātei utt., taču nevar noliegt, ka gan idejas, gan dokumenti eksistē un 
tos lasa, un tiem tic daudzi islāmisma militarizētā džihāda kustības seko
tāji. Atšķirībā no Musulmaņu brālības, kas savus mērķus cenšas sasniegt 
miermīlīgā un brīvprātīgā ceļā, tādas organizācijas kā AlKāida un Islāma 
valsts ir izvēlējušās vardarbību.

Viena no vairākām svarīgām A lK āidas un Islāma valsts atšķirībām 
ir tekstuālais mantojums. Gandrīz 30 gadus ilgajā A l Kāidas pastāvēša

nas laikā ir radīti neskaitāmi īsāki un garāki sacerējumi par visdažādā
kajiem tematiem, kas skar mudžāhidu rīcību un nākotnes plānus. Šo 
tekstu korpuss ir gandrīz nepārskatāms. Tas ietver gan A l Kāidas līderu 
vēstules un grāmatas, gan garīdznieku sacerējumus un sprediķus, gan 
atbalstītāju pārdomas un sarunas. Līdz ar to, runājot par karojošā sala- 
fismaun militārā džihāda vēsturi, lielākoties ir jāatsaucas nevis uz Islāma 
valsti, bet gan uz A lK āidu. Lai gan Islāma valsts formāli pastāv jau kopš 

1006. gada, tās tekstuālais mantojums ir samērā niecīgs. “Islāma valsts 
kā sociālas kustības vājākais punkts ir tās ideju trūkums,” raksta Fauazs 
Džerdžezs.401 Zināmā mērā tas atspoguļo laikmeta tendenci — Islāma
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valsts katrā ziņā ir radījusi ļoti daudz krāšņu videoklipu. A l Kāida pēc 
katra terorakta publicēja garumgarus (un diezgan garlaicīgus) teoloģis
kus un politoloģiskus apcerējumus, kuros argumentēja šīs rīcības pa- 
reizumu. Savukārt Islāma valsts aprobežojas ar dažām skaļām frāzēm, 
bet nežēlo spēkus, lai izplatītu vienkāršus, viegli saprotamus un aizrau
jošus videoklipus. Acīmredzot populisms un vulgaritāte atbalsojas ari 

islāmisma aprindās.
Sarakstīto tekstu apjoms, protams, nav vienīgā starpība. Islāma valsts 

atšķirībā no A l Kāidas, kas radās kā īsteni ticīgo avangarda apvienība, ir 
antielitāra un jauneklīga kustība, kas noliedz arī radikālos, bet izglītotos 
sludinātājus. T ā ir kustība, kas, līdzīgi kā daudzas sociālās revolūcijas 
го. gadsimtā, atdod varu “tautai”, “darbaļaužu masām”402 vai, kā šajā ga
dījumā, “īstcnticīgo masām”. A l Kāida jau no sākotnes bija puslīdz šaura 
organizācija, taču Islāma valsts ir populistiska un praktiska, citādi sakot, 
tā nejautā un rīkojas. Turklāt Islāma valsti tieši karošana tiek uzskatīta 
par izcilāko džihāda formu. Vienlaikus abas organizācijas ir paaudžu kon
flikta piemērs. Islāma valsts radās internēta, bet A l Kāida — televīzijas 
laikmetā. Taču mainījušies ir nc tikai mediji, bet arī vajadzības un idejas.

Būtiska abu organizāciju atšķirība ir pārliecība par to, kas veido 
ummu .A l Kāida atzīst, ka no visiem vairāk nekā pusotra miljarda musul
maņiem vairākums ir nogājis no taisnā ceļa, tic ir apmaldījušies kārdināju
mu labirintos, tos ir pavedinājušas aplamas idejas utt., tomēr šie cilvēki ir 
musulmaņi un tātad veido ummu. Tie maldās, bet viņus var vest uz taisnā 
ceļa. Turpretim Islāma valsts par ummu uzskata tikai īstenticīgos, proti, 

reliģiski konservatīvos sunnītus, bet visus pārējos noraksta kā atkritējus 
vai elkdievjus, kas jānogalina, vai neticīgos, kas tūliņ jāapspiež. Ārkārtīgi 
striktais sektantisms un iecirtīgā attieksme pret citādi domājošajiem bija 
viens no galvenajiem iemesliem, kas mudināja A l Kāidas vadību saraut 

saites ar Islāma valsti.
Tomēr uzskatāmākā atšķirība ir izpratne par to, kas tad īsti ir tūlītējais 

uzdevums. Jau kopš Islāma valsts rašanās ap 2004. gadu, kad Zarkāvī vēl
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tikai karoja Irākā un plānoja nākotni, organizācijas mērķis bija nodibināt 
sunnītu islāma valsti — Kalifātu — , ko pārvaldītu reliģiskās autoritātes 
kalifa vadībā. So mērķi kopš Osmaņu impērijas sabrukuma ir lolojuši 
islāma pasaules ticīgie ļaudis un politiķi, to vidū arī A l Kāidas vadība, 
tomēr tas vienmēr tika uzskatīts par “utopisko projektu”, ko varētu īstenot 
tikai tālā nākotnē. Lai šo nākotni pietuvinātu, A l Kāida izvēlējās visu 
savu teroristisko enerģiju virzīt pret t.s. tālo ienaidnieku, t.i., pret “krust
nešu” un “cionistu” varu, kas nosaka dzīvi Tuvajos Austrumos.401 Usāma 
Bin Lādiņš, spriežot par to, kā atgūt musulmaņu uzticību, kādā vēstulē 
rakstīja, ka “mērim”, kas piemeklējis musulmaņu sabiedrību, ir divi cēloni: 

“Pirmais ir amerikāņu hegemonija, un otrais ir islāma zemju valdnieki, 
kas pametuši novārtā islāma likumus un saistās ar šo hegemoniju, lai kal
potu tās interesēm sava pašlabuma dēļ.” Bin Lādiņš strikti spriež, ka to 
labot var vienīgi izskaužot amerikāņu hegemoniju: “Jāturpina novājināt 
amerikāņus, līdz tie būs salūzuši un pārāk vāji, lai maisītos islāma pasau
les lietās.” Šā scenārija kulminācija būšot vietējo vadoņu gāšana un ilgi 
gaidītā kalifāta dibināšana.404 Tieši tāpēc A l Kāidas militārā aktivitāte 
visupirms bija teroristiska un vērsta pret ASV. Turpretim Islāma valsts par 
prioritāti atzīst masu sacelšanos pret vietējiem diktatoriem, proti, cīņu 
pret t.s. tuvo ienaidnieku. “Vispirms vērsieties pret noliedzējiem [šiīticm], 
kur vien tos atrodat, tad pret Saluliem [Saūda Arābijas karaļnamu] un 
viņu kareivjiem, pirms uzbrūkat krustnešiem un viņu bāzēm,” uzrunā
jot savus sekotājus, teica Islāma valsts vadītājs Abū Bakrs al Bagdādī.405 
Līdz ar to A l Kāida ir vairāk zīmols — ideoloģija, ideja un rīcības prak
se — nekā konkrēta organizācija. Savukārt Islāma valsts ir ļoti konkrēts 
valstisks veidojums ar taustāmu eksistenci, kuras idejisko bāzi lielā mērā 
veido A l Kāidas tekstuālais mantojums. Tomēr nevar noliegt, ka Islāma 
valsts acīmredzamie panākumi nu jau arī to ir padarījuši par vērā ņemamu 
zīmolu.

Vienlaikus abām organizācijām ir daudz kopīga. Tās tiecas mainīt 
politisko situāciju Tuvajos Austrumos un uz vecās pasaules gruvešiem



332 TRESA dala  ideja

no jauna uzcelt islāma dievišķajiem likumiem atbilstošu valsti. Sapņojot 
par šo mērķi, militārā džihāda teorētiķi ir sacerējuši vairākus ietekmīgus 
tekstus, kuros paustās idejas ir pārņēmusi arī Islāma valsts.

SEPTIŅU POSMU ĢENERĀLPLĀNS

Jordānijas žurnālists Fuāds Huseins, kurš par karaļnama kritizēšanu pabi
ja cietumā un tur iepazinās ar Zarkāvī un Makdisī, 1005. gadā publicēja 
grāmatu “Zarkāvī: A l Kāidas otrā paaudze”. Tajā viņš, izmantojot inter
vijās ar augsta ranga kaujiniekiem, arī grāmatas nozīmīgāko ziņu avotu 
Seifu al Adlu, izklāstīja A l Kāidas ilgtermiņa — 10  gadu — stratēģiju. 
Tolaik Huseina grāmata neguva necik lielu atsaucību.406 Patlaban līdz 
ar Islāma valsts panākumiem Adla izstrādātais un Huseina aprakstītais 

“septiņu posmu plāns” ir atkal piesaistījis pētnieku uzmanību.
Sākoties A SV  iebrukumam Irākā, Seifs al Adīs slēpās Irānā, taču pa

visam drīz tās drošības dienesti viņu atrada un piesprieda mājas arestu, 
tomēr acīmredzot neliedza iespēju vismaz kaut kādā mērā sazināties ar 
ārpasauli, jo Adlam izdevās nosūtīt žurnālistam Huseinam 42 sīka ro
kraksta lapas, uz kurām viņš bija sarakstījis Zarkāvī un A l Kāidas sadar
bības vēsturi, kā arī nākotnes ģenerālplānu. Tajā viņš izklāstīja turpmāko 
1$ gadu septiņu posmu stratēģiju, kurā tika sintezēta A l Kāidas pacietīgā 
globāla mēroga prakse ar t.s zarkāvismu — uz darbību un īstermiņa pa

nākumiem vērstu pieeju.
Pirmais septiņposmu plāna posms ir Atmoda, un tas attiecas uz laika 

periodu ap 2.000.-2003. gadu (tātad tā apraksts ir tapis jau pēc notiku
šā). Plānā paredzēts veikt grandiozu un iespaidīgu uzbrukumu ASV, kas 
savukārt izprovocētu ASV uz iebrukumu Tuvajos Austrumos. Tas pie
vērstu uzmanību A l Kāidas idejām un tādējādi vairotu atbalstītāju skai
tu. Grandiozs terorakts 11. septembrī nudien notika, un arī A SV  reaģēja 
paredzami — iebruka Afganistānā un Irākā. Piepildījās arī paredzējums,
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ka notikušais vairos A l Kāidas slavu un piesaistīs tai jaunus sekotājus, kā 
ari veicinās prctrictumniecisko noskaņojumu.

Acu atdarīšana (2003-2006) — otrajā posmā tika paredzēts iesaistī
ties asiņainā konfrontācijā ar A SV  spēkiem Irākā, lai tādējādi sabiedrībai 
parādītu, ka valdības Tuvajos Austrumos i г uz vienu roku ar A SV  (tas gan 
nekad nav bijis noslēpums). Atbilstīgi plānam A lK āidai šajā posmā bija 
jāpārtop masu kustībā, kas mobilizētu lielu armiju Irākā un mazās šūni
ņas reģionā. Plānā arī tika paredzēts, ka šajā posmā spēkā pieņemsies t.s. 
elektroniskais džihāds internētā. Nemiernieku un mudžāhidu pulki Irākā 
patiešām bija lieli, tomēr tie pavisam noteikti nebija vienoti un pakļauti 
centralizētai varai. Izpalika arī solītie uzbrukumi Izraēlai.

Izslicšanās (2007-2010) — trešajā posmā uzsvars tika likts uz Sīriju 
un visu Levantes reģionu, kurā nostiprināsies mudžāhidu grupējumi no
lūkā pārņemt varu un izveidot atbalsta punktus. Kā komentē terorisma 
pētnieks Braiens Fišmens, Seifs al Adīs bija trāpīgi sapratis, ka tieši Sīrija 
ir visievainojamākā, jo nemieru gadījumā A SV  to neatbalstītu. Turklāt 

tādējādi Adlam izdevās samierināt A l Kāidas globālās ilgtermiņa ambīci
jas un Zarkāvī nepacietību.'10 Vēstures gaita parādīja, ka ar nelielu laika 
nobīdi Adla prognoze bija ļoti precīza. A SV  nudien ir ne tikai atturēju
sies no Asada atbalstīšanas, bet pat aktīvi centusies destabilizēt situāciju 
nemieru plosītajā Sīrijā. Savukārt Adla pieņēmums, ka šā posma laikā 

islāmistu karotājiem izdosies tiktāl pieņemties spēkā, ka tic spēs izaicināt 
Turciju un Izraēlu, tomēr bija maldīgs.

Ceturtajā posmā Atgūšanās (2010-2013) tika plānots, ka mudžāhidi 

gāzīs vecos režīmus arābu valstīs un uzbruks naftas industrijai. ASV, kas 
nemitīgo un nesekmīgo karu dēļ būs ļoti novājināta, cietīs vēl vairāk, jo 

AlKāida plūks elektroniskā džihāda augļus — tā būs ieguvusi digitālo kom
petenci un veiks kiberuzbrukumus ASV, lai grautu tās ekonomiku. Tad mu
džāhidi aicinās kā starptautisko valūtu atkal izmantot zeltu, kas savukārt 

sagraus dolāru un tātad arī ASV. Paturot prātā, ka paredzējums nav cēlonis, 
jāatzīst, ka Arābu pavasaris, kas sākās 2011. gadā kā ļoti plaša sabiedriska
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kustība, noveda pie tādiem nemieriem un satricinājumiem, ka vairākās arā
bu valstīs vecajiem režīmiem patiešām bija jāsabrūk. Septiņu posmu plāna 
kontekstā interesants jautājums ir, cik liela loma Arābu pavasara notikumos 
bija dažādu veidu islāmistiem. Ēģiptē varu pārņēma islāmistu Musulmaņu 
brālība, Lībijā izcēlās nežēlīgs karš, kurā ievērojamus panākumus guva mi
litārā džihāda piekritēji (tostarp Islāma valsts), un tikai Tunisijā pie varas 
nonāca sekulārā elite. Līdz ar to varētu teikt, ka Adla prognoze ir vismaz 
daļēji piepildījusies. Savukārt fantāzijas par mudžāhidu digitālo kompe
tenci un zelta renesansi ir piedzīvojušas pilnīgu fiasko.

Jau 2005. gadā sacerētajā plānā Adīs prognozēja, ka piektā posma 
Valsts dibināšana laikā (2013-2016) mudžāhidu pretinieki būs tik ļoti 
novājināti, ka beidzot būs iespējama islāmiskas valsts nodibināšana. Tas 
patiešām notika 2014. gada 29. jūnijā, kad Adnānī paziņoja par Islāma 
valsts jeb Kalifāta dibināšanu. Tiesa, Adla plānā tika paredzēta krietni 
vien labāka kalifāta drošības situācija. Vēl viena precīza prognoze ir pare
dzējums, ka Lielbritānija pretosies arvien izteiktākai Eiropas Savienības 
integrācijai un pat varētu vadīt pretēju tendenci. Lielbritānijas iedzīvo
tāji referendumā 2016. gadā par t.s. Breksitu nobalsoja par izstāšanos no 
Eiropas Savienības un tādējādi nudien piešķīla uguni antieiropciskam 
noskaņojumam virknē Eiropas valstu.

Līdz ar Adla plāna sesto posmu Absolūtā sadursme (2016-2018) pa
redzējumus izvērtēt kļūst gaužām grūti, jo notikumi vēl notiek vai ari vēl 

tikai notiks. Absolūtajai sadursmei bija jāsākas tūliņ pēc Kalifāta dibi
nāšanas, un tai bija jānotiek kā totālai visu ticīgo (islāmticīgo, protams) 
un neticīgo sadursmei. Lai gan 2016. un 2017. gada mijā nudien notika 
nežēlīgas cīņas Sīrijā un Irākā, tās nebūt nebija pasaules mēroga kaujas. 
Līdzīgi kā 11. septembra terorakts neizraisīja vispārēju islāmticīgo mobili
zāciju, ari Kalifāta dibināšana nav konsolidējusi visu musulmaņu kopienu 

vienotā veselumā.
Pēc lielajām cīņām būtu jāseko pēdējam — septītajam — posmam 

Izšķirošā uzvara laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam. Sā posma kulmi-
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nācija būtu pusotru miljardu lielās musulmaņu armijas triumfs pār rietum
valstu ielikteņiem un Izraēlu. No tā brīža musulmaņi būtu atguvuši godu 
un slavu (gan savu, gan Dieva), bet rietumnieki bītos to dusmu. Islāma 
sabiedrība nu vestu cilvēci “prom no maldiem uz laimes oāzi” un pasaulē 
iestātos taisnīgums. Tas, vai šis Adla paredzējums piepildīsies un AlKāidas 
utopiskās laimes zemes laimes laiki patiešām iestāsies, ir ļoti neskaidrs 
jautājums. Tomēr vismaz daļēji zināms ir tas, ka pagaidām nekas prātīgs no 
pusotru miljardu lielās musulmaņu armijas nokomplektēšanas nav sanācis 
un, izskatās, arī nesanāks. Ja vien Adla paredzējumu nepārinterpretē kā, 
piemēram, demogrāfisku uzvaru, tad tas šķiet visnotaļ apšaubāms.

A l Kāidas un Seifa al Adla “ģenerālplāns” vienlaikus ir gan pārsteidzo
ši trāpīgs, gan utopisks un fantastisks. Un tomēr, lai cik tas būtu precīzs, 
plānu nevajadzētu uztvert kā maģisku pareģojumu, kas neatstāj vietu 
brīvajai gribai. “Plānošanas jēga ir nevis izstrādāt perfektu rīcības plānu, 
bet gan identificēt izšķirošos lēmumu pieņemšanas punktus, riskus un 

kritērijus. Šādi vērtējot, ģenerālplāns ir padevies izcili,” raksta Fišmens.408 
Protams, Adla plāna nākotnes paredzējumi šķiet muļķīgi un neiespējami, 
tomēr tie norāda uz vismaz diviem apsvērumiem: pirmkārt, mudžāhidu 
grupējumi plāno ilgtermiņā, un, otrkārt, plāni mēdz īstenoties.

MEŽONĪBAS PĀRVALDĪBA

Šausminošā brutalitāte un nežēlastība, ar kādu Islāma valsts nemitīgi 
vēršas pret īstiem un iedomātiem pretiniekiem, masveida slepkavošana 
un brutālu sodu praktizēšana ir kļuvusi par organizācijas zīmolu. Taču tā 
nav tikai sadistisku ļautiņu kaprīze. Islāma valsts ieskatā ekstrēmai vardar
bībai ir gan militāri taktisks, gan sabiedriski audzinošs, gan arī reliģisks 
pamatojums.

Apcerējuma “Mežonības pārvaldība: bīstamākais posms ummas vēs
turē” autora Abū Bakra Nādžī identitāte nekad nav bijusi skaidra, un
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dažkārt pat ir izskanējusi versija, ka tas ir autoru kolektīva segvārds.409 
Grāmata pirmoreiz kļuva pieejama 1004 . gada pavasari un mudžāhidu 
aprindās ātri kļuva par “dižpārdokli”. Nādžī grāmatā tiek risināts jautā
jums, kā veikt asimetrisku karu pret nepārprotami stiprāku ienaidnie
ku — ASV? Viņš, kā lieeina teksts, nebūt nav naivs vai akls un atzīst, ka 
A SV  ir neizmērojami spēcīgāka. Tomēr, kā rāda citas lielvaras — PSRS — 
liktenis Afganistānas kara laikā, principā ir iespējama sekmīga cīņa.410

“Mežonības pārvaldībā” autors, aplūkojot pastāvošās un izjukušās 
mudžāhidu organizācijas, konstatēja, ka būtisks šādu veidojumu izdzī
vošanas faktors ir politika, proti, spēja redzēt tālāk par kaujaslauku un 
novērtēt plaša mēroga sabiedriskos procesus. Viņš uzsver, ka turpmāk, 
lai sekmīgi cīnītos pret A SV  un tās marionešvaldībām, mudžāhidu va
doņiem vajadzētu apgūt ne tikai militāro, bet arī politikas zinātni. ' 11 Ne
daudz snobiskā intclektuālismā Nādžī raksta, ka džihāda kustība tikai 
iegūs, ja izmantos “racionālas, akadēmiskas metodes un eksperimentālus 
militāros principus, tos patiešām īstenojot, un militārās zinātnes”.412 Viņš 
aicina studēt arīdzan valsts pārvaldes principus, socioloģiju un cilšu at
tiecības, kā arī politikas teoriju.

Politikas dimensija atblāzmojas “Mežonības pārvaldības” metodiska

jos norādījumos. Pamatideja ir tāda, ka ir nepieciešams izraisīt nemierus, 
kūdīt naidu, sašķelt sabiedrību utt., lai panāktu haosu un šausmas.413 Šajā 
šausmu stāvoklī mudžāhidiem būtu labākas izredzes gan cīnīties pret liel
varām, gan izplatīt savu propagandu un, palīdzot vietējiem iedzīvotājiem 
ar iztikšanu un sniedzot vismaz kaut kādu drošību, iegūt to atbalstu.’  
Proti, mežonības un šausmu stāvoklī mudžāhidiem ir priekšrocības. Nā

džī atsaucas uz nemiernieku un partizānu klasisku taktiku: jāizvairās no 
tiešas konfrontācijas un pacietīgi jānokausē pretinieka spēki, līdz tas pats

* Nādžī norāda, ka būtiska mudžāhidu problēma ir nespēja sekmīgi komunicēt 
ar sabiedrību. Viņš uzsver, ka ikviens lēmums ir jāizvērtē Dieva likumu priekšā, 
bet pēc tam uzreiz kārtīgi jāizskaidro sabiedrībai. Tātad ir vajadzīgi spēcīgi 
mediji, lai izplatītu savu vēsti un pretotos ienaidnieku propagandai.
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no sevis pajūk. Atsaucoties uz Rietumu tekstiem, viņš atgādina, ka visas 
impērijas sabrūk brīdī, kad tās ir pārāk izpletušās. Tieši tas būtu jāpanāk 
ar ASV. Proti, vajag diversificēt uzbrukumu mērķus pret “krustnešiem 
un cionistiem, un arī islāma pasaulē”, lai pretiniekus ievilktu bezcerīgā 
cīņā un tādējādi nogurdinātu un iztukšotu. Uzbrukumi jāveic gan pret 
militāriem, gan civiliem mērķiem. Piemēram, Nādžī raksta, ir vērts uz
brukt tūrisma vietām, jo tad pretiniekiem nāksies paplašināt apsardzi un 
tiks palielināti tēriņi (un saērcināta sabiedrība, un raisītas bailes utt.).414

Nežēlastība, ar kādu Islāma valsts vēršas pret cilvēkiem, atspoguļo 
“Mežonības pārvaldības” tēzi, ka “karš ir briesmīgs” un “pieprasa vardarbī
bu”. Nādžī raksta: “Katrs, kas iesaistījies džihādā, zina, ka tā ir vardarbība, 
raupjums, terorisms, iebiedēšana un slaktēšana — es runāju par džihā- 
du un cīniņu, nevis islāmu, un tos nevajadzētu jaukt.”415 Šajā visnotaļ 
apoloģētiskajā pasāžā ieskanas makjavelliski racionāls aprēķins — karš 
prasa upurus, un, lai atdotu Dievam un islāma sabiedrībai godu, nāksies 
pieciest nežēlīgu vardarbību, mežonību un šausmas. Eksaltēta vardarbība 
ir ne tikai kopienas saliedēšanas vai psiholoģiskās pretestības salaušanas 
līdzeklis, bet arī centieni mobilizēt un polarizēt visplašākās sabiedrības 
masas.

Nādžī idejas sabalsojas ar t.s. pelēkās zonas jautājumu, t.i., centieniem 

to izskaust. ' 16 Islāma valsts propagandas žurnālā Dabiq raksta “Pelēkās 
zonas izzušana” anonīmais autors atsaucas uz Usāmu Bin Lādiņu, kurš 
savukārt citē Džordžu Bušu jaunāko: “Pasaule ir sadalījusies divās nomet

nēs. Jūs esat vai nu ar mums, vai arī ar teroristiem”. Bin Lādiņš, protams, 
palabo, ka īstie teroristi esot “Rietumu krustneši”.41 Vienā frontes pusē 
būtu neticīgo pūļi ar A SV  priekšgalā, bet otrā pusē “taisnīgie un apspies
tie” musulmaņi. Tomēr lielākā cilvēces daļa ir “pelēka” — miegaina un 
kūtra.

Gan A l Kāida, gan Islāma valsts, veicot teroraktus, īsteno vienkāršu 
un klasisku aprēķinu — slaktiņi, vardarbība un ciešanas darbojas kā mo
dinātājs, kas pamudina uz ekstrēmismu. Viena galējība noved pie nāka-
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mās, līdz sabiedrība ir tiktāl polarizēta un saērcināta, ka nobriest karam.418 
Nādžī (u.c. džihāda teorētiķu) apsvērums ir tāds, ka tieši musulmaņu 
sabiedrība ir tā, kas jāmodina, jo Rietumu koloniālistu un vietējo uzur- 
patoru važās tā ir zaudējusi pašapziņu un cīņassparu. Karš — ekstrēma 
nežēlība — izraisīs haosu un varas vakuumu, un mudžāhidi būs tie, kas 
šo tukšumu aizpildīs. Islāma valsts, cenšoties pasauli padarīt kontrastai
nāku, vēlas no snaudas modināt reliģisko degsmi, kas vestu pie ticības 
atjaunotnes. Šīs atdzimšanas degviela būtu asins upuri.

KĀRTĪBA NEKĀRTĪBĀ

Jauna pasaules kārtība esot iestājusies 1990. gadā — Persijas līča kara no
tikumos, kad to ar savu rīcību parādīja gan rietumvalstis, jo īpaši A SV  
un Izraēla, gan vietējie kolaboracionisti. Šī nešķīstā kārtība esot islāma 
ienaidnieku mērķtiecīgas rīcības rezultāts, kas radījis tādu starptautisko 
situāciju un stāvokli islāma pasaulē, ko varētu raksturot kā ticības krīzi 
privātajā un publiskajā dzīvē, kas savukārt ir tiešs musulmaņu valstu pa
nīkuma cēlonis. Šo bēdīgo stāvokli izraisīja rietumvalstis nolūkā izskaust 

islāmisko kultūru un ticību, lai cilvēkus padarītu par patērniccības ver
giem. Situācija esot kļuvusi tikai kritiskāka pēc 11. septembra terorakta, 
kas islāma “aizsardzības avangardu” padzina alās un tuksnešos. Lai iz
dzīvotu, jāmainās bija arī džihāda kustībai, un šīs pārmaiņas ierosināja 

“globālā džihāda arhitekts” — Abū Musaabs as Sūri.
Sūri ir dzimis 1958. gadā Alepo, Sīrijā, kur sekmīgi pabeidza skolu un 

sāka inženierzinātņu studijas universitātē, tomēr 1980. gadā tās pameta, 
lai pievienotos radikāli noskaņotam Musulmaņu brālības grupējumam. 
Cīņas alkas neguva gandarījumu, jo jau pēc gada grupējums pajuka, bet 
gaišādainais rudmatis Sūri bija spiests bēgt uz Jordāniju un Irāku, tad uz 
Franciju, līdz visbeidzot 1985. gadā ieradās Spānijā (tur varasiestādēm 

pazīstams kā Mustafā Sitmarjams Nassārs), kur salaulājās ar spānieti un
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tādējādi ieguva Spānijas pilsonību. Tomēr, kā grāmatā par Sūri raksta 
Brinjars Līa, šis klasiskās mūzikas, literatūras, politikas un vēstures cienī
tājs ar enciklopēdisku atmiņu turpināja uzturēt sakarus ar radikāli noska
ņoto islāmistu aprindām. Uz Afganistānu Sūri devās 1987. gadā un tur 
iepazinās ar džihāda kustības garīgo tēvu Abdullāhu Azzāmu, kas uz viņu 
atstāja neizdzēšamu iespaidu. Turklāt tuvās attiecības ar Azzāmu deva 
viņam iespēju iepazīties arī ar Usāmu Bin Lādiņu. Šie apstākļi ļauj domāt, 
ka Sūri bija viens no AlKāidas līdzdibinātājicm.419

Sūri loma militārā džihāda kustībā kļuva uzskatāma pašā 1005. gada 
sākumā, kad viņš publicēja savu aptuveni 1600 lappušu garo apcerējumu 

“Aicinājums uz globālu islāmisku pretošanos”. “Aicinājuma” astotās noda
ļas ceturtā sadaļa “Militārā teorija,” raksta Sūri, “ir šīs divsējumu grāmatas 
sirds”.420 Viena no viņa galvenajām inovācijām un tēzēm ir nošķīrums 
starp divām pārvaldes formām — organizāciju un sistēmu. Analizējot 

AlKāidas un plašākā mērogā visas militārā džihāda kustības panākumus 
kopš 11. septembra terorakta (kuru viņš neatbalstīja*), Sūri konstatēja, 
ka situācija ir kļuvusi katastrofāla. Viņš raksta: “Par to, ka, atbildot uz 
11. septembri, divu gadu laikā tika iznīcināti 80% mūsu spēku, mēs varam 
vainot tikai un vienīgi sevi! Mums jāsaprot, ka “Tora Bora mentalitātei” 
ir jāpieliek punkts.”421 Organizācija — reģionāla, slepena un hierarhiska 
piramīdveida struktūra — kā džihāda kustības pārvaldes forma “jaunajā

* Sūri nebūt nav vienīgais A l Kāidas aprindās, kas neatbalstīja šo teroraktu. To
mēr tas nenozīmē, ka viņš u.c. tāpēc principā neatbalsta teroraktus un vardar
bīgu cīņu pret rietumniekiem un “nepareizi domājošiem” musulmaņiem. Sūri 
gadījumā drīzāk ir runa par stratēģisku aprēķinu. Viņš apjauta, ka pārāk dedzīgs 
reliģiskais fanātisms ir nesimpātisks un tā neizdosies iegūt plašas sabiedrības 
atbalstu. Izklāstot savu stratēģiju, Sūri raksta: “Konfrontācijā ar sātana propa
gandistiem jāizmanto argumenti, paskaidrojumi, tiesiskie un politiskie pierā
dījumi, kā ari loģisks reālisms, nevis ieroči un zobeni. Lai gan daudzi to būtu 
pelnījuši.” (al-Suri, Abu Musab. “The Call for a Global Islamic Resistance (Key 
excerpts).” — p. 409)
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pasaules kārtībā”, īpaši kopš n. septembra notikumiem, gluži vienkārši 
vairs nav piemērota, jo ir neefektīva un bīstama.122

Sūri — intelektuālis un negausīgs kritiķis — piedāvāja savu alternatīvu. 
Viņš aicināja atteikties no hierarhiskas pārvaldes un aizstāt to ar “sistēmu”, 
proti, veidot mazas šūniņas, ko vieno atsaucība kopīgai idejai. Tas nozīmē, 
ka sistēmas tipa kustībā nav vienas vienotas vadības ķēdes. Gluži otrādi, Sūri 
piedāvā izveidot metodoloģiju, rīcības un ideoloģijas šablonu, ko varētu 
pārņemt mazas, autonomas grupiņas bez kādas centrālas virsvadības. Proti, 
viņš izstrādāja pamatnostādnes — plānus, ideoloģiju, ieteikumus, stratēģiju 
utt., ko gluži kā franšīzi var izmantot jebkurš sekotājs. Tātad “Aicinājums” 
ir gan pamudinājums īstenot individuālu terorismu, gan pamācība, kā to 
paveikt.42’ Viņa sistēmā svarīgākie vienojošie punkti ir tikai trīs: i) kopīgs 
nosaukums (Globālās islāmiskāspretošanās brigādes) un personīgs zvērests 
Dievam; z) kopīga politiskā, tiesiskā programma un kopīga doktrīna; 3) ko
pīgs mērķis pretoties iebrucējiem un iedibināt islāmisku dzīvesveidu.424

Sūri idejas spēks un ierosinājums ir gaužām vienkāršs — godīgums. 
Proti, viņš atšķirībā no daudziem citiem džihāda teorētiķiem un sludi- 
nātājiem ļoti reālistiski izvērtēja notiekošo. “Viņa doktrīna šķiet precīzi 
un pragmatiski piemērota drošības situācijai Rietumpasaulē laikmetā pēc 
n. septembra,” raksta Līa.425 Sūri saredzēja un atklāti atzina kustības vājī
bas, un tieši tas viņam palīdzēja meklēt piemērotākus risinājumus.

“Aicinājums uz globālu islāmisku pretošanos” tika publicēts aptuveni 
tajā pašā laikā, kad Kalifornijā tika reģistrēta tiešsaistes video koplietoša
nas vietne You Tube. Kā norāda Žils Kepels, šie notikumi iezīmēja t.s. 3 G 
jeb trešās paaudzes džihāda rašanos.

Sūri ierosinātā globālā džihāda forma (džihāda trešā fāze; skat. 
94. lpp.) tapa laikā, kad notika ievērojamas pārmaiņas internēta teh
noloģijas un tīmekļa vietņu izstrādes jomā — radās t.s. Web 2.0. Tas ir 
plašs apzīmējums noteiktai izpratnei par tīmekļa vietņu veidošanas prin
cipiem. Statiskumu aizvietoja interaktivitāte un dinamiskums. Saturu ra
dīja ne tikai vietnes izstrādātāji, bet arī lietotāji, kas paši to varēja veidot



un pielāgot pēc saviem ieskatiem. Uzskatāmākie šīs pieejas piemēri ir 

Wikipedia un dažnedažādie sociālie tīkli: YouTube tikadibināts 2.005., Ra
tebook — 2004., Twitter — 2.006., un LatvijāDraugiem.lv — 2004. gadā.

Sūri idejas par individuālo terorismu jau pašas par sevi ir bīstamas. 
Taču it īpaši Islāma valsts propagandas industrijas kontekstā tās ieguva 
jaunu elpu. Pāreja no hierarhiskas organizācijas uz sistēmisku pašpārvaldi 
sabalsojas ar t.s. vertikālās un horizontālās propagandas nošķīrumu. Te 
būtiska loma ir 1971. gadā Ņūmeksikā dzimušajam un augušajam A SV  

pilsonim, sludinātājam Anvaram al Avlakī. Viņa vecāki ir visnotaļ turīgi 
un izglītoti imigranti no Jemenas. Avlakī tēvs bija Fulbraita stipendiāts 
un ieguva doktora grādu Ncbraskas Universitātē. Vēlāk Avlakī ģimene 

atgriezās Jemenā, kur tēvs ieņēma augstu amatu valdībā. Augstāko izglītī
bu ieguva arī dēls — 1991. gadā viņš atgriezās ASV, kur ieguva inženierzi
nātņu bakalaura grādu un 2000. gadā pat sāka doktora studijas Džordža 
Vašingtona universitātē.

Vienlaikus Anvars al Avlakī ieņēma imāma amatu Kalifornijā un vē
lāk Virdžīnijā. Pildot amata pienākumus, viņš sevī atklāja ne tikai reliģis-
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ko degsmi, bet ari sludinātāja talantu. Sarežģījumi radās pēc n. septem
bra terorakta, kad viņam pastiprinātu uzmanību sāka pievērst drošības 
dienesti. Dažādu privātās un publiskās dzīves likstu dēļ viņš pameta ASV 
un atgriezās Jemenā. Tur viņa dzīvē notika būtisks pavērsiens. Sajutis gan 
reliģisko aicinājumu, gan drošības dienestu interesi, viņš izvēlējās patver
ties inudžāhidu aprindās un 1007. gadā pievienojās A l Kāidas Arābijas 
pussalas atzaram.426

Avlakī ierosināja, ka džihāda grupējumiem sludināšana un rekrutē- 
šana jāveic ne tikai ideoloģiski un teoloģiski pareizi, bet arī skaisti, atrak
tīvi, krāšņi un interesanti. Publikācijas “44  veidi, kā atbalstīt džihādu” 
Z9. punktā “w w  džihāds” viņš raksta: “ Internets ir kļuvis par lielisku 
mediju, ar ko izplatīt džihāda aicinājumu un sekot līdzi jaunumiem par 
mudžāhidiem.”42 Viens no zināmākajiem Avlakī — t.s. internēta Bin Lā
diņa — veikumiem ir angļu valodā veidotais žurnāls Inspire, kura vāku 
rotāja, piemēram, tādi rakstu nosaukumi kā “Uztaisi bumbu mammas 

virtuvē” (raksta autors sevi dēvē par A l Kāidas pavāru) u.tml.428 Lai gan 
tas nebūt nebija pirmais mudžāhidu žurnāls, tomēr tā loma visupirms ir 
simboliska un ietekme — tālejoša.429 Par Inspire pēcteci droši var uzskatīt 
Islāma valsts košo propagandas žurnālu Dabiq.*i0 Skots Scins, Avlakī dzī
ves un darbu pētnieks, uzsver: “ [Avlakī panākumus nodrošināja] komu
nikācijas tehnoloģiju nomaiņa — no audio kasetēm uz kompaktdiskiem, 
uz [videočatu] Paltalk, uz viņa paša interaktīvu tīmekļa vietni un blogu, 
un, visbeidzot, uzFacebook un YouTube”.431

Avlakī gāja bojā drona uzbrukumā 10 11. gadā. Šis notikums izraisīja 
nelielu šūmēšanos, jo Avlakī bija A SV  pilsonis, tomēr viņa paliekošākais 
ieguldījums ir mūsdienīga un “forša” džihāda noformēšana, ko negau
sīgi izvērš Islāma valsts propagandisti. Sūri militārā stratēģija un Avlakī 

“foršais džihāds” ir radījis bīstamu himeru — autonomas, decentralizētas 

un masveidīgas propagandas, sludināšanas, vervēšanas un apmuļķošanas 
tīklu.432
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HIPERKOUUNIKĀCIJAS APOTEOZE

Pirms gandrīz 90 gadiem — 1930. gada 18. aprīlī — Lielbritānijas raid- 
sabicdrības B B C  vakara ziņu izlaidumā diktors pavēstīja, ka tovakar 
nav itin nekādu jaunumu. Visā plašajā pasaulē nebija noticis nekas tāds, 
par ko būtu vērts ziņot klausītājiem. Atlikušo ziņu laiku ēterā skanēja 
mūzika.433 Var jau būt, ka todien patiešām pasaulē nekas nebija atgadī
jies, tomēr šķietamāk, ka šobrīd mainījušies ir mediji, nevis pasaule. Pēc 
50 gadiem A SV mediju magnāts Teds Tērners nodibināja ziņu kanālu 
C N N  un sāka īstenot pilnīgi citu pieeju. CiViVbija pasaulē pirmais ziņu 
kanāls, kas bez mitas translēja ziņas visu diennakti. Nu vairs nevarēja 
būt ne runas par to, ka pasaulē nekas nav noticis, un, pat ja tā patiešām 

būtu, notikumi būtu jāizdomā. Ziņas vairs nevarēja būt tikai sausi fakti 
vai “paziņojumi” par lietu kārtību. Turpmāk tām vajadzēja būt veseliem 
stāstiem, kas aizrauj skatītāju sirdis un prātus, turklāt jo trakākiem, jo 

labāk. Galu galā neviens taču nespētu visu cauru diennakti skatīties gar
laicīgas un pieticīgas ziņas.

Arī terorisms ir mainījies. Serbu “terorista” Gavrilo Principa raidītā 
lode nonāvēja Austrijas troņmantinieku Franci Ferdinandu, un šis aten
tāts iekustināja vienu no lielākajiem notikumiem cilvēces vēsturē. Bieži 
vien Principu vēstures annālēs piemin kā varonīgas atbrīvošanās kustī
bas līdzgaitnieku cīņā pret koloniālistu jūgu, un tātad arī Ferdinanda 
noslepkavošanu uzskata par “nepieciešamu ļaunumu”. Droši vien tādas 
runas neraisītos, ja Principa pārstāvētais politiskais virziens vēlāk nebūtu
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guvis panākumus, līdzīgi kā terorista Ļeņina boļševiki pašu sarakstītajās 
vēstures grāmatās kļuva par tautas atbrīvotāju vairākumu. “Atšķirība starp 
politisko terorismu un parastu noziegumu kļūst skaidra, kad notiek režī
mu maiņas, kurās bijušie teroristi nāk pie varas un kļūst par atzītiem valsts 
pārstāvjiem,” komentē filosofs Jirgens Hābermāss, taču uzreiz piebilst, ka 
nespēj iztēloties nekādus apsvērumus, kuru gaismā n. septembra terorak- 
tu kāds varētu atzīt par politisku rīcību un tādējādi attaisnotu.434 Nudien 
Bin Lādiņa sekotājiem nav izdevies nedz iekustināt ļaužu masas, nedz 
ari kaut nedaudz īstenot savus politiskos mērķus. Tomēr vismaz vienā 
veidā AlKāidas sarīkotais terorakts bija pilnīgi mūsdienīgs, moderns un 

nepieredzēts — tas bija varens “notikums”.
Terorisma mērķis nav nogalināt cilvēkus. Tas ir tikai (ļoti nešķīsts) 

līdzeklis citu mērķu sasniegšanai. Taču 20. gadsimta un ari lslāma valsts 
kontekstā nekad vēl nav bijuši tik labvēlīgi apstākļi tieši terorismam kā 
kara līdzeklim. Līdz ar telegrāfa, radio, televīzijas un, visbeidzot, ari 
internēta izgudrošanu ir sācies mežonīgs komunikācijas apjoma pieau
gums, kas vienlaikus ir radījis “mediju laikmetu”. Taču šā mediju “dižu
ma” ēnas puse ir tāda, ka terorisms un mediji viens otru stiprina. Tero
ristiskā organizācija A l Kāida labi saprata, ka konvencionālo spēku ziņā 
tā ir neizmērojami vājāka par vietējām sekulārajām varām un ASV. C ī
noties asimetriskos apstākļos, tā par savu ieroci izvēlējās terorismu, taču 
ne tikai tāpēc, ka tai nav savu regulāro bruņoto spēku, bet visupirms 
tāpēc, ka terorisms ir komunikācijas, informācijas un mediju laikmeta 
spožākā zvaigzne. Mediji alkst nevis pēc ziņām par tādu vai šādu lietu 

kārtību, bet gan pēc notikumiem — satraukumiem, skandāliem, vēt
rām un dziņām. Savukārt terorisms ir notikums par exellance. Tādējādi 

izveidojas savdabīga simbioze vai slēpta draudzība starp medijiem un 
terorismu — tie viens otru uztur pie dzīvības. Pārfrāzējot Kanta slaveno 
izteikumu, mediji bez terorisma būtu tukši, bet terorisms bez medijiem 
būtu mēms. Mediji pamirtu, ja nenotiktu “notikumi”, par kuriem stāstīt, 
un terorisms būtu bezjēdzīgs, ja nebūtu mediju — ja nebūtu, kas ska-
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tās un bīstas. Antropologs, mūsdienu terorisma pētnieks Skots Atrans 
trāpīgi norāda, ka jo īpaši mūsdienās mediji lielākoties ir izveidoti tā, 
lai publiku nevis informētu, bet gan satrauktu. Līdz ar to lslāma valstij 
bija pavisam viegli nolaupīt visuspēcīgo Rietumu propagandas mašinē
riju un pavērst to pretējā virzienā. “Ar saprātīgiem ierobežojumiem un 
precīzu informāciju mēs varētu pret to cīnīties,” nedaudz pesimistiski 
konstatē Atrans: “ Taču mēs to nedarīsim.”435 Un nedarīsim tāpēc, ka 
terorisms un mediji ir savijušies savstarpēji izdevīgās un uzturošās at
tiecībās — tā ir 21. gadsimta dēmoniskā laulība. Mediji ir arī terorisma 
skābeklis. Fizikas likumi nosaka, ka degvielas sajaukšanās ar skābekli 

liek vērpties liesmām, taču ideju un domu pasaulē terorakta sprādzie
na apjomu visupirms nosaka mediju pieejamība. Jo  vairāk mediju, jo 
lielāks domas sprādziens.

lslāma valsts komunikācijas un mediju stratēģija ir gaužām vienkār
ša: rīkoties tā, lai varenie Rietumu mediji par to paši no savas gribas zi

ņotu, rakstītu, stāstītu un biedētu. Propagandas pētnieks Čārlijs Vinters 
raksta: “ Iespējams, IV IL  ir brutāla, bet tā ne tuvu nav iracionāla. Tās 
propagandisti ir cinisma etaloni, un viņi ļoti labi apzinās, ka ar savu au
diovizuālo darbību spēj noteikt mediju dienaskārtību visā pasaulē. IV IL  
brutalitāte tiek pārraidīta apzinātā nolūkā vairot atpazīstamību. Taču 

vēl svarīgāk, ka tiek iegūta nevis jebkāda slava, bet gan slava pēc IV IL  
noteikumiem.”436

Kopš ziņas ir pārtapušas par patēriņa preci, tās tiek izsmeltas un kļūst 

garlaicīgas. Tāpēc tās nemitīgi jāpadara satraucošākas. Tā ir vēl viena 
mediju iezīme — scnsacionālisms. Katrai jaunākajai ziņai jābūt briesmī
gākai un šokējošākai par iepriekšējo, kas nu jau tiek aizmirsta kā nebijusi. 
Mediji tiecas ne tikai pēc dižnotikumiem, bet ari pēc arvien lielākiem 
un lielākiem notikumiem. Tādējādi izveidojas hipertrofēta realitāte vai, 
precīzāk sakot, bezjēdzīgi uzburbis realitātes attēlojums. ŠI gigantomā- 
nija raksturo arī komunikācijas praksi — hiperkomunikāciju, kurā visam 

jābūt milzīgam — jo milzīgāks, jo labāk. Tādējādi viss ir nevis vienkārši
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labs vai labāks, bet viss ir “iespējams, labākais pasaulē”. Jebkas ir vispārāka
jā pakāpē — labākais alus, labākā demokrātija un labākais matu šampūns. 
Taču “dižens” kļūst ari terorisms.

Hipcrkomunikācijas apstākļos svarīgākais ir nevis saruna kā dialogs, 
bet gan monologu sērijas, kur to nozīmīgumu apliecina kliedziena ska
ļums. Šī loģika noved pie terorisma. Ja ziņai jābūt “milzīgai”, tad terorisms 
ir labākais ceļš uz plašsaziņas līdzekļu pirmo lapu. Izsakoties nedaudz ci
niski, lai islāmistu terorists ar savu vēstījumu aizlauztos garām ziņām par 
Kimu Kardašjanu, nepietiek ar tikai viena cilvēka noslepkavošanu — va
jag vismaz desmit. Turklāt, islāmistam par apbēdinājumu, skatītāji redzēs 
mazāk vēstījuma un vairāk spožu attēlu. Tādā ziņā terorisms ir absolūti 
mūsdienīgs. Tas līdz galam izspēlē mediju iekšējo loģiku. Terorisms ir 
hipcrkomunikācijas apoteoze.

Jau komentējot n. septembra teroraktu, franču filosofs Zans Bod- 
rijārs rakstīja: “Šajā unikālajā notikumā, šajā Manhatanas šausmu filmā 
savienojās divi zo. gadsimta masveida apbrīnas elementi: kino baltā ma
ģija un terorisma melnā maģija; attēla baltā gaisma un terorisma melnā 
gaisma.”43 Taču līdz ar sava laika mežonīgi straujo informācijas aprites 
iespēju izaugsmi Islāma valsts propaganda ir vēl uzskatāmāk apvieno
jusi divus labi pazīstamus, taču atšķirīgus tematus. Viens ir internēta 
tehnoloģijas un sociālo mediju straujā attīstība, bet otrs — terorisms un 
radikālais islāms. Šis apvienojums ir vēl viens izaicinājums iesīkstējušam 
uzskatam, ka t.s. mudžāhidi un teroristi ir tehnoloģiski atpalikuši radi
kāļi. Realitāte ir gluži pretēja — Islāma valsts propagandas kampaņas 
apmērs un metodes liecina, ka militārais džihādisms ir braši iesoļojis 
21. gadsimtā.

Nu jau vairs nevienu nevar izbrīnīt ar runām par tendenci, ka dažā
das cilvēka dzīves šķautnes arvien vairāk pārvietojas uz virtuālo realitāti. 
Dzīves digitalizācijas temats — šī mūsdienu klasika — aptver labi zinā

mus jautājumus: kā planšctdatorus skolā, tā viedtālruņus ģimenē u.tml. 
Skaidrs, ka digitalizācijai ir gan labās, gan sliktās sekas, tomēr līdz šim
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“vidējais viedoklis” neietvēra domu, ka tā būtu jelkādā veidā saistīta ar 
islāmisko terorismu. Taču šai tendencei piemīt vēl kas — dzīves digitali- 
zēšanās nes līdzi arī tehnoloģisko kompetenci (zinātību, know-how), kas 
ir plaši izplatīta, sevišķi jaunatnes vidū. Katram sava tīmekļa vietne vairs 
nav nekas ekskluzīvs, un teju vai visas iestādes, uzņēmumi, organizācijas 
un personas ir atrodamas tīmeklī. Tāpēc nevajadzētu brīnīties, ka arī t.s. 
ļaunie spēki tur ir atraduši sev vietu, izstrādā savas šifrēšanas programmas 
vai lieto kriptovalūtu BitCoin.

Kā man paskaidroja augsta līmeņa drošības speciālists internēta 
tehnoloģiju jomā, Sīrijā ir diezgan plašas iespējas piekļūt internētam. 
Visticamāk, tas tiek darīts ar mobilo sakaru operatoru, piemēram, Dien- 
vidāfrikas starptautiskās kompānijas M T N  vai Sīrijas vietējā operatora 
Syriatel starpniecību. Taču cits internēta piekļuves veids ir satelīttehno- 
loģijas izmantošana. Piemēram, Sīrijā pieejamā satelīta Y1B  īpašnieks ir 
kāds Abū Dabī uzņēmums, taču pieejami ir arī Eiropas, A SV  u.c. satelīti. 
Dažkārt satelītu var uztvert teritorijās, kurās tas nemaz nav paredzēts.

Kāpēc šie pakalpojumu sniedzēji neierobežo piekļuvi? Vispirms, tā
pēc, ka lielākoties ir ļoti grūti uzzināt, ka klients ir teroristu organizācija, 
mafija vai tamlīdzīgs noziedzīgs grupējums, jo tie gluži vienkārši neatzīs
tas. Citkārt šādi grupējumi var izmantot viltus identitāti vai citās zemēs 
reģistrētus aizsega uzņēmumus.

Jāņem vērā, ka satelīta pārklājuma diapazonu nevar precīzi ierobežot 
tā, lai liegtu piekļuvi tikai, piemēram, Sīrijā. Cits apsvērums atļaut pie
kļuvi Eiropas vai A SV  satelītiem ir tas, ka tādējādi pastāv iespēja pārtvert 
datus vai veikt triangulāciju. Liedzot piekļuvi, rodas risks, ka lietotāji 
atradīs citus pieejas avotus, kuru īpašnieki nav Rietumu sabiedrotie un ar 
informāciju nepadalīsies. Satelītsakarus var izmantot arī nelikumīgi, t.i., 
tos nozagt, līdzīgi kā to dara nelegālie satelīttelevīzijas lietotāji. Lai gan 

to pierādīt ir gandrīz neiespējami, pastāv arī iespēja pieslēgties satelītiem 
ar kādu konflikta eskalācijā ieinteresētu ārvalstu dienestu vai pat vēstnie
cību palīdzību. Šādu datu plūsmu nav iespējams kontrolēt un apturēt.
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Protams, satelītu izmantošana ir dārga, taču gan Islāma valstij, gan citiem 
noziedzīgiem grupējumiem netrūkst ne naudas, nedz kompetences.

Var diezgan droši uzskatīt, ka arī starp Islāma valsts atbalstītājiem ir 
internēta tehnoloģiju speciālisti, kas gan uztur infrastruktūru, gan apmā
ca ierindas kaujiniekus. Viņi labi pārzina tehnoloģiju, ar ko slēpties aiz 
starpniekservera {proxy), kā arī prot lietot drošus sakaru tīklus gan balss, 
gan teksta saziņai. Viņi prot pasargāt savu mobilo ierīču datus. Nereti 
tiek izmantoti plaši pazīstami saziņas rīki, piemēram, IVhatsApp, Wire, 
Signal, Telegram u.c. Cits savdabīgs un izdomas bagāts piemērs ir dator
spēļu saziņas kanālu izmantošana.

Otru tematu — radikālo islāmismu un tā militārā džihādisma iz
pausmi — bieži vien uzskata par deviantu kustību, kuras rindās stājas 
vien “trakie”. Ja iedomājas, ka šie “trakie” salafiti noliedz Rietumu dzī
vesveidu un vēlas dzīvot kā mūsu ēras 7. gadsimtā, varētu šķist, ka viņiem 
neklātos lietot datorus u.c. moderno tehniku." Realitāte gan ir tāda, ka 
viņi to izmanto, turklāt daudz un prasmīgi. Patlaban Tuvajos Austrumos 
un Zicmcļāfrikā vidējais iedzīvotāju vecums ir aptuveni 25 gadi (salīdzi
nājumam — Eiropas Savienībā tas ir aptuveni 42 gadi).438 Šie jaunieši, 

kas apguvuši tehnoloģijas, ir teroristisko organizāciju mērķauditorija un 
potenciālie darboņi. Var tikai piekrist žurnālā M IT  Technology Review 
izteiktajai atskārsmei, ka Islāma valsts “radās nozīmīgu tehnoloģisku pār
maiņu laikā” un tās biedri “sekulārajā tiešsaistes kultūrā” orientējas kā 
zivis ūdenī.439 Islāma ekstrēmismam savienojoties ar tehnoloģisko kom
petenci, arvien lielāku nozīmi iegūst propagandas, maldināšanas, picru- *

* Pola Salahadina Refsdāla dokumentālajā filmā Dugma: Poga par A I Kāidas 
kaujiniekiem-pašnāvniekiem, kuri gaida savu kārtu, lai dotos izpildīt mocekļa 
uzdevumu, redzama kāda zīmīga aina. Entuziastiskais un apņēmības pilnais 
pašnāvnieks Kasvars telefonsarunā ar māti aicina: “Kļūsti taču vienreiz moder
na!” Viņš, jautri pļāpājot, vairākkārt mudina mammu kļūt mūsdienīgākai un 
izmantot internēta saziņas riku Skype. {Dugma: The Button. Directed by Paul 
Salahadin Refsdal)
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nāšanas u.tml. kaujas. Saistībā ar karu Ukrainā bieži runā par Krievijas 
īstenoto hibridkaru. Tomēr var rasties kārdinājums teikt, ka tieši Islāma 
valsts šo taktiku piekopj visprasmīgāk.*

v ē s t ī j u m s

Sprādzienu un šāvienu uguņu spožums, kas izgaismo Islāma valsts prak

tisko (militāro) vēsturi, aizēno šīs organizācijas pamatus — reliģiskās un 
ideoloģiskās dogmas, no kurām izriet arī tās politiskās nostādnes. Savu
kārt koncentrēšanās uz Islāma valsts glancētās vardarbības efektīgumu 
izkropļo izpratni par šā veidojuma mērķiem un uzbūvi. Aiz asinsdarbu 
izrādīšanas slēpjas citi, paralēli, stāsti, kas Islāma valsts biedriem ir daudz 
nozīmīgāki. Pat vairāk, ekstrēmas vardarbības izrādīšana patiesībā ir nie
cīga visas propagandas daļa ar šauru, specifisku mērķauditoriju un uzde
vumu.

Pētot Islāma valsts propagandas materiālus, kļūst skaidrs, ka propa
gandas produkcija plašsaziņas medijos tiek atspoguļota klaji aplami — 
eksekūciju videoieraksti ir tikai niecīga daļiņa no visa materiālu klāsta. 
Gluži otrādi, raugoties plašāk, varētu teikt, ka tās saturs galvenokārt ir 

Kalifāta slavinājumi.410 Islāma valsts propagandas pētnieks Čārlijs Vin
ters, aplūkojot Islāma valsts propagandas materiālus (30 dienu laikā 
2015. gada vasarā), konstatēja, ka 469 no 892 gadījumiem propagandas *

* Taisnības labad jāteic, ka arī Rietumu varas nebūt nav atteikušās no propagan
das darba. Piemēram, britu izmeklējošās žurnālistikas organizācija The Bureau 
o f Investigative Journalism  2016. gadā publicēja pētījumu, kurā atklāja, ka ASV 
valdība Irākas kara laikā samaksāja aptuveni pusmiljardu ASV* dolāru kādai 
sabiedrisko attiecību firmai Lielbritānijā. Tās uzdevums citstarp bija veidot 
viltotus A i Kāidas videomateriālus, lai diskreditētu teroristisko organizāciju 
un ar vidcofailos ieslēptu datortehnoloģiju izsekotu to izplatību. (Black, Crof- 
ton, and Abigail Ficlding-Smith. “Fake News and False Flags.” The Bureau oj 
Investigative Journalism )
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I s la m a  v a ls t s  p r o p a g a n d a s  t e m a t u  p r o c e n t u ā l a i s  ī p a t s v a r s

U t o p i j a s  t e m a t a  s ī k ā k s  s a d a l ī j u m s

Avots: Winter, Charlie. Documenting the Virtual 
'Caliphate'. London: Quilliam, 2015.
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temats bija civilā dzīve Kalifāta utopijā, 331 — karadarbība, savukārt eks
trēmas vardarbības attēlojumi — tikai 19 gadījumos. Pētījumā ir izteikti 
vairāki secinājumi, tostarp: Isldma valsts propagandas apjoms ir krietni 
lielāks nekā agrāk domāts — vidēji vienā dienā (1015. gada vidū) tā radīja 
38 propagandas vienības (video, foto, audio, tekstus utt.). Vēstījums ir 
saskanīgs un pēctecīgs, taču vienlaikus mainīgs, jo tiek pielāgots situā
cijai441; tematu “žēlastība”, “piederība” un “brutalitāte” īpatsvars ir nie

cīgs — tikai 3,48%. Vairāk nekā pusē materiālu tika attēlota civilā dzīve 
utopiskajā Kalifātā, un, lai gan vardarbības ainas ir klātesošas, tās reti ir 

prioritāras. Islāma valsts sagatavotās propagandas kvantitāte un kvalitāte 
pārspēj visu tās valstisko un nevalstisko pretinieku centienus gan kvalitātē, 
gan kvantitātē, gan dažādībā.442

Propagandas materiālu saturs ir plašs. Domnīcas Quilliam  izdotajā 
pētījumā “Virtuālais Kalifāts” Vinters nosauc sešas Isldma valsts propa
gandas galvenās tēmas: brutalitāte, žēlastība, upura loma, karš, piederība 
brālībai un utopija.443 Taču tos var iedalīt divos vēstījuma virzienos — sve
šajiem un savējiem. Protams, katrā atsevišķā gadījumā var saskatīt dažādu 
elementu sajaukumu. Viens un tas pats propagandas materiāls var paust 
daudzējādus vēstījumus, un viens stāsts var uzrunāt dažādas auditorijas.

SVEŠAJIEM

Svešie var būt dažnedažādi — kā draudzīgi, tā naidīgi. Attiecīgi arī vēs
tījums ir atšķirīgs un vardarbība — no terorakta Parīzē līdz Sīrijas armi
jas kareivju masu slepkavībām — tiek izrādīta vismaz divējādi. Tā gan 
iebiedē pretiniekus, gan brīdina malā stāvētājus. Vardarbība taču varētu 
būt arī kaut cik humāna, tomēr Isldma valsts ir iemantojusi slavu tieši ar 
uzkrītošo brutalitāti, kas turklāt tiek rūpīgi dokumentēta. Savdabīgi ir 
tas, ka vardarbība tiek estetizēta (izkrāšņota), taču tādējādi arī anestezēta 
(padarīta mazāk sāpīga). Tie, kam būtu jābaidās, no šausmām bīsies, bet 
tie, kam jāsadzird aicinājums, saskatīs vardarbības kārdinošo pusi.
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Vienlaikus Islāma valsts piedāvā glābiņu. Nogalināšanas pretmets — 
žēlastība — ir pieejams tiem, kas nevēlas atgriezties zemes klēpī, jo, kas 

“nācis pie prāta”, ir laipni aicināts doties uz Islāma valsti. Žēlastības ie
spējamības nolūks ir parādīt organizācijas labsirdīgo šķautni, sak’, ne
esam jau nemaz tik iecirtīgi. Savukārt tas sasaucas ar ideju par piederību 
brālībai. Atsvešinātam, vientuļam, pazemotam u.tml. indivīdam Islāma 
valsts piedāvā “ģimenes sajūtu”. Kolektīvais ceļš uz kopīgo mērķi ideo
loģiju tirgū izliek preci, kas ikvienam kaujiniekam piedāvā pašvērtības 
sajūtu — karo ar mums,/» tu esi tā vērts.

Žēlastība ļauj cerēt uz miera laikiem, taču, kamēr noris karš, propa
gandas veidotāji apspēlē militāros panākumus. Lai gan karā ir redzama 
vardarbība, šajā žanrā tā nav galvenajā lomā. Izrādot karu un karošanu, Is- 
lāma valsts cenšas ne tikai apliecināt savu varēšanu un stāstīt pretiniekiem 
par viņu nevarēšanu, bet arī norādīt uz sava veida “normalitāti”, proti, tā 
mēģina sevi parādīt nevis kā karakungu bandu, bet gan kā organizāciju, 
kas spēs nodrošināt dzīvi miera laikos.

Varētu piekrist Vinteram, ka tā ir tipiska kara propaganda, tomēr tā 
jāaplūko saistībā ar ideju par kalifātu. Proti, Islāma valsts aizstāj A l Kāi- 
das tiražēto mocekļu pašizjūtu ar uzvarētāju kara leģendu. Islāma valsts 
iznāk no aizsardzības pozīcijām, lai dotos nevis pretuzbrukumā, bet gan 
uzbrukumā. Līdz šim teroristiskās organizācijas lielākoties darbojās pa
grīdē un turēja savas tīmekļa grupas aiz atslēgas, jo apzinājās, ka tiešā 
konfrontācijā uzvarēt nespēj. Islāma valsts piesaka atklātu karu, kurā 
turklāt paredzēts pavisam drīz (nevis nenosakāmā nākotnē) gūt uzvaru. 
Varētu domāt, ka tipiska teroristu organizācija, lai tikai saglabātu dzīvību, 
centīsies nelēkt acīs, apzinādamās, ka klaigāšana kā tādus odus pievilina

Turpmākajās 16 lappusēs ir aplūkojami vairāki ar Islāma valsts 
vēsturi saistīti attēli, kā arī tās propagandas materiālu piemēri.

Nodaļa turpinās tūliņ pēc attēlu iestarpinājuma.









'Attēlos redzami fragmenti no Abū Musaaba az ZarkāvT piezīmju grāmatiņas, ko viņš 
^sarakstījis ieslodzījumā un veltījis māsai un brālim. Rakstīta līdz 1998. gadam. 
Uzturēšanās ieslodzījumā izveidoja Zarkāvī raksturu un uzskatus. No vienas 
puses, viņš bija bravūrīgs un mutīgs bandīts, taču parasts un bez izcilām 
^intelektuālām spējām. Tagad, atskatoties uz Islāma valsts veikumu, var redzēt 
līdzību starp viņa personību un bravūrību, vardarbību, vienkāršumu un brutalitāti, 
kas raksturīga Islāma valsts piekritējiem. "Viņš izmanto tikai tādu vardarbību, kurai 
blakus tālibi izskatās kā draiskuļi ar turbāniem,'' raksta Žans Šarls Brisārs.

-Abū Muhammads al Džūlānī uz STriju devās Islāma valsts uzdevumā. Tur viņš 
^nodibināja organizāciju An Nusra fronte. Tā ātri vien pārņēma opozīcijas iniciatīvu 
‘ un izcīnīja neskaitāmus militārus panākumus. Arvien biežāk jau tā niecīgā sekulārā 
^opozīcija tika atspiesta prom no notikumu epicentra. Drīz An Nusra fronte kļuva par 
fvadošo spēku karā pret Asada armiju un tādējādi ieguva daudzu opozicionāru un 
'nemiernieku simpātijas, kā arī piesaistīja ārvalstu mudžāhidus pat no Eiropas.
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Pretējā lapā -  liela Islāma valsts 
propagandas daļa ir veltīta kara 
glorificēšanai, arī kareivju, mudžāhidu, 
brālībai vienotā islāma kaujinieku kopienā

Augšā -  kadri no videoieraksta, kurā 
demonstrē organizācijas pašdarinātos 

ieročus un to izgatavošanas procesu





A t t ē l ā  tipisks Islāma valsts propagandas piemērs. Sprādzienu un 
šāvienu uguņu spožums, kas izgaismo Islāma valsts praktisko 
(militāro) vēsturi, aizēno šīs organizācijas pamatus — reliģiskās un 
ideoloģiskās dogmas, no kurām izriet arī tās politiskās nostādnes. 
Žurnālistu koncentrēšanās uz Islāma valsts glancētās vardarbības 
efektīgumu izkropļo izpratni par šā veidojuma mērķiem un uzbūvi. 
Aiz asinsdarbu izrādīšanas slēpjas citi, paralēli, stāsti, kas Islāma 
valsts biedriem ir daudz nozīmīgāki. Pat vairāk, ekstrēmas 
vardarbības izrādīšana patiesībā ir niecīga visas propagandas 
daļa ar šauru, specifisku mērķauditoriju un uzdevumu.









Islāma valsts propagandisti labi pārzina Rietumu kultūras kodu un zina, kas. 
jādara, lai viņi izskatītos "forši". Savdabīga Islāma valsts atbalstītāju izpausme 

bija atsauce uz maziem pūkainiem kaķēniem, ko izspēlēja, no vārda "mudžāhidi" 
atvasinot "ņaudžāhidus", kā arī atsauces uz populārām datorspēlēm, piedāvājot 
"pašaudīties pa īstam ” — "Tu mirsi tikai vienreiz! Kāpēc gan nekļūt par mocekli?”

Visa Islāma valsts epopeja iezīmē tālejošas sekas -  militarizētais islāma- 
džihādisms strauji pielāgojas šolaiku karošanas un propagandas tehnoloģijai. Ar; 

nazi var sagriezt maizi un nogriezt galvu. Tagad zinām, ka tīklā Twitter var parādīt, 
tiklab sviestmaizi, kā nogriezto galvu Arābu pavasari mēdza dēvēt p a r"Facebook 

revolūciju". Vai notikumus ap Islāma valsti dēvēsim par "Twitter slaktiņu"?
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dronus. Taču Islāma valsts cīņa vairs nav partizānu karš. Uzvarētāju le
ģendas izspēlēšana ļoti labi iezīmē propagandas Jānusa dabu — tā biedē 
svešos un iedrošina savējos. Atklātība, izrādīšanās un skaļa bravūra ir tas, 
kas Islāma valsti atšķirībā no A l Kāidas padara par masu kustību — tā 
sevi neuzskata par elitāru apvienību, kuras biedri islāma pasaules vārdā 
kā tādi mocekļi cīnītos par “svēto taisnību”. Tagad nodarboties ar džihā- 
dismu ir aicināts ikviens. Tas kļūst par savējo lietu.

SAVĒJIEM

Bez šaubām, nebūtu slikti, ja svešie, tostarp “Rietumu krustneši”, domātu, 
ka Islāma valsts ir “labie spēki”, taču visupirms tas ir jāzina savējiem.444 
Savējo brālībā ir jāuztur možs gars, bet vienlīdz svarīgi ir uzrunāt tos, kuri 
vēl nav izšķīrušies, tomēr sliecas par labu Islāma valsts nostājai. Tādā ziņā 
jēdziena “savējie” robežas ir ļoti plašas.

Lai gan no Rietumu skatpunkta priekšplānā ir rupja vardarbība, to
mēr, iedziļinoties aģitācijas materiālos, grūti nepamanīt, ka nevienu ne
aicina nogalināt tāpat vien, bez iemesla. Svešie vienmēr ir pie kaut kā vai
nīgi un vispār iemieso visu nelaimju cēloni. Šādi Islāma valsts izspēlē jau 

klasisko upura lomu, kas dzirdīgas ausis atrod arī mēreni noskaņotu ļaužu 
vidū. Piemēram, Rietumu medijos plašu rezonansi guva videoklips, kurā 
atainota Jordānijas pilota eksekūcija. Plašsaziņas līdzekļi galvenokārt 

piesauca tās brutalitāti, barbarismu u.tml. Tomēr notikušā pārstāstā lie
lākoties tika izlaists445 ārkārtīgi svarīgs sižeta posms — aptuveni 18 no гг 
minūtēm ir veltītas skaidrojumam, ka tā ir “taisnīga” atmaksa par “ļaun
daru” pārestībām. Nudien šaušalīgā nāvessoda izpilde, pilotu sadedzinot 
dzīvu, nav brutāla tikai skata pēc — tā tiešā veidā atdarina ciešanas, ko 
piedzīvojuši bombardēšanā cietušie civiliedzīvotāji. Pēc sadedzināšanas 
(ugunsgrēks) pilotu simboliski apber ar būvgružiem (brūkošas mājas), 
turklāt to visu pavada kadri, kuros parādīti uzlidojumu upuri. Videoklipa 
kvalitāte ir vismaz teicama — ar labu krāsu un kompozīcijas izjūtu vei
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dotas mākslinieciskas ainas mijas ar dokumentāliem kadriem, ko pavada 
aizkustinoša mūzika un bagātina digitālie specefekti.

Dažkārt dzirdamā iedoma, ka Islāma valstij nav pilnīgi nekāda sakara 
ar islāmu, kā arī brutalitātes izcelšana veido fundamentāli greizu priekš
statu par Islāma valsts uzskatiem, idejām, mērķiem un izredzēm. Koncen
trēšanās uz varmācību aizmiglo skatienu uz organizācijas reliģiski ideo
loģisko projektu, kurā viena no svarīgākajām daļām ir ideja par kalifātu, 
proti, utopisko apsolīto zemi, kurā piepildīšoties katra musulmaņa alkas 
un sapņi. Utopija — kalifāta apsolījums — visticamāk, ir vilinošākais 
aspekts visiem tiem, kas ir “pelēkajā zonā”, proti, tiem, kuri nav izlēmuši, 
par kuru “partiju” balsot. Propaganda organiski izriet no Islāma valsts 
doktrīnas, proti, ir jāizplata vēsts, ka laimes zeme ir tepat blakus. Tā kā 
Kalifāts jeb Islāma valsts eksistē, tad katra musulmaņa pienākums būtu 
tūliņ pat posties ceļā uz to. Taču vienlaikus Kalifāta esamība nozīmē, ka 
tam jāuzņemas rūpes par saviem ļaudīm. Te jau atkal jāuzsver, ka brutali
tātes un nežēlīgas vardarbības dokumentācija ir salīdzinoši niecīga Islāma 
valsts propagandas daļa. Vardarbības un utopijas daudzums Islāma valsts 
propagandā ir pretēji proporcionāls šo tēmu atspoguļojumam Rietumu 
plašsaziņas medijos. Tas ir ļoti būtisks apsvērums, jo principiāli nosaka 
iespējamos kontrpropagandas pasākumus. Koncentrējoties uz vardarbī
bas nosodīšanu, Rietumu mediji velti tērē laiku, jo patiesībā tieši utopiskā 
kalifāta ideja ir galvenais Islāma valsts pievilcības iemesls.

Islāma valsts centienus sevi apliecināt kā valsti, kas ne tikai karo, bet 
ari pilda citas “normālas” valsts funkcijas (sniedz sociālās garantijas, regu
lē sadzīvi, gādā par drošību u.tml., turklāt to visu veic nevis pēc Rietumu 

“nešķīstajiem” standartiem, bet gan atbilstīgi šariata likumiem), parāda 
propagandas materiālu satura īpatsvars. Vairāk nekā puse no visiem ma
teriāliem ir veltīti Kalifāta dzīves atspoguļošanai, tostarp ne tikai sabied
rības pārvaldes, ekonomiskās dzīves un reliģijas jautājumu iztirzāšanai, 
bet ari dabas ainavām. Protams, relatīvi mērenam islāmticīgajam dažādas 
ekstrēmas vardarbības izpausmes nudien var šķist liekas un pārspīlētas,
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tomēr ar tām varētu samierināties, jo tās taču ir neizbēgamas karā, kura 
mērķis ir Dieva godības un Muhammada pravietojuma atjaunošana. Ka- 
lifāts ir mērķis, bet karš ir tā sasniegšanas līdzeklis. Tāpēc varētu domāt, 
ka Islāma valsts atbalstītājam primārais ir nevis karš, bet gan drošība, lep
nums un pašnoteikšanās ideālajā nākotnē. Tieši to cenšas piedāvāt Islāma 
valsts."1' Vidējais eiropietis galvas nogriešanas aktā saskata šausminošu 
vardarbību un karā — ciešanas. Militāro salafismu atbalstošs islāmists 
tajā redz taisnīgu atmaksu un brīvības cīņas.447

FU LLH D  TERORISMS

PRO PAG AND AS ANTIMETODE

Bez utopiskā kalifāta projekta Islāma valsts būtu vien kārtējā Tuvo Aus
trumu teroristiskā organizācija, kas tik ilgi, kamēr terorakti notiktu ārpus 
Eiropas vai ASV, neizpelnītos sevišķi lielu mediju uzmanību. Protams, 
arī A lK āida  sapņoja šo mesiānisko sapni un pat rosināja to īstenot dzīvē, 
tomēr arvien atlika tā piepildīšanu, līdzīgi kā Padomju Savienība “pagai
dām” atlika vispasaules komunisma ieviešanu. Turpretim Islāma valsts 
ideologi uzskata, ka vairāk gaidīt nepieklājas un sapnim jāpiepildās šeit 
un tagad.

Tomēr situācija ir specifiska. Mūsdienu tehniskās iespējas paver ceļu 
jauna veida un mēroga propagandas izplatīšanai. Krievija patlaban paļau
jas uz iekšējo pārliecināšanu, ko galvenokārt īsteno ar televīzijas starpnie
cību, savukārt Islāma valsts ierocis ir internets — sociālie tīkli.448 Var tikai 
piekrist domnīcas Quilliam  rīkotājdirektora Harasa Rafika vārdiem, ka 

“džihādisms ir digitalizēts un ievests n . gadsimtā”.449
Dāņu militārās akadēmijas publicētajā pētījumā “Sociālie mediji kā 

ieroči” tā autors Tomass Elkērs Nisens raksta: “Mēs redzam prasmīgi ap
rēķinātas un profesionālas sociālo mediju kampaņas kontūras, kas līdzi
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nās mūsdienīgai starpmediju mārketinga vai politiskajai PR kampaņai.”450 
Viņš izšķir četrus sociālo tīklu aktīvistu līmeņus.

i) Vadošie Islāma valsts propagandisti, kas pirmie izplata jaunākos ma
teriālus.

z) Reģionālie ziņotāji, kas izplata vēstis par vietējiem notikumiem.
3) Individuālie kaujinieki, kas dalās privātajā pieredzē, proti, sniedz 

subjektīvus un emocionālus ziņojumus, kuri veicina privāto saišu 
nostiprināšanos.

4) Pašiniciatīvas līmenis, kas ir visplašākais un bīstamākais. Tajā rosās 
aģitatori, kuri nav tiešā veidā pakļauti centram. Viņi gan izplata jau 
gatavus materiālus, gan tādus veido paši.451
Propagandas izplatīšanas kontekstā īpašu ievērību izpelnās zemākais 

līmenis jeb t.s. vēsts izplatītāji. Masveidā izmantojot šo slāni, Islāma valsts 
izceļas uz citu, “konservatīvāku”, teroristisko organizāciju fona. Proti, tā 
vēl tālāk atkāpjas no arhaiskās militārā džihāda izpratnes un piedāvā ri
sinājumu: ja nespēj karot kaujaslaukā, dari to internētā!* Tas ir vairo-

*  Islāma valsts nebūt nav pirmā islāma ekstrēmistu organizācija, kas novērtē 
internēta sniegtās iespējas. Jau 1 0 0 1 . gadā Usāma Bin I.ādins vēstulē Tālibān 
vadonim Afganistānā mullam Omaram rakstīja: “Tas ir acīmredzams, ka šajos 
laikos mediju karš ir viena no spēcīgākajām metodēm. Turklāt mediju kara 
nozīme īstā kara sagatavošanā var būt pat 90%.” (Bin Laden, Osama. “AFGP- 
Z002 . -6 0 0 5 1 1 ”)

Pirmā džihāda kustības tīmekļa vietne Islamic Media Center radās jau 1991. gadā, 
bet AlKāidas pirmā tīmekļa vietne parādījās 1001. gadā, taču tā ilgi nepastāvēja. 
Vēlāk daži džihāda entuziasti izveidoja sociālos tīklus vai forumus, kas bija tik 
kvalitatīvi, ka piesaistīja A l Kāidas vadības uzmanību. Šajās vietnēs lietotāji 
pamazām sāka publicēt A l Kāidas materiālus, līdz tie kļuva par oficiāli atzītiem 
ziņu kanāliem. īsi un vienkārši par mudžāhidu organizāciju darbību internētā 
skat.: Cox, Joseph. “Howjihadists Use the Internet.” Vice-, The Economist. “A 
world wide web o f terror.” The Economist.
Savukārt zoio. gadā — vēl pirms Islāma valsts uznāciena — terorisma pētnieks 
Ekils Avans rakstīja: “Mūsdienās virtuālais jeb mediju džihāds ir ne tikai ieguvis 
izcilu lomu un uzticamību kā pilnīgi leģitīma tradicionālās džihāda izpratnes 
alternatīva, bet arī ir pamazām aizstājis militāro jeb fizisko džihādu.” (Awan,
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jis Islāma valsts atbalstītāju skaitu, jo darbs atrodas arī tiem, kam asins 
smarža derdzas. Protams, videoklipā rāda nogrieztas galvas, bet tas jau 
ir “tikai kino”.

Islāma valsts izmanto vēl kādu sociālo tīklu niansi — tajos izlīdzi
nās atšķirība starp satura veidotājiem un patērētājiem. Piemēram, tele
vīzijā nošķīrums ir ass un acīmredzams, jo katram ir skaidrs, ka nonākt 
producēšanas jomā ir sarežģīti. Savukārt sociālajos tīklos šādu problē
mu nav. Tas ir ļoti izdevīgi Islāma valstij, jo palīdz piesaistīt un iesaistīt 
plašas masas, kā arī decentralizēt aģitācijas darbu. Tādējādi, kā raksta 
filosofs Zaks Eluls, tiek izlīdzsvarota vertikālā un horizontālā propagan
da — vienā brīdī tā kļūst par ārpakalpojumu.452 Galvenā atšķirība starp 
šiem propagandas veidiem ir atkarība no centrālās pārvaldes. Vertikālā 
propaganda funkcionē kā hierarhiska pārnese no augšas uz apakšu, no 
vadoņiem uz masām. Savukārt horizontālā propaganda — gluži kā Abū 
Musaaba as Sūri globālā aicinājuma projektā — veidojas no apakšas uz 
augšu, proti, tās veidotāji un izplatītāji paši izvēlas piemērotāko veidu, 
laiku un daudzumu, kādā izplatīt savu vēsti tā, lai sasniegtu maksimālu 
efektu un izvairītos no varasiestāžu vērīgās acs. Tādā ziņā Islāma valsts 
propaganda vienlaikus gan ir, gan nav haotiska. Tā ir pašorganizējoša 
konstelācija. Šāda metode jeb, precīzāk sakot, antimetode krietni apgrū
tina centienus ierobežot Islāma valsts ideoloģijas izplatīšanu. Ja nav viena 
centra, kuru atslēgt, ierobežošanas darbs kļūst teju par Sīzifa likteni — kā 
vienu Twitter kontu slēdz, tā cits vietā rodas. Kamēr šie ļaudis ticēs, ka 
Islāma valsts uzvar, tikmēr tie centīsies apliecināt savu darbīgumu. Te at-

A k i l  N .  “ T h e  V i r t u a l  J i h a d :  A n  I n c r e a s i n g l y  L e g i t i m a t e  F o r m  o f W a r f a r e . ”  CTC  
Sentinel—  p .  n )  S a v u k ā r t  p ē t n i e k s  M ā r v a n s  M .  K r c i d i j s  r a k s t a ,  k a  Islāma valsts 
m e d i j u  u n  p r o p a g a n d a s  d o k t r ī n ā  “A k ,  m e d i j u  d a r b i n i e k ,  t u  a r ī  e s i m u d ž ā h i d s ”  

m e d i j u  d a r b s  t i e k  p i e l ī d z i n ā t s  k a r a d a r b ī b a i  —  v ā r d u s  i z p r o t  k ā  š ā v i ņ u s , z i ņ a s  

p i e l ī d z i n a  b u l t ā m  u n  r a ķ e t ē m , v i d e o k a m e r u  s a l ī d z i n a  a r  l o ž m e t ē j u  u t t .  ( K r a i d y ,  

M a r w a n  M .  “ T h i s  is w h y  t h e  I s l a m i c  S t a t e  s h o c k s  t h e  w o r l d  w i t h  i t s  g r a p h i c a l l y  

v i o l e n t  i m a g e r y .”  The Washington Post)
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kal izpaužas Kalifāta projekta viltīgā pievilcība — slepenas un marginālas 
organizācijas dēļ nez vai kāds mestos karā. Taču veltīt dažas stundas dienā 
aktuālo ziņu pārtvītošanai nav pārāk liels upuris, īpaši tad, ja samaksa par 
to ir Dieva un kalifa Ibrāhīma svētība.

Ļaunuma, netaisnību, pazemojumu vai vienkārši jauneklīgu muļķīga 
taisnīguma meklētāju pārpilnā pasaule ir auglīga augsne dedzīga aktīvis- 
ma uzplaukumam. Aktīvisms var būt dažāds, taču tas gandrīz vienmēr ir 
vētrains un trausls, iracionāls un kaislīgs. Eluls raksta: “Mūsu sabiedrībā 
ir daudz indivīdu, kas deg nepacietībā rīkoties, bet nezina, ko tieši darīt. 
Tie vēlas rīkoties taisnīguma, miera, progresa vārdā, bet nezina, kā. Ja pro
paganda spēj parādīt šo “kā”, tad tā ir uzvarējusi. Rīcība pavisam noteikti 
sekos.”453 Acīmredzot Islāma valstij visnotaļ labi tas padodas. Kā parāda 
tās milzīgais cīņasspars, Islāma valsts ir spējusi iesaistīt salīdzinoši mazu 
(pasaules mērogā), taču ārkārtīgi aizrautīgu sekotāju pulku. Šie cilvēki 
apliecina to, ka propagandas izšķīšana “uz virsmas” nav tikai atsevišķs, ie
robežots gadījums. Tā ir laikmeta zīme, kurā manifestējas dziļas kultūras 
tendences. Propaganda nekad nav tikai meli vai māņi. Tā vienmēr ir arī 
fantāzija, kurai vēlas ticēt. Tā ir stāstījums — lai gan aplams — par to, kā
dai vajadzētu būt īstenībai. Taču, kā apliecina vēsture, sakairinātas masas 
apziņā no jābūtības līdz būtībai nav nemaz tik tāls ceļš ejams. Ignorējot 
propagandas vēstījumu un to norakstot kā tukšu aplamību, nekad neiz
dosies izprast ne Islāma valsts, nedz jebkuras citas ideoloģiski piesātinātas 

kustības spēku un vājības.

MEDIJI

Islāma valsts ir izveidojusi visai apjomīgu un sazarotu radošā darba nodaļu. 
Lai gan satura veidotāju ir ļoti daudz, var nosaukt dažus galvenos. Vecākā 
un autoritatīvākā plašsaziņas līdzekļu organizācija ir A l Furkān, kas tapa 
jau 2006. gadā vienlaicīgi ar Islāma valsti Irākā , 4 5 4  Abū Bakra al Bagdādī 
sprediķi Mosulā publicēja tieši A l Furkān. Tā nodarbojas ar dažāda veida
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propagandas materiālu — videoklipu, audioierakstu, plakātu, grāmatu, 
pamfletu u.c. — sagatavošanu un izplatīšanu gan datu nesēju formātā, gan 
tīmeklī. Savukārt/// Hajāt, lielākoties pazīstama angļu valodā к isAl-Hayat 
Media Center, ir salīdzinoši jauns mediju centrs (izveidots 2014. gada 
vidū), kura mērķauditorija ir rietumnieki un potenciālie rekrūši. Šīs “me
diju aģentūras” atpazīstamākais veikums ir žurnāls Dabiq. Tas veido ma

teriālus angļu, vācu, franču, krievu, turku u.c. valodās. Jāpiemin лпЛ1 Ieri
sam, kas veido filmas, un Adžnād, kas specializējas našīdu — mudžāhidu 
dziesmu un reliģisko dziedājumu — izplatīšanā. Islāma valsts uzturēja arī 
savu raidsabiedrību A l Baijān Mosulā, kas darbojās līdz pat 2017. gada 
februārim. Vienubrīd pat izskanēja baumas, ka Islāma valsts grasās sākt 
sava T V  kanāla translēšanu. Taču šie ir tikai daži no ļoti daudziem Islāma 
valsts plašsaziņas līdzekļiem, jo reģionālā līmenī darbojas daudzas puslīdz 
neatkarīgas mediju vienības. Acīmredzams, ka apjauta par mediju spēku 
un varu nav gājusi secen arī vadībai. Jau 2005. gadā Bin Lādiņa vietnieks 
un AlKāidas galvenais ideologs Aimans az Zavāhirī kādā vēstulē rakstīja: 

“Es tev saku — mēs esam kaujā, un puse no tās notiek mediju kaujaslaukā. 
Mēs esam mediju kaujā, sacensībā par ummas sirdīm un prātiem.”455

Ziņu nonākšanu līdz auditorijai diendienā nodrošina jau citas iestā
des jeb “ziņu aģentūras”. Zināmākā ir Amāk (plaši pazīstama ar nosau
kumu angļu valodā Amaq News Agency), kas sniedz svaigākās ziņas par 

Islāma valsts panākumiem (par zaudējumiem nerunā) u.c. notikumiem. 
Savdabīgi, ka šī ziņu aģentūra atdarina rietumniecisku aģentūru izteiks
mes stilu. Tā izvairās no sektantiskas un tendenciozas leksikas un ievēro 

nosacītu neitralitāti. Turklāt tās paustās ziņas lielākoties ir precīzas.
Šī mediju industrija ir izveidota atbilstoši karalaika prasībām. Līdzīgi 

kā ieroču rūpniecība ir sazarota un izkaisīta pa dažādām vietām tā, lai vie

na elementa iznīcināšana nesagrautu visu sistēmu, arī mediju veidošana 
ir vienlaikus gan centralizēta, gan autonoma. Ievērojot augstākās vadības 
norādes par ziņu un propagandas vispārīgo virzienu, Islāma valsts “žur
nālisti” reģionālā līmenī rīkojas atbilstoši vietējai situācijai.
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Par mediju dienesta dalībnieku nevar kļūt kurš katrs, un tā dalībnie
kiem ir jāapgūst nopietnas mācības, lai uzturētu augstu kvalitāti. Tos uz
skata par ļoti vērtīgiem cilvēkiem, no kuriem ir atkarīga valsts pastāvēšana 
gan tūliņ, gan nākotnē. Islāma valsts, novērtējot mediju milzīgo lomu 
sabiedriskā noskaņojuma veidošanā, mediju darbiniekus ir padarījusi par 
īpaši privileģētu profesionāļu šķiru. '56 Islāma valsts propagandisti cenšas 
radīt iespaidu, ka tā ir valsts, kurā vara pieder “cēliem” un “varonīgiem” 
mudžāhidiem, romantiskiem kaujiniekiem, taču mediju darbinieki sa
ņem pat septiņas reizes lielāku algu nekā ierindas kaujinieki. 15

Tomēr galvenā loma Islāma valsts vēsts izplatīšanā, lai cik ironiski 
tas šķistu, ir mūslaiku “radikālajai mošejai” — sociālajam tīklam Twit
ter.* Viena no propagandas izplatīšanas metodēm ir populāru mirkļbirku 
{hashtag) izmantošana, lai savu ziņojumu iemānītu plašākai auditorijai. 
Kādu brīdi Islāma valsts atbalstītāji sekmīgi izmantoja tās izstrādātu vic- 
dtālruņu lietotni, kas automātiski izplatīja milzīgu propagandas mate
riālu skaitu. Tomēr Twitter loma neaprobežojas tikai ar ziņu izziņošanu. 
Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors, 
izsaka tēzi, ka Islāma valsts ir pirmā organizācija, kuru varētu apzīmēt 
kā “virtuālu valsti, kuras mugurkauls ir Twitter”.458 Sārts paskaidro, ka 
šāda pieeja ir īpaši sekmīga, lai vervētu noteikta tipa cilvēkus. Proti, cil
vēkus, kas paļaujas vienīgi uz ziņām Twitter vidē, “ievelk tādā kā tīklā”, no 
kura tic tālāk nokļūst “alternatīvā realitātē”, ko caurauž jau sagatavota un 
vienpusēja informācija emuāros (blogos), attēlos, videoklipos u.tml. Šīs

* Heidelbcrgas Universitātes Reliģijpētniecības institūta žurnālā Online pētniece 
Klaudija Karvaljo raksta, ka līdz ar straujo internēta tehnoloģiju attīstību un 
sociālo tīklu izplatīšanos {Web 2.0) mainās ari izpratne par džihādu. Arvien 
lielāku lomu gūst dažādas “elektroniskās” reliģijas formas, piemēram, džihāda 
e-ritualizācija. Karvaljo pētījumā par sieviešu radikalizāciju secina, ka tiešsais- 
tes ritualizācija ir pakļauta līdzīgām teoloģiskām prasībām kā ticība materiālajā 
pasaulē. Noteiktas tīmekļa vietnes tiek uzskatītas par “sakrālo telpu”, pret kuru 
jāizturas ar tādu pašu bijību kā pret mošeju. (Carvalho, Claudia. “The Impor
tance ofWeb z.o for Jihad 3.0.” Online — p. 53)

A
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komunikācijas formas īpatnība un būtiska iezīme ir tas, ka nav noteikta 
centra, kuru varētu iznīcināt un tādējādi sagraut visu sistēmu.

Domnīcas Brookings Institution  pētījumā “IV IL  Twitter statistika” 
tā autori piesaka tēzi, ka, pateicoties lielajam atbalstītāju skaitam un 
precīzajai taktikai, Islāma valstij ir izdevies vairot atpazīstamību un ie
tekmēt sava “zīmola” novērtējumu.459 Šajā pētījumā, kurā gan ciparu ir 
vairāk nekā atziņu, ir noskaidroti vairāki fakti. Piemēram, 2014. gada 
septembrī un decembrī tvitosferā pastāvēja apmēram 46 000 (vai līdz 

pat 70 000) Islāma valsts atbalstītāju kontu. Patlaban šis skaits ir būtis
ki sarucis. 73% Islāma valsts atbalstītāju savu Twitter saskarni iestatīja 
arābu, 18% — angļu un 6% — franču valodā. Valodas izvēle aptuveni 
sabalsojas ar demogrāfisko sadalījumu. Ļoti nepilnīgie ģeogrāfiskās at
rašanās vietas dati vēstī, ka 28% lietotāju atrodas Irākā un Sīrijā, bet 

27% — Saūda Arābijā, savukārt lietotāju skaits citās valstīs nesasniedz 
pat 6%. Taču, ja ņem vērā pašu lietotāju norādītos profila datus, priekš
galā pārliecinoši ir Saūda Arābija, Sīrija un Irāka, taču arī ASV, Ēģipte, 
Kuveita, Turcija u.c.

Vidēji katram Islāma valsts atbalsta kontam ir 1004 sekotāji, taču 

četriem procentiem Islāma valsts Twitter kareivju ir vairāk nekā 5000 se
kotāju, kas salīdzinājumā ar Džastina Bībera 71 miljonu, protams, ir nieks. 
Tomēr dati liecina, ka vidējais Twitter lietotājs ir krietni pasīvāks par vi

dējo statistisko Islāma valsts atbalstītāju, kas tvīto 7,3 reizes dienā; 62% 
ir tvītojuši vismaz reizi 30 dienās, bet 98% ir patvītojuši vismaz vienu 
reizi gadā.

Pētnieki vērš uzmanību uz Twitter administrācijas īstenoto kontu 
slēgšanas akciju, kuras laikā apturēja aptuveni 1000 aktīvāko un svarīgāko 
Islāma valsts atbalstītāju kontu. No vienas puses, šāda rīcība ir vēlama, jo 

ierobežo Islāma valsts propagandas izplatīšanu. Tomēr tai ir arī ēnas puse, 
proti, komunikācija arvien vairāk koncentrējas grupu (tīmekļa kopienu) 
iekšienē, bet tas var pastiprināt radikalizāciju.44’0 Izolācija ir abpusgriezīgs 
zobens — tiek liegta ne tikai pieeja pie, bet arī izeja no.
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ŽURNĀLI UN KAĶĒNI

“Mana umma, ausma ir sākusies, tad gaidi solīto uzvaru,
Islāma valsts ir radusies iz taisnīgo asinīm,
Islāma valsts ir radusies iz dievbijīgo džihāda...,”

dzied dziesminieki visnotaļ melodiskajā un “lipīgajā” Islāma valsts neofi
ciālajā himnā.461 Našīdi — islāma garīgie a capella dziedājumi — vienmēr 
ir bijuši populāri, bet militārā džihāda kontekstā tie ieguva īpašu lomu 
Zarkāvī laikos, kad tos pasāka aktīvi iekļaut propagandas videoklipos. 
Taču Islārna valsts izmanto visaptverošu propagandas materiālu klāstu — 
no našīdiem līdz rakstiem, videofilmām, audio uzrunām utt.

Savdabīga un ļoti attapīga Islāma valsts atbalstītāju izpausme bija 
atsauce uz maziem pūkainiem kaķēniem, ko izspēlēja, no vārda “mu- 
džāhidi” atvasinot “ņaudžāhidus” (meivjahids). Proti, Twitter vidē 
10 14 . gadā pastāvēja konts ar lietotājvārdu ISILC ats (patlaban slēgts), 
tajā tika publicēti attēli, kur līdz zobiem bruņoti bārdaini mudžāhidi 
pozēja kopā ar kaķēniem.162 Šī izdarība apliecina, ka Islāma valsts pro
pagandisti labi pārzina Rietumu kultūras kodu un zina, kas jādara, lai 

viņi izskatītos “forši”.
Plašu ievērību izpelnījās žurnāls Dabiq, kura pirmais numurs nāca 

klajā 2014. gada 5. jūlijā, nākamajā dienā pēc Bagdādī sprediķa Mosulas 
lielajā mošejā. Žurnālā apskatīja gan teoloģiskus jautājumus, gan praktis
kus lēmumus, aprakstīja aktuālās kara, politikas, sadzīves u.tml. norises, 
publicēja intervijas, vārdu sakot, tas bija plaša spektra izdevums. Dabiq 
bija vidēji 70-80  lappušu garš, bagātīgi ilustrēts un visnotaļ profesionāli 
un mākslinieciski kvalitatīvi iekārtots. To veidoja arī kā īpaši pielāgotus 
reģionālos izdevumus, piemēram, žurnālu Konstantiniyye turku, Dār 
al-Islām  franču vai Исток krievu valodā. Pēdējais Dabiq numurs iznāca 
2016. gada 31. jūlijā. Iespējams, ka padzīšana no Dābikas bija galvenais 
ierosinājums turpmāk izdot jaunu, bet ļoti līdzīgu žurnālu ar nosaukumu
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Rumiyah, kura pirmais numurs tika izdots 2016. gada nogalē. Kopš tā 
laika līdz 2017. gada vidum ir iznākuši jau 10 numuri. Rumiyah reģionālie 
izdevumi tiek izdoti angļu, franču, vācu, krievu, indonēziešu, uiguru u.c. 
valodās. Kā mazāk nozīmīgi jāmin tiešsaistes žurnāliņi — Islamic State 
News un Islamic State Report.

Nevar nepamanīt Islāma valsts mediju speciālistu sagatavoto video
materiālu augsto tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. Protams, tie nav 
izcili, tomēr katrā ziņā pārspēj viduvējību. Uz saulrieta un iznīcinātāja 
fona, apcerīgi veroties tālumā, kaut kur lēnītēm dodas kareivis; pastorālas 
ainavas; urbānās batālijas; operators spēlējas ar asuma dziļumu; režisors 
kombinē stāstījuma ritmu; specefekti ņirb pa ekrānu; varoņi teatrāli izrā
dās utt. Propagandas izstrādātāji acīmredzami pievērš uzmanību apgais
mojumam, kompozīcijai un dažādām sīkām detaļām. Pārdomāta ir gan 
krāsu izvēle, gan rakursi. Videoierakstos redzams, ka operatori atbilstoši 
situācijai izmanto seklu asuma dziļumu; ainas tiek filmētas ar vairākām 
videokamerām no dažādiem skatleņķiem utt. Turklāt vizuālais stils ir ļoti 
konkrēts, “holivudisks”. Korijs Daubers un Marks Robinsons, analizējot 
Islāma valsts video propagandas vizuālo stilu, konstatēja, ka tās videopro- 
duktu veidotāji sistemātiski un mērķtiecīgi piestrādā, lai videomateriāli 
izskatītos ne tikai profesionāli, bet arī — un tas ir vēl svarīgāk — atbilsto
ši Eiropas Ziemeļamerikas mediju “industrijas standartiem”.463

Vienlaikus gan jātcic, ka augstā kvalitāte dzīves digitalizācijas laikme
tā nav nekas neiespējams. Jāņem vērā, ka mūslaikos datorprasme ir jaunā 
lasītprasme, tāpēc Islāma valsts sniegumam nevajadzētu raisīt īpaši lielu 
izbrīnu. Propagandas veidotāji un izplatītāji, gluži tāpat kā jaunieši visā 
pasaulē, ir uzauguši pie datoriem ungadietiem. Šis arsenāls ir ikdienišķs. 
Islāma valsts šajā ziņā nebūt nav viennozīmīga anomālija, tā gluži vienkār
ši iekļaujas sava laika tehnoloģiskajā, ideoloģiskajā un politiskajā apritē.

Mainījusies ir ari mediju vide. Pirmo Līča karu translēja C N N , bet 
otrajā jau bija alternatīva — AIJazeera. Tā kulminācija bija Sadāma Hu- 
seina nāvessoda izpilde, kuru nofilmēja ar tālrunī iebūvēto kameru. Šīs ek
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sekūcijas video juccklīgums un zemā kvalitāte metaforiski sasaucas ar visa 
kara norisi. Laikos, kad viedtālrunis un timeklis ir pieejams teju ikvienam 
un vara nekontrolē informāciju, “ironiski,” norāda Jūdžīns Džareki, “ bet 
ieguvēji no mediju demokratizācijas ir viduslaiku teokrātija, kas apsēsta 

ar demokrātijas izskaušanu no zemes virsas.”464
Visa Islāma valsts epopeja iezīmē tālejošas sekas — militarizētais 

islāma džihādisms strauji pielāgojas šolaiku karošanas un propagandas 
tehnoloģijai. Ar nazi var sagriezt maizi un nogriezt galvu. Tagad zinām, 
ka tiklā Twitter var parādīt tiklab sviestmaizi, kā nogriezto galvu. Arābu 
pavasari mēdza dēvēt par “Facebook revolūciju”. Vai notikumus ap Islāma 
valsti dēvēsim par “ I'ivilter slaktiņu” ?
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Ir diezgan sarežģīti rakstīt nobeigumu stāstam par notikumiem, kuri jop
rojām norisinās un, izskatās, nemaz tik drīz nebeigsies. Līdz ar to noslē
guma vietā drīzāk būtu jāraksta par to, kāpēc vismaz pagaidām klasisks 
nobeigums nav iespējams. Runa ir nevis par to, ka pagaidām nav izdevies 
iekarot vienu vai otru pilsētu, bet gan par principiāliem šķēršļiem, kas 
liedz pietuvoties likstu galam.

Nu jau vairāk nekā sešus gadus ieilgusī karadarbība Tuvajos Austru
mos, kuras viducī virpuļo Islāma valsts, liek atkal un atkal jautāt, kā šī 
situācija vispār varēja izveidoties? Visas pasaules iedzīvotāji vai vismaz 
ikviens ar sirdsapziņu apveltītais pret saujiņu nedabisku ļaundaru — šādu 
ainu, runājot par Islāma valsti, piedāvā plašsaziņas līdzekļi. Cīņā ir ie
saistījušās neskaitāmas militārās lielvaras — no A SV  un Krievijas līdz 
Austrālijai un Japānai, Tuvo Austrumu smagsvari Saūda Arābija un Irāna, 
katra ar savu atbalstītāju pulku, Eiropas valstis — , un rādās, ka vairs nav 
neviena, kas vismaz vārdiski nebūtu piedraudējis šeit un tagad tikt galā 
ar šo “salašņu varzu tuksnesī”. Taču ilgstoši notikumi ritēja pavisam citu 

gaitu, un tikai pavisam nesen — kopš 2.016. gada — Islāma valsts sāka 
piedzīvot vērā ņemamus zaudējumus. Gandrīz visa pasaule ir nostājusies 
pret dažiem, taču šie daži kaut kā pamanās tīri labi izdzīvot. Kas notiek? 
Kāpēc septiņi miljardi nespēj tikt galā ar desmit miljoniem?

Acīmredzot situācijas iedīgļi ir meklējami nevis mitoloģiskā labo un 
ļauno vai gaismas un tumsas spēku sadursmē, bet gan visnotaļ prozais
ku un vienlaikus ārkārtīgi plašu apsvērumu plejādē. Tuvo Austrumu un 

Ziemeļāfrikas zemju vētrainā vēsture kopsolī ar Rietumu (un ne tikai)
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interesēm ir izveidojusi samezglotu kamolu, kurā savēlies teju vai viss: 
no visdažādāko varas centru ieinteresētības dabas resursos, no politiski 
ideoloģiskiem virzieniem līdz fundamentālām reliģiju un kultūru sadu- 
rēm. Turklāt viss norit milzu ātrumā un kā uz skatuves.

Kas tad īsti notiek? ASV ir pret Islārna valsti, bet pret Islāma valsti 
ir arī Bašārs al Asads, taču pret Asadu ir ASV. Krievija ir pret Islāma 
valsti un ar Asadu, bet pret ASV, taču tikai zagšus. Pret Islāma valsti 
ir arī kurdi, un ASV tīri labi patīk kurdi, turpretim  Turcija, kas drau
dzējas ar ASV, kurdus nevar ciest. ASV draugi ir Saūda Arābija, kas 
ar vienu roku cīnās pret Islāma valsti, bet ar otru veicina fundamen- 
tālismu, kurā sakņojas Islāma valsts. Savukārt Irāna, kas arī karo pret 
Islāma valsti, par visu vairāk necieš Saūda Arābiju. Izraēla uz visiem 
skatās ar aizdomām. H A M Ā S  un H izbullāh  arī ir pret Islāma valsti, 
taču par Asadu un pret Izraēlu. Pret Asadu un Islāma valsti karo arī 
vietēji nemiernieki — gan miermīlīgi, gan ekstrēmisti к isA lK āida, bet 
Islāma valsts un A l Kāida dažkārt atrod kopīgu valodu. ASV atbalsta 
nemierniekus, kas karo pret Asadu, taču negrib, ka miermīlīgie un eks
trēmie nemiernieki satuvinās, bet miermīlīgie nemiernieki satraucas, ka 
ASV dažreiz iznīcina to spēcīgākos kaujiniekus no ekstrēmistu pulka. 
Protams, arī Ēģiptei, Lībijai, Jordānijai un D ies vien zina, kam tik vēl 
ne, ir savs viedoklis par pasaules kārtību. Ko tam visam pa vidu saka 
Latvija? Latvija visam piekrīt.

Sīrijā un Irākā 2014. gada beigās bija izveidojusies situācija, kurā fak
tiski bija tapušas trīs jaunas valstis — Islāma valsts, Rožāva (Sīrijas kurdu 
apgabals Sīrijas ziemeļos) un Irākas kurdu autonomais apgabals, kas jau 
agrāk baudīja ievērojamu autonomiju. Turklāt šie valstiskie veidojumi 
bija visnotaļ spēcīgi gan ekonomiski, gan politiski, gan arī militāri. Kopš 
2016. gada Islāma valsts pozīcijas ir jūtami vājinājušās, lai neteiktu, ka 
izgaisušas, bet kurdu — gan Irākas, gan Sīrijas — būtiski pieaugušas. To
mēr jautājums par iespējamiem nākotnes scenārijiem vēl joprojām nav 

līdz galam atbildēts.
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Bijušais A SV  valsts sekretārs un ārlietu lietpratējs Henrijs Kisindžcrs 
2016. gada nogalē intervijā žurnālam The Atlantic tālredzīgi sprieda, ka 
militārā kampaņa* pret Islāma valsti uzrāda izšķirīgi svarīgu jautājumu: 
kas notiks pēc tās sekmīgas pabeigšanas jeb kas iegūs savā pārvaldē teri
torijas, ko kontrolēja Islāma valsts? Viņš uzsver, ka uzvarētājam būs visas 
iespējas noteikt turpmāko politiskās attīstības scenāriju, un tātad svarīgs 
ir jautājums, kas un kādus līdzekļus izmantos. Patlaban Irākas armiju ap
māca un apbruņo ASV, bet tās rindās lielākoties ir šiīti. Irākas valdību 
Bagdādē lielā mērā kontrolē Irāna. Tātad visas tās teritorijas, ko atkaros 
(vai iekaros) Irākas armija, palīdzēs veidot šiītu, t.i., Irānas, ietekmes jos
lu, kas stiepsies no Teherānas un Bagdādes līdz Damaskai un Bcirūtai. 
Irāna par to būtu ļoti gandarīta, jo šādi varētu spert platu soli ceļā uz tās 
impērisko atjaunotni, taču vienlaikus sunnīti un jo īpaši Saūda Arābija 
ir gatava darīt visu iespējamo, lai šādu scenāriju nepieļautu. Līdz ar to, 

Kisindžcrs norāda, A SV  militārie mērķi nav savietojami ar tās ilgtermiņa 
stratēģiskajiem mērķiem. Islāma valsti, protams, vajag sakaut, bet kam tas 
būtu jāpaveic ? Sunnītiem vai šiītiem, radikālajiem vai mērenajiem? A SV  
interesēs ir sunnītu panākumi, kas tādējādi iegrožotu Irānas pieaugošo 
varu un nostiprinātu spēku samēru reģionā, tomēr atrast un uzturēt šādu 

spēku nebūt nav vienkārši.465 Turklāt, ņemot vērā to, ka Islāma valsts ir 
sunnītu projekts un tās galvenie ienaidnieki un apkarotāji ir šiīti, Kisin- 
džera bažām nudien ir pamats.

A SV  un Eiropas valstu veiktie gaisa spēku triecieni Islāma valsts 
pozīcijām ir rezultatīvi tikai līdz noteiktai robežai. Ar tiem var sagraut

*  M i l i t ā r ā s  o p e r ā c i j a s  Inherent Resolve u z d e v u m s  i r :  “ S a d a r b ī b ā  a r  p a r t n e r i e m  

n o t e i k t o s  I r ā k a s  u n  S ī r i j a s  a p g a b a l o s  s a k a u t  I V I I ,  u n  r a d ī t  a p s t ā k ļ u s  r e ģ i o n a  

d r o š ī b a s  s t ā v o k ļ a  u z l a b o š a n a i . ”  V ā r d k o p a  “ s a k a u t  I V I L ”  t i e k  p a s k a i d r o t a  k ā  

u z d e v u m s  s a k a u t  Islāma valsts m i l i t ā r o s  s p ē k u s  u n  t o  p ā r v a l d ī b u ,  i z s k a u s t  p a 

t v ē r u m a  s l ē p ņ u s , a p t u r ē t  f i n a n š u  l ī d z e k ļ u  i e g u v i ,  i z n ī c i n ā t  e k i p ē j u m u  u n  n o g a l i 

n ā t  k a u j i n i e k u s .  S a v u k ā r t  u z d e v u m s  r a d ī t  “ a p s t ā k ļ u s  d r o š ī b a s  u z l a b o š a n a i ”  t i e k  

d e f i n ē t s  k ā  n e p i e c i e š a m ī b a  i z s k a u s t  Islāma valsts i d e o l o ģ i j u  u n  a t j a u n o t  S ī r i j u  

u n  I r ā k u  k ā  f u n k c i o n ē j o š a s  v a l s t i s .  S k a t . :  h t t p : / / w w w . i n h e r e n t r e s o l v e . m i l /

http://www.inherentresolve.mil/
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infrastruktūru (kas jau ir izpostīta), saspridzināt mājas (jau iznīcinātas) 
un netīšām nogalināt miermīlīgos iedzīvotājus (un tādējādi vairot Islāma 
valsts atbalstītāju skaitu). Ārkārtīgi svarīgi būtu izvietot dzīvus cilvēkus 
uz zemes — reālus karotājus, kas dotos iekšā pilsētās un stātos aci pret 
aci ar Islāma valsti. Kurš to darīs? Skaidrs, ka visupirms tiem vajadzētu 
būt pašas Sīrijas un Irākas spēkiem, taču jau kara sākumā Asads tika pie
skaitīts pie “sliktajiem” un viņa bruņoto spēku spējas nebija pietiekamas, 
bet Irākas armija līdz pat 2016. gada vidum parādīja vienīgi fantastisku 
nespēju cīnīties.

Vēl pirms dažiem gadiem Rietumu politiķi sludināja un sabiedrība 
pieņēma, ka īstenie karotāji varētu būt Brīvā sīriešu armija un “mērenie 
nemiernieki”, kuri saskaņā ar leģendu esot sekulāri, rietumnieciski, drau
dzīgi noskaņoti u.tml. Var jau būt, ka sākotnēji tā arī bija, tomēr, laikam 
ritot, “mērenie” ir sastrādājuši ne visai “mērenas” lietas un beigu beigās 
vienkārši izplēnējuši gaisā.* To lieliski apliecina, piemēram, A SV  finan
sētā programma, kuras mērķis bija apbruņot “labos” kaujiniekus. A SV  
šim projektam iztērēja 500 miljonus dolāru. Ziņojot A SV  Senātam par 
projekta rezultātiem, ģenerālim Loidam Ostinam uz jautājumu par to, 
cik reālu karotāju ir izdevies sagatavot, nācās atzīt: “Četrus vai piecus.”4*6 

Laika gaitā atsaukšanās uz “mērenajiem” jeb “lillā vienradžiem”, kurus

* Pētniece Elizabete Obegija jau 2013. gadā rakstīja, ka kopš rašanās brīža, at
spoguļojot gan Sīrijas sabiedrības daudzveidību, gan nemieru decentralizāciju, 
Sīrijas nemiernieku un Asada opozicionāru kustība ir bijusi sašķelta. Šīs iezīmes 
ir nemitīgi vajājušas arī bruņotos nemierniekus jau kopš 2011. gada, kad daudzi 
no tiem apvienojās zem Brīvās sīriešu armijas izkārtnes. Tomēr vienotības un 
saskaņas trūkums ir liedzis tai kļūt par spēcīgu spēlētāju Sīrijas karā. Brīvā sīrie
šu armija drīzāk ir stipri vispārīgs un nenoteikts virsjēdziens, kas apzīmē nevis 
vienu militāru organizāciju, bet gan (līdzīgi kā franču La Resistance) aptver 
daudzu mazu un lielu grupējumu summu. (O’Bagy, Elizabeth. Ihe Free Syrian 

Army.)
Kopš 2016. gada vidus Brīvā sīriešu armija ar ievērojamu Turcijas atbalstu ir 
atjaunojusies, tomēr var pamatoti jautāt, vai nosaukums nav vienīgais, kas saista 
šābrīža organizāciju un to, kas radās kara sākumā.
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“neviens nespēj atrast uz kartes”467, pierima. Iespējams, sāpīgāko, taču 
trāpīgāko “mēreno kaujinieku” raksturojumu sniedza Islāma valsts: “Lai 
gan [Brīvā sīriešu armija] apgalvo, ka cīnās par bezdievju demokrātiju, 
patiesībā šīs “armijas” vienīgā ideoloģija ir zādzības un tabaka. Tāpēc viņu 
karotāji nemitīgi maina sabiedrotos.”468

Protams, varētu iedomāties, ka kareivjus reģionā varētu izvietot 
NATO. Taču jāsaprot, ka NATO pavisam nesen no turienes aizgāja. Vai 
ASV un ES sabiedrība spēs sagremot to, ka, piemēram, amerikāņu, beļģu, 
latviešu u.c. valstu jauniešiem jādodas karot svešā zemē, lai labotu svešas 
kļūdas un aizstāvētu svešas intereses ?

Rietumvalstu ieskatā viens no labākajiem Islāma valsts apkarotāju 
variantiem jau no sākta gala bija kurdi. Viņi jau atrodas reģionā, viņi jau 
karo ar Islāma valsti un nav pieslējušies Krievijas, Sīrijas, Irānas, Irākas 
un Hizbullāh koalīcijai. Tātad atliktu vien karošanu veicināt. Tomēr jau 
atkal ir šķēršļi. Visupirms, Sīrijas un Irākas sabiedrība nekad nav bijusi 
saliedēta vai, citiem vārdiem, “irākiska” vai “sīriska”. To dažādās iedzī
votāju grupas cita uz citu raugās ar naidu vai vismaz aizdomām. Kurdu 
kaujinieku ierašanos sunnītu apdzīvotajās teritorijās daudzi varētu uz
tvert kā iekarošanas vai atriebes centienus.469 Tiesa gan, ja Islāma valstī 
dzīvojošos sunnītus drīkst apkarot tikai sunnīti, bet tie visi ir Islāma valsts 
pakļautībā, rodas jautājums, kur tad tie apkarotāji radīsies?

Bažas rada arī tas, ka kurdi nav vienoti un viņiem ir atšķirīgs nākotnes 
redzējums. Tomēr būtiskāks ir pašnoteikšanās jautājums. Kamēr kurdi 
(t.i., kāda no visām kurdu organizācijām) gūst panākumus cīņās pret Is- 
lāma valsti, tikmēr viņi var noturēties izvēlīgo Rietumu uzmanības cen
trā. Taču kurdi ļoti labi apzinās vienkāršu politikas mācību — tu eksistē, 
kamēr tu vari kaut ko piedāvāt. Savukārt pēc Islāma valsts sakaušanas 
nevienam viņus vairs nevajadzēs. “Mēs nevēlamies būt lielgabalu gaļa!” 
teicis kāds Sīrijas kurdu kaujinieku komandieris.470

Kurdu karotāji skaidri apjēdz — tiklīdz Islāma valsts būs sakauta, 
starptautisko procesu tirgū viņu pakalpojumiem vairs nebūs ne vērtī



bas, ne pircēju. Nudien, var saprast vienkārša kurda prātojumu: ar ko 
mēs sliktāki par, piemēram, dāņiem, čehiem vai ķīniešiem, lai tieši mums 
būtu jāzaudē dzīvība kaujās ar Islāma valsti": Turklāt viņu bažas nav bez 
pamata, jo neviena valdība nevar sniegt viennozīmīgas garantijas un pat 
A SV  valdība par Rožāvas autonomijas alkām ir izteikusies piesardzīgi. 
Savukārt Turcijas — NATO  dalībvalsts un Rietumu sabiedrotās — no
stāja rādās nepārprotama: kaut pasaule bojā ies, bet Kurdistānas nebūs!*

Turcijas politisko nostādni var saprast. Bez šaubām, no vienas puses, 
Islārna valsts ir bīstams apgrūtinājums. Taču, no otras puses, Turcijai 
tā ir nesalīdzināmi mazāka problēma nekā aptuveni 14 miljoni kurdu 
(apmēram 18% no Turcijas iedzīvotāju skaita), kas jau sen tīko pēc ne
atkarības. Izvēle ir visnotaļ nepatīkama: valsts integritāte vai cīņa pret 
Islāma valsti.

Jautājums par kurdiem nebūt nav vienīgais satraukuma cēlonis. Arā
bu pavasara sākumā nākotne no Turcijas redzespunkta varēja izskatīties 
diezgan rožaini, proti, Bašāra al Asada vara kritīs, un reģions kļūs par 

Turcijas ietekmes zonu, taču patlaban kāroto ietekmi piesavinās Irāna. 
Iznākums ir pilnīgi nepieņemams. Asads ir palicis, kur bija, bet viņa pie
spiedu atstādināšana no amata varētu sabojāt attiecības ar Krieviju. Tās 
gan jau tā ir dīvainas — Krievijas iznīcinātāja notriekšana radīja bažas 
par iespējamu konfliktu, bet ir noticis tieši pretējais: 2017. gada nogalē 
attiecības starp Turciju un Krieviju ir tik labas, ka met aizdomu ēnu pār 

Turcijas vietu NATO. Savukārt kurdi, atguvuši pašapziņu, varētu karo
šanas inerci novirzīt uz Turciju.
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* Lielbritānijas parlamenta Pārstāvju palātas Starptautisko attiecību komitejas 
ziņojumā par situāciju Sīrijā teikts: “ [Turcijas] prezidenta Erdogana arvien ap
kaunojošākās \sic!\ iekšzemes prioritātes un represivā politika Sirijas nozimigā- 
ko kurdu apvienību PYD  [Demokrātiskā vienotibas partija] ir iedzinusi Sirijas 
režīma un Krievijas rokās.” (Foreign Affairs Committee. “ The U K ’s role in the 
war against ISIL following the Cessation o f Hostilities in Syria in February 
2016.” House o f Commons -  UK Parliament)
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Lūk, šādā kontekstā Tuvo Austrumu islāma sunnītu varām, kas uz ra
dušos situāciju lūkojas ar satraukumu, Islāma valsts ir pat nedaudz izdevī
ga, jo, kamēr tiek uzturēts nežēlīgs “pagaidu” haoss, varu neiegūst neviens.

No vienas puses, skaidrs, ka Islāma valsts ir apdraudējums visiem. To
mēr vienlaikus jāatzīst, ka reģiona karte šobrīd ir pārzīmēta atbilstošāk 
sunnītu, nevis šiītu iecerēm. Līdz ar to Saūda Arābija un visas tai brālīgās 
valstis ir nonākušas pagalam neērtas izvēles priekšā. Ja tās kopā ar Rietu
miem sakaus Islāma valsti, Eiropas Savienība pēcāk sāks visādas “pilnīgi 
liekas” runas par demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības u.tml. “dīvainību” 
ieviešanu. Ja Islāma valsti liks mierā, ari nebūs labi, jo tā izaicina Saūdu 
karaļnama u.c. vietējo varu pastāvēšanu. Savukārt trešais variants — Irāna 
sakauj Islāma valsti un iegūst kontroli pār reģionu — ir pavisam nepie
ņemams. Līdzīgi kā gadījumā ar Turciju, arīdzan Saūda Arābijai un bla- 
kusvalstīm Islāma valsts ir nepatīkams apgrūtinājums, taču tas noteikti 
nesagādā lielākās raizes. Galvenais Saūda Arābijas ienaidnieks ir Irāna.

Rīvēšanās starp divus galvenos islāma virzienus pārstāvošajām reģio
nālajām lielvarām — Saūda Arābiju un Irānu — tieši atbalsojas Sīrijā un 
Irākā kā cīņa par varu. Irāna vēlas izveidot šiītu pusloku, kas stieptos no 
Irānas austrumiem un Arābijas jūras līdz Sīrijai, Libānai un Vidusjūrai. 
Savukārt Saūda Arābija, Turcija u.c. sunnītu valstis Tuvo Austrumu kartē 

zīmē sunnītu asi, kas sniegtos no Turcijas ziemeļiem līdz Arābijas pussalai 
un Āfrikas dienvidiem. Šādos apstākļos Islāma valsts ir “pagaidu risinā
jums” — ja netiek mums, lai netiek nevienam.

Bažas dara arī ziņas par Saūda Arābijas, Turcijas, Kataras u.c. valstu 

slēptu atbalstu dažādām teroristiskām organizācijām, arī Islāma valstij. 
Hilarija Klintonc 10 14 . gada septembrī e-pasta vēstulē Džonam Po- 
destam rakstīja, ka cīņā pret IV IL  jāizmanto Pešmerga, “kam ir senas 
attiecības ar C IP  un specvienību darbiniekiem”; jāizmanto diplomātis
kais spiediens un izlūkinformācija, lai “izdarītu spiedienu uz Kataru un 
Saūda Arābiju, kuras slepus sniedz finansiālu un loģistikas atbalstu IVIL 
un citiem sunnītu radikāļu grupējumiem”; kā arī jāliek Turcijai manīt,
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ka ASV var spert ļoti nopietnus soļus, lai aizstāvētu savas intereses.4 1 
Daudzkārt apsūdzības par terorisma finansēšanu ir izteiktas Katarai. Lai 
gan nav pierādījumu, ka tās valdība tieši sponsorētu Islāma valsti vai 
citas terorostiskas organizācijas, tomēr var pamatoti pārmest, ka tā nav 
izdarījusi pietiekami, lai ierobežotu privāto terorisma sponsoru naudas 
plūsmu.4 2 Kataru Islāma valsts finansēšanā ir apsūdzējis arī, piemēram, 
Vācijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrs Gcrds Millers.4 3 
Taču visskaļākos pārmetumus ir izpelnījusies Turcija, kas tikusi vainota 
slēptā sadarbībā ar Islāma valsti. Ir izskanējušas apsūdzības, ka Turcija 
mērķtiecīgi pievērusi acis gan uz cilvēku pārvietošanos pāri robežai, gan 
naftas tirdzniecību, kā arī ļāvusi brīvi darboties vervētājiem, un dažkārt 
pat ir izskanējis viedoklis, ka ir ticis sniegts arī militārs atbalsts.4 4 Kā 
man intervijā paskaidroja persona, kas ir uzturējusies Islāma valstī, vie
tējie iedzīvotāji un Islārna valsts kaujinieki tam ticēja un pat uzskatīja, ka 
Turcijas un Islāma valsts sadarbība ir nevis baumas, bet gan fakts.

Arī ASV, ES un Krievijas situācija nav vienkāršāka. ASV ir nupat 
kā izkūlusies no diviem ilgiem un ļoti dārgiem kariem. Turklāt Irāku tā 
atstāja ar apziņu, ka brīvība un demokrātija ir sekmīgi ieviesta; atgrieša
nās būtu neveiksmes apliecinājums, turklāt ilgtermiņā neko neatrisinātu. 
Jāņem vērā, ka Islāma valsts rašanos ir būtiski sekmējusi ASV agresīvā 
ārpolitika. Līdz ar to, jo ilgāk ASV turpina savas militārās kampaņas, 
jo vairāk nostiprinās priekšstats, ka patiešām notiek “krustnešu invāzija”. 
Tā ir ļoti nevēlama ideja, jo stiprina pret Rietumiem naidīgu noskaņoju
mu, no kura barojas Islāma valsts. To izmanto ideologi un propagandisti, 
kas nemitīgi uzsver; “Lūk, mēs ciešam, jo mums uzbrūk, un mēs, Islāma 
valsts, esam tie, kas islāmu aizstāv.” Tomēr izvēle nav vienkārša. Ja Rietu
mi neko nedara, tiem pārmet vienaldzību, bet, kad Rietumi uzbrūk, tos 
nosoda par iejaukšanos un neokoloniālismu.

Jautājumus raisa arī Krievijas nostāja, kaut vai tāpēc, ka nav pilnīgas 
skaidrības par to, ko Krievija cenšas panākt Sīrijā. Vai tās rīcība ir tikai 
bijušās impērijas pašapliecināšanās centieni? Vai Krievija aizstāv Asadu?
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Cik stipra ir draudzība? Neērtības rada arīdzan tas, ka Krievija cenšas 
Rietumiem no degungala nocelt taisnīgā kara pasākumu, proti, ir uz
metusies par galveno kārtības ieviesēju. Panākt kārtību it kā būtu labi, 
taču pēc notikumiem Ukrainā sadarbība ar Krieviju ir kļuvusi proble
mātiska. Līdz ar to Rietumiem jau atkal jāizvēlas: vai nu atzīt “mēreno 
nemiernieku” nespējīgumu, biedroties ar Asada spēkiem un pakļauties 
Krievijas spiedienam, vai arī meklēt citu risinājumu. Taču kādu? Vai pēk
šņi konstatēt, ka A l Kāida un An Nusra fronte nav nemaz tik ļauna un, 
iespējams, pat ir pelnījusi zināmas tiesības? Bet varbūt ASV vajadzētu 
ļaut vaļu Irānai — tai pašai, kas sludina “Nāvi Amerikai!” un naidojas ar 
Saūda Arābiju un Izraēlu?

Taču arī pašā Krievijā situācija ir neviennozīmīga. Tieši t.s. “karš pret 
terorismu” bija Krievijas iegansts sākt militāro intervenci Sīrijā. Tomēr 
šāds solis var samulsināt Krievijas vietējo, jo īpaši Kaukāza, musulmaņu 
aprindas. Krievijā aptuveni 5-15% iedzīvotāju sevi uzskata par musulma

ņiem, turklāt pārliecinoši lielākā daļa ir sunnīti.
Tomēr no jauna jājautā: kāpēc Islāma valsts turpina pastāvēt? Viena 

no atbildēm ir meklējama spēka virzienu apzināšanā. Sīrijā un Irākā sadu
ras Islāma valsts, Sīrijas valdības, Sīrijas nemiernieku, sunnītu, šiītu, Irā
nas un Saūda Arābijas, ASV, mūždien nevienprātīgās Eiropas Savienības, 
Izraēlas, Irākas un tās dažādo reģionu, bijušās Sadāma Huseina armijas 
virsnieku, vietējo cilšu šeihu, Turcijas, Jordānijas, Kataras, kurdu, Krie
vijas un daudzu citu intereses. Nelaime tā, ka neviens no varas centriem 
nepārstāv vienu vienīgu interešu virzienu. Tam visam pa vidu kā tāda 
kolektīvā nelaime ir iemetusies Islāma valsts, un visi gaida, kad kaut kas 
sakustēsies. Nespēju tikt galā ar Islāma valsti ilgstoši ir noteicis vienkāršs 
apsvērums: nevienam tā nav prioritāte. Islāma valsts sakāve ir uzdevums, 
kas jāizpilda kaut kad, taču visas iesaistītās puses nogaida un cer, ka to 
nepaveiks “nepareizā” puse. Protams, notiek asiņaini terorakti, par ku
riem Islāma valsts uzņemas atbildību, taču jāsaprot, ka tie nav radījuši 
izšķirīgus draudus cietušo valstu pastāvēšanai. Ir izvērtusies drausmīga
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humānā katastrofa, taču ģeopolitiskā kontekstā tās tūlītējs atrisinājums 
ir pārāk bīstams, lai kāds no varas centriem spertu pārsteidzīgus soļus.

Piesardzīgi pasākumi tomēr notiek — 1015. gada beigās tika izveidoti 
t.s. Sirijas Demokrātiskie spēki, kas patiesībā gluži vienkārši bija jauns no
saukums Sīrijas kurdu kaujinieku organizācijai, kas bija piepulcējusi vēl 
dažus atbalstītājus no arābu, sunnītu, kristiešu u.c. rindām. Šo bruņoto 
spēku kustība ir ieguvusi inerci un, saņemot milzīgu ASV atbalstu un 
vienlaikus ciešot no Turcijas centieniem traucēt, 2017. gada gaitā no Islā- 
ma valsts atkaroja plašas teritorijas, un 17. oktobrī sekmīgi atguva Raku. 
Kurdu spēku panākumi cīņā pret Islārna valsti ir raisījuši daudz prieka 
un apsveikumu, tomēr neatbildēti paliek jautājumi par kurdu iespējamo 
autonomiju un Turcijas iebildumiem.4 5

Atguvās arī Irākas armija. Irākas valsts bruņotie spēki 2016. gada 
16. oktobrī kopā ar kurdu Pešmerga, Irānas un Irākas paramilitārajām 
zemessardzes vienībām un ievērojamu ASV atbalstu uzsāka Mosulas at
brīvošanas kampaņu, kas ilga gandrīz deviņus mēnešus — līdz 2017. gada
10. jūlijam, kad vairāk nekā 100 000 kareivju lielā koalīcija beidzot varēja 
uzskatīt, ka pilsēta ir atkarota. Tas bija daudzkārt apkaunotās Irākas ar
mijas triumfa brīdis, kas, iespējams, vēstīja par drīzu Islāma valsts galu.

Tomēr prieks varētu būt pārsteidzīgs. Bažas rada dažnedažādo karā 
iesaistīto pušu atšķirīgais nākotnes redzējums. Kaujā par Mosulu mērķis 
nebija tikai un vienīgi Mosulas atbrīvošana. Atbrīvotā pilsēta nepaliks 
mūžīgi brīva, jo kādam tā būs jāpārvalda. Taču, kas to gribēs un spēs da
rīt? Mosula atrodas Irākas ziemeļos netālu no Sīrijas un Kurdistānas au
tonomā apgabala robežām. Tomēr gan vēsturiski, gan patlaban tā ietilpst 
Irākas sunnītu teritorijās, proti, tā ir viens no galvenajiem t.s. sunnītu 
trijstūra (nosacīti kompakta teritorija Irākā, kurā iedzīvotāju vairākums 
ir sunnīti) centriem. Protams, pēc Mosulas krišanas to savā aizgādnībā 
varētu pārņemt Irākas oficiālā vara, kurā izteikti dominē šiīti, kam pret 
viņu bijušajiem apspiedējiem un “teroristiem” — sunnītiem — nav itin 
nekādu pozitīvu jūtu. Tomēr kaujā piedalījās arī Irākas kurdi. Vai kur-
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diem nepienāktos kāds gandarījums par izlietajām asinīm? Turklāt vi
ņiem atklāti palīdzēja arī Turcijas bruņotie spēki, kuriem varētu gribēties, 
piemēram, veicināt kādreizējās Osmaņu impērijas atjaunotni. Vēl pirms 
Mosulas atkarošanas operācijas sākuma Turcijas prezidents Redžeps Taj- 
jips Erdogans paziņoja, ka viņa armija piedalīsies Mosulas atbrīvošanā 
un neviens to neapturēs, bet Irākas puse pret to kategoriski iebilda un 
draudēja ar bruņotu atbildi.

Situāciju sarežģīja arī teju neskaitāmu šiītu paramilitāro formējumu 
dalība kaujā. Lai gan Irākas valdība deklarēja, ka pilsētas iekarošanā tie 
nepiedalīsies, to garantēt un patiešām nodrošināt nespēja. Kaujām pieņe
moties spēkā un apjaušot, ka citādi pilsētu atgūt neizdosies, šo bruņoto 
grupu līdzdalība operācijā kļuva arvien ciešāka. Kāda grupējuma vadītājs 
pavēstīja, ka viņa kaujinieki dalību Mosulas atbrīvošanā uzskata par “na
cionālu un reliģisku pienākumu”. Viņi cīnīsies, lai apturētu “kurdu alka
tību” un centienus nolaupīt Irākas zemes. ' 6 Cita liela šiītu formējuma 
vadītājs paziņoja: “Ja Turcija iesūtīs tankus, lai līdzīgi kā Sīrijā izveidotu 
savu anldāvu, mēs Mosulu padarīsim par turku kapsētu!”4 Savukārt 
Islāma valsts kaujinieki varēja atgūties, kamēr atbrīvotāji solīja cits citu 
atbrīvot no atbrīvošanas pasākuma.

Galu galā nedrīkst aizmirst arī vietējo iedzīvotāju — sunnītu — in
tereses. Jāņem vērā, ka Islāma valsts nostiprinājās “savējo” teritorijās un 
ārpus sunnītu apdzīvotajām teritorijām tā nespēja iekarot neko. Proti, 
gan Irākā, gan Sīrijā teritorijās, ko kontrolē(ja) Islāma valsts, iedzīvotāju 
vairums ir vairāk vai mazāk nelabvēlīgi noskaņots pret pastāvošo valsts 
varu. Sīrijā tā pieder alavītam Bašāram al Asadam, bet iedzīvotāju vairā
kums ir sunnīti. Irākā, Bagdādē, vara ir šiītu rokās, un to būtiski ietekmē 
šiītu lielvalsts Irāna. Irākas sunnīti, labi apzinoties savu nepelnīti privile
ģēto stāvokli Sadāma Huseina laikos, pamatoti bažījas, ka Irākas šiīti ar 
laipnību neizcelsies. Viņiem vēl gaišā atmiņā ir ASV iebrukums un klaji 
diskriminējošā valdība Bagdādē. Pēc vairāk nekā divus gadu ilgas dzīves 
Islāma valsts pakļautībā Mosulas iedzīvotāji labi saprata, ka atbrīvotā-
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ju armijām radīsies visādi nepatīkami jautājumi, piemēram, “Kāpēc jūs 
nepretojāties?” Ja neizdosies sniegt pietiekami labu atbildi, var gadīties, 
ka sekos nežēlīga atriebība. Un tas arī ir saprotami — Isldma valsts ir 
izdarījusi gana daudz, lai saērcinātu ikvienu.

Diemžēl atriebībai ir precedenti. Ļoti ilustratīvais un traģiskais Fa- 
lāha Sabara dzīvesstāsts tika publicēts žurnālā The Atlantic. Sabars bija 
Irākas jaunajai varai lojāls policists, bet, viņam par nelaimi, sunnīts. Viņš 
piedalījās sadursmēs ar Islāma valsti, taču kopā ar citiem policistiem bija 
spiests bēgt, jo tā arī nesagaidīja Irākas armijas atbalstu. Palicis bez mājām, 
viņš kopā ar ģimeni devās uz Bagdādi, kur cerēja paglābties no Islāma 
valsts zvērībām un aizvadīt puslīdz mierīgu dzīvi. To baudīt viņam izde
vās vien sešus mēnešus. Kādu vakaru viņa mājās ieradās šiītu grupējuma 
kaujinieki un sagrāba Sabaru un viņa ģimenes locekļus. Viņš mēģināja 
skaidroties un stāstīja, ka ir policists un lojāls u.tml., taču, tiklīdz bruņo
tie vīri uzzināja, ka viņš nāk no Anbāras provinces, tic paziņoja: “Tu esi 
IVIL! Jūs visi esat teroristi!” Viss beidzās ar to, ka Sabaru, viņa dēlu un 
citus aizveda uz netālo laukumu, nospieda uz ceļiem un nošāva. Sabaru 
ievainoja kaklā (viņš izdzīvoja), bet viņa dēls un visi pārējie bija miruši. 
Tas notika Bagdādē, Irākas galvaspilsētā.4 8

Par izrēķināšanos un atriebību Mosulas atkarošanas gaitā ziņoja arī 
starptautiskā organizācija Amnesty International-, “Vīrieši federālās poli
cijas uniformās ir veikuši vairākas nelikumīgas slepkavības — aizturējuši 
un pēc tam ar iepriekšēju nodomu aukstasinīgi noslepkavojuši ciematu 
iedzīvotājus dienvidos no Mosulas. Dažos gadījumos civiliedzīvotājus 
pirms tam spīdzināja.”4' 9 Diemžēl nav pamata domāt, ka līdzīgi gadī
jumi nav atkārtojušies citviet un citkārt. Protams, nevajadzētu ļauties 
aizspriedumiem, kas parādīti Sabara dzīvesstāstā, un domāt, ka “viņi visi 
tur ir teroristi”, taču jāsaprot, ka Mosulas iedzīvotāju vidū varētu būt gana 
daudz tādu, kas ir tiktāl noguruši no vardarbības, ka labprāt nepiedzīvotu 
vēl vienu varas maiņu. Ja šo apsvērumu neņem vērā, tad cīņā pret Islāma 
valsti radīsies nevajadzīgas blakusproblēmas.
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Karš pret Islāma valsti ir radījis milzīgus dzīvību un materiālos zau
dējumus, un diemžēl ir gandrīz neiespējami kontrolēt, kas tiks padarīts 
par galveno grēkāzi. Islāma valsts propagandas mašinērija jau kopš sākta 
gala ir sludinājusi upura lomu un izmanto katru iespēju nomelnot savus 
pretiniekus. Turklāt tās pretinieki šādas iespējas sagādā itin bieži.

Irākas armija ar A SV  atbalstu 2016. gada pavasarī Ramādī un mazākā 
mērā arī Fallūdžu pārvērta gruvešu kaudzēs.480 Ramādī — pilsēta, kurā 
agrāk mita aptuveni 500 000 iedzīvotāju — vairs nav apdzīvojama, un 
tās iedzīvotājiem atliek vien gānīt savu likteni, Islāma valsti un tos, kas 
uz viņu mājām uzmeta bumbas. Par Asada un Krievijas aviācijas destruk
tīvo rīcību Alcpo nepagurstoši ziņoja mediji, un pilsēta, kurā agrāk mita 
vairāk nekā četri miljoni iedzīvotāju, tika pamatīgi izpostīta. Taču arī 

Mosula guļ drupās. Satelītdatu analīze liecina, ka no Mosulas $4 dzīvo
jamiem rajoniem 15 ir gandrīz pilnīgi sagrauti, 23 ir daļēji nopostīti un 

tikai 16 rajonos bojājumi raksturoti kā “nelieli”. Ir iznīcināti aptuveni 
10 000 ēku, turklāt, ņemot vērā daudzstāvu māju bojājumus, šo skaitu 
var palielināt līdz 32 ooo.481 Līdzīgu likteni piedzīvoja arī Raka — Islāma 
valsts gan tika patriekta, taču pēc masveida bombardēšanas un nežēlīga
jām ielu cīņām aptuveni 80% ēku nav apdzīvojamas. Pilsētā ir sagrautas 
ne tikai dzīvojamās ēkas, bet arī visa infrastruktūra — ceļi, ūdens apgādes 
sistēma, elektrības pievadi u.tml.4*2

Protams, kā jau cilvēki visos laikos, vairums samierināsies ar notikušo 
un visupirms centīsies atjaunot savu dzīvi. Vjetnamieši pēc kara pārbūvē

ja zemē sakritušās iznīcinātāju degvielas tvertnes par kajakiem, Sarajevā 
artilērijas lādiņus tirgo kā puķupodus. Gan jau arī Mosulas iedzīvotāji 
atradīs kādu peļņas avotu. Taču rūgtums paliks, un pret to nevar cīnīties 
ar līdzekļiem, kas šo rūgtumu radīja. Tāpēc ir vajadzīgs komplekss risi
nājums, jo kultūru atšķirību izraisīto problēmu militarizēšanai var būt 
vienīgi nelāgas sekas. Diemžēl rodas iespaids, ka rietumvalstīs un it īpaši 
A SV  daudzus lēmumpieņēmējus ir pārņēmusi mitoloģiska apsēstība par 

katru cenu tūliņ un tagad ar bumbvedējiem sēt demokrātiju, liberālismu,
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brīvo tirgu u.c. idejas. Pārfrāzējot bēdīgi slaveno ģenerālpulkvedi Radko 
Mladiču: bombardēt tik ilgi, līdz viņi nāks pie prāta! Protams, sarunas 
ar Islāma valsti acīmredzot nav iespējamas, un ar viņiem nemaz nevajag 
runāt, jo šis grupējums ir sevi jau pietiekami izrādījis. Taču, ja vien Rie
tumu sabiedrība neizvēlēsies veikt masveida genocīdu pret visiem tiem 
civiliedzīvotājiem, kas pret Islārna valsti izturējās puslīdz atbalstoši, tad 
nāksies meklēt risinājumu.

Ja rietumvalstis neatradīs veidu, kā uzrunāt un pārliecināt Irākas, Sīri- 
jas, Lībijas u.c. valstu iedzīvotājus par to, ka miermīlīga līdzāspastāvēšana 
ir diezgan patīkama un rietumvalstis to patiešām vēlas, tad ne Mosulas, 
ne Rakas, ne Alepo atbrīvošanai nebūs labvēlīgu seku. Pat ja izdosies 
militāri iznīcināt Islāma valsti kā teritoriālu kalifātu, netiks atrisināts 
problēmas cēlonis, proti, netiks sadziedēta sabiedrība, kurā jau gadu 
desmitiem dažādi grupējumi cīnās savā starpā; sabiedrība, kas cietusi no 
vietējo un ārvalstu uzurpatoru visatļautības un ir piesātināta ar radikālā 
islāmisma salafītu ideoloģiju. Var gadīties, ka sekas būs tieši pretējas — 
gaidītās demokrātijas un sadraudzības vietā no jauna uzliesmos dažādu 
grupējumu sadursmes, kas veicinās radikalizāciju un tādējādi vairos po
tenciālo ekstrēmistu skaitu. Mēs, protams, varam izmisīgi turēties pie 
savām iedomām par to, ka ar artilērijas lādiņiem var ieviest demokrātiju, 
bet visām fantāzijām ir viens trūkums — tās nav reālas. Var jau domāt, 
ka cilvēki ir tikai labi vai ļauni, melni vai balti, taču vairums, visticamāk, 
ir pelēki. Ja pelēkos ignorēs un par prioritāti izvirzīs lāča ādas dalīšanu 
pirms kauja ir galā, ja neatradīs veidu, kā visupirms izlīdzsvarot vietējo 
iedzīvotāju intereses, nevis kaimiņvalstu ambīcijas, tad nekas jēdzīgs tā 
arī netiks sasniegts. Bez šaubām, Islāma valsts ir konkrēti cilvēki, kurus 
var apturēt. Taču vienlaikus Islāma valsts ir ari “noskaņojums”, kas radies 
ilgstošas postažas apstākļos. Islāma valsts ir “noskaņojuma metafora”, kas 
izsaka daudz vairāk: politiskās dzīves mūžīgo dzinēju — konfliktu.

Paredzējumi par nākotni, kad Islāma valsts beidzot būs sakauta, ir 
visdažādākie. Slepenība vienmēr ir bijusi A l Kāidas spēks un vājums
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vienlaikus. Tā ļauj tai izdzīvot, bet liedz uzrunāt plašas masas, jo organi
zācija nevar iziet ielās, lai pulcinātu piekritējus. Tādā ziņā Islāma valsts 
panākumi ir bijuši krietni bīstamāki. Tā militāro džihādu “izveda ielās” 
un padarīja par masu pasākumu, un A l Kāidas elitārais džihāds pārtapa 
popdžibādā. Taču līdz ar Kalifāta militāro sakāvi Islāma valsts var vai nu 
sabrukt un izgaist, vai arī pārveidoties.

Ja nu Islāma valstij tomēr izdotos noturēt kādas teritorijas, tās iz
nīkšanu varētu veicināt divas indes, kas spēj saēst jebko — birokra- 
tizācija un laiskums. Savdabīgi, ka A l Kāidas ideologi gandrīz nekad 
nav iedziļinājušies jautājumos par to, kā pārvaldīs iekāroto valsti, bet 
Islāma valsts bija spiesta to darīt.* Taču valdīšana vienmēr ir grūta un 
bieži valdniekus padara nepopulārus. Birokrātija spēj apdzēst jebkuru 
kaisli, bet laiskums un pārticība spēj noslāpēt jebkuru degsmi celties 
uz jaunām trakulībām.

Visticamāk, Islāma valsts kā valsts nepastāvēs, bet gandrīz visas iesais
tītās puses ir kaut ko ieguvušas. Asads vai vismaz kāds viņa līdzgaitnieks 
paliks pie varas Sīrijā. Kurdi gan Irākā, gan Sīrijā, iespējams, beidzot izcī
nīs ja ne pilnīgu neatkarību, tad nopietnu pašnoteikšanos. Siīti Irākā un 
Irānā būs paplašinājuši savu ietekmes zonu, bet Saūda Arābija varēs prie
cāties, ka Irāna nav dabūjusi visu kāroto. ASV, iespējams, būvēs karabāzes 
Sīrijas kurdu apgabalos. Taču ir viena grupa, kas nedabūs neko — Irākas 
un Sīrijas sunnīti, tie paši, kas, pašnoteikšanās alku vadīti, ļāvās niknu
mam un ļāva tapt Islāma valstij. Jau vienreiz viņi vīlās un saniknojās, un 
tam bija nelāgas sekas. Patlaban situācija nebūt nav uzlabojusies. Gluži 
otrādi, kara izpostītās dzīves būs laba augsne jauniem nemieriem.

*  O p o z ī c i j a  i r  ē r t a  p o z ī c i j a .  A l Kāidas b i e d r i  s a p ņ o j a  p a r  d i e n u ,  k a d  t i k s  n o d i b i 

n ā t s  K a l i f ā t s ,  b e t  r ē ķ i n ā j ā s ,  k a  t a s  n e n o t i k s  t u v ā  n ā k o t n ē .  L ī d z  a r  t o  j a u t ā j u m i  

p a r  šīs i e c e r ē t ā s  v a l s t s  p ā r v a l d e s  m o d e ļ i e m  t i k a  a t s t ā t i  n o v ā r t ā ,  a t r u n ā j o t i e s ,  k a  

D i e v s  g a n  j a u  v i s u  p a s k a i d r o s  u n  n o k ā r t o s .  T o m ē r  j a u t ā j u m s  i r  n o p i e t n s  u n  i n t e 

r e s a n t s : k ā d a  b ū t u  K a l i f ā t a  e k o n o m i k a s  p o l i t i k a ?  K ā d a  b ū t u  v e s e l ī b a s  a p r ū p e s  

s i s t ē m a ?  K ā d a  b ū t u  n o s t ā j a  ā r p o l i t i k a s  j a u t ā j u m o s  u t t . ?
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Islāma valsts var arī pārveidoties, un tas var radīt lielas briesmas. 
Viena no dažām A l Kāidas un Islāma valsts atšķirībām vienmēr ir bijusi 
stratēģiskā vērstība uz tālo vai tuvo ienaidnieku. Kamēr Islāma valstij ir 
sava zeme, tā koncentrējas uz notikumiem pašmājās. Taču, kad tā zemes 
zaudēs un tādējādi zaudēs arī iespēju karot ar tuvējām musulmaņu varām, 
tā varētu pārorientēties uz militāro stratēģiju, kas par galveno prioritāti 
izvirza tālo ienaidnieku — ASV, Izraēlu un Eiropu. Satraukumu vieš tas, 
ka Islāma valsts laika gaitā, visticamāk, ir izveidojusi ievērojamus finanšu 
un ieroču krājumus, taču vēl svarīgāk — sagatavojusi neskaitāmus kauji
niekus. Pēc organizācijas teritoriālā sabrukuma mājās Eiropā un citviet ir 
atgriezušies vairāki tūkstoši cilvēku, kas vēl nesen bija labprātīgi pievie
nojušies Islāma valstij.™' Zaudējusi valsts pārvaldes slogu, tā varēs ķerties 
pie vienīgās pieejamās metodes — terorisma. Līdz ar to var pamatoti 
domāt, ka Latvijā, Eiropā un pasaulē Islāma valsts kā teroristiska (nevis 
valstiska) organizācija kļūs tikai bīstamāka. Adaptējot Abu Musaaba as 
Sūri globālā džihāda kā sistēmas ideju, Islāma valsts var no valstiska vei
dojuma pārtapt terorisma sistēmā. Cīņa pret šādu veidojumu būtu ļoti 
sarežģīta. Atsacīšanās no centralizētas varas (ko var identificēt un tātad 
iznīcināt) un atteikšanās no vērienīgiem terorakdem (kuru sagatavošana 
prasa lielas pūles un tādējādi atstāj vairāk pēdu) par labu terorismam kā 
individuālai cīņai varētu būt ārkārtīgi postoša.

Zaudējusi zemes, Islāma valsts varētu arī kļūt novatoriska, proti, pār
tapt par “virtuālu Kalifātu”.484 Apjēdzot, ka tā vairs nevar atsaukties uz 
klasiskiem politikas teorijas jēdzieniem, lai pamatotu savu leģitimitāti, 
Islāma valsts būs spiesta kļūt radoša. Tā apgalvos, ka patiesībā valstu pie
saiste zemei ir vecmodīga un tā tas ir jo īpaši islāma sabiedrībā, ko tāpat 
visupirms saista ticības saites. Tā argumentēs, ka valstu suverenitāte glo- 
balizācijas apstākļos ir kļuvusi par tukšu jēdzienu. Tā uzstās, ka valsts var 
pastāvēt arī internētā un tās pilsoņi būs sociālo tīklu lietotāji.

Domājot par iespējamo sakāvi, Islāma valsts turpina ieguldīt lie
lus resursus propagandas veidošanā. Lai izdzīvotu, tā centīsies, kā vien
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iespējams izplatīt savu vēstures interpretāciju, kas turpmāk ietekmētu 
sabiedrības vērtībspriedumus. Tā izspēlēs cietēja lomu un atsauksies uz 
neskaitāmiem pāridarijumiem. Tā mēģinās izraisīt nostaļģiju pēc u to
piskā Kalifāta, ko aprakstīs kā brīnišķīgu laiku, kas beidzās tikai sātana 
(t.i., Rietumu) ļauno darbu dēļ. Tā rādīs attēlus ar sagrautām mājām un 
sakropļotiem cilvēkiem. Tā centīsies šķelt un šķelt, lai izskaustu katru 
samierināšanās asnu.

Islāma valsts ļoti labi — reti labi — apzinās mediju spēku. Terorisms, 
moceklība un nāve, protams, nav nekas jauns. Taču mūsdienu terorisms 
tiek pielāgots modernajam laikmetam, kurā samērs starp vārdiem un zo
benu nosveras par labu vārdiem. Tic laiki, kad vīri frontē stājās ģērbušies 
baltos mundieros ar zelta pogām, ir pagājuši. Mūslaikos kopš plašsaziņas 
līdzekļu apdullinoši straujā uznāciena it viss tiek padarīts par notikumu. 
Hiperkomunikācijas ekstāzē jebkuram notikumam ir jābūt visspilgtāka
jam — tā ir kvantitatīva gigantomānija un ideoloģiskās orģijas. Mediju 
psihozes stāvoklī ikviens notikums tiek hiperbolizēts — visdižākie svētki, 
visspožākais salūts, visaugstākais tornis, viskaislīgākā deja, visstraujākā at
tīstība un visasiņainākais terorisms. Terorisms vairs nav politiskais ierocis. 
Tas ir pārtapis par mediju notikumu.

Protams, ir jāiegulda resursi cīņā pret Islāma valsts kultivēto ideju 
izplatību un militāro džihādu kā sabiedrisku kustību. Taču jāsaprot, ka 
militarizācija ir tikai viena šā strāvojuma šķautne. Gan Islāma valsts, gan 

AlK āidas idejiskais vēstījums ir daudz plašāks, tāpēc arī dažiem tas šķiet 
vilinošs. Radikāļi, fundamentālisti, islāmisti u.c. atbalstu nesmeļas vienā, 
šaurā sabiedrības segmentā, ko varētu identificēt kā noslēgtu grupu, kuras 
ideoloģisko kodolu veido vardarbības alkas un devianta islāma izprat
ne. Tās atbalstītāji nav tikai nabagi un bezdarbnieki vai tikai reliģiozi 
cilvēki, vai tikai izglītoti politiskie shēmotāji. Protams, tā ierosas gūst 
saimniecisko un politisko faktoru plejādē, taču vienlaikus tā atsaucas 
uz daudz dziļāku un sarežģītāku tēmu. Islāma valsts gūst atsaucību to 
vidū, kuri sevi izjūt kā apmaldījušos starp cilvēciskajiem kārdinājumiem
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un mūžības autoritāti pasaulē, kur, Nīčes vārdiem, Dievs ir miris: “Kas 
deva mums lupatu, lai noslaucītu visu horizontu? Ko tādu darījām, ka 
atdalījām zemi no saules? [..] Vai gan vēl pastāv kāda augša un apakša? 
Varbūt mēs maldāmies kā caur nebeidzamu Neko ? Vai neuzpūš vēsma no 
tukšuma? Vai nav kļuvis aukstāk? Vai gan ik mirkli neiestājas nakts un 
vēl vairāk nakts? Vai nevajag gaišā dienas laikā iedegt lukturus? Vai mēs 
nedzirdam troksni, ko rada kaprači aprokot Dievu? Vai mūsu nāsis nejūt 
trūdošā Dieva smaku? -  ari Dievi trūd! Dievs ir miris! Dievs paliks miris! 
Un mēs esam viņu nogalinājuši.”485 Taču ne Zarkāvī, ne Bin Lādiņš, ne 
Zavāhirī, ne Bagdādī, nedz arī daudzi citi gan Rietumos, gan Austrumos 
Dieva nāvi nepieņem. Islāma valsts kā militāra organizācija radās poli
tisko konfliktu dzirnakmeņos, taču kā idejiska kustība tā degvielu gūst 
Dieva dzīvībā vai nāvē.

Dieva nāve, protams, ir kultūras notikuma metafora tam, ka ticība 
Dievam ir kļuvusi neticama un līdz ar to ir pienākušas arī metafizikas 
beigas.486 Nīče rakstīja par kristiešu Dievu, taču arī islāma Dievs nav dzī
votspējīgs mūsu laikos. Islāma valsts atbilde uz Dieva nāvi ir pašu nāve. 
Taču radikālā, fundamentālā islāma nihilisms nav nihilisms pret jebkādu 
dzīvi, jo tas ir šīs dzīves noraidījums citas dzīves vārdā. Tieši tāpēc tās 
idejiskais izaicinājums ir tik bīstams, jo dažiem nāvi padara par dzīves 
jēgu. Līdz ar to terorisma apkarotājiem būtu jāccnšas nevis cīnīties pret 
nāvi, izraisot arvien jaunu nāvi, bet gan atjaunot dzīvošanas vērtību, proti, 
padarīt dzīvi dzīvošanas vērtu.
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t a m a .  G r e i e m s  V ū d s  s a v ā  ā r k ā r t ī g i  p o p u l ā r a j ā  p u b l i k ā c i j ā  ž u r n ā l ā  The Atlantic 
r a k s t a :  “ R e a l i t ā t e  i r  t ā d a ,  k a  Islāma valsts i r  i s l ā m i s k a . Ļoti i s l ā m i s k a .  J ā ,  t ā  n o  

T u v o  A u s t r u m u  u n  E i r o p a s  a t s v e š i n ā t ā s  s a b i e d r ī b a s  i r  p i e s a i s t ī j u s i  p s i h o p ā t u s  

u n  p i e d z ī v o j u m u  m e k l ē t ā j u s .  T a č u  r e l i ģ i j a ,  k o  p i e l ū d z  t ā s  k v ē l ā k i e  s e k o t ā j i ,  i r  

a t v a s i n ā t a  n o  s a k a r ī g a s  u n  s k o l o t a s  i s l ā m a  i n t e r p r e t ā c i j a s .

Gandrīz ikviens nozīmīgais lēmums un likums, ko izsludina Islāma valsts, atbilst 
tam, ko tā presē un paziņojumos, uz stendiem, uz numura zīmēm, kancelejā 
un uz monētām dēvē par “pravietisko metodoloģiju” — punktuālu sekošanu 
pravietojumiem un Muhammada piemēram. Musulmaņi var noliegt Islāma val
sti; gandrīz visi to arī dara. Izliekoties, ka tā it nemaz nav reliģisks, milenārisks 
grupējums, kura teoloģija, lai to apkarotu, vispirms ir jāsaprot, [Islāma valsts] ir 
panākusi, ka ASV to ir novērtējusi par zemu un iesākusi muļķīgas tās apkaroša
nas shēmas. Mums nāksies iepazīties ar Islāma valsts intelektuālajiem ciltsraks
tiem, ja vien vēlamies to nevis stiprināt, bet gan palīdzēt tai pašai sadegt savā 
pārspīlētajā degsmē.” (Wood, Graeme. “What I S I S  Really Wants.” Ihe Atlantic. 
March 1015. https://vvww.theatlantic.com/magazine/archive/1015/03/what- 
isis-really-wants/384980/)

183 United Nations. “Secretary-General’s remarks to Security Council High-Level 
Summit on Foreign T e r r o r i s t  Fighters." United Nations. September 14 ,10 14 . 
https://www.un.0rg/sg/en/contcnt/sg/statemcnt/1014-09-14/secretary- 
gcncrals-remarks-security-council-high-level-summit

184 P a v i s a m  īs i  p a r  i n t e r p r e t ē š a n a s  l ī k l o č i e m  s k a t . ,  p i e m ē r a m :  C o o k ,  M i c h a e l .  Tlte 
Koran. A Very Short Introduction. O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1000 — 
p p .  1 8 - 4 1 .

185 Par Azhara universitātes norietu mūsdienās skat.: Hcllycr, H.A., and Nathan J. 
Brown. “Leading From Everywhere.” Foreign Affairs. June 15,1015. 
https://www.foreignafFairs.com/articles/1015-06-15/leading-everywhcrc

186 Pew Research Centers Forum on Religion &  Public Life. “Mapping the Glo
bal Muslim Population.” Pew Research Center. October 7,1009. http://www. 
pewforum.org/1009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/

187 Pew Forum on Religion &c Public Life. “The World’s Muslims: Unity and 
Diversity.” Pew Research Center. Pew Research Center. August 9 ,10 11. 
http://www.pewforum.org/zon/08/09/the-worlds-muslims-unity-and- 
divcrsity-cxecutive-summarv

188 Pew Research Center. “The Future of World Religions: Population Growth Pro
jections, 1010-1050.” Pew Research Center. Pew Research Center. April 1,10 15 . 
http://www.pewforum.org/1015/04/0z/religious-projections-1010-1050/
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289 The W h i t e  House. “ “Islam is Peace” Says President.” The White House. 
September 17, 2001. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/ 
releases/2001/09/20010917-n.html

290 Dabiq. “By the Sword.” July 31, 2016 — p. 80.
291 Kiing, Hans. Islam: Past, Present, and Future. Translated by John Bowden. Ox

ford: Oneworld, 2007 — p. 19.
292 K o r ā n a  o t r ā s  s ū r a s  255. a j ā t a m , t .s .  “ T r o ņ a  p a n t a m ”,  k u r ā  i z t e i k t s  k r ā š ņ s  v i s u v a 

r e n ā  D i e v a  a p r a k s t s ,  d a ž k ā r t  p a t  t i e k  p i e d ē v ē t s  m a ģ i s k s  s p ē k s . “ D i e v s ,  n a v  c i t a  

d i e v a ,  t i k a i  V i ņ š !  —  t a s  D z ī v a i s ,  t a s  U z t u r ē t ā j s .  N e p ā r ņ e m  v i ņ u  n e  s n a u d a , n e d z  

m i e g s . V i ņ a m  —  v i s s , k a s  d e b e s ī s  u n  k a s  v i r s  z e m e s .  K u r š  d r ī k s t ē s i e s  a i z l i k t  v ā r 

d u  p i e  V i ņ a ,  k ā  t i k v i e n  a r  V i ņ a  z i ņ u ?  V i ņ š  z i n a ,  k a s  b i j i s  p i r m s  t i e m  u n  k a s  b ū s  

p ē c ,  b e t  t i e  n e n i e k a  n e a p t v e r  n o  V i ņ a  z i n ā š a n a s , t i k  t o ,  k o  V i ņ š  g r i b  t i e m  ļ a u t .  

V i ņ a  s ē d e k l i s  i e t v e r  i d e b e s i s , i  z e m i ,  V i ņ š  n e p a g u r s t  g l a b ā t  i t ā s , i š o  —  V i ņ š  i r  

t a s  A u g s t a i s ,  t a s  D i ž e n a i s ! ”  ( K o r ā n s ,  2:23$)
293 “ S t a r p  š i e m , k a m  d o t i  R a k s t i ,  i r ,  k a s  n e t i c  n e  D i e v a m ,  n e  P a s t a r a j a i  d i e n a i ,  k a s  

n e a i z l i e d z ,  k o  a i z l i e d z i s  D i e v s  u n  V i ņ a  V ē s t n i e k s ,  k a s  n e p i e ņ e m  p a t i e s o  t i c ī 

b u ,  —  k a r o j i e t  p r e t  t i e m , t i e k a m s  b e z  i e r u n ā m  n o m a k s ā j u š i  m e s l u s  u n  t u r a s  

p a z e m ī g i . ”  ( K o r ā n s ,  9:29)
I s l ā m a  r a d i k ā ļ u  a k t i v i t ā t e s  i r  p a m a t i g i  n o s t i p r i n ā j u š a s  p r i e k š s t a t u ,  k a  i s l ā m s  i r  

v a r d a r b ī g s .  T u r k l ā t  t o  p a s t ā v ī g i  a p l i e c i n a  a r ī  s v ē t i e  r a k s t i .  T a č u ,  j a  v ē l a m i e s  b ū t  

g o d ī g i ,  j ā p a t u r  p r ā t ā ,  k a  k r i s t i e t ī b a s  u n  j ū d a i s m a  s v ē t i e  r a k s t i ,  i t  ī p a š i  V e c ā  d e r ī 

b a ,  d a ž k ā r t  i r  v ē l  a g r e s ī v ā k i .  P a r  a t t i e k s m i  p r e t  c i t t i c ī b n i e k i e m  P i e k t a j ā  M o z u s  

g r ā m a t ā  t e i k t s :  “ Š o  t a u t u  p i l s ē t ā s , k o  K u n g s ,  t a v s  D i e v s ,  d o d  t e v  m a n t o j u m ā ,  

l a i  n e p a l i e k  d z ī v s  n e v i e n s , k a m  d v a š a !  I z n ī d ē t  t e v  i r  j ā i z n ī d ē  h e t i e š i ,  a m o r i e š i ,  

k a n a ā n i e š i ,  p e r i z i e š i ,  h i v i e š i  u n  j e b ū s i e š i , k ā  K u n g s ,  t a v s  D i e v s ,  t e v  p a v ē l ē j i s .  T a s  

t ā d ē ļ ,  l a i  t i c  j u m s  n e m ā c ī t u  d a r ī t  v i s a s  s a v a s  p r e t e k l ī b a s ,  k o  t i e  d a r ī j u š i  s a v i e m  

d i e v i e m , k a  j ū s  n e g r ē k o t u  p r e t  K u n g u ,  s a v u  D i e v u ! ”  (5M0Z 20:16-18)
294 Par šādas kompozīcijas iemesliem nav vienprātības. Varētu domāt, ka tas darīts 

ar gudru apdomu, proti, lai neviena sūra nebūtu svarīgāka par citu. Korāna 
sakompilēšanas gaitu mēdz iedalīt trijos posmos: 1) ar Muhammada gādību 
ajāti tika sakārtoti viņa dzīves laikā; 2) pirmā kalifa Abū Bakra laikā izkaisītās 
vārsmas tika savāktas vienkopus; 3) Usmāna laikā tās tika sakārtotas formā, ko 
izmanto līdz pat mūsdienām. Savukārt dogmatiski musulmaņi, savā argumen
tācijā lietojot frāzi “kā tas labi zināms”, dažkārt apgalvo, ka Korāna sakārtojums 
ir dievišķs, nemaldīgs un nemaināms. Par Korāna sakārtojumu paskaidrojumus 
var lasīt arī pašā Korānā: “Noliedzēji saka: kāpēc tas Korāns nav šim sūtīts viss 
uzreiz? — Tas tādēļ, lai stiprinām ar To tavu sirdi, un Mēs skandinām To, kā 
Tas skandējams.” (Korāns, 25:32) Arī: “Neskubini savu mēli, sasteigdams To!

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/
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Paries, Mūsu ziņā i salikr, i izlikr To — kad Mēs lasām To, lasi tu līdzi To! Mūsu 
ziņā vēl — skaidrot To.” (Korāns, 75:16-19)

195 P a r  p r a v i e š a  M u h a m m a d a  d z ī v i  u n  d a r b i e m  s k a t . ,  p i e m ē r a m :  H a z l e t o n ,  L e s 

l e y . The First Muslim: the Story o f Muhammad. L o n d o n :  A t l a n t i c  B o o k s ,  1013; 
C o o k ,  M i c h a e l .  Muhammad. O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1996. P a r  k l a 

s i s k ā m  M u h a m m a d a  b i o g r ā f i j ā m  ( t r a d i c i o n ā l i  t o  d ē v ē  p a r  Sīru) i e r a s t i  u z s k a t a  

d i v a s .  “A l l ā h a  v ē s t n e š a  d z ī v e s ”,  k a s  s a r a k s t ī t a  8. g a d s i m t a  p i r m a j ā  p u s ē , a u t o r s  i r  

a r ā b u  v ē s t u r n i e k s  I b n  I s h ā k s . S a v u k ā r t  “ P r a v i e š u  u n  v a l d n i e k u  v ē s t u r e ”,  k u r a s  

a u t o r s  i r  9.-10. g a d s i m t a  p e r s i e š u  z i n ā t n i e k s  u n  v ē s t u r n i e k s  a t  T a b a r i ,  a p t v e r  n e  

t i k a i  p r a v i e š a  b i o g r ā f i j u ,  b e t  a r ī  v i s u  T u v o  A u s t r u m u  v ē s t u r i  n o  r a d ī š a n a s  b r ī ž a  

l ī d z  915. g a d a m  m ū s u  ē r ā .  Š ā  ā r k ā r t ī g i  a p j o m ī g ā  d a r b a  t u l k o j u m a  i z d o š a n a i  

a n g ļ u  v a l o d ā  b i j a  n e p i e c i e š a m i  39 s ē j u m i !

196 Ulža Bērziņa Korāna latviskojuma komentāros filologs Jānis Ešots raksta: 
“Korāna nodaļas (sūras) pēc to saņemšanas vietas mēdz dalīt Mekas un Me
dinas sūrās (kas nozīmē, ka lielākā daļa attiecīgas sūras ajātu — ne obligāti 
visi — saņemti vienā vai otrā vietā). Vairāki autoritatīvi islātnologi — piemēram, 
Gustavs Veils un Teodors Ncldckc — sīkāk iedala Mekas sūras trīs atsevišķos 
periodos: 1) līdz 615. gadam saņemtās sūras, z) 615.-610. gadā saņemtās sūras un 
3) 6 10 .-612. gadā (līdz Muhammada izceļošanai uz Medīnu 622. gada septem
brī) saņemtās sūras — norādot uz noteiktām katra perioda sūrām raksturīgām 
satura un stila īpatnībām.
M e k a s  s ū r a s  l i e l ā k o t i e s  i r  v a i  n u  p r a v i e t o j u m i ,  v a i  p a m ā c o š i  v ē s t ī j u m i  p a r  i e 

p r i e k š ē j i e m  p r a v i e š i e m , n o  Ā d a m a  l ī d z  J ē z u m  ( a r ā b u  īsa). P r i n c i p ā  v i s a m  K o 

r ā n a  t e k s t a m  i r  r a k s t u r ī g i  r i t m i s k i  p e r i o d i ,  b i e ž i  —  a r  a t s k a ņ ā m  ( t ā d ē j ā d i  ta s  

i r  k a u t  k a s  v i d ē j s  s t a r p  d z e j u  u n  p r o z u ) ,  t a č u  a g r ī n a j ā s  M e k a s  s ū r ā s , k u r  š ie  

p e r i o d i  i r  ī s ā k i ,  t a s  p a m a n ā m s  s e v i š ķ i  l a b i .  P i r m s i s l ā m a  p e r i o d ā  l ī d z ī g ā  r i t m i -  

z ē t ā  p r o z ā  s a v u s  p a r e ģ o j u m u s  m ē d z a  i z t e i k t  k ā h i n i  ( s e n i e  a r ā b u  p r i e s t e r i  p a r e 

ģ o t ā j i ) .  S a v u k ā r t  M c d ī n a s  s ū r a s , k a s  p i r m ā m  k ā r t ā m  u z l ū k o j a m a s  k ā  j a u n a j a i  

m u s u l m a ņ u  ( b u r t i s k i  “ D i e v a m  ( A l l ā h a m )  p a k ļ ā v u š o s ” ) ,  M u h a m m a d a  s e k o t ā j u ,  

k o p i e n a i  d o m ā t s  p r i e k š r a k s t u  k o p u m s ,  i z t e i k s m e  i r  p r o z a i s k ā k a  u n  r i t m i s k i e  

p e r i o d i  —  g r ū t ā k  p a m a n ā m i . ”  ( E š o t s ,  J ā n i s .  “ K o m e n t ā r i  K o r ā n a  t u l k o j u m a m  

l a t v i e š u  v a l o d ā . ”  Korāns, 505.-591. R ī g a :  N e p u t n s ,  10 11 — 505. I p p . )

297 P a r  M c d ī n a s  k o n s t i t ū c i j u  s k a t . ,  p i e m ē r a m :  L c c k c r ,  M i c h a e l .  Ihe Constitution o f 
Medina: Muhammad’s First Legal Document. P r i n c e t o n :  T h e  D a r w i n  P r e s s , 2004.

298 Ļoti īsi par Medinas konstitūciju skat.: Taivans, Leons. Tuvo Austrumu civili
zācija: arābi, islāms, halīfdts. Rīga: RaKa, 10 14  — 59.-61. Ipp.

2 9 9  B e n e d i c t  X V I .  “ A p o s t o l i c  J o u r n e y  t o  M ū n c h e n ,  A l l o t t i n g  a n d  R e g e n s b u r g :  

M e e t i n g  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s c i e n c e  i n  t h e  A u l a  M a g n a  o f  t h e  U n i v e r -
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sity of Regensburg (September 12, 2006)” The Holy See. September 12, 2006. 
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/september/ 
documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html

300 “Ticībā nevar būt spaidu! Taisnība ir no malda skaidro nošķīrusies! Un, kurš 
Trakuļiem netic, bet tic Dievam, ir satvēris visdrošāko turekli, kas neatspruks! 
Un Dievs dzird un zina.” (Korāns, 2:256)

301 “ Un, kad Pasargātie mēneši garām, kaujiet piepulcētājus, kur vien tos rodat, 
gūstiet un lenciet tos, un uzglūniet tiem no jebkura slēpņa. Bet, ja tie vēršas 
nožēlā un lūgšanu stāv, un dod šķīstīšanās dāvanas, tad laidiet, lai staigā. Paties, 
Dievs apklāj grēkus, Viņš — žēlsirdīgs.” (Korāns, 9:5)

302 T r ī s d e s m i t  a s t o ņ i e m  i s l ā m a  g a r ī d z n i e k i e m  b i j a  v a i r ā k i  i e b i l d u m i ,  t a č u  l i e l ā k o  

s a t r a u k u m u  i z r a i s ī j a  p ā v e s t a  a t s a u k š a n ā s  u z  k ā d r e i z ē j ā  B i z a n t i j a s  i m p e r a t o r a  

i z t e i k u m u ,  k u r ā  M u h a m m a d s  n o p e l t s  p a r  t o ,  k a  p a s a u l e i  d ā v ā j i s  “ v i e n ī g i  n a i d u  

u n  n e c i l v ē c ī b u ”. L ī d z  a r  t o  p a r  d i s k u s i j u  c e n t r ā l o  t e m a t u  k ļ u v a  d i v ē j ā d ā  a t t i e k 

s m e  p r e t  t i c ī b a s  i z p l a t ī š a n u ,  p r o t i ,  v a i  m i n ē t i e  i z t e i k u m i  K o r ā n ā  v i e n s  o t r u  

p a p i l d i n a ,  p a s k a i d r o ,  a t c e ļ  v a i  n e s k a r ?  I s l ā m a  g a r ī d z n i e k u  i e b i l d u m u  a p ē n o  

t a s ,  k a  d e v ī t ā s  s ū r a s  p ā r ā k u m u  a t z ī s t ,  p i e m ē r a m ,  ļ o t i  a u g s t u  v ē r t ē t ā  i s l ā m a  

v i d u s l a i k u  a u t o r i t ā t e  I b n  K a s ī r s ,  k u r a  d a r b u s  l a s a , s t u d ē  u n  a t k ā r t o  i k v i e n ā  

m a d r a s ā , t o s t a r p  a r i  p a š i  p r o t e s t a  v ē s t u l e s  a u t o r i .  C i t s  i e b i l d u m s  b i j a  v ē r s t s  

p r e t  t .s .  o r i e n t ā l i s t u  s k o l u .  G a r ī d z n i e k i  r a k s t ī j a ,  k a ,  p r o t a m s ,  p ā v e s t a  p i e s a u k t i e  

a r ā b i s t i k a s  s p e c i ā l i s t i  i r  v i e d i  v ī r i ,  t a č u  s t a r p k u l t ū r u  d i a l o g ā  b ū t u  j ā i c k l a u s ā s  

v i s u p i r m s  p r e t ē j o ,  n e v i s  s a v ē j o  v i e d o k l ī .  P a r  p ā v e s t a  s k a n d ā l u  s k a r . :  K e p e l ,  G i l -  

l c s . Beyond Terror and Martyrdom — p p .  231-242.
303 Par reliģiju modernizāciju raksta Valdis Tēraudkalns: “Paralēli sekularizācijai 

norit reliģiju modernizācija, kas [..] tiek saprasta kā veids, kādā reliģiskās 
grupas pielāgojas mainīgajiem apstākļiem sabiedribā, lai piesaistītu jaunus 
piekritējus un paturētu esošos. Pašu reliģisko grupu iekšienē norit nemitīgas 
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n i k ā b s  (s-J^ -  niqāb) — sejas apsegs, kas atstāj šauru spraugu acīm. 
Nēsā kopā ar hidžābu.

O s m a ņ i ,  O s m a ņ u  d i n a s t i j a  ( a j S L & J I  Я К Ы 1  —  a s - s a l ā l a t u - l - u t m ā n i j j a ) .

p a r a n d ž a  ( n o  — faranžija — “franču, ārzemju [tērps]” burkā 
paveids n o  bieza, smaga auduma ar zirgu astru sietiņu, kas aizsedz 
seju.

p r a v i e š a  M u h a m m a d a  p ā r d a b i s k i e  c e ļ o j u m i  ( c '  j  «.1 —  al-’isra
wa-l-mi‘rāj) (uz Jeruzalemi; septiņām debess sfērām).

r a m a d ā n a  g a v ē n i s  i — saumu šahra ramadān) —
gavēnis ramadāna mēnesī.

S a f a v ī d i ,  S a f a v ī d u  d i n a s t i j a  (  —  a s - s a f a w i j ū n
v a i  J l  —  ’ā l  s a f a w i j ā n ) .

s u l t a n ā t s  ( 4-ikL. — saltana) — sultāna pārvaldīta monarhistiska valsts; 
sultāna valdīšana.

s u l t ā n s  (jUalL — sultān) — viens no musulmaņu monarhu tituliem.
s u n n a  — unna) — islāma tekstu krājums, kurā ietilpst stāstījumi 

par pravieša Muhammada dzīvi, izteicieniem un rīcību dažādās 
situācijās.

s ū f i j u  o r g a n i z ā c i j a s ,  b r ā l ī b a s  ( » j j š  —  f u t u w w a ) .

s ū f i s m s  —  a t - t a s a w w u f ) .

s ū r a  (»j j -  — sūra) — Korāna nodaļa.
š a h ā d a  (šahāda) — (u^-VilI — šahādatān, ticības apliecinājums 

divās daļās), musulmaņu ticības apliecinājums (lā ilāha illa-llāh 
wa-muhammadun rasūlu-llāh, tulk.: “(i) Nav cita dieva, izņemot 
Vienīgo Dievu, un (i) Muhammads ir viņa pravietis”).

S a i t ā n s ,  arī šaitāns, dsk. šaitāni ( d A ^  — šaitān) — islāmā; Sātans; arī: 
ļaunais gars.

š a r i a t s  (*-*-}jA  — šarīa) — islāma tiesisko, sadzīves un reliģisko normu 
kopums.

šāhs (»l^ — šāh) — monarha tituls Irānā, Afganistānā un Indijā; 
persona, kam ir šāds tituls.
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šeihs ( — šeih) — Vecais, vecākais, vecs vīrs’, i. Arābu klejotāju cilts 
vai cilšu savienības galva. z. Musulmaņu mācītājs. 3. Ciema vecākais 
(dažām Tuvo Austrumu tautām).

širks — širk) — viendievības zaimošana.
sūra — šūrā) — vēst.: cilts vecajo padome pirmsislāma Arābijā;

kalifa vēlētāju padome; augstākā padomdevēju sapulce kalifātā.
t a a v ī l s  (<_ķ — ta’vvīl) — Korāna alegoriskā jeb ezotēriskā ekseģēze.
tafsīrs ( — tafsīr) — Korāna ekseģēze.
T a i s n ī g o  k a l i f u  p e r i o d s  (632-661) (ū j -1^' j N — al-hulafā’u-r- 

rāshidūn).
takfīrs ( — takfir) — musulmaņa ekskomunikācija (pasludināšana 

par ķeceri).
t a u h ī d s  ( - ^ у  — tauhīd) — viendievība islāmā; arī: viendievības 

pasludināšana.
ticīgais ( 1 »  — mu’min)
Ticīgo p a v ē l n i e k s  ( ū A * > d l  —  amīru-l-mu’minīn) —  valdnieka 

tituls islāma valstī.
ulemi (eClc. — ‘ulamā’) -  islāma juristi, zinātnieki, skolotas garīgās 

autoritātes
U m a i j a d i ,  U m a i j a d u  d i n a s t i j a  —  al-’umawijfin vai C J  _*!>, banū

Timaija).
u m m a  (^»i — ’umma) — pasaules musulmaņu etniskā, politiskā un 

reliģiskā kopība.
z ā k ā t s  jeb “šķīstīšanas nodoklis” (»^ j l ' — az-zakāt) — viens no 

pieciem islāma stūrakmeņiem.
Z a m z a m a  (f j *  j  — zamzam) — aka blakus Kaabai, kuras ūdeni 

musulmaņi uzskata par svētītu.
zimmijs ( < ^  — zimmijj) — “Grāmatas reliģijai” piederīgo (jūdu, 

kristiešu, zoroastriešu) apzīmējums un viņu sociālais statuss islāma 

valstī.
zuhūrs (jjfrkl* — az-zuhūr) — apslēptā imāma parādīšanās.
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Gartcnštcins-Ross, Davids (Daveed 

Gartenstein-Ross) 319 
Goldsteins, Baruhs (Baruch Goldstein-, 

B’DUnVlA ТП З) 107 
Gorbačovs, Mihails (Михаил 

Горбачёв) 86
Gorka, Sebastians (Sebastian Gorka) 

201, 423
Grejs, Džons John  Gray) 233 
Grīnbergs, Mārtiņš 220-221 
Gircs, Klifords (Clifford Geertz) 138,

411
Hadīdža bint Huvailida (Khadija bint 

Khuwaylid-, hadlža bint huwailid;
1 " \ \ \  4  2 ^ 1

Hadiri, Ali (A li Khedery; ‘ali hadiri;
i f J * * * ^ )  413

HadžT Bakrs (H aji Bakr; hažžī bakr; 
j^Jur^-) 174-176 ,178,180 ,182, 297, 
315. 3i8

Halāila, Ahmads Fādils an Nazāls al 
(Ahmad Fadil N azzal al-Khalayila-, 
‘ahmad fadil an-nazāl al-halāila; 
aĻ5UJI JI ji!' Jj-iai 4»s.i) 105; skat. 
ZarkāvI, Abū Musaabs az
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h a m ā s  (Hamas; hamas [harakat 
muqāwama al-’islāmija]; o^^- 

_v ]̂) 100,582.
Hantingtons, Semj uels (Samuel 

Huntington) 62, 162.
Hasans, Hasans (Hassan Hasson; hasan 

hasan; i>*»- 150, 222
Hatami, Muhameds (Mohammad 

Khatami; 98
Hābermāss, Jirgens (Jurgen Habermas) 

65.344
Hāšcml, Tāriks al (Tariq al-Hashemi-, 

tariq al-hāshemī; i3 fi° )  157
Hedžhammērs, Tomass (Thomas 

Hegghammer) 90
Heikels, Bernards (BernardHayket) 196 
Hemēns-Antila, Jāko (Jaakko Hdmeen- 

Anttila) 2$, 47, 401 
Heršs, Seimūrs (Seymour Hersh)

165—166
Hizbullah (Hezbollah-, hizbullah;

ЛИ s j j^ ) 80,100, 112, 187, 273, 282, 
381,585

Hlīfāvī, Samirs Abdulmuhammads al 
(Sam ir Abd Muhammad al-Khlijawi-, 
samir ‘abdu-l-muhammad al-hllfawl; 
ц; jUj'%4 Sx  5x5; skat.
Hadžī Bakrs 

Hobsbaums, Eriks (Eric 
Hobsbau/m) 400

Hobss, Tomass (Thomas Hobbes) 39,131 
HomeinI, Ruholla (Ruhollah 

Khomeini-, 4S) 49, 76-79
Huseins, Fuads (FouadHussein-, fu’ād 

ķussein; 552.
Huseins, Sadāms (Saddam Hussein-, 

$addām hussein; 77, 79.

9 7 -9 8 ,110 ,113 ,1 15—116 ,1 19 ,11 1- 113 , 
115 ,117 -13 1,14 1-14 1,15 5 -15 6 ,158 , 
164 ,17 1,173-174 , 379, 389, З91, 409 

Huseins ibn All (Husayn ibn Ali-, 
al-hussein ibn ‘all;
137 ,18 1

Ibn Ishāks (Ibn Ishaq-, ibn ’ishaq;
jLa-uļ <jjl) 429

Ibn Kaslrs (Ibn K alhir, ibn katir;
o t]) 430

Ibn Taimija (Ibn Taymiyya-, ibn 
taimija; i>') 140 ,164  

Iekarošanas armija (Jaish al-Fatah-, 
žeišu 1-fath; с 2*!' 185

Irākas dēli (Sons o f Iraq-, ’abnā’ al-‘irāq;
j l j J I  « L u l)  153—1 5 4 ,1 5 8 ,  4 1 1 - 4 1 3  

Iraki, Abu Aimans al (Abu Ayman a l 
Iraqi-, ’abū ’aiman al-‘irāql;
^ 1 t>ui fi)  297 

Iraki, Abū Usāma al (Abu Osama Al- 
Iraqi; ’abū ’usāma ai-‘irāql; 
i^l J>dl -ULji jji) X48 

Jahjā, Muhammads al (Mohammed 
Alyahya-, muhammad al-jahjā; 

267-168
Jazlds bin Muāvija (YazidT, jazid bin 

mu‘āwija; o* A ji)  137, 282
Kadāfi, Muamars (Muammar Gaddafi-, 

mu'ammar al-qazzāfī; J***) 
131,163-164 

Kalniņš, Imants 24 
Kami, Albērs (Albert Camus) 14,399 
Kants, Imanuels (Immanuel Kant) 39, 

344, 42.5
Karvaljo, Klaudija (Claudia Carvalho) 

376
Kenedijs, Hjū (Hugh Kennedy) 39-40, 

42,198
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Kentlijs, Džons (John Cantlie) 293 
Kepels, Žils (Gilles Kepel) 16, 44, 49, 

56, 59,71, 78, 95, 98 ,114-115 ,162, 
260, 340, 413

Kcrijs, Džons (John Kerry) 163 
Kērtiss, Ādams (Adam Curtis) 407 
Kimuns, Pans (Ban Ki-Muon) 139 
Kisindžers, Henrijs (Henry Kissinger) 

ПЗ. 383
Klauzevics, Kārlis fbn (Carlvon  

Clausewitz) 100
Klintone, Hilarija (Hillary Clinton) 

3zz, 387
Klārks, Veslijs (Wesley Clark) 407 
Kokbērns, Patriks (Patrick Cockburn)

158,193-194
Korī, Saimons (Simon Cottee) 237 
Kreidijs, Mārvans M. (Marwan M. 

Kraidy) 372
Kresvels, Robins (Robyn Creswelt) 196 
Kruks, Alistērs (Alastair Crooke) 82 
Krūmiņa-Koņkova, Solveiga 25 
Kudors, Andis 24 
Kulibalī, Amcdī (Amedy 

Coulibaly) 213
Kurdu Strādnieku partija (Partiya 

Karkeren Kurdislane, PKK) 206 
Kurdi, Abū Hattābs al (Abu Khattab 

al-Kurdi; ’abū hattāb al-kurdi; 
(_£Jj £1I s-AJoā. >>i) 298 

Kutbs, Saijids (Sayyid Qutb-, saijjid 
qutb; 4 9 ,  58-66 ,1 1 4 ,  265,
174. 402

Kādūli, Abdurrahmans al 
(Abdurrahman al-Qaduli-, ‘abdu-r- 
rahmān al-qādūlī;
418; skat. Anbari, Abū Ali al 

Kings, Hanss (Hans Kung) 247

Lakērs, Valters (W alterLaqueur) 400 
Lapsa, Lato 14
Lcvantcs atbrīvošanas apvienība 

(Tahrir al-Sham-, hay’at tahriri 
š-šām; 185

Levantes iekarošanas fronte (Jabhat 
Fateh al-Sham ; žabhat fathi š-šām;

<4+*.) 185
Liotārs, Žans Fransuā (Jean-Franfois 

Lyotard) 230-231 
Listers, Čārlzs (CharlesLister) 298 
Lokateli, Klaudio (Claudio Locatelli) 

421
Lorcnss, Tomass Edvards (Thomas 

Edward Lawrence) 36 
Lla, Brinjars (Brynjar Lid) 309, 

339-340
Llbl, Atljatullāhs al (Atiyyatullah al- 

L ib i; ‘atijjatu-llāhi al-llbl;
Л1 CLc.) 144; skat. 

Abdurrahmans, Atija 
Lūisa, Džesika (Jessica Lewis) 191 
Mahdl, Muhammads bin Hasans al 

(Muhammad ibn Hasan al-Mahdi-, 
muhammad bin al-hasan al-mahdi;

^  272
MakdisI, Abū Muhammads al (Abu 

Muhammad al-M aqdisi; ’abū 
muhammad al-maqdlsl;
^ ^ л 11 j j I) 10 7-110 ,143 ,18 1, 332 

Makfārlends, Sons (Sean 
MacFarland) 152 

Makjavclli, Nikolo (Niccold 
Machiavelli) 256

Makkants, Viljams (W illiam McCants) 
17 1,175-176 ,18 1, 279, 283, 417, 439 

MasrI, Abū Abdullāhs al (Abu 
Abdullah al-Masri; ’abū ‘abdullāh
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al-masri; if  dili ijc. j j I) 503, 308, 
310-311, 441

Masrī, Abū Aijūbs al (Abu Ayyub 
al-Masri; ’abū 'ayyub al-masri; 
i f_у-*АЛ s j_«' _«') 147-148 ,150-151,

159,169,175-176
Maudūdi, Abūlaalā (AbulA'la 

Maududi-, abū-l-’a‘Iā al-mawdūdi; 
l?j j J c-Vl *>') 49, 60-61, 89,165, 
174, 40a, 404

Mehmeds VI Vahideddins (Mehmed 
VI Vahideddin;

Meira, Golda (Golda Meir; 
т х а  mbn) 69

Mekams, Kvinns (Quinn Mecham) 199 
Mcndelsons, Baraks (Barak 

Mendelsohn) 410  
Micers, Steins (Stijn Mitzer) 311 
Millers, Gerds (GerdMuller) 388 
Misāne, Agita 15
Mladičs, Radko (Ратко МлаЬиК) 394 
Mohammads Rezā PchlevI 

(Mohammad Reza Pahlavi; 
iS & i j  i**u>) 75-78, 83 

Mosadeks, Mohammads (Mohammad 
Mosaddegh-, З 1^ -  75-76

Mubāraks, Hosni (Hosni Mubarak-, 
husni mubārak; ^ 71, 
163-164

Mudžāhidu sūras padome (Mujahidin 
Shura Council-, mažlis sūrā 
al-mužāhidīna fi l-‘irāq;
j l  jjaAb>_dl (_j j j S 145

Muhameds Alī pašā (Muhammad Ali 
Pasha-, muhammcd alī pāshā;
LiU Jsc. 161

Muhammads bin Abdulvahhābs 
(Muhammad ibn 'Abd al-lVahhab-, 
muhammad bin ‘abde-l-wahhāb; 
t— aj c  j j  51—51, 81 ,

16 8 -170 ,173 , 431 
Muhādžirs, Abū Hamza al (Abu 

Hamza al-Muhajir-, ’abū hamza 
al-muhižir; ij** . _̂ i) 147; skat.
Masrī, Abū Aijūbs al 

Muhādžirs, Abū Hasans al (Abu 
Hassan al-Muhajir-, ’abū hasan al- 
muhāžir; 0^*- * ') 315

Muhādžirs, Abū Usmāns al izo; skat.
Grīnbergs, Mārtiņš 

mulla Omars, Mohammads 
(Mohammed Omar-,
y A £ * А  J с ) С)

Mursī, Mohammeds (Mohamed Morsi-, 
muhammad mursī; ±*^*) 50 

Mustafā, Faisals (Faisal Mostafa-, faisal 
mustafā; 3 ~ ^ )  1 1 1 - 1 1 4

Māhers, Širāzs (Shiraz Maher) 165 
Mālikī, Nūrī al (Nouri al-Maliki\ 

nūrī al-mālikī; 14 jy )  141,151, 
154-158 ,191-193. 412.-41З 

Mūsallī, Ahmads (Ahmad Moussalli-, 
’ahmad mūsallī; 4 5 ,  4 7

Mūsavi, Leons (Leon Moosavi) 115 , 415 
Mūzils, Roberts (Robert Musil) 34 
Nagata, Maikls (Michael K. Nagata)

18, 4 4 1
Nagībs, Mohammeds (Mohammed 

Naguib-, mohammad nažīb, ēģiptiešu 
dialektā mohammed nagīb;
<■■■»> 3 \а-Ъ.а) ^

Nakšbandiju armija (Naqshbandi 
Army, žeiš rižāl at-tariqa al-
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naqšbandījja;
«U.V.ut.fl'iļl A ij^JaJl ļjhiĻ) 193

Nassārs, Mustafā Sitmarjams (Mustafa 
Setmariam Nasar; 
mustafā sittmarjam nassār;
J ~ “  fly , Cim (jāJa.*^) 358; skat. Sūri, 
Abū Musaabs as

NādžI, Abū Bakrs (Abu Bakr Naji;
’abū bakr nāžī; >>i ) 335-338,
439

Nāsers, Gamāls Abdels skat.
Abdunnāsirs, Gamāls 

Neldeke, Teodors (Theodor Noldeke) 
419

Niksons, Ričards (RichardNixon) 70 
Nisens, Tomass Elkērs (ThomasElkjer 

Nissen) 371
Nice, Fridrihs (Friedrich Nietzsche) 131, 

184, 398, 431, 446 
Noiers, Hillcls (FlillelNeuer) 177 
Noimans, Piters (Peter Neumann) 167 
Nuaimī, Fāriss Rijāds an (Fares R eifal 

Nairna; fāris rijād an-nuaimī;
o-°ku o*J*) 2,97; skat. Abū

Seima
Obama, Baraks (Barack Obama) 157,

165,105-106 ,134 , 304, 416, 416, 444 
Odierno, Reimonds (Raymond 

Odierno) 159
Olbraita, Medleina (Madeleine 

Albright) 116
Oilmans, Josts (Joost Oliemans) 311 
Ostins, Loids (Lloyd Austin) 384 
Pabriks, Artis 14
Padoks, Stivens (Stephen Paddock) 113 
Pakalpojumu birojs (Maktab al- 

Khidamat; maktab al-hadamāt;
V " h <0 ll Cj 2.

Pandeja, Svari (Swati Pandey) 106 
Paucls, Kolins (Colin Powell) 14,115, 

1 19 - 1 10 ,1 13 - 1 14 ,13 1 ,13 3 —134,136, 
«55

Petreuss, Dcivids (David Petraeus) 151, 
176, 4 11

Petrova, Olga 24 
Petrovs, Imrāns Oļegs 245 
Pitruha, Maiks (MikePietrucha) 27 
Pīrsone, Elizabete (Elizabeth Pearson) 

136
Podesta, Džons (John Podesta) 387,

444
Poliaks, Kens (Ken Pollack) 413 
Priede, Andris 25 
Priede, Jānis 25
Princips, Gavrilo (Еаврило Принцип) 

33,164 ,343
Putins, Vladimirs (Владимир Путин) 

407. 415
Rafiks, Harass (Haras Rafiq) 371 
Raisa, Kondoliza (Condoleezza Rice) 

134.193
Ramsfeids, Donalds (Donald 

Rumsfeld) 114 ,117 ,122  
Refsdāls, Pols Salahadins (Paul 

Salahadin Refsdal) 348 
Reibērns, Džoels (Joel Rayburn) 129 
Rezā šahs PehlevI (Reza Shah; 

oLi Ljajj 75
Ridā, Muhammads Rašīds 

(Muhammad Rashid Rida; 
muhammad rašīd ridā;

263-264
Robinsons, Marks (Mark Robinson) 379 
Roiters, Kristofs (Christoph Reuter) 317 
Rokfellers IV, Džons D. (John D. 

Rockefeller IV) 122, 408
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Rotšīlds, Valters {WalterRothschild) 54 
Roubaks, Viljams (William Roebuck) 

165
Ruā, Olivjč {Olivier Roy) 42.6 
Rušdi, Salmans {Salman Rushdie) 248 
Rūzvelts, Frcnklins (Franklin 

Roosevelt) 2.3, 53
Saddāms, Abbāss {Abbas Saddam;

'abbās saddām; ^ '4C-) 193 
Sadācs, Anvars as {Anwar Sadat-, ’anwar 

as-sādāt; 69-72
Sarfo, Harijs {Harry Sarfo) 317 
Salds, Abdullāhs {Abdullah Saeed; 

'abdullāh as-sa'īd;
'1*,.1 aSMajc. / .'ll* ...II ajol ale-) 244, 264 

Smits, Entonijs {Anthony Smith) 139 
Snaiders, Timotijs (Timothy Snyder)

>35
Solomona, Ērika {Erika Solomon) 311 
Spekharda, Anne {Anne Speckhard) 

317-318
Staļins, Josifs {Иосиф Спиыин) 55,188, 

292
Stašulāne, Anita 12, 25 
Sterna, Džcsika {Jessica Stern) 234 
Suvaidāvī, Abū Mohannads as {Abu 

Mohannad al-Sweidawi\ 
lS Jjl) 198; skat. Abū
Abdussālems

Suleimānī, Kasims {Qasem Soleimani; 
qasim suleimānī; 156,

413
Sultāns bin Abdulazlzs Ā1 Saūds 

{Sultan bin AbdulazizAl Saud; 
sultan bin ‘abdelazīz ’āl salūd;

J 1 j j  jxllajc. (jj (jU-i'.ii) 96-97
Sunnltu ticīgo kopienas armija 

{Jaysh Ahl al -Sunna wa-l-Jamaah;

žeiš 'ahli s-sunna wal-žamā‘a;
4 r-l j  A  \.A\ (Jfcj _̂рпл.) jy2 .

Sūri, Džeremijs (Jererni Suri) 173
Sūri, Abū Lukmāns as 317; skat. Abū 

Lukmāns
Sūri, Abū Musaabs as {Abu Musab 

al-Suri-, ’abū mus'ab as-sūrl;
ы  J )  338-342, 373, 396, 

353- 354.440
Svaidejs, Nīls {Neil Swidey) ш , 410
Šeins, Skots {Scott Shane) 342
Strauss, Leo {Leo Strauss) 114 ,122
Sulskijs, Ābrams {Abram Shulsky) 114. 

122
Švāhs, Alī aiS {Ali al-Shwakh;

'alī aJ-šwāh; 317; skat.
Abū Lukmāns

Šī.šānī, Abu Umars aš {Abu Omar al- 
Shishani; ’abū 'umar aš-šīšānī;

#') 183, 298
at Tabari (al-Tabari; al-tabarī; lS j ^ 1) 

429
Taha Subhī Falāha (Tah Subhi Falaha-, 

taha $ubhī falāha; ^ ala)
314; skat. Adnānī, Abū Muhammads 
al

Taivāns, Leons 24,163, 245, 292, 414
Tamīmī, Aimans Džavāds at {Аутепп 

Jawad al-Tamimi; ’aiman ža\vād 
at-tamīmī; alj*. <>j I) 503, 306,
442

Tamīmī, Usmāns bin Abderrahmāns at 
{Ulhrnan Bin Abdal-Rahman al- 
Tamimi-, ‘utmān bin ‘abderrahmān 
at-tamīmī; _̂ ll241 jLuc)
149

Ar Tauhīd brigāde {Al-Tawhid Brigāde-, 
liwā’ at-tawhīd; *'jl) >68
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Tauhīda un džihāda armija (Jamdat 
al-Tawhid wal-Jihad; žamāatu at- 
tawhidi wal-žihād;

3 109, 406
Tautas aizsardzības vienības 

(Yekineyen Parastina Gd, YPG-,
10gj 108

Tālibān (Taleban; tālibān; jM^a) 87, 
111 ,14 4 ,19 9 , 210, 212,273,308 

Tēraudkalns, Valdis 245, 430 
Tērners, Džons (John Turner) 39 
Tērners, Teds (Ted Tumei) 343 
Tomsons, Endrū (Andrew Thompson) 

>73
Trofimovs, Jaroslavs (Yaroslav 

Trofimov) 83
Trumens, Harijs (H arry Truman) 55 
Tugrals, Rašids (R afid Tuģral) 219-220 
Turkman!, Abū Muslims at (Abu 

Muslim a l Turkmani; ’abū muslim 
at-turkmānī; jjll jL** ĵi) 174, 
297

Umarovs, Doku (Доку Умаров) 212 
Umari, Intisāra Bakra al (Intsar Baqr 

Al-Umari-, intisār bakr al-'umari; 
lS j*»JI jSĻ jL -o ijl)  I 0 6

Utaibī, Abū Suleimans al (Abu 
Sulayrnan al-Utaybi\ ’abū suleimān 
ai-‘utaibī; ^ 1 )

Utaibī, Džuhaimāns al (Juhayman al- 
Otaybh žuhaimān al-‘utaibī;

80-83
Uzvaras fronte Levantes tautai no 

Lcvantcs mudžāhidiem džihāda 
karalaukos (Victory Front fo r  
the People o f the Levant by the 
Mujahideen o f the Levant on the 
Fields o f Jihad-, žabhatu n-nu$ra

li-’ahli š-šām min mužāhidī 
aš-šām fi sāhāt al-žihād;

J aV i j ■ .Vili 
CjUa'um f i  

178; skat. An Nusra fronte
Variuss, Abdullāhs (Abdullah 

Warius) 425
Veils, Gustavs (Gustav Weil) 429
Vilsons, Vūdro (Woodrow Wilson) 35, 

72
Vinters, Čārlijs (Charlie Winter) 345, 

349, 351—3S2.
Vīrijs, Frederiks (Frederic Wehrey) 138
Voins, Valdis 24
Volfovics, Pols (Paul Wolfowitz) 114, 

122,132
Votes, Ekarts (Eckart Woertz) 313
Vēbers, Makss (M ax Weber) 227, 231
Vītkrofts, Džofrijs (Geoffrey 

Wheatcroft) hi

Vlverc, Mērija Ena (M ary Anne 
Weaver) 106,109

Vūds, Greiems (Graeme Wood) 278, 
427

Zarkāvl, Abū Musaabs az (Abu Musab 
al-Zarqawi-, ’abū mus'ab az-zarqāwī;

_*l) 105-no, 113,
115-116 ,119 -12 1,123-124 ,127 ,130 , 
132 ,134-138 ,140-147,150,154 ,158 , 
167,175, 279, 296, 314, 330,332-333, 
356, 378, 398, 405-406, 411

Zarifs, Muhammads Džavāds 
(M ohammadJavad Zarifi, 
muķammad žawād zarif; 

alja. 267
Zavāhirī, Aimans az (Ayman al- 

Zawahiri-, ’aiman az-zawāhirl;
jt Jl  <>ui) 92-94, 99,109,114,
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143-14 4 ,180-18 1,185, 375, 398, 
4 19 -4 10

Zelins, Ārons {Aaron Zelin) 307-308, 
441

Žāvi, Hamīds Dāvūds Halīls az 
{Hamid Dawud Khalil al-Zawr, 
hamīd dāwūd halli az-zāwī;
</ j ' 9U ЦД». ijb  41^.) 147; skat. 
Bagdādl, Abū Umars al



IN THE CROSSFIRE OF TERRORISM:
ISLAMIC STATE

The book “In the Crossfire o f Terrorism: Islamic State" investigates con
text, creation and existence o f the terroristic organization known as the 
Islamic state or ISIS, Daesh etc. The extreme violence and bloodshed in 
the Middle East has shocked the Western world. Meanwhile activities 
o f the Islamic state have brought into the daylight philosophical reflec
tions about ourselves and our place in the future. The emergence of the 
Islamic state is closely related to the events and ideas (philosophy, culture, 
politics, economics etc.) in the last few decades in both the Middle East 
and the whole globalized world. The author of this book tries not only to 
present overview of the Islamic state, it’s history and main ideas but also 
to describe it in the context o f philosophical, political, social, cultural 
movements in the whole world.

The book is structured in three parts with introduction and ending.
First part “Soil” is an overview of the main political, cultural and 

religious factors that have fostered the creation o f the Salafi-jihadi move
ment. The story begins with the “new era” o f the world after the First 
World War. The old ways were not suitable anymore and a new socio-po
litical order was created. In this context the downfall of Ottoman Em
pire and abolition of Caliphate was a watershed moment for the Islamic 
community. The lose o f Caliphate created emptiness which had to be 
filled. One o f the claimants upon the leadership o f the Islamic commu
nity was the M uslim  brotherhood, however, it lost its political influence 
due to the emergence o f Arab nationalism and socialism of Carnal Ab
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del Nasser and Baas party. The renaissance o f Islamism came after the 
shameful disaster o f Nasserism in the Six-Day War. Now Islamism and 
the ideas o f Sayyid Qutb became more and more influential. The Yom 
Kippur War o f 1973 was another turning point in the history o f jihadi 
movement as it was the moment when religious ideas o f Wahhabism o f 
Saudi Arabia gained foothold in the consciousness of Islamic masses. The 
tumultuous 1979 presented three significant events. The Siege o f Mecca 
turned Saudi Arabia away from modernisation towards strict and puri
tanical Islam. The Iranian revolution showed that Islamic revolutions in 
principle are possible and the Western powers could be successfully chal
lenged. However, it was the Soviet invasion in Afghanistan that opened 
the floodgates o f modern jihadism. Plenty o f new and adventurous Arabs 
ran to Afghanistan to participate in the Holy War, supported by the C IA  
o f the United States, Pakistani intelligence and G u lf Arab powers. The 
Afghan jihad created the right circumstances for the emergence o f radical 
Salafi-jihadism. The terroristic organization al-Qaeda was formed at the 
end o f the decade and consequently became the main and the most for

midable terror group in the world. The organization of Usama bin Laden 
quickly understood the spirit o f its time and strived to create spectacular 
events. Hie height o f it was the terroristic attacks on New York on Sep
tember л, zooi. However, it was also the end o f old-style terrorism and 
the beginning o f a new era which is best represented by the Islamic state.

The Second part “Creation” is devoted to the history of the organi
zation Islamic state. The history o f the Islamic state begins with a story of 
a petty criminal named Abu Musab al-Zarqawi, who can be recognized 
as the forefather o f the Islamic state. His personality and mores can be 
traced in the extremely violent, sectarian and exposure-seeking nature 
of the Islamic state. However, the creation of the Islamic state was more 
than just an ambition of a single man. The organization came into being 
because o f both efforts of radical violent Islamists as well as actions of 
various Western and local powers. Tlie US occupation o f Iraq and the
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toppling o f Saddam Hussein created a power vacuum which was quickly 
filled by Iraqi insurgency. The catastrophic decisions and actions o f the 
US government added fuel to the fire. The De-Baathification program 
and the dissolution o f Iraqi army enraged a significant part o f Iraqi society 
and thus strengthened the anti-American sentiment. Additionally, the 
Shia government in Baghdad did not devote much effort to consolidate 
the Iraqi society, not to say that it did a lot to divide it even more. The 
jihadi gangs, including Zarqawi, exploited the situation and pulled the 
country into a full-blown civil war. The Islamic state was proclaimed in 
the shadows o f war on October 15, 2006. It didn’t have any success and 
in 2010 it was almost destroyed. However, a new era came with emer
gence o f new leaders. The turning point was the Arab spring which sent 
into flames almost every Middle East country. The protests in Syria soon 
turned into fighting and then fighting into war. Tire Islamic state, which 
was then based in Iraq, exploited the situation and expanded in the neigh
bouring Syria where it became stronger. From there it turned back onto 
its homeland and captured enormous territories. In 2014, the Islamic state 
controlled territories as big as Great Britain and approximately 10 million 
inhabitants. Relatively stagnant years came to the end in 2016 when both 
Iraqi and Kurdish (with US support) and Syrian (with significant help o f 
Russia and Iran) forces started to gain more and more victories against the 
Islamic state. The defeat o f the state-like Islamic state has come closer and 
closer, however, the ideaofSalafi-jihadism still prevails in plenty o f minds.

Third part “ Idea” investigates the religious, cultural, ideological, eco

nomic, strategic ideas o f the Islamic state. The temptation to join the 
Islamic state by various young and old men and women across the world 
is frequently explained with mercantile or sexual motives or just plain 

stupidity. However, the life-stories o f various people show that such a 
viewpoint is not sufficient. The values o f Western modernity (rationalism 
and capitalism among them) are not universal. Rather explanation could 

be linked to the so-called “Postmodern situation” where classical West-
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crn values are lost. W ith respect to each era, the postmodern situation is 
particularly traumatic to the people who arc searching for the Absolute 
truth, the divine providence and stability o f universal values. While the 
West offers “history without history”, the Islamic radicals offer worldview 
where God is still alive and divine miracles can give the meaning of life.

The Islamic state’s understanding o f Islam must be investigated. The 
troubles of interpretations since the birth o f Islam as well as fundamental 
reformations such as Salafism and Wahhabism have created ideological 
and theological core o f the specific interpretation of Islam by the Islamic 
state.

The statehood of the Islamic state is another troubling both political 
and theological issue. While the terroristic and violent nature o f the or
ganization is widespread knowledge, a less known fact is the undeniable 
successes o f the Islamic state to establish some sort o f self-governance, 
bureaucracy and economy etc. This aspect cannot be ignored if one is 
willing to understand the ambitions and operation of the organization. 
The efforts invested to sustain governance and to provide all sorts of so
cial services clearly show that the Islamic state has been willing to estab
lish a functional state. The existence o f a comparatively large army and 
police forces shows that the Islamic state should not be perceived just as 
an insurgency o f a militia group.

The Islamic state is part of ideological movement and it has strategy. 
The “Seven stage masterplan” by al-Qaeda operative describes the current 
and future general guidelines for radical Islamic organizations. “Manage
ment o f savagery” establishes main local level operational guidelines to 
spread violence and terror with expectations to turn the tables in favour 
o f jihadis. The strategy of al-Suri o f system vs. organization is yet another 
general plan for the militaristic Islamic groups that recommends diversi
fication o f action and leadership to gain security and widen their grasp.

The last chapter o f the third part is devoted to the propaganda of 
the Islamic state. It is argued that the Islamic state effectively parasitizes
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Western media. The problem is the “demonic marriage” between Islamic 
terrorists and mass media which both desire spectacular events (but for 
different reasons). The necessity for more and more sensational news 
leads to the extremes. Extreme news make extreme events. Thus, terror
ism is the apotheosis o f hyper-communication.

The Islamic state has successfully united two well-known but distinct 
subjects: one is information and communication technologies as well as 
social networks; another is military jihad. Military and ultra-aggressive 
jihad performed by the Islamic state with unseen excellence creates a qua- 
si-syncretic union o f religious bigotry and makes use o f contemporary 
information technologies.

The theoretical foundations o f this blend can be associated with 
military strategic Abu Musab al-Suri and imam, internet-activist Anwar 
al-Awlaki. Al-Suri s rejection o f hierarchical structure o f jihadi organi
zations and the proposal of franchise-based autonomous groups in con
cordance with al-Awlaki s emphasis on the usage o f contemporary inter
net technologies (e.g., social networks) has created fertile ground for the 
emergence o f “third-generation jihad” and mass propaganda performed 
by the Islamic state in the internet. The union o f jihad and contemporary 
technologies reflects the distinction o f propaganda, namely, vertical and 
horizontal propaganda, where former corresponds to old-fashioned and 
latter to contemporary execution o f jihadi propaganda. The situation, 
where contemporary jihad transcends spatial borders, forces to acknowl
edge that understanding and derogation of the Islamic state’s propaganda 
is as important as the armed struggle. The union o f military jihad and 
contemporary technologies has become the mark o f an age, namely, it is 
an expression or a manifestation of the both theoretical ideas and present 
cultural and ideological situation.

The part “The end without end” examines international political 
turmoil in Syria and Iraq to show that the deep complexity o f the situ
ation together with diametrically different objectives o f various actors
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creates the situation where everybody is against everybody. The lack of 
united political vision for the region and a vigorous competition among 
the interested states prevents effective fight against the Islamic state. The 
progress in 10 16  and 2017 shows that the Islamic state can be defeated 
but the cost o f war is so high, and the suff erings o f all involved parties 
arc so great that the dream o f peace is weak. The loses o f Caliphate will 
force the leaders o f  the terroristic organization to re-evaluate their strat

egy. One scenario is the defeat o f the terrorists and the victory oflibcral 
Western values. However, a more realistic scenario is that the Islamic state 
will go underground and will reorient its activities towards “far enemy”, 
namely, the US and Europe. The challenge o f Islamic terrorism cannot 
be solved just with weapons. It requires us to make our life worth living.
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