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پێشەكی
س��ەردەم��ەدا  ل��ەم  كە  زاراون���ەی  ل��ەو  یەكێك  تیرۆر   
دوای  لە  ئیسالمی،  تیرۆری  تایبەت  بە  وشە،  باوترین  بۆتە 
بە  لكاوە  و  مۆركێك  بووە  تیرۆر  نیویۆركەوە،  هێرشەكانی 
هەوڵدەدەن  ئیسالمییەكان  هەرچەند  سیاسییەوە،  ئیسالمی 
ئەوە بسەملێنن كە ئەمان دوورن لە تیرۆر و ئەوەی بە ناوی 
ئیسالمییەوە دەكرێت، پیالنێكی گاڵوی دەزگا هەواڵگرییەكانی 
و  ئیسالمیيەكان  و  ئیسالم  ناشیرینكردنی  لەپێناو  دونیایە، 
ڕێگرتن لەباڵوبوونەوەی ئیسالم لەجیهاندا! بەاڵم هەر خۆیان 
لە ئەدەبیاتی خۆیاندا سەملێنەری ئەوەن، كە تیرۆر لە ناخی 
پەروەردەی ئیسالمی سیاسی و فەرهەنگی رۆژانەی ئەواندایە.
تیرۆر لەكوێوە دێت، ئایا لەناكاو هەڵتۆقیوە. وەك دەڵێن 
پاش هێرشەكانی نیویۆرك و داگیركردنی ئەفغانستان و عیراق 
لە الیەن ئەمەریكاوە، ئەو گروپانە بە دەستی ئەمەریكا خۆی 
دەخەنە  تاوەرەكانیش  تەقاندنەوەی  چونكە  سەریانهەڵداوە، 
سیخوڕی  دەكەنە  الدنیش  بن  تەنانەت  ئەمەریكا،  ئەستۆی 
ئەمەریكییەكان و لە تاو خۆ قوتاركردن لەو تاوانانە، ئامادەن 
لە  وسیخوڕ  بەناپاك  خۆیان،  غەیری  ئیسالمییەكانی  هەموو 

قەڵەمبدەن.
بەاڵم ئایا بەڕاستی تیرۆر زادەی دوێنێ و هەڵتۆقیوی ئەو 
درێژی  پرۆسەیەكی  ئەنجامی  یان  هەنووكەییانەیە،  رووداوە 
خەیاڵدانێكی  بەرهەمهێنانی  و  تەڵقیندادان  پەروەردەكردن، 
دەستەجەمعیی ئیسالمییە بەو فەرهەنگەی كە بەشێوەیەكی 
ئاسایی، دەبێتە كێڵگەیەكی رسوشتی بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر 

و ژینگەیەكی لەبار و ساز بۆ ترووكاندنی گەراكانی تیرۆر.
وردی  خوێندنەوەیەكی  بۆ  هەوڵێكە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم 
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لەگەڵ  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی  و چۆنێتی  ئیسالمی  ئەدەبیاتی 
خستنەڕووی ئەو گریامنەیەی، كە تیرۆر پرۆسەیەكە نزیكەی 
یەك سەدەیە دەستیپێكردوەو ئێستا گەیشتۆتە لوتكەی خۆی، 

لێرەدا لەچەند روویەكەوە ئەو گریامنەیە دەسەملێنني: 
الی  پەروەردەكردن  میتۆدی  بۆ  ورد  1-خوێندنەوەیەكی 
دەستپێدەكات.  موسلیمینەوە  ئیخوان  لە  كە  ئیسالميیەكان، 
پەروەردەكراو  تاكی  هەوڵدەدات  چۆن  پەروەردەیە  ئەو 
لەهەر مانایەك بەتاڵبكاتەوە وتەنیا ماناكانی خۆی دەڕژێنێتە 
ناو مێشك و دەروونی تاكی مونتەمییەوە، ئەو هەوڵدەدات 
بسازێت  دەق  دەقاو  كە  تێبگەیەنێت،  ئیسالمییەكی  شێوەی 
تیرۆری  ناودەنێم  ئەوە  من  خۆی.  مەبەستەكانی  لەگەڵ 
ئەوەی  بێ  مونتەمی  تاكی  لەسەرەتاوە  هەر  كە  ن��ەرم، 
پەروەردەیەك  هەنگاو  بە  و  هەنگا  بكات،  بەخۆی  هەست 
دەكرێت، كە لە دواییدا زۆر بەئاسانی تیرۆر قەبووڵدەكات، 
ئەو  ئێستا  كە  نەكات،  بەوە  هەست  هەرگیز  لەوانەیە  ئەو 
لە  بەاڵم  تیرۆرە،  بارگەی  هەڵگری  روحی  هێزێكی  وەك 
تیرۆریستە  شەرانگێزە  روحە  ئەو  هەڵوێستدا  سادەترین 
تیرۆر  كە  دەبێت  ئاسان  بەالیەوە  یاخود  دەردەخات،  خۆی 
لە زۆر موسوڵامنی سادە  ئەم رستەیەم  بۆ منوونە  دەبینێت، 
بیستووە )ئەگەر ئەوەی داعش دەیكات لە كوشنت، سەربڕین 
و كەنیزەك بردن، ئەگەر ئەوە ئیسالم بێت ئەوە من قبووڵمە!( 
ئیدی ئەو تەنازولی كردووە لە هەر شتێك پێیبووترێت بەها 
مرۆییەكان، سەملاندنی ئەوەش كە كردەوەكانی داعش روحی 
داعش  ئامادەیە  ئەو  كەواتە  نییە،  قورس  زۆر  بێت،  ئیسالم 

وەك نوێنەری ئایین قبووڵبكات.
لە  تیرۆر  ریشەكانی  هەوڵمداوە  دووەمدا  بەشی  2-لە 
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مێژووی هاوچەرخی ئیسالمیدا، لەگەڵ چۆنێتی گەشەكردنی 
تیرۆر بەدرێژایی مێژووی یەك سەدە بخوێنمەوە. ئەو مێژووە 
بەئیخوانی  و  دەستپێدەكات  وەهابیەكانەوە  لە  بەندە  الی 
میرسدا تێدەپەڕێت و بەهێواشی هەڵدەكشێت، پاشان لەسەر 
تری  نووسەری  چەندین  حەواو  و  قوتب  مەودودی،  دەستی 
تیرۆر  و  دەكرێت  تیۆریزە  دادەنرێت،  بۆ  )ئەسڵی(  ئیخوان 

بەشێوەیەك لە شێوەكان دەكرێتە ئەسڵی ئیسالم.
لێكۆڵینەوەیەكی  هەوڵمداوە  سێهەمدا  بەشی  3-ل��ە 
موسولیمینی  ئیخوان  میتۆدی  لەنێوان  بكەم  بەراوردكاری 
ئیخوان  كە  بیسەملێنم  دەمەوێت  تۆتالیتاریزمدا،  مەزهەبی 
وەك  تۆتالیتارەكان  ئایدۆلۆژیا  حزبە  لە  لقێكە  موسلیمین 

نازیزم، فاشیزم و كۆمۆنیزم.
بە  خۆی  كە  ئایینییە،  داخراوی  ئایدۆلۆژیایەكی  ئیخوان 
هەڵگری حەقیەتی رەها دەزانێت، گرفت لەم ئایدۆلۆژیایەدا 
پیرۆزی  لێرەشەوە  و  دەپۆشێت  ئایینی  بەرگێكی  كە  ئەوەیە، 
بەخۆی دەبەخشێت و هەر رەخنەیەك لەو گروپە، ئایدۆلۆژیا 
و  خودا  و  ئایین  دوژمنایەتیكردنی  وەك  سیاسەتەكانی  و 
تاكو بەمشێوەیە خەڵك برتسێنێت و  لێكدەداتەوە،  پێغەمبەر 
لەگەڵ  كاتێك  ئەو  رەخنەكردنی،  لەهەر هەوڵێكی  رێبگرێت 
ئەودا دەدوێت باس لە دیموكراسیەت و ئازادی و مافی ژن 
دەكات، كاتێكیش روودەكاتە كۆمەڵگەی موسوڵامن دروشمی 
سەرەتاكانی  لەگەڵ  كە  بەرزدەكاتەوە،  چارەسەرە(  )ئیسالم 

دیموكراسیەتدا پێچەوانەوە دێتەوە.
4-لەبەشی چوارەمدا دیدارێكی بەندەیە لەگەڵ گۆڤاری 
)كوردستان دیپلۆماتیك(دا لەسەر هەمان بابەت، بە پێویستم 

زانی لێرەدا دووبارە باڵویبكەمەوە.
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تیرۆرسازی
زەمینەسازی بۆبەرهەمهێنانی تیرۆر

پێبێنن،  بەنامەعقول  ب��اوەڕت  دەت��وان��ن  )ئ��ەوان��ەی 

دەشتوانن هەموو كارەساتێكت پێبخوڵقێنن(

)ڤۆلتیر(

 

واماندەزانی  ئێمە  تەقییەوە،  بەڕووماندا  لەناكاو داعش 

جارێكی تر دونیایەك نابینینەوە، كە تێیدا كەنیزەك بگیرێت 

بە  و  بسەنرێت  )غەیرەدین(  دیانەكان  لە  سەرانە)جزیە(  و 

شانازییەكی زۆر و وەك جیهادێكی گەورە و نزیكبوونەوە لە 

خودا، خەڵك لەبەرچاوی كامێراكان وەك بەرخ سەربڕدرێن. 

ژنان  ب��اران(ی  )ب��ەرد  سەنگ ساری  و  بگیرێت  غەنیمەت  

بكرێت و كچان لە بازاڕی كەنیزەكفرۆشیدا هەڕاجبكرێن.

بینی،  دیمەنانەمان  ئ��ەو  كە  رەش  بەرەبەیانێكی 

پێش  ئیسالمییەكان  بووین،  ش��ۆك  تووشی  هەموومان 

بەڵكو  ئایین،  لە  نییە  بریتی  ئەوە  هاواریانكرد،  هەموومان 

دەستی ئەمەریكایە و ئایین دوورە لەو دڕندانە.

گێڕانەوەی  خوازیاری  ساڵە  هەشتا  خۆیان  هەرچەند 

خەونە  و  ه��ات  داع��ش  كاتێك  ب��ەاڵم  م��ێ��ژووەن،  ئ��ەو 
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حەقیقەت  ئیدی  واقیع،  كردە  ئەوانی  بەرجەستەكراوەكانی 

)عەیبیان(  وەك  ئ��ەوان  دەرك���ەوت،  دونیا  لەبەرچاوی 

ئێمە  )ئەوە  هاواریانكرد  شێتانە  حەژمەتدا  لە  دەركەوتبێت 

نیین!!(

ب��ەڕووی  كە  ب��وو،  ل��ێ��رەدا  گرنگەكە  پرسیارە  ب��ەاڵم 

دەیكەن  داعش  ئەوانەی  ئەی  دەتەقییەوە:  ئیسالمیيەكاندا 

هەمان  داعش  داخوازیيەكانی  ئەی  نین؟  دەق  هەمووی 

وەك  شەریعەت  پیادەكردنی  نییە،  ئێوە  خەونەكانی 

دژایەتی  خ��ەالف��ەت،  گێڕانەوەی  ئەسحابە.  س��ەردەم��ی 

هتد؟  و  لیرباڵیزم  مەدەنییەت،  عەملانییەت،  خ��ۆرئ��اواو 

ئەی  ئەمەریكایە،  پیاوی  داعش  گەر  ئەوەبوو:  تر  پرسیاری 

بۆ  ئەی  كەوتوون؟  شوێنی  چین،  كەسە  هەزار  دەیان  ئەو 

دەبینین جەماوەرێكی زۆری سوننەی عەرەب هەواداریانن؟ 

گەر ئەوان پیاوی ئەمەریكان، ئەدی بۆ ئێوە چەك لە  دژیان 

هەڵناگرن، یان هیچ نەبێت بە زمانێكی توند و یەكالكەرەوە 

كاریكاتێر،  دوو  بۆ  ئەوەی  وەك  بۆچی  بوەستنەوە؟  دژیان 

ئێستا  بۆ  ئەی  شەقام،  سەر  هێنایە  كەستان  هەزار  سەدان 

سەراسەری  خۆپیشاندانی  و  ناهێنن  ژمارەیە  ئەو  نیوەی 

و چەندین  ئەمانە  ناكەن؟  )داعش(  ئەمەریكا  پیاوانی  دژی 

پرسیاری تر بەڕووی ئیسالمگەراكاندا تەقیینەوە.

وسیاسەمتەدارانی  رۆشنبیران  هەموو  ترەوە  لەالیەكی 

دونیای ئیسالم، لەدەرەوەی كایەی ئیسالمی سیاسی تووشی 
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كەئیسالمیەكان  شەریعەتەیە  ئەو  ئەمە  ئایا  بوون،  شۆك 

باسیدەكەن؟!

نەدەهات  بەخەیاڵیدا  كەس  سەدەیەدا  لەم  لەڕاستیدا 

كەسانێك هەبن، كە زۆرینەیان هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا و 

سیستمێكی  داوای  عەقڵیەدابن،  ئاستە  لەو  بااڵن،  خوێندنی 

و  واقیعە  ئەوە  بەاڵم  خوداوە،  بەناوی  بكەن  شێوەیە  لەو 

ئێستا دەردەكەوێت.

ئەمەریكی  و  ئەوروپی  سیاسەمتەدارانی  بەهەمانشێوە 

تووشی ئەو شۆكە گرانە بوون: ئەمانە لەكوێوە هاتن؟

الپ��ەڕەی��ەدا  چەند  ل��ەم  دەم��ەوێ��ت  كە  شتەی  ئ��ەم 

دەركەوتنی  خستنەسەر  تیشك  بۆ  هەوڵێكە  تۆماریبكەم، 

داعش  كە:  قورسەی  پرسیارە  ئەو  وەاڵمدانەوەی  و  داعش 

لەكوێوە دێت؟

تەنانەت  و  هەواڵگری  لەڕووی  تۆژینەوەكە  لەڕاستیدا 

ئەو  بۆ  وردە  خوێندنەوەیەكی  بەڵكو  نییە،  سیاسیشەوە 

ئیسالمی  یەك سەدەدا  لەماوەی  كە  پەروەردەییەی،  شێوازە 

بەرهەمیهێناوە. سیاسی 

داعش  كە  دەك��ات،  ئەوە  گریامنەی  تۆژینەوەیە  ئەم 

لەماوەی  كە  زەمینەسازیەیە،  ئەو  راستەوخۆی  بەرهەمی 

كاری  سەلەفی  و  سیاسی  ئیسالمی  سەدەیەكدا  نزیكەی 

لەسەردەكات و ئێستا ئەنجامەكەی دەبینین.
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بەشی یەكەم
تیرۆر وەك پێناس و چەمك

 



سۆران سێوكانی  16



17بەرهەمهێنانی تیرۆر

تیرۆر چییە؟

فرە  چەمكە  لەو  یەكێكە  تیرۆر  چەمكی  لەڕاستیدا 

رەهەندانەی، كە دەكرێت بەشێوەیەكی فراوان و بە جۆرەها 

مانای  ئەوچەمكە  ئیدی  كە  ئاستێك  تا  بەكاربهێرنێت،  شێوە 

دوژمنەكەی  كەسێك  هەموو  وندەكات،  خۆی  راستەقینەی 

بەتیرۆریست تاوانباربكات، تەنیا وەك تەشهیرێكی سیاسی و 

ئایدۆلۆژیا.

لە  بریتییە  بەكورتی  مەبەستمە،  لێرەدا  من  ئ��ەوەی 

سەپاندنی  بۆ  زەبروزەنگ  تۆقاندن،  ترساندن،  بەكارهێنانی 

قەناعەتێك، یان بەرنامەیەك، یان ئایدیایەك بەسەر تاكێك یان 

كۆمەڵێكدا.

 لێرەدا دەبێت جیاوازی بكەم لەنێوان توندڕەوی وتیرۆردا، 

كەسێكە  و  دەبێت  تاكدا  ئاستی  لەسەر  توندڕەوی  چونكە 

خۆی بە توندی ماناكانی ژیان دەگرێت، هەرچەند تونڕەوی 

پێشەكییەكە بۆ تیرۆر، بەاڵم خۆی تیرۆر نییە. دەتوانین بڵێین 

توندڕەوێك  هەموو  بەاڵم  توندڕەوە،  تیرۆریستێك  هەموو 

مرۆڤێكی  لەوانەیە  بەڵكو  بێت،  تیرۆریست  نییە  مەرج 

توندڕە و كەسێكی تەواو ئاشتیخواز بێت و لە ژیانیدا بیری 

و  ترساندن  لەڕێی  خۆی  ئایدیای  سەپاندنی  و  ترساندن  لە 

باس  كاتێكیش  تردا  كەسێكی  بەسەر  نەكردبێتەوە  هێزەوە. 

نییە،  تیرۆر  ك��ردەی  لە  مەبەستم  دەك��ەم،  تیرۆرسازی  لە 

بەڵكو دەمەوێت باس لەو شێوازە پەروەردەییە بكەم، كە لە 

لەیەك  بۆئەوەی  دەكات،  ساز  زەمینەیەك  ئیسالمدا  دونیای 
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بۆ  ئامادەبكات  تاك  دیالێكتیكانە هەم  بەشێوازێكی  و  كاتدا 

ئاسایی  بۆ  ئامادەبكات  كۆمەڵ  هەم  تیرۆر،  پەسەندكردنی 

تیرۆر بەالیەوە، بەڵكو لە دواقۆناغدا كۆمەڵگە خۆی  بوونی 

دەبێتە كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر.

زەمینەسازیدەكەن  ئەوانەی  لەوانەیە  سەیرە،  ئەوەی 

بۆ تیرۆر، خۆیان رۆژێك لەڕۆژان بیریان لەوە نەكردبێتەوە، 

بەرهەمهێنانی  لە  بەشداردەبن  ئاییندەدا  مێژوویەكی  لە  كە 

تیرۆریزم و ماڵوێرانی كۆمەڵگەكەیاندا.

لەبەر ئەوەی ئەم باسەی ئێمە زیاتر تیشك دەخاتەسەر 

بارگاویە  و  دەك��رێ��ت  ئایینەوە  ب��ەن��اوی  ت��ی��رۆرەی  ئ��ەو 

بەگیانێكی ئایینی زۆر سەرسەخت و نائامادە بۆ هەر سازش 

ئیسالمی  چەمكی  لە  باس  دەبێت  بۆیە  لێكتێگەیشتنێك،  و 

سیاسی بكەین، تاكو بەرچاوڕوونی بدەین بە خوێنەر.

تیرۆرسازی چییە؟

لەڕاستیدا  بكەم،  لەتیرۆرسازی  باس  دەمەوێت  كاتێك 

میانڕەوی  سیاسی  ئیسالمی  كە  بڵێم،  ئ��ەوە  دەم��ەوێ��ت 

لەسەر  كاریكردووە  چۆن  سەدەیەكدا،  لەماوەی  ئاشتیخواز 

بەرهەمبێت.  تیرۆر  بۆئەوەی  سازبكات،  زەمینەیەك  ئەوەی 

پێش ئەوە چەندخاڵێك وەك پێشەكی باسدەكەم:

خەڵك  پ��ەروەردەی  ئیسالمییەك  كاتێك  نییە  مەرج   -1

دەكات، وابزانێت كە ئەو زەمینەسازیدەكات بۆ تیرۆر، بەڵكو 

نەوەیەكی  ئەو  وابزانێت  قەناعەتەوە  بەتەواوی  لەوانەیە 
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هەبێت،  كۆمەڵگە  بۆ  سودی  كە  بەرهەمدێنێت  ئاشتیخواز 

چونكە ئەو ناتوانێت لەوە تێبگات، كە پەروەردەی ئیسالمی 

سیاسی دواجار سەردەكێشێت بۆ تیرۆر، ئەو وەك گیاندارێك 

وایە لەناو قەفەسێكدا، كە دیوارەكانی قەفەسەكە نابینێت.

مەرج  تیرۆر،  بەرهەمهاتنی  و  پ��ەروەردە  2-شیوازی 

ئیسالمی  پالنەكانی  پەروەردە و  بە هۆی شێوازی  تەنیا  نییە 

و  بابەتی  ژینگەی  گەلێكجار  بەڵكو  بێت،  سیاسییەوە 

هەڵویستەكانی بەرامبەریش، دەبێتە فاكتەرێكی وروژێنەری 

بابەتیش  بارودۆخی  واتە  ئیسالمیەكدا،  لە  تیرۆر  روحی 

گیانی  بەرهەمهاتنی  و  دەركەوتن  بۆ  دەبێت  هاندەرێك 

تیرۆر.

مەبەستم لە تیرۆرسازی ئەو ئەرگۆمێنت و پرەنسیپانەیە، 

لەسەر  كاریان  سیاسیدا  ئیسالمی  گروپەكانی  لەناو  كە 

وەك  یاخود  پەروەدەیی،  میكانیزمێكی  وەك  چ  دەكرێت 

ناو  لە  ئەرگۆمێنتانە  ئەو  ئەرگیۆمێنتێكی فەلسەفی وفیكری. 

كەلتوری ئیسالمەوە هەڵدەقوڵێن و بەجۆرێك دادەڕێژرێنەوە 

كە خزمەتی ئامانجەكانی ئیسالمی سیاسی بكات.

ئیسالمی  ه��ۆی��ەوە  بە  كە  چین،  میكانیزمانە  ئ��ەو 

ئەو  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی  بۆ  كردووە  زەمینەسازی  سیاسی 

دواییدا  لە  پێدەبەستێت؟  پشتییان  كە  چین،  ئەرگۆمێنتانە 

هەوڵدەدەم وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەمەوە.
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چەمك و پێناسەی ئیسالمی سیاسی:  

تایبەتی  تێگەیشتنێكی  سیاسی،  ئیسالمی  لە  مەبەستم 

نوێدا،  قاڵبێكی  لە  ئایدیالیزەكردنێتی  و  ئیسالم  بۆ  رێكخراوە 

وەك ئایدۆلۆژیایەكی خەباتگێڕ و توند و دژ بە هەموو چەمكە 

مۆدێرنەكان و دراوە نوێكانی شارستانییەت و مەدەنییەت.

ئیسالمی سیاسی لەسەرەتاوە لەسەردەستی دامەزرێنەری 

ئیخوان موسلیمین سەرهەڵدەدات، پاشان لەگەڵ تێپەڕبوونی 

تازەی  بەشی  و  لق  تەشەنەدەكات،  رووداوەك��ان��دا  و  كات 

لێدەبێتەوە، تادەگاتە ئێستای ئێمە و دەركەوتنی داعش.

تەنیا  ئێمەدا،  ئێستای  لە  سیاسی  ئیسالمی  لەڕاستیدا 

بەرگێك ناپۆشێت، بەڵكو لە میانڕەوترین باڵەوە دەگرێتەخۆی 

و  قاعیدە  )وەك  توندڕەوترین  دەگاتە  تاكو  تونس(  )نەهزەی 

داعش(. لەو نێوانەشدا چەندین جۆرمان هەیە.

تاكو  بكێشین،  گشتی  هێڵێكی  چەند  دەتوانین  بەاڵم 

بتوانین پێناسەیەک بۆ ئیسالمی سیاسی بكەین وەك:

ئیسالم  بەوەیە،  باوەڕیان  گشتی  بە  سیاسی  -ئیسالمی 

میتۆدە  بەو  ژیان  هەموو  دەبێت  )شمولیە(  بەرنامەیەكی 

میتۆدە  ئ��ەو  دەرەوەی  لە  هەرشتیك  تەفسیربكرێت، 

موسلیمین  ئیخوان  كە  مەنهەجە  ئەم  لێرەوە  رەتدەكەنەوە. 

سیستمێكی  دامەزراندنی  خوازیاری  دەك��ات،  رابەرایەتی 

تاك  الیەنەكانی  هەموو  كە  دەبێت،  سەراسەری  تۆتالیتاری 

مۆنۆپۆڵ  دەوڵەت  و  جڤات  ئابوری،  و  سیاسەت  كۆمەڵ،  و 

دەكات، دیاریشە هەر ئایدۆلۆژیایەكی لەم شێوازە، دەبێتە چ 

دونیایەكی خنكێنەری ماف و ئازادییەكان.
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دراوە  و  عەملانییەت  دژای��ەت��ی  سیاسی  -ئیسالمی 

هاوچەرخەكانی دەكەن، هەرچەند بەرهەمە تەكنەلۆژییەكان 

دژای��ەت��ی  بەهەمانشێوە  دەزان����ن.  خ��ۆی��ان  موڵكی  ب��ە 

دیموكراسیەتی لیرباڵی دەكەن و بەناوی )شورا( وە خۆیان لە 

شایستەكانی دموكراسیەت دەبوێرن.

ئایدۆلۆژیاكەیان، حەمتیەتێكی  -باوەڕیانوایە سەركەوتنی 

مێژووییەو هیچ گومانێك هەڵناگرێت، چونكە بەڵێنی خوداییە.

-بەگشتی ئیامنیان وایە ئەوان خوێندنەوەی راستەقینەی 

ئیسالمن و هەرخوێندنەوەیەكی تر لەدەرەوەی ئەوان، هەڵەو 

كەموكورتیی تێدایە.

خۆراوا  سەرسەخەتانەی  دژایەتیەكی  سیاسی  ئیسالمی 

دەكەن و بە دوژمنی ئیسالم و ئوممەتی ئیسالمییان دەزانن، 

ئەوێدا  ئازادیی  ژینگەی  لە  گەراكانیان  زۆرینەی  هەرچەندە 

دەتروكێنن.

- پرسی دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی، پاشان گێڕانەوەی 

ئیسالمی  بنەڕەتیەكانی  لەپایە  یەكێكە  ئیسالمی،  خەالفەتی 

سیاسی.

پراكتیزەكردنی شەریعەت دەكەن،  داوای  -ئیسالمییەكان 

شەریعەت  لە  مەبەستیان  روونیبكەنەوە  تەواو  ئەوەی  بێ 

چییە و كامەیە، بەمەش جەماوەری دیندار و لە خواترس ›كە 

نەخوێندەوارن،  ئیسالم  ئومەتی  خەڵكانی  زۆرینەی  بێگومان 

دەكرێن  ناچار  بنووسن‹  و  بخوێننەوە  بشزانن  گەر  تەنانەت 

بۆ ئەوەی سەیری میتۆد و بەرنامەی ئەو گروپانە بكەن و لە 

ترسی خودا دەنگیان بدەنێ.
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جیاوازیی نێوان ئیسالم و ئیسالمی سیاسی

دەقێكی  چەند  ل��ەدووت��وێ��ی  ئایینێك  وەك  ئیسالم 

موسوڵامنان  الی  دەقانە  ئەو  منایشدەكات،  خۆی  پیرۆزدا 

وتراوە  ئەو  ئەویش  پاش  قورئان،  لە  بریتین  كە  پیرۆزن، 

تۆماركراوانە دێن، كە دەدرێنە پاڵ پێغەمبەری ئیسالم، بەاڵم 

بە سەنەدی راستەقینەوە، كە چەندین مەرجی خۆی هەیە. 

یان  هەڵێنجانێك،  هەر  ئەوە  دوای  ئیدی  دەق،  وەك  ئەمە 

پراكتیزەكردنێكی دەق لەو واقیعەدا، دەبێتە كارێكی مرۆیی 

و دەدرێتە پاڵ ئەو كەسە، یان ئەو گروپەی هەڵدەسێت بەو 

جۆرێكی  كە  هەیە،  موعتەزیلە  مێژوودا  لە  منوونە  بۆ  كارە، 

عەقڵگەراییە بۆ خوێندنەوەی دەق، بەاڵم ناكرێت بڵێن ئەوە 

ئیسالمدا  لەمێژووی  هەر  بەهەمانشێوە  ئیسالمە،  هەموو 

موعتەزیلە، هیچ  پێچەوانەی  تەواو  كە  خەواریجامن هەیە، 

دەتوانین  ناهێڵنەوە،  دەقدا  لە  عەقڵگەرایی  بۆ  مانایەك 

خەواریج وەك )داعش( لەمڕۆدا سەیر بكەین.

ئەو  سیاسی  ئیسالمی  لە  باسكردمنان  لەكاتی  گرنگە 

جیاكارییە بكەین، بەاڵم ئیسالمییەكان ئەو گەمەیە دەكەن، 

و  منایشبكەن  ئیسالم  نوێنەری  وەك  خۆیان  دەیانەوێت  كە 

بۆیە  هەر  قەڵەمبدەن،  لە  ئیسالم  دژە  بە  خۆیان  غەیری 

دەبینین كاراكتەری سەرەكی )حەسەن بەننا( هاوار دەكات 

وەك  ئەوەی  ئێمەیە،  ئیسالم  و  ئیسالم  ئێمەین  )خەڵكینە 

تێگەیشتنەكەی  ئەوە  تێنەگەیشتبێت،  ئیسالم  لە  ئێمە 

تێدایە(. كەموكورتی 
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سیاسی  ئیسالمی  رەوتەكانی  هەموو  لەڕاستیدا  بەاڵم 

ئیسالم.  بۆ  نین  زیاتر  ئایدۆلۆژیانە  خوێندنەوەیەكی  لە 

مانا  داڕشتنی  لە  بریتییە  سیاسی  ئیسالمی  تر  مانایەكی  بە 

پۆاڵیینەكانی  قاڵبە  لەناو  سوننەت(  )ئەهلی  مێژووییەكانی 

فاشیزم، نازیزم و ستالینیزمدا. یاخود بەمانایەكیرت ئیسالمییەكان 

دێن و بیرو بۆچوون و متوحەكانی خۆیان داكەوێنن )اسقاگ( 

بۆ  بەخەڵك،  دەیفرۆشنەوە  ئیسالم  بە  و  ئیسالمدا  بەسەر 

م��ەودودی  و  قوتب  سەید  تێڕوانینەكانی  كاتێك  منوونە 

)دامەزرێنەری ئیسالمی سیاسی لە هندستان( دەخوێنیتەوە، 

لەوێدا زۆر بەڕوونی شەبەنگەكانی لینین، هیتلەر و مۆسۆلینی 

كاتێك  ئیسالمییەوە.  بەرگی  و  بەڕیش  ب��ەاڵم  دەبینیت، 

هیتلەردا،  )كفاحی(  كتێبی  لەنیوان  دەكەیت  بەراوردكاری 

هەستدەكەیت،  تەواو  بەننادا(  )حەسەن  پەیامەكانی  لەگەڵ 

كە یەك روح ئەو دوو پەیامە دەڵێتەوە، بەاڵم جیاوازیەكەیان 

بێ  رەگەزپەرستی  كەسێكی  هیتلەر  ئاینییەكەدایە،  لەڕوحە 

ئایینە، لەكاتێكدا بەننا هەمان تێڕوانینەكانی هیتلەر دووبارە 

دەكاتەوە، بەاڵم لەبەرگێكی ئایینیدا.

وكاینز(  )هانسن  توێژەر  هەردوو  كە  لەلێكۆڵینەوەیەكدا 

ئایدۆلۆژیای  رادیكاڵ  )ئیسالمی  بەناونیشانی   2007 ساڵی 

شمولی: بەراوردكارییەك لەنێوان ئیسالمگەرایی سەید قوتب، 

جیاوازیەكانیان،  سەرەڕای  كردوویانە  نازیزمدا(  و  ماركسیزم 

كە  هەیە،  بونیادیان  یەك  الیەنە  سێ  ئەو  دیالێكتیكی  بەاڵم 

لەم خااڵنەی خوارەوەدا یەكدەگرنەوە:
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- وێنای مێژوو وا دەكرێت، كە بریتییە لە ملمالنێی ژیان 

و مەرگ لەنێوان خێر و شەڕدا، بێگومان خێر ئەو ئایدۆلۆژیایە 

بەرامبەرەكانن.  هەموو  شەڕیش  هەڵیانگرتوە،  خۆیان  كە 

دەكەن،  مرۆڤ  بوونی  لە  هەڕەشە  شەڕانگێزەكان  لێرەدا 

لە  دونیایە  رزگاركردنی  چاكخوازانیش،  سەرشانی  ئەركی 

دەستی شەڕانگێزەكان و بونیادنانی یۆتۆپیایە.

لەهەر سێ  كە  دەكات،  ئەوە  باسی  توێژێنەوەكە  پاشان 

ئایدۆلۆژیاكەدا قەیرانی سەرەكی دونیا ئەمانەیە:

1- هەبوونی الیەنێكی شەڕانگێز، كە هەموو مرۆڤەكانی 

تر دەچەوسێنێتەوە.

2-مێژووی مرۆڤایەتی بەرەو داڕووخان دەچێت و دەبێت 

كۆمەڵێكی چاكخواز هەبن تاوەکو مێژوو رزگار بكەن.

هەموو  كە  وێنادەكرێت،  وا  ئیسالمیدا  مۆدێلی  3-لە 

جیهان دژی ئیسالمە و ئەیانەوێت ئەم ئایینە لەناوبەرن.

4-ئێستا دونیا هەمووی لە جاهیلیەتدا دەژی وەك پێش 

ئیسالم.

گروپێكی  دەبێت  كە  پێیانوایە  ئایدۆلۆژیاكە،  5-هەرسێ 

بكەن،  دونیا  پێشڕەویی  و  هەبن  پۆاڵیین  ب��اوەڕی  خاوەن 

ئەو  بێگومان  چاكە،  بەرەو  مرۆڤایەتی  رێڕەوی  گۆڕینی  بۆ 

گروپەش خۆیانن.

وەك  سەردەم  باوەكانی  بەها  كە  وایدەبینن،  6-ئ��ەوان 

دەستی  بە  ئامڕازێكن  تەنیا  وئازادییەكان،  مرۆڤ  مافەكانی 

بۆ  دون��ی��اوە  شەڕانگێزەكانی  و  ئیمپریالیزم  كاپیتالیزم، 
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ئیستیغاللكردنی چەوسێرناوەكان.. لە مۆدێلی ئیسالمییەكەیدا 

لەناوبردنی  مەبەستی  بە  تەنیا  خۆرئاوا  بەهاكانی  دەڵێت 

ئیسالم لەناوەوە داڕێژراوە.

نییە  بریتی  سیاسی  ئیسالمی  بڵێین  دەتوانین  گشتی  بە 

ئەهلی  تێگەیشتنی  لە  نییە  بریتی  تەنانەت  ئیسالم،  لە 

ئایدیالیزەكردنی  لە  بریتییە  بەڵكو  ئیسالم،  بۆ  سوننەتیش 

و  ئایدۆلۆژیا  و  سیاسی  مەبەستی  بە  ئایینییەكان،  چەمكە 

بەدەستهێنانی  بۆ  كاریگەر  چەكێكی  وەك  كارهێنانێتی  بە 

ئامانجەكانی تر.

جیاوازی نێوان

موسوڵامنی ئاسایی وئیسالمگەرا )ئیسالمی(

هەموو  كە  خاڵەی  ئەو  سەر  بخەینە  تیشك  گرنگە   

ئیسالمییەك  هەموو  ب��ەاڵم  نییە،  ئیسالمی  موسوڵامنێك 

بابێكی  و  دایك  لە  كەسێكە  هەر  موسوڵامن  موسوڵامنە، 

دەزانێت  موسوڵامن  بە  خۆی  یان  لەدایكبووە،  موسوڵامن 

پەیامەكەی  و  ئیسالم  پێغەمبەری  و  بەخودا  ب��اوەڕی  و 

بێت‹،  زانیاریش  بێ  و  تەقلیدی  بەشێوەیەكی  ›ئەگەر  هەیە 

بەجێنەهێنێت  ئایینییەكانیش  رسوت��ە  ئەگەر  تەنانەت 

لەچوارچێوەی موسوڵامن بوون ناچێتەدەرەوە، بەاڵم ئیسالمی 

كە  هەیە  بەوپرەنسیپانە  باوەڕی  كەسێكە  )ئیسالمگەر(  یان 

ئیسالم  سیاسییانە  بەشێوەیەكی  باسامنكردن،  لەسەرەوە 
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بەكاردێنێت بۆ بەدیهێنانی ئامانجە ئایدۆلۆژییەكان.

 موسوڵامن كەسێكە هەڵگری بەها ئایینییەكانە لە ژیانی 

ئیسالمی  بەاڵم  مرۆیی،  بەهایەكی  وەك  خۆیدا،  رۆژان��ەی 

كەسێكە هەڵگری ئایدۆلۆژیایەكی لە قاڵبدراوە، كە دەیەوێت 

هەموو كەس وەك ئەو بیربكاتەوە.

دەورووبەر  و  خەڵك  مرۆییەكان  پێوەرە  بە  موسوڵامن 

خۆی  ئایدۆلۆژیاكانی  پێوەرە  بە  ئیسالمی  بەاڵم  دەپێوێت، 

كۆمەڵگە پۆلێندەكات.

حەقیقەت  هەڵگری  تاكە  بە  خۆی  كەسێكە  موسوڵامن 

بەاڵم  دەگوزەرێنێت،  خۆی  ژیانی  تاكێكە  بەڵكو  نازانێت، 

دونیا  حەقیقەتی  تاكە  هەڵگری  بە  خۆی  كەسێكە  ئیسالمی 

بەوچاوەوە  كەسیش  هەموو  دەبێت  پێیوایە  و  دەزانیت 

سەیری بكەن.

لێناكرێت  ئەوەی  ترسی  كەسێكە،  ئاسایی  موسوڵامنی 

ئیسالمی  بەاڵم  تیرۆر،  و  توندڕەوی  ب��ەرەو  بنێت  هەنگاو 

پێی فەرمانێكی سەروو خۆی  بە  لەهەموو ساتێكدا  كەسێكە 

ئامادەیە بگۆڕێت بۆ تیرۆریستێكی تەواو.
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بەشی دووەم
میكانیزمەكانی بەرهەمهێنانی تیرۆر
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ئەو میكانیزمانە چین، كە ئیسالمی سیاسی بەكاریدێنێت 

بەڵكو  كەسانێك،  دەتوانن  چۆن  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی  بۆ 

هەزاران كەس تەیاربكەن، كە لەپێناو باوەڕەكەیاندا ئامادەبن 

بۆ مەرگ، یاخود هیچ نەبێت تائاستی ئیامن بە خودا و ئایین، 

و  حزبەكەیان  بەرنامەی  بەڕاستی  ئیامنیان  ئاست  بەهەمان 

دەكرێت  چۆن  ئەنجامیدەدەن؟  كە  هەبێت  كردەوانە  ئەو 

سفر  بەالیەوە  ژیان  ئیدی  كە  مەدهۆشبكرێت،  وا  مرۆڤێك 

لەسەرەتادا  باشە  پێم  بێت؟  شادی  بەالیەوە  مەرگ  و  بێت 

تاوەكو  باسبكەم،  لەوبارەوە  گرنگ  مێژوویی  ئەزموونێكی 

ئاسان تر لە بابەتە بچینە پێش.

حەشاشەكان

لە  ئێراندا،  مێژووی  لە  بەڕوونرت  ئیسالمداو  مێژووی  لە 

مەزهەبی  ئایینی  جواڵنەوەیەكی  ناوەڕاستدا  سەدەكانی 

ئەوان  حەشاشەكان،  ناوی  بە  هەڵكەوت  ئێران  ناوچەی  لە 

دەستەیەكی مەزهەبی و سەر بە تائیفەی ئیسامعیلی شیعە 

ئیسامعلی  مەزهەبی  باڵوكردنەوەی  بۆ  ب��وون.  مەزهەب 

لەسەردەكرد  كاریان  میكانیزمانەی  لەو  یەكێك  هەوڵیاندەدا، 

بریتی بوو لە تیرۆری دوژمنەكانیان، هەربۆیە چەندین كەسی 

ئەو  كردبوو.  ئامادە  خۆكوشتنیان  بۆ  ئامادە  و  خۆبەخش 

كەسانە تەنیا خۆیان ئامادەكردبوو، بۆئەوەی سەركردەكانیان 

دەكران  بارگاوی  لەسەرەتاوە  هەر  ئەوان  پێبكات،  ئەمریان 

چوونی  و  چەند  بێ  گوێڕایەڵی  و  شەهادەت  ماناكانی  بە 

لەسەر  ئەوانەش  پەروەردەكردنی  شێوازی  رابەرەكەیان، 

خۆشییەكانی بەهەشت و پاداشتی گوێڕایەڵی ئیاممی زەمان 
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دوژمنێكیان  لەهەرشوێنێك  ئامادبوون  ئەوان  دامەزرێرنابوو، 

بە  زۆر  رایانسپێرێت  ئیاممەكەیان  هەركاتێك  هەبێت، 

زۆر  رابكەن،  ئەوەی  بێ  دەیانكوشت،  دەچوون  دڵنیاییەوە 

ئامادە  دوژمنەكانیان  بەدەستی  مردن  بۆ  خۆیان  هێمنی  بە 

دەكرد. ئەوان خۆیان بە گیانبازانی ئایین و مەزهەب دەزانی. 

شیعەبوون  كە  بوون،  ئیسامعیلیەكان  بە  سەر  حەشاشەكان 

سوننەدا  دونیای  لەناو  پشێویی  و  ئ��اژاوە  دەیانویست  و 

دروستبكەن، بە مەبەستی الوازكردن و هەرەسپێهێنانی.

كێبەكەیدا  لە  لویس  بێرنارد  وەك  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

دەكات   لەوە  باس  نوسیوێتی،  حەشاشەكان  گرووپی  لەسەر 

زۆر سەركردەی سوننە  لەگەڵ  گروپی حەشاشەكان  زۆر جار 

)وەك سەاڵحەدینی ئەیوبی( و مەسیح )وەك ریتشارد شێردڵ( 

داوایان  ئەوان  كە  كەسانێك،  تیرۆركردنی  بۆ  رێكدەكەوتن 

دوژمنی  سەاڵحەدین  و  ریتشارد  لەكاتێكدا  ئەمە  لێدەكردن. 

یەكرتبوون.

خاسیەتەکانی حەشاشەكان:

1-گروپێكی نهێنی بوون.

2-پاشان جیابوونەوە و لە چەندین قەاڵدا ژیانیان بەسەر 

دەبرد و بوونە كۆمەڵگەیەكی جیاواز لە دەوربەری خۆیان.

پەروەردە  ئەندامانیان  دەمارگیری  مەزهەبی  3-لەسەر 

نەدەزانی،  تریان  شتێكی  ئەندامانە  ئەو  بەجۆرێك  دەكرد، 

بێجگە لەوەی ئیاممەكەیان پێیاندەڵێت.

و  ترس  لە  سودیان  مەزهەبەكەیان،  باڵوكردنەوەی  4-بۆ 

تۆقاندن و تیرۆری نەیارەكانیان وەردەگرت.
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5-وەك بەرنارد لویس باسیدەكات، حەشاشەكان لەڕێگەی 

دەسەند،  سوڵتانەكان  لەهەندێك  زۆریان  پارەی  ترساندنەوە 

تاوەكو لە شەڕیان بەدووربن و نەیانكوژن.

لە  و  دەوڵەتەكاندا  زۆرشوێنی  لە  6-حەشاشەكان 

ئەوانەی  هەبوو،  خۆیان  دەستی  سوڵتانەكان  دەوروب��ەری 

دەشاردەوە  خۆیان  ئینتیامی  سوڵتانەكانەوە،  لە  نزیكبوون 

تاوەكو بتوانن كاری خۆیان بكەن، دواجار گەر ئیرت پێویست 

هێرشی  گەورەترین  دەكوشت،  سوڵتانیان  ئاسانی  بە  بوایە 

سەلجوقیەكان بۆ سەر مۆڵگەكانی )حەسەن سەباح( پێشەوای 

داراغازینەوە  لەڕێگەی  ئەلەموتم  چیای  لە  حەشاشەكان 

سەلجوقی  محەمەدی  سوڵتان  وەزی��ری  داراغازین  راگیرا، 

بوو، كاتێك زانی هێرشی سوڵتان بۆسەر ئەلەمووت خەریكە 

پاش  لەناوبرد،  لەجۆرەكان سوڵتانی  بەجۆرێك  سەردەكەوێت 

پێكرد  قەناعەتی  داراغازی  سوڵتان،  بووە  كوڕەكەی  ئەویش 

سوپا بكشێنێتەوە، بەڵكو سەركردەی سوپاشی هەر بەدەستی 

سوڵتانی تازە بەكوشتدا.

باسكرد،  پێشەكییەك  وەك  مێژووییەم  رووداوە  ئەم 

بۆئەوەی وەك بەرچاوڕوونییەوە تێبگەین مەبەستامن لەتیرۆر 

چییە؟

پەرەسەندوو.  هەردەم  و  بەردەوام  و  ریكخراو  تیرۆری 

نییە  پرۆسەیەك  بەهەمانشێوە  نییە،  تاكەكەسی  پرۆسەیەكی 

لە زەمەنێكی كورتدا بەرهەمهاتبێت، یان بێ هیچ بیانوویەكی 

بە  پێویستی  تیرۆر  بەڵكو  دی،  هاتبێتە  ئایدۆلۆژی  و  فكری 

قەناعەتی  چەندین  لەڕێگەی  بەردەوامە  زەمینەسازییەكی 

و  پاساو  چەندین  واتە  عەقڵییەوە،  خەڵەتێنەری  و  ویژدانی 
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لەڕاستیدا  بەاڵم  عەقڵین،  رووكەشدا  لە  كە  دەهێنن،  بەڵگە 

بەرامبەر.  قەناعەتپێكردنی  بۆ  عەقڵییە  گەمەكردنێكی  تەنیا 

دەتوانین بڵێین، بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر، پێویستامن بە چەند 

خاڵێكە. لەوانە:

مەعریفی  سیستمێكی  كە  مەحكەم،  1-ئایدۆلۆژیایەكی 

داڕێژراوبێت لەسەر چەندین بنەما، كە لەڕواڵەتدا عەقاڵنین.

رواڵەتدا  لە  تەواوی  بە  سیاسی  ئیسالمی  ئایدۆلۆژیای 

چەندین  لەسەر  دام���ەزراوە،  و  تۆكمە  ئایدۆلۆژیایەكی 

بۆهیچ  بوار  ئیدی  لەسەرەتاوە  هەر  كە  ئایینی،  ئەرگۆمێنتی 

وەك  پێویستە  بەڵكو  ناهێڵێتەوە،  دوودڵیەك  و  موناقەشە 

تەسلیمبونێكی بێ  بە  لەناو غەیبدا  یەقینێكی رەهاو رۆچوو 

بنەماكانی  هەموو  ئایدۆلۆژیایە  ئەو  وەربگیرێت.  ئیرادەوە 

قسەی  لە  كەسیش  هەر  خودا،  بۆالی  دەگەڕێنێتەوە  خۆی 

خودا دەربچێت، بێگومان لە راستەڕێگە الیداوە و مورتەدە.

لەبەرئەوە هەر لەسەرەتاوە لەناو ئایدۆلۆژیای ئیسالمیدا، 

هەموو شتێك بڕاوەتەوە، لێرەدا تەنیا تەسلیمبوون و وەرگرتنی 

فەرمان و جێبەجێكردنییەتی بە تەواوی دڵسۆزییەوە، چونكە 

خودا خاوەنی ئەو ئایدۆلۆژیایەیە، نەك مرۆڤ.

پرسی  بێنمەوە.  زیاتر  روونكردنەوەی  بۆ  منوونەیەك  با 

وروژاندوێتی  م��ەودوودی  كە  شێوازەی  بەو  )حاكمیەت( 

بە  و  ئیخوان  كەلتوری  ن��او  هێناوێتییە  قوتب  سەید  و 

لەگەڵ  راستیدا  لە  عەرەبییەوە،  سیاسی  ئیسالمی  گشتی 

لەڕێگەی  بەاڵم  یەكناگرێتەوە،  سوننەتدا  ئەهلی  ئەدەبیاتی 

بەڵگەی  چەندین  هێنانەوەی  و  بەردەوام  دووبارەكردنەوەی 

قورئانی، ئیدی ئەو بنەمایە لە ئەدەبیاتی ئیسالمی سیاسیدا، 
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بۆتە بەڵگە نەویستێك، كە تەنانەت بیرلێكردنەوەشی جێگەی 

تانەلێدان و ئیامن الوازییە، ئاخر چۆن مرۆڤ دەتوانێت بڵێت 

خودا حاكم نییە و من مرۆڤی حاكمم دەوێت! ئەوە لە ئیامنی 

حاكمیەت  لەكاتێكدا  نابێتەوە.  جێگەی  موسوڵامندا  مرۆڤی 

بیدعەیەكی ئیسالمی سیاسیە و هیچ ریشەیەكی لە كەلتوری 

)خەواریج( هەیە،  ریشەی الی  بەڵێ  نییە،  ئەهلی سوننەتدا 

بەاڵم خۆ دیارە خەواریج كەسانێكن لە الی ئەهلی سوننەت 

بە دەرچوو لەئایین دادەنرێت.

ئەو  پراكتیزەكردنی  بۆ  لەخۆبڕاو  ریكخراوی  2-گروپێكی 

ئایدۆلۆژیایە و باڵوكردنەوەی.

ریكخراو   گروپێكی  هەبوونی  بەبێ  ئایدۆلۆژیایەك  هیچ 

و لەخۆبڕاو، ناتوانێت بەردەوامی بە ژیانی خۆی بدات، یان 

گەشەبكات. لە مێژوودا ئایدۆلۆژیای زۆر دەركەوتوون، بەاڵم 

بەسەر  كاریگەری  و  بن  ب��ەردەوام  توانیویانە  ئەوانە  تەنیا 

و  تۆكمە  رێكخراوی  گروپی  كە خاوەن  بەجێبهێڵن،  مێژوەوە 

باسمكردن.  لەسەرەتادا  كە  حەشاشەكان  وەك  داخراوبوون، 

نەهاتوو  لەبن  ئایدۆلۆژیایەكی  وەك  ئیخوانی  كە  ئەوەش 

هێشتەوە، لە راستیدا هێزی ئایدیاكە نییە، بەڵكو ئەو گرووپە 

روحی  و  پێكیهێنا  بەننا  كە  داخراوەیە،  رێكخراوە  توندە 

رەهای پێبەخشی، بەجۆرێك هەرتاكێكی ئیخوانی وادەزانێت 

یەك  ئیخوانە،  ئەویش  هەیە  حەقیقەت  یەك  دونیایەدا،  لەو 

پێشەواش هەیە كە حەسەن بەننایە.

نەوەیەك  چەند  لەوانەیە  كە  دیاریكراو  3-زەمەنێكی 

بخایەنێت بۆ چەسپاندنی ئەو ئایدۆلۆژیایە لە زەینی كۆمەڵدا.

جڤاتدا  خەیاڵگەی  لە  ئایدۆلۆژیایەك  هەر  ئەوەی  بۆ 
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نەوەیەك،  زەمەنە،  بە  پێویستی  بكاتەوە،  خۆی  جێگەی 

كاردەكەن،  پێناوەدا  لەو  بانگخواز  چەندین  زیاتر  دوونەوە 

چەندین كەس لەو پێناوەدا گیان و ماڵ و كات و ژیانی خۆیان 

لەخەیاڵگەی  ئایدۆلۆژیاكەیان  لێدێت  وای  تاكو  دەبەخشن، 

بەشێكی زۆری كۆمەڵگەدا، دەبێتە بەڵگە نەویستێك كە ئیرت 

بواری قسە لەسەركردنی تێدانییە.

لەم  بەباشی  زۆر  ئیخوان  پێشەوای  دەبینین  لێرەدا 

وادەستپێدەكات،  لەسەرەتاوە  هەر  و  گەیشتوە  مەسەلەیە 

ئایدۆلۆژیایە  ئەو  لەسەر  خێزان  پاشان  پێبگەیەنێت،  تاك 

پەروەردە بكات، پاشانیش ئیدی كۆمەڵگە خۆی بەشێوەیەكی 

دەبێتە  یان  رەنگدەداتەوە،  تیایدا  رێبازە  ئەو  ئۆتۆماتیكی 

حەقیقەتێكی حاشا هەڵنەگر و بیرلێنەكراوە. ئەوەی حەسەن 

ئێستا  بنیاتینا،  بیستەمدا  س��ەدەی  بیستەكانی  لە  بەننا 

لەو  ئایدۆلۆژیانەی  بنەما  ئەو  بەرهەم،  هاتۆتە  لەسەرەخۆ 

ئیستا  بوو،  نامۆ  بەالیانەوە  باسیدەكرد و خەڵك  بەننا  كاتەدا 

بۆتە حەقیقەتێكی حاشا هەڵنەگر.
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بەشی سێیەم
ئەرگۆمێنتەكانی

زەمینەسازی بۆ تیرۆر
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لەم بەشەدا ئەو خااڵنە باسدەكەم، كە دەبنە بنەمایەكی 

كۆنكرێتی بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر، چ لەسەر ئاستی تاك، یان 

لەسەر ئاستی جڤات.

ئەو ئەرگۆمینتانەی ئیسالمی سیاسی كاری لەسەردەكات، 

لەراستیدا هەموو لە كەلتوری ئیسالمەوە وەردەگرێت، پاشان 

بەشێوەیەك  تێدادەكات،  گۆڕانكاری  خۆی  دونیابینی  پێی  بە 

دەتوانێت هەموو ئامانجەكانی خۆی بێنێتەدی، بە هەمان ئەو 

ئەرگۆم�ێنتانەی لە كولتوردا هەیە. ئەو لەم بابەتەدا سود لە 

زانستی  رووی  لە  وەردەگرێت  ئەندامانی  سادەیی  و  نەزانی 

ئایینی ومرۆییشەوە.

ئەو شتانەی ئیسالمی سیاسی كاریان لەسەردەكات:

1-كۆمەڵسازی

لە  بریتیە  تیرۆرسازی،  گرنگەكانی  خاڵە  لە  یەكێك   

كۆمە ڵێكی  لەناو  ژی��ان  فەرزبوونی  و  كۆمەڵ  پێكهێنانی 

موسوڵامندا. لێرەدا عەقڵی ئیسالمی دێت گەمەیەكی خەتەر 

دەكات، ئەویش بە گۆڕینی مانا و دەاللەتەكانی ئەو ئایەت 

راستیدا  لە  دەكەن.  لە چەمكی كۆمەڵ  باس  فەرمودانەی،  و 

روون  زۆر  بوون  كۆمەڵ  بە  سەبارەت  قورئان  ئایەتەكانی 

دەدرێتە  بارەیەوە  لەو  هەیە،  وتراومان  چەندین  بەاڵم  نییە، 

پاڵ پێغەمبەری ئیسالم، وەك: »یدالله مع الجامعة، امنا یأكل 

الذئب من الغنم القاصیة«.

مەڕی  گورگ  چونكە  كۆمەڵدایە،  لەگەڵ  خودا  دەستی 

دورەپەرێز و خۆبەدورگر دەخوات.
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»علیكم بالجامعە وایاكم والفرقە«.

»ان تلزم جامعە املسلمین وامامهم«

هاوشێوەمان  وت��راوی  چەندین  لەوبارەوە  راستیدا  لە 

لە  باس  وتراوانە،  ئەو  تێڕوانینە  جێی  ئەوەی  بەاڵم  هەیە، 

موسوڵامن  دەبێت  واتە  دەكەن،  مرۆڤ  بوونی  كۆمەاڵیەتی 

لەناو كۆمەڵگەدا بژی، واتە جڤات، نەك بە تەنیا، یاخود لەناو 

كۆمەڵگەی موسوڵامندا و لەژێر سایەی دەسەاڵتێكی شەرعیدا 

بژی، نەك لە بیابان ودەشت و كێو، نابێت موسوڵامن كەسێك 

بێت، دان بە یاسای دەوڵەت و دەسەاڵت دا نەنێت. لەسەر 

ئەم بابەتەش چەندین دەقی گرنگامن هەن.

ئەمانە  و  دێت  سیاسی  ئیسالمی  پ���ەروەردەی  ب��ەاڵم 

لەناو  مانای ئەوەی دەبێت موسوڵامن  دەگۆڕێت و دەیكاتە 

ئەوەی سەعید حەوا  بژی، وەك  ئیسالمی سیاسیدا  گروپێكی 

ناوی دەنێت )حزب اللە(. 

شەرعیە  ئەركێكی  ئیسالمی،  كۆمەڵێكی  بۆ  ئینتیامبوون   

كەمتەرخەم  موسوڵامنێكی  بە  نەكات،  ئینتام  كەسێك  گەر  و 

جێگەی  گ��رووپ  ئیدی  لێرەوە  سەیردەكرێت.  تاوانبار  و 

رابەریش جێگەی  املجتمع(،  و  دەگرێتەوە) جامعە  كۆمەڵگە 

حەسەن  ئیخوان،  بۆیە  »هەر  دەگرێتەوە  دەوڵەت  سەرۆكی 

دەبێتە  رابەر  بۆ  گوێڕایەڵی  ناوزەددەكەن«،  ئیامم  بە  بەننا 

دەبێتە  ئەو،  فەرمانی  لە  سەرپێچیكردن  و  ئایینی  ئەركێكی 

سەرپێچیكردن لە فەرمانی خوداو پێغەمبەر.

موسوڵامنی  خودا،  حزبی  )تەنیا  دەڵێت:  حەوا  سەعید 

راستەقینەن، جا چ زانا بن، یان سادە بن، یان عەوام بن، جا 

لەوەش  جگە  بچووك.  دەوری  یان  ببینن،  گەورە  دەوری  چ 
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ئایین  ئیدی ناتەواوی، گومڕایی، نیفاقە و هەڵگەڕانەوەیە لە 

و كوفرە(.

هەروەها بەننا هاواردەكات: )خەڵكینە ئێمەین ئیسالم( 

پەروەردەی ئیسالمی سیاسی، هەنگاوێكی تر دەنێت لە بێ 

نرخكردنی تاكدا، كاتێك لە باكگراوندی تاكدا ئەوە چڕدەكاتەوە، 

كە تۆ بەبێ كۆمەڵ، بوونەوەرێكی بێامنا و بێرنخیت، گەر لە 

كۆمەڵدا نەبیت، تەنیا سفرێكی و هیچی تر، لەكاتێكدا كۆمەڵ 

بێ تۆش هەر رەوتی خۆی دەكات و گەورەیە. لێرەدا تاك هیچ 

مانایەكی نامێنێت و گروپ دەبێتە ئەسڵ. ئەوەش میكانیزمی 

هەر  تۆتالیتارەكان،  ئایدۆلۆژیا  هەموو  الی  تاكە  بێرنخكردنی 

لەنازیزم، تاوەكو فاشیزم و كۆمۆنیزم.

ئەم بێرنخكردنە بۆ ەوەیە تاك زاتی ئەوە نەكات رۆژێك لە 

كۆمەڵ دەربچێت، چونكە گەر دەرچوو ئیدی بێ نرخ دەبێت، 

ئەو  بە هەموو  بێت  رازی  تاك  پێویستە  ئەوەش  لەبەر  هەر 

ناڕەزا یی  و  دەیكەن  ئەمیرەكەی  و  كۆمەڵ  كە  فەرمانانەی 

دەرنەبڕێت، دەنا گەر لە رەحمەتی كۆمەڵ دەركرا، ئیدی لە 

رەحمەتی خوداش دەردەكرێت و گورگ دەیخوات.

»واتە  ئیسالم  گروپاندنی  رەوت��ی  لە  تێببینیكردن  بە   

ئایدۆلۆژیانە  رەوتی  هەمان  گروپێكدا«  لە  كورتكردنەوەی 

پارتە  الی  بیردێتەوە،  لینینیزمامن  ماركسیزم-  تەسكی  و 

كۆمۆنیستەكان حزب دایك، باب، كەس و كار و هەموو شتێك 

بوو، مرۆڤ دەبوایە بۆ حزب، سەركردە بژیایە و مبردبایە، ئەم 

ئایدۆلۆژیی  گروپێكی  هەموو  ناخی  لە  بیركردنەوەیە  تەرزە 

شمولیدا، هەمان شتە.
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هەمان  )حەشاشەكان(،  گروپی  ئیسالمدا  مێژووی  لە 

تیرۆر  لەسەر  ئەندام  پەروەدەكردنی  بۆ  ئایدۆلۆژییان  رەوتی 

لە  کە  دەكران،   پەروەردە  وەها  حەشاشەكان  بەكارهێناوە، 

هەركوێیەك بیانویستبایە سەركردە و نەیارەكانیان تیرۆردەكرد 

و بە شانازیشەوە و بێ ترس بەرەوڕووی مەرگ دەبوونەوە.

نییە،  پێكەوەژیان  بۆ  تەنیا  كۆمەڵگەرایی  سرتاتیژی   

تاك  مێشكی  شۆردنەوەی  لە  بریتییە  كۆمەڵ  ئەركی  بەڵكو 

كە  ئاسا،  رۆبۆت  ئامێرێكی  بۆ  تاك  گۆڕینی  و  دماغ(  )غسل 

وا  بوێت  ئەمیرەوەیە، چۆنی  بە دەست  كۆنتڕۆڵەكە  ریمۆت 

دەیجووڵێنێت )ئەوە لە بەشی گوێڕایەڵیدا دێمەوە سەری(.

تایبەت  ›بە  ئایدۆلۆژیا  گروپی  ناو  پ��ەروەردەی  و  ژیان 

لە  جیاواز  و  نامۆ  بوونەوەرێكی  دەكاتە  مرۆڤ  ئایینی‹، 

خۆی،  ناخی  یان  فۆرم  یان  بیركردنەوە،  وەك  چ  كۆمەڵگەدا، 

ئەو لەناخی خۆیدا خۆی بە گەورەتر دەزانێت لە دەوروبەر، 

بەاڵم لە راستیدا ئەو خۆ بە گەورەتر زانینە، ترس و الوازی و 

بێمتامنەییەكی زۆری لە پشت خۆیەوە حەشارداوە، هەر ئەو 

بەها نەرێنیانەشن، پاشان دەبنە بۆمبێكی تەوقیتكراو بەڕووی 

ئەو كۆمەڵگەیەدا دەتەقنەوە، كە ئەم ناتوانێت تێیاندا بژیت، 

جا چ بە تەقینەوەی فیزیكی بێت، یان بەوە بێت دەیەوێت 

كۆمەڵگە  ئەگەر  خۆ  خۆی.  ستایلی  سەر  بخاتە  كۆمەڵگەش 

ستایلی ئەوی رەتكردەوە، ئیدی ئەوە كۆمەڵگەیە جاهیل و لە 

دین دەرچووە، نەك ئەم هەڵە بێت.

 لە راستیدا خۆ بە گەورە زانین لە ئاستی كۆمەڵگەدا، گەر 

رووی  هەندێك  لەوانەیە  بێت،  مەعریفەوە  و  هێز  رووی  لە 

پۆزەتیڤی هەبێت، وەك خۆشەویستی، خەمخۆری و هەوڵدان 
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بۆ بەرەوپێشربدنی، بەاڵم كاتێك لەپشت ئەو خۆ جیاكاردنەوە و 

خۆ بە زلرت زانینە لە كۆمەڵگە رووحێكی داخراو، شكستخواردو 

تیرۆریستێك  چاوەڕێی  هەر  دەبێت  ئیدی  ئامادەیە،  الواز  و 

بكەیت، كە لەو رووحەدا پەروەردە بێت.

2-عاتیفەسازی دەروازەی تیرۆر

ئیسالمی سیاسی گەورەترین كار دەكات لەسەر عاتیفە و 

خۆی بەدوور دەگرێت لە عەقڵسازی، لە راستیدا عەقڵكاری 

لەگەڵ میتۆدی ئایدۆلۆژی و دروستكردنی كەسانی تەیاردراو 

و هەردەم ئامادە بۆ هەر كارێكی نالۆژیك، پێویستی بە چەند 

خەسڵەتێكە:

1- دووركەوتنەوە لە عەقڵكاری.

ملی  بادانی  و  راستەقینە  زانستی  لە  2-دووركەوتنەوە 

ئایدۆلۆژیادا  گۆشەنیگاكانی  لەگەڵ  بۆئەوەی  زانستەكان، 

بگونجێت.

3-تەمەن، چونكە تەمەنی هەرزەكاری و منداڵی، باشرتین 

قۆناغی وەرگرتنی ئایدۆلۆژیایە.

پ��ەروەردەی��ی  رەوت��ی  و  ئایدۆلۆژیا  لە  تێڕوانین  بە 

ئیسالمی سیاسی، هەرسێ خاڵەكە دەبینین. خاڵی یەكەمیان 

عەقڵێكی  گشتی  بە  كە  ئیسالم،  عەقڵی  الی  عەقڵكاری  كە 

سەلەفیگەرایە، ئەسڵەن وەك تۆمەت و تاوان سەیردەكرێت، 

كەسی عەقاڵنی لە دونیای ئیسالمیدا، كەسێكە جێگەی گومانە 

بواری  لە  كەسە  ئەو  گەر  تایبەت  بە  پێناكرێت،  متامنەی  و 

لە  یاخود  فیكر، فەلسەفە و زانستە مرۆیەكاندا بخوێنێتەوە، 

دەرەوەی ئاپۆرا و مێگەل قسەیەكی جیاوازی هەبێت، ئەوە 
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تیرۆركردنی  هەوڵی  بەڵكو  پێناكرێت،  متامنەی  كەسێكە 

مەعنەوی دەدرێت، بەجۆرێك نابێت كەس باوەڕ بە قسەكانی 

)هجر(  داب��ڕان  دەبێت  بەڵكو  لێبگرێت،  گوێی  یان  بكات، 

نەكرێت، چونكە  لێ  تەنانەت ساڵویشی  واتە قسە،  بكرێت. 

الی ئەوان كەسی عەقاڵنی هەڵگری ڤایرۆسێكە، ئەو ڤایرۆسە 

و  گومانكراوی  گیانی  چێنەری  و  یەقینگەرایی  گیانی  بكوژی 

كایەی  بۆسەر  مەترسییە  گەورەترین  پرسیاركردنیش  پرسیارە. 

فەرهەنگی  دەرەوەی  لە  كەسێك  كاتێك  چونكە  ئایدۆلۆژیا، 

ئایدۆلۆژیا، گروپ  یان پرسیاری گوماناوی لەسەر  ئایدۆلۆژیا، 

سەرەتای  ئەوە  ئیدی  دەبێت،  پرسیاركردن  فێری  سەركردە  و 

دەركەوتنی نەخۆشیەكە، كە پێیدەوترێت ئیامن كزی و كەسی 

راڕاو نزیكرت لە نیفاق، نەك لە ئیامن، چونكە ئیامن جێگەی 

پرسیاركردنی تێدانابێتەوە، بەڵكو تەنیا تەسلیمبوونە.

جێگەی  ئیامن  كە  راستە،  هەر  ئ��ەوەش  راستیدا  لە   

پرسیارەكە  بەاڵم  تەسلیمبوونە،  كایەی  بەڵكو  نییە،  پرسیار 

بە  باوەڕكردن  ئیامن  ئاخر  چییە؟  خۆی  ئیامن  ئایا  لێرەدایە: 

ئیدی  لێرەدا  رسوشتە،  بان  لە  كە  بەوەی  واتە  میتافیزیكیا، 

كاری  و  ئایدۆلۆژیا  پرسی  ئەمام  رادەوەستێت،  عەقڵ  كایەی 

سیاسی و دونیایی لە هیچ شوێنێكی ئیامندا جێگەی نابێتەوە، 

دەستی  بە  فێڵدەكە  دوو  هەر  سیاسی  ئیسالمی  لێرەدا 

ئەنقەست تێكەڵدەكات، تاوەكو بەرامبەر گۆت بكات و هەر 

لە  كۆتاییپێبێنێت.  پرسیارێك  و  گومانكاری  هەر  لەسەرەتاوە 

ئایدیلۆژیاكان،  خاوەن  هەموو  دەبینین  دووەمیشدا  خاڵی 

نەك  دەكات،  خزمەتیان  كە  كاردێنن،  بە  بەوشێوەیە  زانست 

منوونە  بۆ  بكەن.  زانست  خزمەتی  هەیە  كە  بەوشێوەیەی 
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بە  داروینی  ئیڤۆلیوشنی  تیۆری  نامرۆڤانە  بە  زۆر  هیتلەر 

الیس  دەبینین  كەچی  جولەكە،  جینۆسایدی  بۆ  كارهێنابوو 

لەگەڵ  چونكە  قەدەغەدەكرێن،  فرۆید  تیۆرەكانی  سۆڤێت 

پرەنسیپەكانی ماركسیزمدا یەكناگرنەوە.

لە بواری ئیسالمی سیاسیدا هەمان گەمە دەبینین، ئەوە 

یان  ئیڤۆلیوشن،  وەك  خۆرئاواییەكانەوە،  زانستە  لەبارەی 

تیۆریاكانی فرۆید، فەلسەفە و هەموو ئەو تیۆریایانە پێویست 

ناكات باسبكرێت، من مەبەستم زانستە ئیسالمییەكانە، ئەوان 

تاوەكو  دەگ��ۆڕن،  تەواو  ماناكان  و  مەبەستەكان  لەوێشدا 

مانەیەكی  هەر  لە  و  بگونجێت  خۆیان  ئامانجەكانی  لەگەڵ 

سەید  تەفسیری  بۆمنوونە  هەر  بەتاڵیدەكەنەوە،  ئەسڵی، 

قوتب بۆ پرسی حاكمییەت، زەقكردنەوەی ئەو مانایە، پرسی 

و  ئایین  پرسی  دەسەاڵت،  دەرەوەی  لە  جیهاد  جاهیلیەت، 

تازەن، كە ئیخوان  ئایدۆلۆژیای  سیاسەت چەندین پرەنسیپی 

و  ئایینییەكان  چەمكە  بە  گەمەكردن  لەڕێگەی  و  هێنایان 

ئەمانە  پێدا، كاتێكیش  ئایینییان  تەئویلی دەقەوە شەرعیەتی 

دەخرێتە بەر باس و لێكۆڵینەوەی فیقهی بۆت دەردەكەوێت، 

دەكەن  زانستیەكان  چەمكە  بە  گەمەیەك  چ  ئ��ەوان  كە 

بە  خزمەت  تاوەكو  الیانداوە  خۆی  ئەسڵیی  مانای  لە  و 

ئایدۆلۆژیاكەیان بكات.

تەمەنی منداڵی هەرزەكاری وەك بابەتێكی گرنگ

 لەبارەی تەمەنیشەوە، تێبینیدەكرێت، هەرچی ئەوانەی 

منوونە  بۆ  نەزانن،  و  الو  كەسانی  توندوتیژیدان،  لەبواری 

 )14-15( لەنێوان  دەتەقێننەوە  خۆیان  ئەوانەی  هەموو 
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تەمەنی  خۆی  بەننا  حەسەن  بزانین  بەسە  هێندە  ساڵیدان. 

بیست و دوو ساڵ بوو، كە ئیخوانی بونیادنا، هەموو ئەوانەش 

دەتوانین  خۆییبوون،  هاوتەمەنی  هەر  دەوریبوون  لە  كە 

بڵیین زۆرینەی سەركردەكانی ئیخوان لەو كاتەدا لە 30 ساڵ 

تێنەپەڕیوون.
منداڵییەوە  لەتافی  هەر  سیاسی  ئیسالمی  راستیدا  لە   
گرنگیدەدا بە داگیركردنی هزر و عاتیفەی مرۆڤ و پڕكردنەوەی 
لە  دەبینی  بۆیە  هەر  خۆی،  وێنەكانی  بە  منداڵ  خەیاڵی 
ئەڵقەی  ناو  دەخرێنە  ئاسانی  بە  زۆر  مندااڵن  مزگەوتەكاندا 
ئەو  ئیدی  لەوێوە  هەر  خوێندنەوە.  وانە  و  خوێندن  قورئان 
بەڵگە نەویستێكی  پرەنسیپە گرنگانەی دەیانەوێت دەیكەنە 

حاشا هەڵنەگر، منداڵ و الو دەكەنە بەردی بناغەی ئایین. 
تابلۆی  لەسەر  منداڵیدا،  لە  وێنایەك  هەر  ئاشكرایە 
ئەستەم  زۆر  ئیدی الچوونی  بنەخشێرنێت،  منداڵ  یادەوەری 

دەبێت.
مزگەوتەكان  قوتابخانەی  یەكگرتوودا  لە  منوونە  بۆ 
تەواوی  بە  كە  مندااڵنێك،  لەوێدا  مسجدی(  )مدارس  هەبوو 
بەرائەتەوە دەهاتنە مزگەوت، بێ ئەوەی خۆیان یان دایك و 
بابیان پێبزانن، رێكدەخران و سەرەتاكانی ئیخوان چێتییان بۆ 
باسدەكرا، هەروەها یەكێك لە مەرجەكانی پارە بەخشین بە 
هەتیوانی بێباوك ئەوە بوو، كە دەبوو وانە بخوێنن و كچان 
سەرپۆشبكەن، هەرچەند منداڵیشن و تەكلیفیان لەسەر نییە. 

مێرد مندااڵنیش ئامادەی مزگەوت و وانە خوێندن بنب.
شەرعی  زانستی  پێیاندەوترێت  لەوێدا  كە  وانانەش  ئەو 
گیانی  و  پاڵەوانبازی  و  عاتیفیانە  حیكایەتی  بەڵكو  نییە، 

خۆفیداكردن و فێربوونی بانگەواز و هتد دەبێت.
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و  زانست  عەقڵ،  بە  پێوستی  ئایدۆلۆژیا  بۆیە  هەر 

هەر  دوژمنی  رەگەزە،  ئەو سێ  بەڵكو  نییە،  ژیان  ئەزموونی 

هەڵەسازی  و  عاتیفە  بنەمای  لەسەر  كە  ئایدۆلۆژیایەكن، 

بنیادنراون.

كاتێك منداڵ، گەورە دەبێت، ئیدی ئەو هیچ شتێكی تر 

نازانێت، چونكە پەرژینێكی تۆكمە بە دەوری ژیانیدادەكرێت  

عاتیفیەوە  و  رۆشنبیری  كۆمەاڵیەتی،  هەمووالیەنێكی  لە  و 

داگیر دەكرێت. ئەو تەنیا گروپەكەی بە شوێنی ژیان دەزانێت، 

تەنیا  دەزانێت،  رەها  راستیی  بە  ئەوان  ئایدۆلۆژیای  تەنیا 

عاتیفەی  خەیاڵگەو  مرۆڤێك  بژی،  ئەواندا  لەناو  دەتوانێت 

داگیركراوە.

كۆنرتۆڵكرا،  مرۆڤێك  عاتیفی  الیەنی  كاتێكیش  هەر   

ئیدی ئەو مرۆڤە ئیرادەی خۆی لە دەستدەدات و رادەستی 

دەكات،  نوێنەرایەتی  سەركردە  كە  دەبێت،  ئایدۆلۆژیاكەی 

بەاڵم  دەبێت،  ئازادتر  ئیرادەیشی  عەقڵ  بە  مرۆڤ  چونكە 

دەبێتە  كەسە  ئەو  ئیدی  كۆنرتۆڵدەكرێت،  عاتیفەی  كاتێك 

كۆیلەیەك و هیچیرت. جا كاتێك ئەو ئایدۆلۆژیایە رەهەندێكی 

زۆر  تەسلیمبوونەكە  ئیدی  پێدەدرێت،  غەیبانی  قووڵی 

ئاڵۆزتر و قووڵرت دەبێتەوە، چونكە هەرشتێك الی ئایدۆلۆژیا 

تەفسیرێكی عەقاڵنی، یان زانستی وەرنەگرت، زۆر بە ئاسانیی 

لەناو رەهایی و ناكۆتای غەیبدا جێگەی دەبێتەوە، غەیبانییەت 

ئەو ناشوێن و ناكاتەیە كە هەموو شتێك قووتدەدات، چونكە 

ناكۆتا تەسەورناكرێت لە هەمانكاتدا باوەڕ بە ناكۆتا و ناشوێن، 

و  زانستی  بوارێكی  هیچ  كە  فۆبیاییەیە،  ئەو  غەیب  واتە 

سایكۆلۆژیا ناتوانێت چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە، بۆیە دەبینین 
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بۆ منوونە شیعەیەك بە هەمان قووڵی سوننەیەك باوەڕی بە 

یەقینییەكانی خۆی هەیە، لەكاتێكدا هەر دوو دونیابینییەكە 

هەردووكیشیان  كەچی  هەڵدەقوڵێن،  سەرچاوەوە  یەك  لە 

یەقینی  دونیایەك  هەردووكیشیان  یەكرتن،  پێچەوانەی  تەواو 

بوارێكی  هیچ  یەقینییەك  شوێنكەوتوانیان  داوەتە  ناكۆتایان 

پرسیارێك، چونكە هەموو گومانكردن  و  بۆ گومان  نییە  تێدا 

و پرسیاركردنێك، مانای بێدینی دەگەیەنێت، ئەوەش كۆمەڵێك 

لێكەوتەی كۆمەاڵیەتی و قیامەتی لێدەكەوێتەوە.

 كۆنرتۆڵكردنی عاتیفەی مرۆڤ، واتە سڕینەوەی عەقڵ و 

پرسیاریش دەگەیەنێت، ئەو ئامادە نییە پرسیارەكەش ببیستێت 

نەك وەریبگرێت، پاشان بیریلێبكاتەوە، لەناخی خۆیدا گەشە 

بكات، بیر لە راست و هەڵەكان بكاتەوە، چونكە وادەزانێت، 

كە تەنیا بە گوێگرتن لە پرسیار ئیدی باوەڕەكەی لەق دەبێت، 

ئەوەش فێڵی شەیتانێكە كە هەموو دونیای تەنیوە.

بە راستی پرسیاركردن و گومانكردن لە زەینی تاكی باوەڕداردا، 

بریتییە لە كاری شەیتان، لەبەرئەوە هەر كاتێك گومانت بۆ هات، 

یان پرسیارت بۆ هات، ئەوە بزانە شەیتانێك بۆتە میوانت.

دەبێت  ئاستێك  تا  میتافیزیكدا،  لەبواری  رەهەندە  ئەو 

ئاسایی بێت، چونكە میتافیزیك بەهایەك نییە بە عەقڵ، یان 

ناكات  بان عەقڵ،  بان رسوشت،  بەڵكو  بپێورێت،  زانست  بە 

بەڵگەنەوێستەكانی  لە  گومانكردن  كاتێك  بەاڵم  ناشوێنە،  و 

بە سەركردەو  ئامڕازەكانی كاری دونیایی، متامنە  ئایدۆلۆژیا، 

مرۆڤەكانیش دەخرێنە ئەو بوارەوە، ئیدی دەردەكەوێت، كە 

بە  پیرۆزیدان  بۆ  دەقۆزرێتەوە  غەیبانییەكانیش  بوارە  چۆن 

ئامڕازە دونیاییەكان.
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كاتێكیش عاتیفە كۆنرتۆڵكرا، واتە ئیرادە، عەقڵ و ژیانی 

ئەو كەسە كۆنرتۆڵكراوە، بۆیە كەسی كۆنرتۆڵكراو ئامادەیە بێ 

سڵەمینەوە، بێگومان و بێ دڵەڕاوكێ هەموو قسەیەك بەڕاست 

كردەوەیەكیش  هەموو  پێیدەڵێت،  كۆنتڕۆڵكار  كە  بزانێت، 

ئەنجامبدات، كە پێیدەسپێررێت.

كۆنتڕۆڵكراوی  كەسی  ئەوەیە،  عاتیفە  تری  گرفتێكی 

عاتیفی، ئیرت هیچ شتێكی تر نابینێت، تەنیا ئەو ئایدۆلۆژیایە 

هەر  تائێرەش  داگ��ی��رك��ردووە.  ژیانی  هەموو  كە  نەبێت، 

وەك  ئەوەی  هەستدەكات  ئەو  ئیرت  بەاڵم  كەمە،  مەترسی 

ئەم خۆشەویستەكەی ئەوی خۆش نەوێت، وەك ئەم ئیامنی 

هەرچی  چونكە  بێت،  مرۆڤ  نابێت  نەبێت،  رێ��ڕەوە  بەو 

جوانی، باشی و چاكییە، هەرچی راستەقینەی رەهایە لەوێدا 

كۆبۆتەوە، كەواتە ئەوەی ئەو هەموو جوانی، پاكی و رەهاییە 

نەبینێت، دەبێت هەر شەیتانێك بێت و هیچی تر. شەیتانیش 

دەبێت لەناو بربێت، ئاخر شەیتان و ژیانیان نەوتوە، چونكە 

ئەو رەجمدەكرێت و لە میهرەبانیی خودا بێ بەرییە.

3- وێناكردنی ممالنێ لەنێوان كوفر و ئیامندا 

پرسی  بۆ  سیاسی  ئیسالمی  ناسازەكانی  بادانە  لە  یەكێك 

ملمالنێ ئەوەیە، كە جۆری ملمالنێكەیان گۆڕیوە بۆ كوفر و 

ئیامن.

ل��ەس��ەرەت��ای  ه���ەر  س��ی��اس��ی  ئیسالمی  ئ��اش��ك��رای��ە 

سەپاندنی  و  دەس��ەاڵت  بۆ  هەوڵێكە  سەرهەڵدانییەوە، 

ستایلێكی تایبەت لە دەسەاڵت، ئەو ستایلە هەر لەسەرەتاوە 

و  ماركیسیزم  مۆدێلەكانی  لەناو  ئیسالمیەكانی  چەمكە 
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داوە  تۆتالیتاری  چەمكێیكی  واتە  كردووە،  فۆرمەلە  نازیزمدا 

بە ماناكانی ئیسالم و ویستویەتی بەسەر دونیادا بیسەپێنێت. 

لێرەوە ملمالنێی لەگەڵ دەسەاڵتدا ئاشكرایەو هیچ گومانێكی 

تێدا نییە.

پیشەی  دەس��ەاڵت  لەسەر  ملمالنێ  ئاشكرایە،  ب��ەاڵم 

ئارەزومەندی  ئەوانەی  مرۆڤەكانە،  كەمی  زۆر  دەستەیەكی 

دەس��ەاڵت،  لەسەر  جەنگێك  هەر  لەبەرئەوە  دەسەاڵتن، 

پشتیوانییەكی سنورداری لێدەكرێت، لەكاتێكدا جەنگ لەسەر 

بۆیە  هەر  ئیامندارێكە،  هەموو  ئەركی  بیروباوەڕ  ئایین، 

ئیسالمی سیاسی دێت و ملمالنێكە رەنگڕێژدەكات بەڕەنگی 

ئیامن و كوفر، فیرعەون، موسی، موحمەدو قوڕەیش، بەمەش 

دەیەوێت شەرعیەتی ئایینی لەبەرامبەر بسەنێتەوە و بیدات 

بەخۆی، هەر دروشمی ) ئیسالم چارەسەرە(، خۆی لەخۆیدا 

كە  ئیسالمی،  دروشمەكانی  خەڵەتێنەرترین  لە  یەكێكە 

تاپۆی ئیسالمی لە هەموو توێژەكانی  لەڕێگەیەوە دەیەوێت 

كورترتین  ئەمەش  تاپۆیبكات،  خۆی  لەسەر  و  بسەنێت  تر 

رێگەیە بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر. 

4- قیامەت وەك چەكی تیرۆر

پێشەكی دەبێت بڵێم پرسی ژیانێكی تر لە دەرەوەی ئەم 

ژیانە بە قەدەر كۆنیی هەموو ئایینەكان كۆنە، هەر لەچیرۆكی 

رۆڵدەبینێت  تر  دونیایەكی  پرسی  ئادەمەوە،  كوڕەكەی  دوو 

سیمبولی  كە  هابیل  چیرۆكەدا  لەو  مرۆڤدا،  چاكبوونی  لە 

چاكخوازییە، رازینابێت دەست بەرزبكاتەوە لە قابیلی برای، 

كە بۆتە سیمبولی شەڕخوازی، تەنانەت كاتێك دەشزانێت كە 
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قابیل دەیكوژێت، ئەم پێیدەڵێت: )ئەگەر تۆ دەستدرێژیشم 

بۆ  دەستت  هەر  من  مبكوژیت،  ئ��ەوەی  بۆ  سەر،  بكەیتە 

من  دەترسم.  خودا  لە  من  چونكە  كوشتنت،  بۆ  درێژناكەم 

ئەهلی  لە  و  و خۆشت هەڵگریت  تاوانی من  تۆ  دەمەوێت 

ئاگر »دۆزەخ بیت«، چونكە دۆزەخ سزای ستەمكارانە(.

ئایینەكاندا،  هەموو  لە  تر  ژیانێكی  چەمكی  راستیدا  لە 

فاكتەرێكی باش بووە بۆ دیسپلینی كۆمەاڵیەتی و ئەخالقی، 

بە واتایەكی تر ئەو چەمكە بابەتێكی بێالیەنە و دەكرێت لە 

سەرێكی  لە  كاربێت،  بە  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  بۆ  سەرێكەوە 

ترەوە دەكرێت ببێتە بەرهەمهێنەری تیرۆر، واتە ئەوە فاكتی 

مرۆڤە مانا دەدات بە شێوازی بە كارهێنانی ئەو چەمكە.

ئایدۆلۆژیا،  شمولی  چەمكێكی  وەك  سیاسی  ئیسالمی 

كە دەیەوێت چەمكە ئایینییەكان بە شێوەیەك وەبەربێنێت، 

سەرخستنی  و  خۆی  دونیابینییەكەی  بۆ  هەبێت  سودی  كە 

ئایدۆلۆژیاكەی، توانیوێتی بە شێوەیەكی زۆر چڕوپڕ چەمكی 

ژیانی دووەم بكاتە چەكێكی گرنگ و كاریگەر بۆ خەساندنی 

كەسانی ئالودەبوو بەو ئایدۆلۆژیایەو گۆڕینی مرۆڤی باوەڕدار 

ئەو  تەقینەوە.  بۆ  ئامادە  تەوقیتكراوی هەردەم  بۆمبێكی  بۆ 

سرتاتیژییە بەو شێوەیە دەستپێدەكات:

هەموو  لە  خاڵی  كەسانێكی  تازەپێگەیشتو  -گەنجێكی 

هەر  وەرگرتنی  بۆ  ئامادە  و  فەلسەفە  زانست،  ماناكانی 

بابەتێكی سەرنجڕاكێش. دەیەوێت لەڕووی ئیامنەوە لە ئایین 

تێبگات، كاتێك دەكەوێتە بەردەستی ئیسالمگەرایەكی خاوەن 

ئایدۆلۆژیای سیاسی، لە سەرەتاوە باسی قیامەتی بۆ دەكات، 

هەنگاوەكان بەم شێوەیەن:
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لەم  ئێمە  دەمرێت،  دواج��ار  بێت  هەرچیەك  *م��رۆڤ 

دونیایایەدا میوانین و دونیا راگوزەرێكی خێرایە بەرەو ژیانێكی 

ئەبەدی، بەاڵم ئەو ژیانە ئەبەدییە بە كرداری ئێرە دەپێورێت، 

ئەگەر تۆ لەم دونیادا بە پێی بەرنامەی خودا هەڵسوكەوتت 

خوانەخواستە  ئەگەر  خۆ  بەهەشت،  دەچیتە  ئەوە  كردبێت، 

لە بەرنامەی خودا التدابێت، ئەوە دەچیتە دۆزەخی خودایی 

هەمیشەیی.

بەوە  ئەبەدیەش  ترسە  ئەو  چەسپاندنی  میكانیزمی 

دەستپێدەكات:
جێگەی  خۆخستنە  مردوەكان،  و  گۆڕستان  -سەردانی 

ئەوانە.
-بیركردنەوەی بەردەوام لە مردن، قیامەت، خۆشییەكانی 

بەهەشت و ترسەكانی دۆزەخ.
-دانیشتنی شەوانە بۆ بیركردنەوە لەو ترسە گەورەیە.

-قورسكردنی دەسكەوتنی بەهەشت و رەزامەندی خودا، 
مەگەر  بەهەشت،  بچێتە  هەمووكەس  ئەستەمە  بەجۆرێك 
ئەوانە نەبێت، كە دەبنە خزمەتكاری ئایینی خودا و لەپێناویدا 

تێدەكۆشن. 
بێگومان پەروەردە كارێكی بەردەوامە، نەك ئەنجامی دوو 
بیركردنەوە،  بە بەردەوام بوونی كات،  قسە و سیمینار بێت، 
دووبارەكرنەوە، وتنەوەی بەردەوام و بیركردنەوەی بەردەوام 
لەم پرسە. ئیدی پرسی ژیانێكی تر، دەبێتە فۆبیایەكی وەها، 
ئەو  ئیدی  دەسەنێت،  كەسە  لەو  ئیرادەیەك  هەموو  كە 
بەهەشتم  خۆشییەكانی  تا  بكەم  چی  باشە  دەپرسێت:  دێت 
وەاڵم  ئیدی  لێرەدا  دووربم؟  بە  دۆزەخ  لە  و  دەستبكەوێت 

وەردەگرێت. چی بكەیت بۆ چوونە بەهەشت.
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 5-بەرتەسككردنەوەی دونیا

سیاسیدا  ئیسالمی  پ�����ەرەوەردەی  ل��ە  ب��ەش��ەدا  ل��ەو 

ب��ەدۆزەخ  و  تەسك  بێرنخ،  وا  دونیا  ژیانی  هەوڵدەدرێت 

بكرێت، كە مرۆڤ هیوا خوازبێت زوو لێی دەربچێت: ئەوە 

جنە  و  املۆمن  سجن  )الدونیا  دەفەرموێت  پێغەمبەر  نییە 

الكافر(، كەواتە دونیا دۆزەخە.

كەسی  لە  دونیا  جوانییەكانی  هەموو  بەشەدا  ل��ەم 

پەروەردە كراو حەرامدەكرێت:

و  وێنە  شانۆ،  مۆسیقا،  گ��ۆران��ی،  ح��ەرام��ە،  -ه��ون��ەر 

هەمووجوانییەكان حەرامن.

هەموو  راب��واردن  و  شایی  قسەكردن،  تێكەاڵوبوون، 

حەرامن، یان كاری مرۆڤی جاهیل و خوێڕین، نەك كەسێكی 

خاوەن پەیام.

هەر  گەنجدا،  بەسەر  ئایینی  زۆری  ئەركی  -سەپاندنی 

شەو  سوننەتەكان،  بەجێهێنانی  جەماعەت،  بە  نوێژەكان  لە 

خوێندنەوەی  و  زۆر  زیكری  دوعاو  سوننەت،  رۆژووی  نوێژ، 

كەسە  ئەو  ئیدی  بەجۆرێك  ...هتد  و  كۆمەڵ  نامیلكەكانی 

ماوەیەكی نامێنێتەوە بۆ ژیان.

گەورە  وا  مێینەیەك،  بۆ  سادە  سەیركردنێكی  تەنانەت   -

ئاگرەوە، چونكە سەیركردن  دەكرێت، كە ئەو كەسە دەخاتە 

زەردەخەنەی  ئیدی  دووەم  دێت،  بەدوا  دووەمی  و  یەكەمە 

.... ئیدی  بەدوا دێت، دوای ئەوە قسەكردن و ژوان دانان و 

دۆزەخی  لەوێوە  ئیدی  كە  زیناوە،  و  حەرام  بواری  دەچێتە 

هەمیشەییە، لەكاتێكدا سەیركردن بە پێی فەرمانە ئایینییەكان 

ئەگەر تاوانیش بێت، تاوانێكی بچوكەو وەك دەڵێن بە ئاوی 
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یەكسەر  سەیركردنێك  لێرەدا  بەاڵم  دەڕوات..،  دەستنوێژ 

پردێكە بۆ كوفر و جەهەننەم.

لە  دونیا  تەسككردنەوەیەی  و  توندگیر  پ��ەروەردە  ئەو 

گەنجێك بەرامبەر جوانكردنی بەهەشت و ترسەكانی دۆزەخ ، 

بە رسوشتی خۆی وا لە گەنجێك دەكات، كە ئیدی ئامادەبێت 

لەم زیندانە بە ئاسانی بڕوات.

6-جوانكردنی مەرگ

هەنگاوی دواتر بریتییە لەجوانكردن و ئاسانكردنی مەرگ، 

شەهادەت  و  بێت  خوادا  لەپێناوی  كە  مەرگێك  تایبەتی  بە 

اسمی  الله  املوت فی سبیل   ( بەننا دروشمی  بێت. حەسەن 

نەتەوەیەك  )هەر  دەڵێت:  ئەو  هەر  بەرزكردبۆوە،  أمانینا(ی 

هونەری مەرگی شەریفانە بزانن، سەربەرز دەبن(.

بەربەستبێت  گەورەترین  مەرگ،  ساتەوەختی  لەوانەیە 

لەبەردەم مرۆڤدا، كە پڕكێشی خۆكوشنت ناكات، یان دەترسێت 

دێت  ئیسالمی  پ��ەروەردەی  نابێتەوە،  مەرگ  رووب��ەڕوی  و 

خوادا  لەپێناوی  كەسەی  ئەو  دەڕوخێنێت،  بەربەستەش  ئەو 

وایە  ئەوە  هەروەك  دەبێت،  شەهید  یان  دەكوژێت،  خۆی 

مێروویەك گازی لێبگرێت. لەڕاستیدا چڕكردنەوەی مەسەلەی 

قیامەت و خۆشیەكانی بەهەشت و ئەو جوانیانەی بۆ شەهید 

ئامادەكراوە و ترس لەقیامەت بۆ گەیشتنە بەم خاڵە گرنگە، 

كە ئێوە لە مەرگ مەترسن، چونكە مەرگ بازدانێكە بە ئاسانی 

خۆ  بەهەشت.  خۆشییەكانی  بۆ  دونیاوە  لەناخۆشییەكانی 

بەاڵم  دەمریت،  هەر  تۆ  نەكەیت  ئامادە  خۆت  لێرە  ئەگەر 

ئەو كات بە زەلیلی دەمریت و بەرەو دۆزەخ دەچیت، تۆ بۆ 
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ئێرە  ئاوەدانبكەیتەوە،  ئێرە  نەك  كە مبریت  ئەوە خوڵقاویت 

بۆئەوەی ئیش بكەیت بۆ بەدەستهێنانی ئەوێ »بەهەشت«، 

لەوێش بژاردەیەكت نییە، یان دۆزەخ و ئاگر یان بەهەشت و 

خۆشی، لەبە ئەوە مردن لە پێناوی خوادا گەورەترین ئاواتت 

بێت، بۆئەوەی بێ هیچ حسابێك بەهەشتت دەستبكەوێت.

7-گوێڕایەڵی )السمع والطاعة(

گوێڕایەڵی،  لە چەمكی  بریتییە  پەروەردە،  تری  بەشێكی 

تاكدا، واتە  لە ئاستی  لە راستیدا ئەو چەمكە بەمانایەكی تر 

بێرنخ كردنی عەقڵ و رادەستكردنی ئیرادەی خۆت بە دەستی 

بە  مانای  بە  كۆمەاڵیەتیەكەیدا  مانا  لە  یاخود  تر،  كەسێكی 

مێگەلكردنی خەڵك دێت.

مانای  بە  ئایینیدا  فەرهەنگی  لەناو  گوێڕایەڵی  چەمكی 

ئەوە دێت، كە مرۆڤ بە قسەی فەرمانەكانی خودا بكات، كە 

نوێنەرەكەی دەیگەیەنێت، لە ژیانی پێغەمبەری ئیسالمیشدا 

بەو  بووە  ئاسایی  بێگومان  خودا،  نوێنەری  گوێرایەڵیكردنی 

پێیەی، كە ئەو فەرمانە خوداییەكان دەگەیەنێت. 

بەاڵم لە ژیانی مەدەنیی مرۆڤدا گوێڕایەڵی مرۆڤ تەنیا بۆ 

یاسا و دەوڵەتە، كە هێزی پیادەكردنی یاساكانی هەیە، ئەویش 

بە پێی یاساو داب و نەریتی كۆمەاڵیەتی، گوێڕایەڵیكردنیش 

بۆ دایك و باوك پرسێكی ئەخالقییە و هیچی تر.

سیاسیدا،  ئیسالمی  پ��ەروەردەی  فەرهەنگی  لە  بەاڵم 

فەرزێكی  رابەری گروپ  بێ چەندو چوونی  گوێڕایەڵیكردنی 

خوداییە و شكاندنی قسەی رابەری گروپ، شكاندنی قسەی 

روحی  لە  ئایدۆلۆژیانەیە  تەفسیرە  ئەم  راستیدا  لە  خودایە. 
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بەردا  بە  ئایینی  بەرگی  و  وەردەگیرێت  نازیزمەوە  و  فاشیزم 

دەكرێت.

ئیسالم  پێغەمبەری  پاڵ  وتراوێك كە دەدرێتە  بۆ منوونە 

اطاع  فقد  أطاعني  ومن  اطاعني  فقد  أمیري  أطاع  )ومن 

عصی  فقد  عصاين  ومن  عصاين  فقد  أمیرە  عصا  من  و  الله، 

الله(، ئەوەی بە قسەی ئەو ئەمیرە بكات، كە من دامناوە، 

ئەوە گوێڕایەڵی منی كردووە، ئەوەی گوێڕایەڵی من بكات، 

گویڕایەڵی خودای كردووە. ئەوەش یاخی بێت لەو ئەمیرەی 

بێت،  یاخی  من  لە  ئەوەش  من،  لە  بوو  یاخی  ئەوە  من، 

ئەمیرانە  لەو  باس  وتراوە  ئەو  ئاشكرایە  یاخیبووە(.  لەخودا 

لەكاتی  كردوون  دەستنیشانی  خۆی  پێغەمبەر  كە  دەكات، 

جەنگدا، نەك منداڵێكی نەزان دوای 1400ساڵ خۆی بخاتە 

باسیدەكات و  ئیسالم  پێغەمبەری  ئەمیرەی، كە  ئەو  شوێنی 

بڵێت:  قیامەت  بە  تۆقێرناوە  و  سادە  كە  تر،  منداڵەی  بەو 

ئەگەر تۆ بەقسەی من نەكەیت، كە بوومەتە ئەمیرت، ئەوە 

بە قسەی پێغەمبەر و خودات نەكردوە و ئاگر جێگەتە.

سیاسی  ئیسالمی  پەروەردەی  كە  گەمەیەیە  ئەو  ئەمە 

لەبەرژەوەندیی  ئایینییەكان،  چەمكە  گۆڕینی  بە  دەیكات، 

كە  سادە،  پەروەردەكراوی  لێرەوە  خۆیاندا.  سیاسی  كاری 

ناونراوە  كە  كەسەیە،  ئەو  مەعریفەتی  سەرچاوەی  تاكە 

كوێرانە  دەبێت  و  بەرپرس(  یان  مامۆستا،  یان  )ئەمیر، 

ئاگرەوە، چونكە  لەقیامەتدا دەچێتە  دەنا  بكات،  گوێڕایەڵی 

لەخودا  یاخیبووە  واتە  ئەمیرەكەی،  بەشكاندنی قسەی  ئەو 

و پێغەمبەر، ئەویش لە خودا یاخی بێت، ئیدی لە قیامەتدا 

)قوڕی بەسەر( .
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هەر  كە  بەكاردێت،  مەبەستە  ئەو  بۆ  گوێرایەڵییە  ئەم 

و  موناقەشە  بێ  پێدرا،  فەرمانێكی  ئەندامە  ئەو  كاتێك 

الوازە  ئیامنی  ئەوە  نا  ئەگەر  رایپەڕێنێت،  دەبێت  دوودڵی 

بە  یاخود  مبێنێتەوە،  كۆمەڵدا  ریزەكانی  لەناو  ناشێت  و 

ئەم  سەیردەكرێت.  و  دەمێنێتەوە  پەراوێزخراوی  و  الواز 

دەبینین  كاتێك  دەردەكەوێت،  لەوێدا  كوێرانەیە  گوێڕایەڵییە 

و  خۆبەخشین  هێز،  سەربازی،  گیانی  باسی  بەننا  حەسەن 

بەننا كەسانێكی  راستیدا حەسەن  لە  بەخشین دەكات،  گیان 

مەدەنی پەروەردە نەدەكرد بۆئەوەی وەك مرۆڤێكی ئاسایی 

لەجڤاتدا بژین، بەڵكو كەسانێكی پەروردە دەكرد، بۆئەوەی بۆ 

مەرگ بژین و هەرساتێك چاوەڕێی فەرمان بن و بێ دوودڵی 

فەرمانەكان راپەڕێنن.

دێت،  نازیزمەوە  فەرهەنگی  لە  گوێڕایەڵییە  ئەمجۆرە   

هیتلەر  )كفاحی(  كتێبی  سەرپێیانەی  خوێندنەوەیەكی  هەر 

و  قەید  بێ  گوێڕایەڵی  كە  دەردەخ��ات،  بۆ  راستییەت  ئەو 

شەرت الی نازیزم چ رۆڵێک دەبینێت.

لە راستیدا هەموو رەوتە ئایدۆلۆژییە شمولییەكان، بەشی 

گوێڕایەڵی  سیاسەتی  بە  ئیشەكانیان  بەڕێوەچوونی  گەورەی 

ئەندام  مێشكی  شۆردنەوەی  بابڵێین  یان  دەبێت،  كوێرانە 

)غسل دماغ( ، ئەو پرۆسەیەش بەزۆری لە توێژی الوانی تازە 

پێگەیشتوو بێ ئەزموندا پیادەدەكرێت، چونكە ئەوان جارێك 

تاكو  دەبینین  بۆیە  هەر  ئەزموونن،  بێ  و  ساف  كەسانێكی 

ئیخوانیش  توێژەن،  لەو  ئێستاش زۆرینەی خۆتەقێنەرەوەكان 

لەسەرەتاوە لەسەرشانی الوانی كەم ئەزموون و كەم زانست 

ئیخوان  بەننا  كاتێك  بزانین،  بەسە  هێند  دادەم��ەزرێ��ت، 
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دەبێت،  دووس��اڵ  و  بیست  تەمەنی  خۆی  دادەمەزرێنێت 

نزیكن،  خۆیەوە  تەمەنی  لە  هەر  دەوروبەرەكەشی  هەموو 

كەچی ئەوەی سەیرە، ئێستا یەكێك لە مەرجەكانی بوون بە 

رابەری گشتی لە ئیخواندا ئەوەیە، دەبێت رابەر تەمەنی لە 

چل ساڵ كەمرت نەبێت.

مەدەنیش  حزبی  تەنانەت  مەدەنی  ژیانی  راستیدا  لە 

بەڵكو  طاعة(،  )سمع  ناوی  بە  نییە  پرەنسیپێك  بە  پێویستی 

حزبدا  لە  ئەندام  ئەركە،  و  ماف  پرەنسیپی  بە  پێویستی 

ئەركی  كۆمەڵێك  لەبەرامبەریشدا  هەیە،  مافی  كۆمەڵێك 

مافێكی  هیچ  ئەندام  ئایدۆلۆژیدا،  حزبی  لە  بەاڵم  لەسەرە، 

نییە، بەڵكو تەنیا ئەركی لەسەرە، ئەركەكەش دەبێت بەوپەڕی 

گروپدا  لە  دەنا  جێبەجێبكات،  مەمنوونییەوە  و  دڵسۆزی 

بوو،  ئایینی  ئایدۆلۆژییە  گروپە  ئەو  ئەگەر  جا  جێینابێتەوە. 

ئەو  چونكە  نامێنێت،  مانای  مافەوە  ناوی  بە  پرسێك  ئیدی 

موجاهیدێكە و لەپێناوی خوادا تێدەكۆشێت، دەبێت تەواوی 

بۆ  قیامەتیان  رێگەی  كە  بێت،  حزب  سوپاسگوزاری  ژیانی 

رۆشنكردۆتەوە، ئەو ئەگەر لەو حزبەدا نەبوایە، ئیستا گومڕا 

دەبوو، وەك ئەو هەموو حەشاماتەی پێیدەوترێت گەل.

8-بەیعەتدان

و  ئەندام  بەستنەوەی  گرنگەكانی  میكانیزمە  لە  یەكێك   

مسۆگەركردنی گوێڕایەڵی رەهایانە، كە بریتییە لە بەیعەتدان، 

پێغەمبەری  یەكەمدا  لەسەردەمی  ئاینییە  مانایەكی  بەیعەت 

تاوەكو  پێدەهێنا،  باوەڕیان  كە  وەرگرتووە،  لەوانەی  ئیسالم 

ئەویش  وەفاتی  پاش  ناخۆشیدا،  و  خۆشی  لە  بن  گوێڕایەڵ 
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ئوممەت،  پێشەوای  وەك  خەلیفەكان  بە  بەیعەتدراوە  ئیدی 

مورید  پەیامندانی  لە  بریتییە  تەسەوفیش  ئەهلی  بەیعەتی 

دەبێت،  ئەو  ملكەچی  و  گوێڕایەڵ  هەر  كە  شێخەكەی،  بە 

بەیعەتێكی  دایهێنا،  ئیخواندا  لە  كە  بەننا  حەسەن  بەیعەتی 

سیاسییە، دەبێت ئەندام بەیعەت بدات، هەتا ماوە گوێڕایەڵ 

و شوێنكەوتەی رابەرەكەی بێت، كە بریتییە لە رابەری ئیخوان 

سیاسی،  ئیسالمی  تری  گروپەكانی  پاشانیش  موسلیمین، 

بەننایان گرتەبەر، شایانی وتنە سەلەفیەكان،  نەریتی  هەمان 

بە  تەنیا  بەیعەت  پێیانوایە  و  نییە  بەیعەتدان  بە  باوەڕیان 

ئیاممی موسوڵامنان دەدرێت، واتە خەلیفە.

راستیدا  لە  چییە؟  ئاسەوارەكانی  و  چیە  بەیعەت  بەاڵم 

بەیعەت بە مانای كۆتكردنە گەردنی ئەندام و جڵەوكردنییان 

بە ئارەزوی گەورەكانیان، بەیعەت ئەركێكە بە سەر ئەندامەوە 

لە  شیرینیدا  و  تاڵی  لە  ناخۆشیدا،  و  خۆشی  لە  دەبێت  كە 

بێت،  ن��اڕازی  پێی  یان  بێت،  بەدڵ  فەرمانەكانی  كاتێكدا 

دەبێت بێ چەندو چوون پابەندبێت بە فەرمانی گرووپ و 

بێ دوودڵی بەگوێیبكات. بۆ ئەمەش منوونەی )حبابی كوری 

مونزیر( دێننەوە، كە لە جەنگی بەدردا بە پێغەمبەری وتوە، 

بە  سوێند  پێداویت،  بەیعەمتان  و  پێهێناویت  ئیاممنان  ئێمە 

دەریاوە،  بخەینە  خۆمان  پێبكەیت  فەرمامنان  ئەگەر  خودا 

دەبێت  ئەندام  كەواتە  تێفڕێدەدەین!  خۆمانی  هەموومان 

ئاوا گوێڕایەڵ بێت بۆ سەركردەكەی، گەر فەرمانی كرد خۆی 

فڕێبداتە ناو دەریاو ئاگرەوە، دەبێت بیكات. تەنیا مەرجێك 

ئەوەیە كە پێچەوانەی فەرمانی خودا نەبێت، ئەو مەرجەش 

بە  دەدات  فراوان  پانتاییەكی  كە  )مطاط(،  كشە  فرە  هێند 
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زاناترە  پێشەوا  بەوپێیەی  چونكە  سەركردە،  فەرمانەكانی 

لەبواری زانستە ئایینییەكاندا، لەبەرئەوە فەتوای ئەو گەر الی 

ئەندام روونیش نەبێت، دەبێت هەر بەگوێی بكات، چونكە 

ئەهلی فەتوا و ئیجتیهاد بەگوێكردونیان واجیبە گەر كەسی 

عەوام تێشی نەگات و لە رووكەشیشدا فەتواكە پێچەوانەی 

شەرع بێت. بۆ منوونە خۆتەقاندنەوەی كەسێك لەناو ئاپۆرای 

خەڵكدا، لەگەڵ سەرەتاییرتین بنەماكانی ئاییندا پێچەوانەیە، 

كوشنت  بێتاوان  خەڵكی  دووەم  حەرامە،  خۆكوشنت  یەكەم 

دیسان حەرامە. بەاڵم كاتێك سەركردە فەرمانی خۆتەقاندنەوە 

بۆ حەالڵبوونی  دێنێتەوە  بەڵگەیرت  چەندین  ئەو  دەردەكات 

ئەو كارە. وەك فەتواكانی شێخ یوسف قەرەزاوی، كە یەكێكە 

دامەزرێنەری  و  سەرۆك  و  ئیخوان  زانایانی  گەورەترین  لە 

رێكخراوێكی  كە  ئیسالمییە،  جیهانی  زانایانی  یەكێتی 

ئیخوانییە.

پرەنسیپە  هەمان  وەك  بەیعەتدان  دەبینین  لێرەوە   

ئەندامێك  كۆمۆنیستەكان،  و  نازیەكان  كوێرانەكانی 

رابەر  چاوی  بە  ئەوان  الڵن.  و  كەڕ  كوێر،  كە  دروستدەكات 

دەبینن بەگوێی رابەر دەبیسنت، بە زمانی رابەر قسەدەكەن، 

رابەریش لەبری ئەوان بیردەكاتەوە و بڕیاردەردەكات، ئەوانیش 

واتێدەگەیندرێن  ئ��ەوان  چونكە  راپەڕاندنە،  تەنیا  كاریان 

ناوەڕاستی  جێگەیان  یەكسەر  شكاند،  بەیعەتەیان  ئەو  گەر 

)ان  دەفەرموێت  خودا  كە  دێت،  لەوێوە  ئەوەش  دۆزەخە، 

فمن  ایدیهم  فوق  الله  ید  الله  یبایعون  امنا  یبایعونك  الذین 

نكث فامنا ینكث علی نفسە( كەواتە ئەوان بەیعەت بە خودا 

دەدەن و دەبێت گوێڕایەڵی ئەو بن، بەاڵم لەڕێگەی رابەرەوە.
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9-عەقڵییەتی دەستەبژێر

ئایدۆلۆژیانەدا،  پ��ەروەردەی  لە  گرنگ  تری  خاڵێكی   

پێشەكی  لە  وەهمی دەستەبژێری و گەورەییە، سەید قوتب 

ڤاللدا باس لەوە دەكات، كە ئەو كاتێك لەژێر سایەی قورئاندا 

و  وەستاوە  لوتكەدا  لە  مرۆڤێكە  ئەو  هەستدەكات  ژیاوە، 

ئەو  دەگەوزێنن.  لەناو خۆڵدا خۆیان  و  منداڵن  خەڵكیرتیش 

وەهمە لەسەرەتاوە الی حەسەن بەننا دروست دەبێت و خۆی 

وەك جێگرەوەی پێغەمبەر دەشوبهێنێت و شوێنكەوتەكانیش 

ڤیرژنی  بە  بانگەوازەكەی  بەڵكو  پێغەمبەر،  هاوەاڵنی  وەك 

بانگەوازی  كە  دەشوبهێنێت،  یەكەم  بانگەوازی  دووەم��ی 

ئێمە  شانازی  )بێ  دەڵێت  راشكاوی  بە  ئەو  محەمەدییە، 

هاوەاڵنی پێغەمبەر و هەڵگری ئااڵكەی ئەوین( )ئەی برایان 

نەبێت. وەك خەڵكێكی  بچووك  زۆر گەورەن خۆتان ال  ئێوە 

ئاسایی سەیری خۆتان مەكەن(. ئەم وەهمی خۆ بەجیا زانینە 

شۆڕدەبێتەوە بۆ خوارەوە لەناخی هەر تاكێكدا دروستدەبێت، 

كە  ناكات،  سەیری  گەورەییە  بەو  خەڵك  دەبینێت  كاتێكیش 

پرەنسیپەكانی  بە  چاو  نایەت  ئیرت  دەكات،  تەسەوری  خۆی 

نوری خوداوە هەڵقواڵوە،  لە  ئەو  بگێڕێتەوە، چونكە  خۆیدا 

كە  دەزانێت،  نەفام  و  گرگن  بە جاهیل،  بەڵكو دێت، خەڵك 

قەدری ئەم ناگرن و نازانن چ گەوهەرێكی بە نرخە.

گەشە  ئاكارێكیرت  خۆبەجیازانینەوە  عەقڵییەتی  لەم  هەر 

جیاوازم،  دەتسەبژێرو  من  كاتێك  ئەوەیە:  ئەویش  دەكات، 

خەڵكیش نەفام و گێلن، كەواتە ئەوان )ناكام(ن، ناكامەكانیش 

بپارێزێت  بەرژەوەندیەكانیان  بە كەسانێك هەیە  پێویستییان 

ئەویش  و  )قارص(  ناكامە  گەل  كەواتە  بكات،  رێنامییان  و 
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بەرێت،  باشیان  ئارامگەی  بەرەو  دەبێت  و  شوانیان  دەبێتە 

ئایدۆلۆژیایە  و  گروپ  ئەو  شوێن  خەڵك  دەبێت  كەواتە 

پێویستە  ئەوە  نەكەوتن،  شوێنیان  گەر  لەكاتێكیشدا  بكەون، 

بەزۆر ناچار بكرێن شوێن ئەو بكەون، خۆ ئەگەر هەر شوێن 

ئەو نەكەوتن، ئەوە پێویستە بەهێز ناچاربكرێن، وەك چۆن 

ناكام و السار، گەر بە قسەی مامۆستاكەی نەكرد،  منداڵێكی 

پێویستە بەلێدان و چاوسوركردنەوە تەمبێ بكرێت.
وەردەگرێت،  ترسناكرت  رەهەندێكی  دەستەبژێر  لێرەدا 
و  پێغەمبەر  هاوەڵی  ئەو  م��ادام  پیرۆزی،  لە  بریتییە  كە 
جێگرەوەی ئەوە و هەڵدەسێت بەكاری پێغەمبەران، كەواتە 
هەر  دینی.  بێ  لە  جۆرێكە  لەگەڵیدا  بەركەوتنێك  هەر 
رەخنەكردنێكی ئەو، رەخنەگرتنە لە ئایین، خودا و پێغەمبەر، 
نابێتەوە،  پاكیزەییەكانی ئەو هێند بەرزە، كە جێگەی رەخنە 
هەر رەخنەگرتنێكیش لە خۆی، ئایدۆلۆژیا و گرووپەكەی لە 
ناحەزان  بەڵكو  نییە،  گرووپەكەی  و  خۆی  زاتی  لە  راستیدا 
بیانوی  بە  ئەوانەوە  ناوی  بە  پێغەمبەر  و  دوژمنانی خودا  و 
رەخنەگرتن لەو گروپە، كە دژایەتی خودا، پێغەمبەر و ئایین 
دەكەن. ئەو پسووڵەی پیرۆزییە هێند فراوان دەبێت، كە ئیدی 
رێ  قورئانێكە  خۆی  وادەزانێت  دەڕوات،  بەڕێدا  كاتێك  ئەو 
دەبڕێت، نەك مرۆڤێكە لە خوێن، گۆشت و شایەنی ئەوەیە 
لە  پیرۆزییەكەی  ئەو  ئاخر  بكات،  راستیش  و  بكات  هەڵە 
ئایین و پەیامەكەوە وەرگرتووە، پاكیزەییەكەشی لە پاكیزەیی 
ئەو حەقیقەتە سادەیە  بەاڵم خەڵك  پەیامەكەوە وەرگرتووە، 
پەیپێنابەن، بۆیە سوكایەتی پێدەكەن، یان رەخنەی لێدەگرن. 
و  لێگیراوە  رەخنەی  ئیسالمیش  پێغەمبەری  نییە  ئ��ەوە 

سوكایەتی پێكراوە لە الیەن دوژمنە كافرەكانییەوە.
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ترسناكرت،  و  گرنگرت  خاڵی  بۆ  سەردەكێشێت  خاڵە  ئەو 

بین.  پێغەمبەر و هاوەاڵن  گەر من و گروپەكەم جێگرەوەی 

ئایدۆلۆژیاكەشم ئیسالمی راستەقینە بێت و تاكە خوێندنەوەی 

ئێمە  دوژمنەكانی  ناحەزو  كەواتە  بێت؟  ئایین  راستەقینەی 

بۆ  رەخنەیەك  هەر  ئاخر  دەكەن؟  دژایەتیامن  بۆچی  كێن؟ 

وەاڵمەكە  دەبێت!  ئایینەوە  دژایەتی  لە  ئایدیاكەی  و  ئەو 

دیارە! لەبەرئەوەی دوژمنانی خوا چاویان بە نوری خودا كوێر 

دەبێت! كاتێكیش ئێمە نوری خودامان تێدا هەڵگیراوە، ئیدی 

كاتێك هەوڵدەدەن  بۆیە  دەبن،  كوێر  ئێمە  بینینی  بە  ئەوان 

خودا  نوری  دەیانەوێت  ئەوان  راستیدا  لە  بەرن،  لەناو  ئێمە 

بكوژێننەوە.

10-دابڕان لە جڤات

كاتێك ئەندامانی ئیسالمی سیاسی، دەگەنە ئەو بڕوایەی، 

ئیدی ئەوان بژاردەی خودایین و بان كۆمەڵ و بان خەڵكن، 

بۆ ئەوەی پارێزگاری لە پاكیزەیی خۆیان بكەن و بە چڵكاوی 

دەبێت  ئاڵودەنەبن،  ژینگەیە  بەو  و  نەبن  پیس  جەهالەت 

ئەوان ئیدی دابڕانێك لەنێوان خۆیان و خەڵكدا دروستبكەن. 

ئەودابڕانە چەند جۆرێكە:

أ-دابڕانی جەستەیی

ب-دابڕانی روحی و مەعنەوی

ت-دابڕانی مەعریفی

كە  ئیسالمی  كەسی  یەكەمیاندا  لە  أ-دابڕانی جەستەیی:   

توندترین حاڵەتیانە، دەگاتە ئەو قەناعەتەی، كە ئیدی ژیان لە 

ناو كۆمەڵگەی جاهیلیدا كوفر، ئیلحاد و فەسادی لێدەكەوێتەوە، 
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ئیدی بڕیاردەدات، كە دەبێت دابڕانێك لەنێوان دەستەی ئیامندار 

و دەستەی بێئیامندا دروستبێت، یەكەم كەسێك بانگەشەی بۆ 

ئەوە كرد، بیرمەندی ئیخوان سەید قوتب بوو، پاش خۆی مستەفا 

بیرۆكەكانی  هجرە(  و  )تكفیر  گروپی  دامەزرێنەری  شكری 

قوتبی پیادەكرد، كاتێك كۆمەڵێكی لە ئیخوان جیاكردەوە و لە 

ژیان  لە  دوور  و هجرەیان  تەكفیر  گروپی  میرسدا  بیابانەكانی 

ئیدی  املسلمین(،  )جامعە  ناونا  خۆیان  و  دامەزراند  مەدەنی 

غەیری خۆیان مورتەد و جاهیلی و كافر بوون.

 ب-دابڕانی روحی: لەم حاڵەتەدا باوەڕدار هەر لەناو جڤاتدا 

لەنێوان  بەربەستێك  خۆی  نەستی  و  هەست  بە  بەاڵم  دەژی، 

خۆی و كۆمەڵگەدا دروستدەكات، بەشێوەیەك تەنیا وەك قاڵب 

وەك جەستە لەناو كۆمەڵگەدایە، دەنا وەك هەست و نەست 

كۆمەاڵیەتی  ژیانی  و  نەریت  و  داب  هەموو  و  دابڕاوە  تەواو 

رەتدەكاتەوە و بە جاهیلی دەزانێت، ئەو تێكەڵی خەڵك ناكات، 

مەگەر بۆ زەرورەت نەبێت، وەك چۆن بۆ زەرورەت گۆشتی بەراز 

حەاڵڵ دەبێت، تێكەڵبوونی خەڵكیش بەهەمانشێوە دەبینێت.

 ج- دابڕانی مەعریفی: لێرەدا ئەندام بە هیچ شێوەیەك 

فەرهەنگە  ئەو  فەرهەنگی غەیری  لە  پیت  یەك  نییە  ئامادە 

بخوێنێتەوە، یان ببیستێت، كە گروپەكەی بۆی دیاریدەكات، 

منوونە  بۆ  بێت،  ئایینیش  ن��ورسواە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت 

بخوێنێتەوە.  سەلەفیەكان  كتێبی  نییە  ئامادە  ئیخوانی  بابای 

بەهەمانشێوە كابرای سەلەفی نورساوە ئیخوانییەكان بە بیدعە 

بەرهەمە  یان  فەلسەفی،  كتێبی  ئەمام  دەبینێت،  گومڕایی  و 

مرۆییەكانی تر بە گشتی، ئەوە شتێكە لە فەرهەنگی ئەواندا 

هەر كوفرەو نابێت بخوێرنێتەوە.
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11-جیهاد
 چەمكی جیهاد لە كولتوری ئیسالمیدا، پێگەیەكی دیاری 
دەكرێت،  دەرەكی  دوژمنانی  بە  دژ  جیهادەش  ئەو  هەیە، 
سنورەكانەو  فراوانكردنی  یەكەمیان،  مەبەست:  دوو  بۆ 
پاراستنی  بۆ  دووەم��ی��ان،  الطلب(.  )جهاد  پێیدەوترێت 
سنورەكانە لە هەر هێرشێكی دەرەكی كە پێیدەوترێت )جهاد 
الدفع(. مەرجی جیهادكردنیش ئەوەیە، كە دەبێت دەسەاڵتی 
شەرعیی واڵت فەرمانی پێبدات، دوو سیفەت بزردەكات: واتە 
تەنیا لەژێر دەسەاڵتی ئەودایە كە جیهاد رابگەیەنێت، یان رای 
بوەستێنێت بە پێی تواناو بارودۆخ، واتە جیهاد ئامرازێكە بۆ 

بەدیهێنانی دوو سرتاتیژی دیاریكراو.
بەاڵم كاتێك جیهاد دەبێتە ئامانج و لە دەستی حكومەتەوە 
دێتە دەستی گروپەوە، ئیدی لێرەدا دەبێتە ئامڕازێكی ترسناك 
بۆ تیرۆر، واتە لە پرۆسەیەكی پرۆفیشناڵ و فەرمییەوە، دەبێتە 

گەمەی ئەهلی زەوق و ئارەزوبازی.
بە تێڕامان لە یەكەم دەقی ئیسالمی سیاسی لەسەر جیهاد 
نوسیوێتی  بەننا  حەسەن  موسلیمین،  ئیخوان  پێشەوای  كە 

بۆمان دەردەكەوێت، كە جیهاد:
1-لەئامرازێكەوە دەبێتە ئامانجێكی هەمیشەیی.

دەست  دەكەوێتە  و  دەردێت  دەسەاڵت  دەستی  2-لە 
گروپ.

بێت.  دەرەوە  لە  رووی  ئەوەی  لەبری  جیهاد  3-چەكی 
پێش ئەوە، روودەكاتە ناو واڵتانی موسوڵامن.

دەردەكەوێت،  بەننا  الی  تەمومژاوی  بە  خاڵە  سێ  ئەم 
بەاڵم كاتێك دێینە الی سید قوتب و سعید حەوا بەڕاشكاوی 
ئەوخااڵنە باسدەكەن. هەرچەند بەننا وەك كردەوە پراكتیزەی 
و  چەكدار  تایبەتی  رێكخستنی  دامەزراندنی  بە  ك��ردووە 
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تیرۆركردنی چەندین كەسایەتی میرسی و جولەكە، ئینگلیز و 
بەشداریكردن لە جەنگی فەلەستیندا، لە دەرەوەی دەسەاڵتی 

حكومەت.
گروپە  پاشان  ئیخواندا،  دەستی  لەسەر  جیهاد  چەمكی 
ئیسالم  زانایانی  ئەوكاتە  كە  دەرچ��وو،  لەوە  چەكدارەكان 
پێناسەیان دەكرد، بەڵكو چەمكەكە لە مانای )خروج(، بە مانا 
فیقهیەكەی نزیك بۆوە، بە چەمكی تازەی جیهانیش یەكسان 

كرا بە )تیرۆر( و تۆقاندن.

 ئەدەبیاتی ئیسالمی سیاسی لێوانلێو كرا لە باسی جیهاد 

و چاكەی جیهاد، بەاڵم ئەو ئەدەبیاتە پێینەوتین جیهاد دژی 

بارگاوی دەكەیت بە ماناكانی  كێ، كاتێكیش گروپێكی الوان 

جیهاد )یان توندو تیژی( و بوارێك نابێت بۆ بەتاڵكردنەوەی 

ئەو  لەشوێنێكدا  هەر  بێگومان  حەماسەتە،  پڕ  بارگە  ئەو 

بەننا  ئیاممی  منوونە‹  ›بۆ  بڵێین  گەر  دەتەقێرنێتەوە.  بارگەیە 

بە  دژ  نەبووە  تیژی  توندو  تیرۆر،  تەقاندنەوە،  بە  باوەڕی 

لێوانلێو  ئیخوان  ئەدەبیاتی  كاتێك  بەاڵم  خەڵك،  و  دەسەاڵت 

هەزار  دەیان  بەننا خۆی  هەر  كاتێك  چەمكانە،  لەو  دەبێت 

مەشق  تایبەتەوە  رێكخستنی  و  )دیدەوانی(  لەڕێگەی  گەنج 

پێدەكات و گیانی سەربازی جیهادییان تێدا دەخوڵقێنێت، ئەو 

هەموو بڕگە توندو تیژییە لەكوێدا دەتەقێتەوە، بێگومان گەر 

دوژمنێكی دەرەكی نەبێت لە ناوخۆدا سەدان بیانوو دەبێت 

بۆ تەقاندنەوە.
12-تەكفیری دەسەاڵت دەروازەی گەورەی تیرۆر:

جیهادەوە(  )بەنناوی  تیرۆر  دەروازەی  گەورەترین 
پێشودا  سەدەی  چەندین  لە  سیاسییە،  دەسەاڵتی  تەكفیری 
لە  جیهادكردن  بۆ  نەكردووە  دەسەاڵتی  تەكفیری  كەسێك 
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ئیسالمی  تایبەتی  بە  ئیخواندا  دەستی  لەسەر  بەاڵم  دژی، 
چەمكی  سەرهەڵدەدات.  چەمكە  ئەو  گشتی  بە  سیاسی 
كوڕی  محەمەد  دەستی  لەسەر  لەپێشدا  دەسەاڵت  تەكفیری 
دورگەی  لەنیوە  وەهابیزم  دامەزرێنەری  عەبدولوەهاب 
دەوڵەتی  دامەزراندنی  پاش  و  سەرهەڵدەدات  ع��ەرەب، 
لەڕێگەی  ئیدی  مەزهەبە  ئەو  بنچینەكانی  لەسەر  سعودی 

پیرتۆ دۆالرەوە باڵودەبێتەوە بە دونیای ئیسالمدا.
ناوئیخوان  دێتە  تەكفیر  چەمكی  دەروازەی���ەوە  لەو 

موسلیمینەوە.
بیرمەندی  لە  بریتییە  تەكفیر  دووەم��ی  سەرچاوەی   
توندڕەوی هندی )ئەبو ئەلئەعال ئەملەودودی(، كە لەڕێگەی 
بۆ  فراوانی  دەروازەی��ەك��ی  قوتبەوە  سەید  تیژەكەی  خامە 
بكاتە  تەكفیر  و  بكات  ئیخوانیدا  عەقڵی  لە  كار  تا  كرایەوە، 

كااڵیەكی رەواجدار بۆ توندڕەوی.
شێوەیە  بەم  بارەوە  لەم  سیاسی  ئیسالمی  ئەرگیومێنتی 

دەبێت:

قورئان،  دەقی  بەپێی  نەكات،  شەرع  بە  حوكم  ئەوەی 

الكافرون(،  فاولئك هم  الله  انزل  مبا  یحكم  مل  و من   ( كافرە 

كەواتە  ناكەن،  شەریعەت  بە  حوكم  ئەمڕۆ  دەسەاڵتدارانی 

دەسەاڵتدارانی ئەمڕۆ كافرن.
چییە؟  كافر  دەسەاڵتی  بەرامبەر  موسوڵامن  ئەركی 
تاوەكو  دابڕێیت،  لێی  و  رابگەیەنیت  لە دژی  دەبێت جیهاد 
بۆ  ئیخوان  سەرچاوەیەكی  باشرتین  سەرتدەخات؟  خودا 
گرنگن  بەرهەمی  دوو  بەڕوونی  ئەو چەمكە  روونكردنەوەی 
ئەویش  پاش  نوسیوێتی،  قوتب  كە سەید  الطريق(  )معامل يف 
)جندالله ثقافة واخالقا( كە سعید حەوا نوسیوێتی، لەوێدا بە 

تەواوی ئەو چەمكانە روونكراونەتەوە، زۆر بەڕوونی.
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وەك  نییە،  ڕوون  زۆر  چەمكە  ئەو  بەننا  حەسەن  الی 
زۆربەی چەمكەكانی تر، كە بەننا بەئاشكرا دەریاننابڕێت.

بە  دژ  جیهادیان  ئیعالنی  بەكردەیی  سوریا  لە  ئیخوان 
دەیان  و  راگەیەند  دا   1980 ساڵی  لە  ئەسەد  دەسەاڵتەكەی 
جیهادییەكان  گروپە  میرسیش  لە  قوربانی،  بوونە  ه��ەزار  
ئاشكرایە،  ئەوەش  بوون،  ئیخوان  هێالنەی  هەڵهێنجراوی 
گروپە  هەموو  س��ەرچ��اوەی  باشرتین  قوتب  نوسینەكانی 
جیهادی  تەكفیری  گروپی  یەكەم  تەنانەت  جیهادییەكانە، 
الی  تەكفیر  بوون.چەمكی  خۆی  قوتب  قوتابی  زۆرینەیان 
قوتب و حەوا لەوێدا نەوەستا، بەڵكو گواستییەوە بۆ كۆمەڵگە، 
هەر كۆمەڵگەیەك رازی بێت بە حوكمی كافر ئەو كۆمەڵەش 
كۆمەڵگە  هەموو  ئاشكرا  بە  حەوا  بۆیە  هەر  كافرن،  هەر 
موسوڵامننشینەكان بە مورتەد ناودەبات و قوتبیش باوەڕیوایە 

كۆمەڵگەی ئیسالمی سەدان ساڵە لە ئەرزی واقیعدا نەماوە.
هەرچی  كە  واپ��ەروەردەدەك��رێ��ت،  گەنجێك  كاتێك 
گەر  یان  كوشتنە،  كافریش  حوكمی  كافرە،  دەوروبەرێتی 
هەر  رقتلێبێت،  و  بیبوغزێنیت  دەبێت  نەبوو،  دەسەاڵتت 
پ��ەروەردەی  ئەو  بكوژیت.  دەبێت  بوو،  دەسەاڵتت  كاتێك 
تەكفیرە تۆ بڵێیت مرۆڤێكی مەدەنی، ئاسایی و كۆمەاڵیەتی 
پەروەردە بكات؟ بێگومان نەخێر! بەڵكو كەسێكی مەسكون 
كە  پێدەگەیەنێت  تیرۆر  و  دەروون��ی  گرێی  تۆڵە،  رق،  بە 

هەموو ساتێك ئامادەیە بۆ كوشنت و خۆكوشنت.

پێكەوە  تەواو  تەكفیر  و  حاكمییەت  پرسی  راستیدا  لە   

گرێدراون، وەك دوو رووی دراوێك، هەر كەسێك مەسەلەی 

ئیسالمی  گروپەكانی  كە  تێبگات،  بەوشێوەیە  حاكمییەت 

جوندگەراكانی  و  قوتب  م��ەودودی،  تایبەت  ›بە  سیاسی 

وەك  ئیدی  باسیدەكەن،  سەلەفیەت‹  و  س��ەردەم  ئ��ەم 
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كەسە،  ئ��ەو  نەستی  ئ��ەودی��وی  دی��وی  بەڵگەنەویست 

تەكفیركردنی دەسەاڵت و جڤاتە، ئەوەی سەیرە هەندێكجار 

ئەو كەسە خۆی هەست بەوە ناكات، كە عەقڵییەتی تەكفیری 

لێبگرێت،  دادگات  دوورنییە  پێبڵێیت  وای  گەر  هەڵگرتووە، 

نەخۆشە،  نازانێت  كە  دەروونییەی  نەخۆشە  ئەو  وەك 

كەچی  دەستنیشاندەكات،  نەخۆشیەكەی  پزیشك  كاتیكیش 

ئەو جنێو بە پزیشكەكەی دەدات و پزیشكەكەی بە نەخۆش 

دەزانێت!

 لەبەر ئەوە هەرتاكێكی بارگاوی بە فەرهەنگی ئیسالمی 

سیاسی، بێ دوودڵی هەڵگری ڤایرۆسی تەكفیرە بزانێت یان 

ئەو  كە  دەردەكەوێت،  لەكاتێكدا  راستییەش  ئەو  نەزانێت، 

ویژدانیدا  هەژانی  لەحاڵەتی  یان  بكرێت،  ئیستیفزاز  كەسە 

لەڕاستیدا  دەریدەبڕێت.  خۆیدا  تاقمی  دەستەو  لەنێو 

الی  ئێستا  عەیبدار  نەخۆشیەكی  وەك  تەكفیر  فەرهەنگی 

ئایدیایەكی  هەر  وەك  دەشارێتەوە،  ئیسالمگەرا  كەسی 

شیعە  چۆن  وەك  تر،  ئایینییەكانی  مەزهەبی  كەمایەتییە 

و  دەرناخەن  سوننە  لەبەردەم  خۆیان  فەرهەنگی  زۆر 

ئیسالمگەرا،  تاكی  بە هەمانشێوە  دونیای دەرەوەی خۆیان، 

مەدەنی  كەسانی  وەك  دەكەن  حەز  ئەوانەی  تایبەت  بە 

تەكفیریەی  رووە  ئەو  دەمامك  چەندین  بە  دەربكەون، 

خۆیان دادەپۆشن تاوەكو دزێویەكانیان دەرنەكەوێت.

بەڵكو  ئیسالمگەرا،  كەسی  بۆ  نییە  تانە  ئەمە  ئەڵبەت 

كە  فەرهەنگەدا،  لەو  قووڵە  قەیرانێكی  دەستنیشانكردنی 

دەبێت چارەسەربكرێت.

گومانیشی تێدا نییە هەڵگری بیری تەكفیر و حاكمییەت 

لە دیوێكی ترەوە هەڵگری ڤایرۆسی تیرۆرە، هەرچەند خۆی 
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لەوانەیە  فەرهەنگە  ئەو  هەڵگری  بەاڵم  پێناكات،  هەستی 

بەاڵم  پراكتیزەكردنەوە،  ل��ەڕووی  تیرۆریست  نەبێتە  خۆی 

دەبێتە هەڵگر و گوێزەرەوەی ئەو ڤایرۆسە.

كەواتە گرفتەكە لەوەدا نییە، كە ئەو كەسە خۆی دەبێتە 

تیرۆریست یان نا! بەڵكو لەوانەیە خۆی زۆر هەستناسك بێت و 

نەتوانێت پەلەوەریش سەربڕێت، بەڵكو گرفتەكە لە هەڵگرتن 

و باڵوكردنەوەی ڤایرۆسەكەیە و گەیاندنێتی بە كەسانێك، كە 

ئامادەگییان تێدایە بۆ بە پراكتیزەكردنی فەرهەنگی تیرۆریزم.

لەگەڵ  دونیا  گرفتی  كە  رووندەبێتەوە،  بۆمان  لێرەوە 

ئیسالمی میانڕەودا ئەوە نییە، كە خۆیان چەك هەڵبگرن، یان 

لەوێدایە،  دونیا  گرفتی  بەڵكو  نییە،  گرنگ  كارێكی  ئەوە  نا! 

كە ئەوان لەڕێگەی شەرعاندن و بەمەدەنیكردنی رەفتارەكانی 

دەبنە  بەوشێوەیە  ژیاندا  لەگەڵ  هەڵسوكەوتیان  و  خۆیان 

رێگەیان  ناتوانێت  كەسێكیش  و  ڤایرۆسە  ئەو  باڵوكەرەوەی 

بەمانایەكی  ئەنجامنەداوە.  تیرۆریان  كاری  لێبگرێت، چونكە 

بە  و  هەڵناگرن  چەك  ئ��ەوان  كە  ل��ەوەدای��ە،  گرفتەكە  تر 

چەندین  لەڕێگەی  مەگەر  دەرناخەن،  خۆیان  رووی  ئاشكرا 

و  سیاسی  لێكۆڵینەوەی  و  مەعریفی  وردی  توێژینەوەی 

هەواڵگرییەوە ئەو راستییانە دەربكەون.
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بەشی چوارەم 
بەتیرۆركردن و

باڵوكردنەوەی پەتای تیرۆر
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بارگاوی  گشتی  فەزای  هەوڵدەدات  سیاسی  ئیسالمی 

بكاتە پەتای تیرۆر، واتە جڤات ئامادەبكات كە روحی تیرۆر 

بڕوانێت.  لێی  ئایینی  بەڵگەنەویستی  وەك  و  وەربگرێت 

فەرهەنگەیە.  ئەو  سرتاتیژیەكانی  مەترسیدارترین  لە  ئەوەش 

ئەو هەوڵدەدات لە چەندین رێگەوە ئەو كارە بكات، ئەڵبەت 

لێرە مەبەست لە ئامادەكردنی تاكی تیرۆریست نییە، بەڵكو 

ئاسایی  بە  بۆ  جڤاتییە  زەمینەیەكی  سازكردنی  لە  مەبەستم 

ئەوەی  وەك  تیرۆر  ناساندنی  و  تیرۆر  روح��ی  وەرگرتنی 

ئەركێكی ئیسالمی بێت، فەرمانی خودا بێت. میكانیزمەكانی 

ئەو كارانەی پێ ئەنجامدەدرێت، بریتییە لەمانە:

1-بانگەواز

2-راگەیاندن

3-كاری خێرخوازی

1-بانگەواز ئەویش دەكرێت بە دوو بەشەوە:

ساڵی  هەشتا  م��اوەی  لە  گشتی:  بانگەوازی  یەكەم: 

رابووردودا، كە خەڵك و دەسەاڵت بێ ئاگابوون لە مینبەرەكان 

كاری  بەهێواشی  زۆر  سیاسی،  ئیسالمی  بانگەوازی  كاری  و 

خۆی.  ئەدەبیاتی  باڵوكردنەوەی  بۆ  كەناڵەوە  لەو  كردووە 

بۆینباخ  و  ئەفەندی  بانگخوازە  و  مزگەوتەكان  خەتیبەكانی 

هەڵگرتوە،  ئەكادیمییان  نازناوی  دەی��ان  كە  ملەكان،  لە 

یەك  قسە،  یەك  هەمووی  ئەمانە  پرۆفیسۆر،  و  دكتۆر  وەك 

ئەتەكێتی  و  رواڵەتی خۆیان  لە  بەكاردێنن، هەرچەند  میتۆد 

ناسكرتین  بۆ  فرۆشەوە  لەجنێو  هەر  جیاوازبن،  زمانەوانیدا 

بانگخوازیان. من لێرەدا هەندێك لە ئەرگیومێنتانە باسدەكەم 
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بانگخوازانە وەك  و  ئەكادیمی  زانا،  ئەو خەتیب،  كە هەموو 

رەگەزەكانی  لە  هەمووشیان  و  دەكەن  لەسەر  كاری  یەك 

بەرهەمهێنانی تیرۆرن:

لەهەر  خەڵك  تۆقاندنی  و  ترسناندن  هەڕەشە،  أ-زمانی 

شوێنكەوتنێكی غەیری قسەی مەالكان، چونكە ئەوان كەسانی 

رێپێدراون و دەتوانن بە ناوی دینەوە قسە بكەن.

پڕكێشی  كەسێك  هەر  بە  تەشهیركردن  و  ب-سوكایەتی 

ئەوانە  بەرهەمبینێت،  تازە  بیركردنەوەیەكی  بكات  ئەوە 

تێكیبشكێنن،  نامۆراڵییەوە  دڕندایەتی  تەواو  هەوڵدەدەن 

سڵناكەنەوە  ئەوان  نەگرن.  قسەكانی  بۆ  گوێ  خەڵك  تاوەكو 

شەرەفیش  تۆمەتی  تەنانەت  درۆ،  و  بوختان  ئاشكرا  بە  كە 

بەڵكو  تێكیانبشكێنن،  تاوەكو  دروستبكەن،  نەیارانیان  بۆ 

ئەوە بە تەواوی خواپەرستی و جیهاد دەزانن، كە بوختان بۆ 

نەیارەكانیان بكەن، چونكە )الحرب خدعة(.

دەرچ��وون  دین  لە  زایۆنیزم،  ماسۆنیزم،  تۆمەتی  پ- 

دەگاتە  تا  تر،  تۆمەتی  چەندین  و  كافران  پیاوی  بە  بوون  و 

پێچەوانەی  بە  كەسێك  گەر  خێزانیش،  بۆ  ئەخالقی  تۆمەتی 

ئەوانەوە قسەیكرد.

هیچ  لەراستیدا  حەقیقەتەوە،  ل��ەڕووی  ئەوتۆمەتانە 

پەتین  بوختانێكی  كە  ئاشكرایە  چونكە  نییە،  بەهایەكیان 

گرفتەكە  بەاڵم  بسەملێنێت،  لەوانە  شتێك  ناتوانێت  كەس  و 

لەوێدایە، كە خەڵكانی بەستەزمان و سادە وادەزانن ئەوانەی 

لەهەموو  ئاگایان  و  زانان  زۆر  یەكەم  بۆدەكەن،  قسەیان 

زۆر  دوەم:  قسەدەكەن  زانیارییەوە  لە  لەبەرئەوە  شتێكە، 

ئەو  ئەوانەی  لەكاتێكدا  درۆناكەن،  هەرگیز  و  لەخواترسن 
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دەكەن،  درۆ  هەمیش  نەزانن  هەم  دەبەخشنەوە،  تۆمەتانە 

و  دەبخشنەوە  تۆمەت  وەك  تەنیا  قسەیەك  هەموو  چونكە 

هیچی تر.

ئیسالمی،  نێوان  وەهمی  جەنگی  دروستكردنی  ت-   

عەملانی و ئاگری دۆزەخ داخسنت بۆ هەر كەسێك بەشێوەیەكی 

عەقاڵنی بیربكاتەوە.

بە  دژ  ئاگا  بێ  و  دی��ن��دار  ج��ەم��اوەری  هاندانی  ج- 

ئیسالمی  ئەجێندای  لەگەڵ  موخالیف  یان  رۆشنبیر،  كەسانی 

شتێ  نوسەرێك  كاتێك  دەبینی  لێرەدا  سەلەفیدا.  و  سیاسی 

ئایین  لە  داكۆكیكردن  ناوی  بە  جادە  ه��ەزاران  دەنوسێت، 

خەڵك دێننە سەر، بەاڵم كاتێك داعش هەموو دڕندایەتییەك 

بێگومان  ناجوڵێت،  خۆی  شوێنی  لە  كەسێك  ئەنجامدەدات، 

لەگەڵ  داعش  ئەوان  ئەمە دەاللەتی گەورەی هەیە، چونكە 

خۆیان بەهاوسەنگەر دەزانن، هەرچەند لەڕواڵەتدا قسەی تر 

دەكەن، بەاڵم نوسەرێك كە تەنیا خۆی و قەڵەمەكەیەتی بە 

گەورەترین دوژمنی خۆیان دەزانن و زۆر بە ئاسانی فەتوای 

كوشتنی دەردەكەن.

دووەم: بانگەوازی تایبەت: بریتییە لەوەی كە ئەندامانی 

دینداریی  هەندێك  بینی  كەسێكیان  هەر  ئیسالمی  گروپی 

بە  زۆر  بێت،  دوورەپەرێز  داخراو  كەسێكی  یان  تێدابێت، 

زوویی بەدەوریدا دەسوڕێنەوە، یان لەناو مزگەوتەكاندا هەر 

بەوپەڕی  خواپەرستی،  بۆ  دێت  مێردمنداڵێك  یان  گەنجێك، 

پاكییەوە. ئەوان گەمارۆی دەدەن و بەنناوی قورئان  باوەڕی 

بەرەو  بزانێت،  بەخۆی  بێئەوەی  هاوڕێیەتیەوە،  و  خوێندن 

دەكەنەوە،  تلۆری  نەبیستوە  ناوی  هەر  كە  گروپێك  ئامێزی 
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ئەندامێكە  و  حزبی  بە  كراوە  ئەو  دەزانێت  بەخۆی  كاتێك 

ئەو  كاتدا  زۆربەی  لە  لەبەرئەوەی  دیاریكراودا،  گروپێكی  لە 

كۆمەڵگەدا،  لەگەڵ  تێكەاڵون  كەم  سادەو  كەسانی  گەنجانە 

تۆڕی  ناو  دەكەونە  و  راودەك��رێ��ن  ئاسانی  بە  لەبەرئەوە 

نێوان  خۆشەویستی  وگەرمایی  برایەتی  گیانی  گروپەكانەوە، 

ئەندامان و دونیایەكی پڕ سۆز و عاتیفە بە ئاسانی گەنجانێك 

رادەكێشێت، كە لەو دونیادا هیچییان نەبینیووە.

بەرەو  كەسێك  لەوێوە  دەرگایە  یەكەم  تایبەت  بانگەوازی 

لەكاتێكدا  رادەكێرشێت،  داخراو  ئایدۆلۆژیای  گروپی  تونێلی 

بانگەوازی گشتی زەمینەسازی دەكات بۆ بەرهەمهێنانی زەینێكی 

دواییدا  لە  كە  تیرۆر،  قبووڵكردنی  بۆ  ئامادە  دەستەجەمعیی 

كەسە  ئەو  هەر  ئەوە  تایبەت  بانگەوازی  بەاڵم  باسیدەكەین، 

پەروەردەدەكات كە ئیدی لە دونیای واقیع دەیپچڕێنێت و دەیخاتە 

ناو بازنەیەكی داخراوەوە، كە ئیدی لەچاوی گروپەكەیەوە دونیا 

كۆمەڵگەش، هەموو  و  دەبێتە خێزان  ئامێزی گروپ  دەبینێت، 

رایەڵەكانی پەیوەندیی تاك لەوێدا چڕدەبێتەوە.

2-راگەیاندن:

لە  س��ود  سنور  دوا  تا  ه��ەوڵ��دەدەن  ئیسالمییەكان 

نەرم،  تیرۆی  گیانی  باڵوكردنەوەی  بۆ  ببینن  راگەیاندن 

كەس  كە  بازاڕی،  زمانی  بەكارهێنانی  و  تیڤی  بەرنامەكانی 

ئینتەرنێت  تۆڕەكانی  بەكارهێنانی  و  نایزانێت  ئەوان  وەك 

ئەوان  كە  بیرێك،  یان  بە هەموو كەسێك،  و سوكایەتیكردن 

لەسەر  جنێودان  كارەكانیانە،  گرنگرتین  لە  نەبێت  بەدڵیان 

ئەوان  الی  ئینتەرنێت  تۆڕەكانی  لەناو  و  تیڤی  شاشەی 
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زۆر زیاترە وەك الی ئەو خەڵكە رەش و رووتەی، كە هیچ 

نەبیستووە.  ئیسالمییەوە  پ��ەروەردەی  لەبارەی  شتێكی 

درۆكردن بوختانكردن زمان پیسی میكانیزمێكی زۆر ئاسایین 

بۆ بەدەستهێنانی سەركەوتن.

ئیسالمییەكان  نەیتوانیووە وەك  لەم سەردەمەدا كەس   

سود لە راگەیاندن ببینێت بۆ راكێشانی خەڵك و زەمینە سازی 

بۆ تیرۆر، هەر لەو شاشانەوە زۆر بە سادەیی و ئاشكرا رێگە 

بۆ تیرۆر خۆشدەكرێت، كاتێك كابرا جنێو بە هەموو شتێك 

دەدات، حكومەت بە پیاوی خۆرئاوا ناودەبات، عەملانییەت 

و دیموكراسیەت بە كوفر و ئیلحاد ناودەبات، ئازادی فرەیی 

بە بەرەڵاڵی بێ ئەخالقی دەشوبهێنێت، دەبێت ئەو وتارە لە 

تیرۆر زیاتر چی بەرهەم بینێت.

3-دەزگاكانی خێرخوازی

هەژاران  فریاكەوتنی  ناوی  لەژێر  خێرخوازییەكان  دەزگا 

دەزگایانە  ئەو  لەڕاستیدا  بەاڵم  كاردەكەن،  لێقەوماواندا  و 

كارانە  لەو  مەبەست  واتە  ئەنجامدەدەن،  گرنگرت  لەوە  كاری 

ئایدۆلۆژیایە.  پاڵنەرێكی  بەڵكو  نییە،  مرۆیی  پاڵنەرێكی 

نییە،  ه��ەژارەوە  چوونی  بەهانەوە  كاریان  تەنیا  دەزگاكان 

بریتییە  كە  تر،  ئامانجێكی  بۆ  ئامرازێكە  فریاگوزاری  بەڵكو 

دەزگ��ا  كەسانەی  ئ��ەو  ئایدۆلۆژیای  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  لە 

ئەو  كارەكانی  بۆیە  هەر  بەڕێوەدەبەن،  خێرخوازییەكان 

دەزگایانە لەچەند شتێكدا خۆی دەبینێتەوە. 

-یان دروستكردنی مزگەوتەكە لە زۆربەی حاڵەتدا مەال و 

خەتیبی خۆیان لەو شوێنانەدا دادەمەزرێنن.
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بە  لێرەشدا  لێقەوماوانە،  و  بێباوكان  بەخێوكردنی  -یان 

مەرج موچە بەو کەسە دەدەن کە الی خۆیان دەرس بخوێنێت 

و خۆی و خێزانەكەشی پەروەردەیەكی ئیسالمی بكرێن.

رەوتە  هاوكاریكردنی  دەزگایانەش،  ئەو  نهێنی  كاری   -

ئیسالمییەكان، تەنانەت تیرۆریستییەكانیشە، ئەو رستەیەش لە 

چەندین راپۆرتی هەواڵگری ئەمەریكی واڵتانی تردا پشتڕاست 

كراوەتەوە، كە لەژێر پەردەی دەزگا خێرخوازیەكانەوە، پیتاك 

کۆدەکرێتەوە.  چەكدارەكانیش  و  ئیسالمییەكان  گروپە  بۆ 

واڵتانی  هەواڵگری  دەزگ��ای  چەندین  الی��ەن  لە  ئ��ەوەش 

راپۆرتیان،  دوا  راستكراوەتەوە،  ئیسالمیشەوە  و  ئەوروپی 

بوو،  بەریتانی  حكومەتی  لێكۆڵینەوەی  ئەنجامگیریەكانی 

سەبارەت بە ئیخوان موسلیمین.

- دونیایەك پڕ لە دوژمن

 ئیسالمی سیاسی وا پێشانی ئەندامانی دەدات، كە دونیا 

هەمووی دژی ئیسالمە. ئەسڵەن زانست و مەعریفەی وەك 

داروین و فرۆید و ماركس و هتد، هەمووی پیالنێكی قیزەونی 

كە  واپیشانیدەدات،  ئەو  موسوڵامن،  تەفرەدانی  بۆ  خۆراوان 

ئەوە  بۆ  تەنیا  دونیایە،  فەلسەفەی  و  دونیابینی  هەرچی 

ئیسالمی  الی  لەخشتەبەرێت،  موسوڵامن  كە  بەرهەمهاتوە، 

و  ئیسالم  خاچپەرستیی  جەنگی  سەردەمی  ئێستاش  سیاسی 

بۆ  بگەڕێنێتەوە  شەڕەكان  حەزدەكات  هەمیشە  ئەو  كوفرە، 

ئایینی  ئایدۆلۆژیاو  دەمێكە  دونیا  لەكاتێكدا  ئایینی،  شەڕی 

تێپەڕاندوە و شەڕی بەرژەوەندی و ئابوری دەكات، بەاڵم ئاخر 

گەر وێنای ملمالنێكە الی گەنجێكی سادە وا نەكرێت، كە ئەوە 
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جەنگی ئایینییە، ئیدی ئەو گەنجە ئامادەنییە بەشداربێت لەو 

جەنگەدا، پاشان ئەو حەماسەت و گڕە كڵپەدارە لە هەناوی 

بۆیە  نایەت،  بەرهەم  و سرتاتیژی  ئابوری  بەپرسی  گەنجێكدا 

وێنابكەین،  ئەوروپادا  لەگەڵ  دینی  جەنگی  ئێمە  دەبێت 

زاراوە  هەمیشە  هاوشێوەكانیان  و  حەوا  و  قوتب  یە  هەربۆ 

جەنگی  وەك  زی��ن��دودەك��ەن��ەوە،  مێژووییەكان  ئایینییە 

خاچپەرستی، جاهیلیەت، جەنگی كفر و ئیامن، ئینجا قەوانی 

تازەیشیان پرسی ماسۆنییەت و زایۆنیزم، هەرچەند ئەوانەش 

و  بنوقریڤە  جەنگەكانی  هەر  بەڵكو  تازەنین،  ئ��ەوان  الی 

جولەكەكانیرتی مەدینەن، شاشەكانی تیڤی هەموو پیشانیاندا 

میرس  كاتەی  ئەو  سەرۆكی  تەنیشت  لە  سەلەفی  بابی  چۆن 

)محەمەد مورسی( هوتافی دەكێشا )خیرب خیرب یا یهود، جیش 

مێژوودا  زیندانی  لە  ئاوا  كەسانە  ئەو  یعود(،  سوف  محمد 

گیریان خواردووە دەركردونیان جۆرێكە لە مەحاڵ.

 رەهەندی ئایینی چەند سودێك دەبەخشێت وەك:

و  ئایینی  رەهەندی  بە  ئەستور  پشت  ئەستوری  1-رق 

پاداشتی خودایی و جیهاد.

خاوەنی  ئەو  كە  ئەندام،  بە  درۆیینە  2-هۆشیاریەكی 

دژی  ئ��ەو  ئاییندەییە.  مێژوییی  گ��ەردوون��ی  كێشەیەكی 

سەریشدەكەوێت  و  دەوەستێتەوە  دونیا  هێزی  گەورەترین 

بەسەریدا، چونكە خودای لەپشتە.

ئەوروپا  دژی  لێدەكرێت  داوای  گەنجە  ئەو  3-كاتێكیش 

بێت، ئیرت ئەو ئامادەیە هەموو خۆتەقاندنەوەیەك بكات لەو 

دونیایەدا، كە گەورەترین دوژمنانی خودای لێیە.
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 بیانووە مێژووییەكان بۆ دژایەتیكردنی ئەوروپا دەكرێتە 

بۆ  رووی��داوە،  دوێنێ  وادەزانێت  گەنجەكە  كە  واقیعێك، 

منوونە كاتێك باسی ئەندەلوس دەكرێت وا باسدەكرێت، كە 

كافرە  و  بوون  موسوڵامن  لەئەزەلەوە  ئەندەلوس هەر  گوایە 

هەموو  لەكاتێدا  داگیریانكردووە،  و  هاتوون  خاچپەرستەكان 

دەزانین ئەندەلوس هەر واڵتێكی ئەوروپی و مەسیحی بووە 

خۆیان  ئەمان  ئێستا  داگیریانكردووە،  چون  موسوڵامنان  و 

و  ئیسپانیا  بە  كراوە  ئەندەلوس  كە  دەزانن  ستەملێكراو  بە 

پێویستە جارێكی تر لە چنگی دوژمنانی خودا ئازاد بكرێتەوە!

رووخاندنی  پاشان  خاچپەرستەكان،  جەنگی  هەروەها 

دەوڵەتی عوسامنی و بەش بەشكردنی دونیای ئیسالم. ئەمانە 

هەمووی بیانووەكانی ئیسالمی سیاسین بۆ چاندنی تۆوەكانی 

رق كە لە دواییدا باسیدەكەم.

دوژمنانی  دەخەنەپاڵ  تاوانەكان  هەموو  لێرەوە  ئەوان   

مێژووی  ئێستاو  تاوانەكانی  هەموو  دوژمنە  ئەو  ئیسالم! 

كە  عەفان،  كوڕی  عوسامنی  كوشتنی  لە  هەر  گەردنە،  لە 

خەلیفەی سێیەمی ئیسالم بوو، بە دەستی موسوڵامنان كوژرا، 

تاوەكو رووخانی سەڵتەنەتی عوسامنی و تا ئەم ساتەوەختەش 

هەموو دونیا دژ بە ئیسالم پیالندەگێڕێت!.

تێدا  كە دەوترێت دوو حاڵەتی  پیالنگێڕییە  ئەم هەموو 

دەخوێندرێتەوە:

-خۆشاردنەوە لەو بەرپرسیارێتییە مێژووییە، كە دەكەوێتە 

سەرشانی ئیسالم خۆی و موسوڵامنان بەگشتی.

بە  دژ  پێگەیشتوو  تازە  كەسانی  دڵی  لە  -ئاگربەردان 

دوژمنانی ئیسالم، كە بریتین لە جولەكە و گاور!
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تر  دیوێكی  بەڵكو  نایەت،  كۆتایی  لێرەدا  پرسەكە  بەاڵم 

ئەجێندای  لەگەڵ  هەركەسێك  ئەوەیە  ئەویش  دێتەكایەوە، 

ئەواندا نەبێت، ئەوە مانایوایە نۆكەر و چڵكاوخۆری دوژمنە 

نۆكەری  ببێتە  كەسێكیش  هەر  گاورەكان-  و  جولەكە  واتە   -

هەمیشە  چونكە  مەترسیدارترە،  ل��ەوان  لەڕاستیدا  ئ��ەوان، 

دوژمنی ناوخۆیی كە بە زمانی خۆمان قسە دەكات و بەرگی 

خۆمان دەپۆشێت، مەترسی زیاترە وەك لە دوژمنی بەرامبەر.

و  ئیسالمی  ئامانجی  دەكەنە  تر  كەسانی  ئیدی  لێرەوە 

زۆرینەی  هەبوو،  دەسەاڵتیان  كاتێك  هەر  مردنن،  شایستەی 

رۆشنبیران لێرەوە دەكرێنە ماسۆنیم یان هەر ناویكی تر تاكو 

تیرۆر بكرێن، ئیدی مەعنەوی بێت، یان جەستەیی!

سازدانی جڤات بۆ پەسەندكردنی تیرۆر

لەسەر  كاركردنە  سیاسی،  ئیسالمی  دووەمی  هەنگاوی 

كۆمەڵگە، چۆن كۆمەڵگە ببێتە كائینێكی بێدەنگ لە بەرامبەر 

تیرۆردا:

یان  جەستەیی،  ترسی  بە  ناڕازییەكان  1-بێدەنگكردنی 

متامنەی لەكۆمەڵگەدا.

بوارەدا  لەم  تیرۆریستی  كاری  گەورترین  ئیسالمییەكان 

ئەنجامدەدەن، ئەسڵەن لەم بوارەدا ئەوانەی خۆیان ناودەنێن 

میانڕەو )نەرمڕەوەكان(، زۆر مەترسیدارترن لە تونڕەوەكان، كە 

تیرۆری رەق بە كاردێنن.

كەسایەتییەكان  تیرۆركردنی  بۆ  میكانیزم  ئەوان چەندین 

و  خێزان  بۆ  شەخسییەوە  ش��ااڵوی  لە  ه��ەر  بەكاردێنن، 

ئەوكەسە،  كۆمەاڵیەتیەكانی  رایەڵە  هەموو  بۆ  منداڵەكانیان 
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ئایین دەرچوو،  بە تەكفیركردن و ناوهێنانی بە مورتەد و لە 

پەیوەندییە  هەوڵدەدەن  ئینجا  نەبوو،  سودی  ئەمانە  گەر 

دابڕانی  خۆیان  لەوەی  بێجگە  بپسێنن،  كۆمەاڵیەتیەكانی 

سەر  بخەنە  فشاری  هەوڵدەدەن  دەكەن،  مومارەسە  لەگەڵ 

لەڕێگەی دابڕینی لە كەس و كار، خێزان و هەموو ئەوانەی 

تا  هاندەدەن  لێ  كارەكەی  و  كەس  ئەوان  ئەون،  دەوری  لە 

ئەواندا  لەناو  بێدینێك  دەبێت  چۆن  دەنا  بكەن،  بێدەنگی 

لەناو  داخراودا  سیستمی  لە  نەنگییە  ئاخر  بێتەوە،  جێگەی 

بە  كە  خێڵ،  دەنگی  غەیری  هەبێت،  تر  دەنگێكی  خێڵدا 

ئیرت  ئایینی داپۆرشاوە. گەر هەر سودی نەبوو، ئەوە  نیفاقی 

لەناو  كەسە  ئەو  ئیدی  دەكەن،  نزیكەکانی  كەسوكارە  لە  وا 

خۆیاندا دەربكەن و وەك گەڕكراوێك مامەڵەی لەگەڵ بكەن.

بە  ترساندنی  لەڕێگەی  ئەوەیە  دووەمیان  میكانیزمی 

لێی  ئەمان  كە  كەسانێكەوە  الیەن  لە  جەستەییەوە  تیرۆری 

پەالماریبدەن،  لەشوێنێكدا  ) گورگی هار(  نین وەك  بەرپرس 

ئەوان ئەو سیناریۆیە دادەنێن:

نامانەوێت  دەوێیت  خۆشامن  خۆمتانە  لەبەر  ئێمە  -برا 

ئازارت پێ بگات، ئێمە لە تۆ تێدەگەین ودەزانین مەبەستت 

چاكسازییە و زۆربەی قسەكانیشت راسنت، بەاڵم خەڵكی بێ 

مێشك زۆرن، كە لەو قسانە تێناگەن و بە بێ ئەوەی بگەڕێنەوە 

بۆ كەس لەشوێنێكدا یان خۆت یان كەسێكت تیرۆردەكەن.

ئیدی ئەوان لێرەوە هەوڵدەدەن هەموو كارتەكان تێكەڵ 

تەنیا  و  نەهێڵنەوە  تر  كەسێكی  بۆ  مانایەك  هیچ  و  بكەن 

خۆیان خاوەنی دەنگی بەرز و قیڕەی درێژ بن.
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2-باڵوكردنەوەی ماناكانی تیرۆر لەگەڵ مانا ئایینییەكاندا،

مانا  تێكەڵكردنی  ب��ە  ه��ەوڵ��دەدەن  ئیسالمییەكان 

هەموو  رەسەنەكاندا،  دینییە  مانا  لەگەڵ  تیرۆریستیەكان 

لەگەڵ  تیرۆریش  لێرەوە  بشیوێنن،  یەكرتدا  بەسەر  كارتەكان 

ئەسڵی  بە  دیندارەكانەوەو  زەینی  بخەنە  ئایینییەكاندا  مانا 

لەوێوە  خەتەرەو  تری  گەمەیەكی  ئەمە  تێبگەن.  ئیسالمی 

ناچاری  بە  بێدینی  و  نەبوون  كافر  ترسی  لە  خەڵك  ئیدی 

وەردەگرێت،  ئایین  ئەسڵی  وەك  تیرۆریستییە  چەمكە  ئەو 

بانگخواز یان وتاربێژ لە گەرمەی باسی قیامەت و ترسەكانی 

و  جیهاد  سەرباسی  دێتە  بەهەشتدا،  خۆشیەكانی  و  دۆزەخ 

هەرچی تیرۆرە بە جیهاد لەقەڵەم دەدات و هاوار دەكات گەر 

كەسێك ئیامنی بەم جیهادەنەبێت، لە ئەهلی ئەو دۆزەخەیە 

كە باسمكرد و لە خۆشییەكانی ئەو بەهەشتەش مەحرومە كە 

روومنكردەوە. لێرەدا دەبینین چۆن چەمكی تیرۆر گرێدەدرێت 

غەیبانییەتەكانی  بە  ئایینەوە،  ئەسڵییەكانی  چەمكە  بە 

ئایینەوە. هەر بۆیە لە كابرای عەوام دەبیستیت کە دەڵێت: 

گەر ئەوە ئایین بێت، ئیرت من ئیامنم پێیەتی و لە دژی قسە 

سیاسی  ئیسالمی  الی  ماناكان  گشتاندنی  لەڕاستیدا  ناكەم. 

لەوە  زۆر  نشینەكاندا  موسوڵامن  كۆمەڵگە  لەناو  گشتی،  بە 

هەر  خەڵك  عەوامی  چونكە  دەكرێت،  وێنا  كە  سادەترە، 

دەیڵێت  خودا  هەرچی  بەوەی  بووە،  تەسلیم  لەسەرەتاوە 

هەقە و راستە، كاتێكیش بانگخوازێك یان وتاربێژێك بەنناوی 

خوداوە وەك نوێنەری خودا قسەی بۆدەكات، ئیدی ئەو بە 

تەواوی چۆكدادەدات و وادەزانێت بە گوێڕایەڵیكردنی وتاربێژ 

یان بانگخواز، خودا لەخۆی رازیدەكات.
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3-بەرزكردنەوەی دروشمەكانی ئیسالم، تاوەكو بەرامبەر 

بخەنە ژێر گومانەوە و جڤاتیش بخەڵەتێنن

قۆرخكردنی دروشمەكانی  ئیسالمی،  تری  سرتاتیژیەتێكی 

زۆر  بەشێوەیەكی  بەكارهێنانییەتی  و  خۆیان  بۆ  ئیسالمە 

تیرۆری رەقدا،  لە كاری  یان  لە هەڵبژاردندا،  دیامگۆگیانە، چ 

دروشمی )ئیسالم چارەسەرە( كە ئیخوان لە هەڵبژاردنەكاندا 

لەكاتی  تیرۆریستەی  لەو  نییە  كەمرت  بەكاریاندەهێنا، هیچی 

ئاینییەكان  دروشمە  هەردووكیان  دەكات،  تەگبیر  سەربڕیندا 

بۆمەبەستی خۆیان دەقۆزنەوە. ئاخر كاتێك بەرامبەر خاوەنی 

ئیسالم بێت، كەواتە بەرامبەرەكەی تر بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیك 

میانڕەوەكان  ترەوە  لەالیەكی  كەچی  دادەماڵێت،  لەئیسالم 

بەاڵم  دووبارەدەكەنەوە،  عەملانییەت  پرەنسیپەكانی  هەمان 

بەو مانایەی خۆیان دەیانەوێت كە دوایی باسیدەكەین.

4-بەجەماوەریكردنی چەمكەكانی ئیسالمی سیاسی وەك 

چەمكێكی ئایینی حاشا هەڵنەگر:

تایبەت  چەمكی  كۆمەڵێك  هەڵگری  سیاسی  ئیسالمی   

سیاسی  كاری  و  سەردەم  پێداویستیەكانی  كە  بەخۆیەتی، 

مانایە  ئەو  دێت  ئەو  ب��ەاڵم  بەسەریدا،  فەرزیانكردووە 

خەڵكی  بە  بەرو  دەكاتە  حاشاهەڵنەگریان  ئایینیی  بەرگی 

مانای  چەمكەكانیش  جەماوەریكردنی  بە  دەفرۆشنەوە. 

و  كۆمەڵگە  نێوان  پەیوەندییەكانی  ئاساییكردنەوەی 

ئەو  كاتێك  منونە  بۆ  تیرۆرە،  ڤایرۆسی  هەڵگری  چەمكەكانی 

دەیەوێت لە رێگەی حزبێكەوە دەستی بە دەسەاڵت بگات، 

ئاشكرایە  تەماحە  ئەو  دەكاتەبەر  ئایینی  بەرگی  و  دێت 
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دەیخاتە  ئایینی  حاشاهەڵنەگری  پێداویستییەكی  وەك  و 

تاكو  پەرلەمان،  دەچێتە  بۆیە  پێامندەڵێت  ئەو  بەردەمامن، 

رێگە لە بێ ئەخالقی بگرێت، بەاڵم پێامنناڵێت ئەی ئەوكاتەی 

بێ  یاسای  چەند  نەبوون،  پەرلەماندا  لە  ئەو  سەربازەكانی 

دروستكردنی  پێامندەڵێت  و  دێت  ئەو  دەرچووە.  ئەخالقی 

نییە خودا دەڵێت )اال  لەپێناوی خوادا فەرزێكە، ئەوە  حزب 

هەر  خوداین،  حزبی  ئێمە  ئیرت  الغالبون(  هم  الله  حزب  ان 

خۆیشی سەرمان دەخات.

هێزە  جەماوەریكردنەدا  بە  پ��رۆس��ەی  ل��ەم  زۆرج���ار 

بە  ئەوان  بیانەویت،  ئەوەی  بێ  بەشدارن  مەدەنییەكانیش 

ئاخاوتنی  ستایلی  و  كۆمەڵگە  لە  دابڕاندن  و  تەریككردن  خۆ 

كۆمەڵگە و پچڕان لە خەون و خەیاڵگەی جڤات، وایانكردووە 

كە قسەكانی ئیسالمی سیاسی گەر بەڕواڵەتیش بێت، جۆرێك 

لە راستی وەربگرن، كاتێك كەسایەتییەك كە خۆی بە عەملانی 

یان  دەدوێ��ت،  ئەوروپی  كەسێكی  وەك  دێت  و  دەزانێت 

ژینگەیەكی  لە  ئەوروپی  ژیانی  مۆدێلی  هەمان  دەیەوێت 

هۆی  دەبێتە  بێگومان  بكات،  كۆپی  كۆنسەرڤایتیڤدا  پارێزكار 

ماش  لێرەدا  بە گشتی.  و خەڵكەكە  دەورووبەر  هەڵچواندنی 

)ئاپۆرا( جیاوازی ناكەن لەنێوان ستایلی ژیان و فیكردا، ئەوان 

وای دەخوێننەوە، كە ئەو رەوتەی ئەم كەسایەتییە منایندەیەتی 

داوای بێ ئەخالقی دەكات، دەیەوێت خەڵك لە ئەخالق و ئایین 

مانای  وەك  گشتییەكە  خەڵكە  الی  بابەتەش  ئەو  دەربكەن، 

تێدانییە  ئەوەی  ئامادەیی  ئاپۆرا  دەگەیەنێت.  ژیان  و  مەرگ 

كوشندەی  زەبرێكی  ئەوەش  قسەبكات،  مۆراڵ  پرسی  لەسەر 
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داوە لەهەر بیرێكی كراوە و هەوڵدان بۆ گەشەپێدانی جڤات. 

بەخۆیان  ئەوەی  بێ  مەدەنییەكان،  هێزە  ترەوە  الیەكی  لە 

ئایین،  ش��ەرع،  پاسەوانی  كردۆتە  ئیسالمگەراكانیان  بزانن 

بەرامبەر  خستۆتە  خۆیشیان  جەماوەر،  بەهاكانی  و  كولتور 

ئەو بەهایانە، ئەمەش وایكردووە ئیسالمیەكان تاپۆی ئیسالم و 

رەوشتی خەڵك لەسەر خۆیان مۆربكەن و بەرامبەرەكانیان بە 

دژەئایین و دژە ئەخالق مۆر بكەن.

5-بێامناكردنی چەمكە مرۆییەكان و پڕكردنەوەی قاڵبی 

نیشتیامنپەروەری  وەك  ئایدۆلۆژیا،  مانای  بە  وشەكان 

نەتەوەگەرایی، ئازادی ماف:

ئیسالمی سیاسی هەوڵدەدات چەمكە مرۆییەكان بێنێت و 

لە ماناكانی خۆی بەتاڵیبكاتەوە و مانای تری تێدا بەكاربێنێت، 

تێگەیاندنی خەڵك  و  عەقلێ خەڵك  بە  گەمەكردن  بۆ  ئەوەش 

بۆ  هەر  رۆشنبیرن،  و  شارستانی  كەسانی  ئەمان  كە  بەوەی، 

منوونە چەمكی ئازادی لە دونیای مۆدێرندا مانایەكی فراوان و 

گەوەری هەیە كە دەیزانین، بەاڵم ئەو دێت و ئەو چەمكە لە 

هەموو ماناكانی خۆی بەتاڵ دەكاتەوە و تەنیا مانایەكی تەسكی 

دەداتێ، كە خزمەت بە ئایدیاكەی خۆی دەكات، وەك ئەوەی 

ئازادی بەوە لە قەڵەم دەدات خەڵك پابەندبن بە ئایدۆلۆژیاكەی 

چەمكی  هەروەها  ئازادییە،  گەورەترین  ئەوە  ئیرت  ئ��ەوەوە 

مافەكانی مرۆڤ دێنێت و بەو شێوازە دایدەڕێژێتەوە، كە خۆی 

راستەقینەی  مانای  لە  دوورە  زۆر  راستیدا  لە  كە  مەبەستێتی 

چەمكەكانی مافەوە، وەك مرۆڤایەتی تێیگەیشتووە.
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نەبێت،  ئەوان  لەگەڵ  6-بێ ئەخالقكردنی هەر كەسێك 

ئازادییەكان  و  مەدەنییەت  علامنییەت،  چەمكەكانی  وەك 

مافەكانی مرۆڤ.

ئیسالمی سیاسی كارێكی زۆر گەورە لەسەر پرسی ئەخالق 

دەكات، ئەمە بەو مانایە نایەت، كە بیەوێت رەوشتە بااڵكان 

ئەخالقكردنی  بێ  هەوڵدانی  مانای  بە  بەڵكو  باڵوبكاتەوە، 

چەمكەكانی  هەمیشە  ئەنقەست  بە  ئەو  دێت.  بەرامبەر 

عەملانییەت و لیربالیزم و دیموكراسیەت دەبەستێتەوە بە مانا 

ئەخالقیەكانەوە، ئەو مەبەستی لە ئەخالقیش مانا فەلسەفییە 

وەك  نییە،  ئایینییەكانیشی  مانا  تەنانەت  نییە،  مۆراڵیەكەی 

مەبەستی  تەنیا  بەڵكو  بەهابااڵكان،  و  دەستپاكی  راستگۆیی، 

ئافرەتە و هیچی تر، لەكاتێدا لە هیچ فەلەسەفەیەكدا پرسی 

ئەو  سلوك(.  رەفتارە)  بەڵكو  نییە،  ئەخالقی  پرسێكی  سێكس 

بەدوو شتەوە دەبەستێتەوە:  ژیان  مانا مۆدێرنەكانی  دێت و 

داڕزانی  و  بەرەاڵیی  دوەمیان  بێدینییە،  ئیلحادو  یەكەمییان 

ئەخالقە لە كۆمەڵگەدا.

تەنیا  مەیدانەكە  كە  دەك��ات،  ئەوە  بۆ  كارە  ئەم  ئەو   

بۆخۆی چۆڵ بێت و خۆی وەك پاسەوانی دڵسۆزی رەوشتی 

كۆمەڵگە پیشانبدات، ئیرت ئەو باسی ئازادی و بیروڕای ئازاد و 

مافەكانی تری مرۆڤ بە شتێك نازانێت كە داكۆكیی لێبكات.

علامنییەت  كە  واتێگەیەنران،  خەڵك  عەوامی  كاتێكیش 

و دیموكراسییەت مانای بەرەاڵیی و كوفر دەگەیەنن، كەواتە 

كارێكی  بیروڕایەن،  ئەو  هەڵگری  كەسانەی  ئەو  تیرۆركردنی 

رەواو شەرعییە.
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چۆن كۆمەڵگە تیرۆر بەرهەم دێنێتەوە

پەیوەندییەكی  گ��روپ  و  كۆمەڵگە  نێوان  پەیوەندی 

ئایینی،  ئایدیۆلژییەكی  خاوەن  گروپی  تایبەت  بە  جەدەلییە، 

ئایدیۆلژیایەكی  زیاتر  یان  نەوەیەك،  ماوەیەك  بۆ  كاتێك 

تۆتالیتار، كە كەسی قبووڵ نییە و خۆی بە تەنیا خوێندنەوە 

بە سەر جڤاتدا فەرز دەكات، ئیدی ئەو كۆمەڵگەیە ئیرادەی 

تەنیا ئەوە وەردەگرێت  ئەو  ئیفلیج دەبێت،  پەكدەخرێت و 

بەرهەمدێنێتەوە كە  ئەوەش  تەڵقین دەدرێت. هەر  پێی  كە 

وەریدەگرێت.

ئایینییەكان  چەمكە  ئایینیدا،  كۆمەڵگەی  لەحاڵەتی 

و  گومان  بان  غەیبانی،  چەمكێكی  دەكرێنە  ئاسانی  بە 

ئایدۆلۆژیا  نوێنەرانی  و  چەمكە  ئەو  ئیدی  موناقەشە.  بان 

پڕكێشی  كەسێكیش  و  لەبەردەكرێت  پیرۆزییان  بەرگی 

›تەنیا  پیرۆزییانە  ئەو  عەقڵیانەی  خوێندنەوەیەكی  بۆ  بكات 

خوێندنەوەش‹ ئەو كەسە چیرت مرۆڤێكی ئاسایی و پەسەندكراو 

و  خێزان  و  بێت  ژیان  شایستەی  نییە  مرۆڤێك  بەڵكو  نییە، 

منداڵی هەبێت، بە كورتی نابێت وەك مرۆڤ سەیر بكرێت. 

بۆ  بەرهەمدێنێت.  تیرۆر  خۆی  تر  جارێكی  كۆمەڵگە  لێرەوە 

خۆی  كچەكەی  سادە  پرسێكی  لەسەر  باوكێك  كاتێك  منوونە 

دەكوژێت. كۆمەڵگەش بەالیەوە شتێكی ئاساییە و روویداوە، 

ئەو  ئیرت  ئەوە  دەكەن،  بكوژەكە  باوكە  لە  دەستخۆشی  یان 

بەڵكو  بیرناكاتەوە،  ئاسایی  مرۆڤێكی  وەك  چییرت  كۆمەڵگەیە 

كۆمەڵگەیەكن تیرۆر لە ناخیاندا چەقیوە، یان خێزانێك لەبەر 

ئەوەی كەسێكیان لە بیر و باوەڕی باو فراوانرت بیردەكاتەوە، 

دابڕانێكی  یان  بكەن،  شاربەدەری  تێدایە  ئامادەییان  ئەوان 
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یاخود  بسەپێنن،  بەسەردا  جەستەییشی  تەنانەت  روحی، 

كردەوەیەش  ئەو  بكەن،  جەستەیشی  تیرۆری  تەنانەت 

كارچاكی سەیر  و  پاڵەوانێتی  بە  كۆمەاڵیەتیدا  ژینگەی  لەناو 

دەكرێت، چیرت ئەو كۆمەڵگەیە كائینێكی ئاسایی نییە، بەڵكو 

ماشێنێكی زەبەالحی بەرهەمهێنەری تیرۆرە.

قۆناغێكی  دەچێتە  تیرۆر  روح��ی  ی��ان  تیرۆر  لێرەدا 

ترسناكەوە، چونكە لە روحی گروپ فروانرت بووەو باڵوبۆتەوە 

چەند  لەنێوان  كاتێك  پەتایەك  وەك  كۆمەڵگەدا،  روحی  بە 

تەشەنە  نەكرێت،  زووبنەبڕ  گەر  باڵودەبێتەوە،  كەسێكدا 

دەسەنێت و هەموو كۆمەڵگە دەگرێتەوە.

بەسەردا  زیاتری  یان  نەوەیەك،  تیرۆر  روحی  كاتێكیش 

بەڵگە  كولتورێكی  دەبێتە  روحە  ئەو  ئیدی  تێدەپەڕێت، 

كە  ئەوەیە،  نائاسایی  كاتەدا  لەو  بەڵكو  ئاسایی،  و  نەویست 

رەفتار  و  بیرنەكاتەوە  تیرۆریستی  تەرزی  لەسەر  مرۆڤێك 

نەكات.

سیستمە  دەس��ت��ی  ل��ەژێ��ر  گ��ەالن��ەی  ئ��ەو  هەمیشە 

دەبێتە  الیان  تیرۆر  ئیدی  دەكرێن،  پەروەردە  تۆتالیتارەكاندا 

چەند  كە  عێراق،  گەلی  منوونە  بۆ  ژیان،  رسوشتیی  حاڵەتی 

نەوەیەك لەژێر دەستی حوكمی تیرۆریستانەی بەعسدا بووە 

ئێستاش ناتوانێت لەو گیانە شەڕخوازییە رزگاری بێت كە لەو 

رژێمەدا وەریگرتووە.

تیرۆری  گیانی  نییە  بەعس  حوكمی  هەر  ئەوە  بەاڵم 

هەر  عیراقییەكان  ئایینی  كولتوری  بەڵكو  فێركردووین، 

لەسەرەتاوە، كولتوری پڕ تیرۆر بووە، شیعە و سوننە لە ماوەی 

یەك  بەرامبەر  تیرۆریان  گیانی  هەمیشە  خۆیاندا،  مێژوویی 
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بەرهەمهێناوە، هەربۆیە كاتێك سوننەیەك دەكوژرێت، بابای 

شیعە نەك بەالیەوە ئاساییە، بەڵكو پێیوایە ئەوە سوننەتێكی 

لەناوبربێن،  )حوسەین(  دوژمنەكانی  دەبێت  كە  خوداییە 

بەوحسابەش كەسوننە تا ئێستا بە شوێنكەوتەی ئومەوییەكان 

دوژمنانی  كوشتنی  كەواتە  ئێستا،  پێش  1400س��اڵ  دەزانن 

حسێن تۆڵە سەندنەوەیە بۆ گیانی پاكی حوسێن. ئاخر شیعە 

ئوممەتێك  لە  )نەفرەت  دەڵێن  لەدوعاكانیاندا  تائیستاش 

سوننەیە،  لە  مەبەستییان  رشت(  حسێنایان  خوێنی  كە  بێت 

بڵێن  دەبێت  هات،  عائیشە  و  عومەر  ناوی  گەر  هەروەها 

و  كە عومەر  ئەوانەش  بێگومان  لێبێت(،  )لەعنەتی خودایان 

لێرەوە  شیعە.  الی  مەلعونن  هەر  خۆشدەوێت  عائیشەیان 

و  عیبادەت  لەڕێگەی  مەزهەبی  كەلتورێكی  چۆن  دەبینین 

دەژێنێتەوە،  1400ساڵە  مێژوویەكی  جارێكیرت  نزاكردنەوە، 

وەك ئەوەی رووداوەكان لە ئێستادا روویاندابێت و لەوێشەوە 

تیرۆر بەرهەمدێنێت. بە هەمانشێوە سوننە! ئەوان كاتێك لە 

زانستی فیقهیدا شیعە بە )رافیزە( و مورتەدێكی خوێن حەاڵڵ 

پراكتیزە  تیرۆر  فیقهییەوە  باكگراوندە  لەم  ئیدی  ناودەبەن، 

دەكرێت، بۆیە دەبینین رێكخراوێكی جیهانیی زانایانی سوننە 

رەوتی  بەحساب  كە  جیهانی(  ئیسالمیی  زانایانی  )یەكێتی 

بەرامبەر  لەخۆدەگرێت،  زانا  هەزاران  و  كراوەن  و  ئیخوانی 

مزگەوتێكی سوتاوی سوننە، ئەویش ئاگر دەگرێت و چەندین 

بەیاننامە دەردەكات. كەچی بەرامبەر كوشتنی سەدان شیعەو 

هەڵدەبژیرێت،  بێدەنگی  هتد   ..... پاریس  تەقینەوەكانی 

مانای  لەوێدا  بێدەنگی  چونكە  دەكات،  پشتگیرییان  بەڵكو 

پشتگیری دەگەیەنێت.
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 لەم منایەشەی نێوان شیعە و سوننە ویستم ئەوە بڵێم، كە 

چۆن كۆمەڵگە تیرۆر بەرهەمدینێت بەرامبەر غەیری خۆی؟ 

تایبەتی  »بە  كۆمەڵگەن  سەرانی  ئ��ەوە  راستیدا  لە   

لە ناخی  تیرۆر دەچێنن  ئایینییەكان« گیانی  زانایان و گروپە 

زانایانەی  ئەو  ئایدۆلۆژیەكان.  رژێمە  تەنیا  نەك  خەڵكدا، 

تۆقاندن  و  بەترس  مندااڵن  مەاڵشوی  لەسەرەتاوە  هەر 

و  ئیرتیداد  تۆمەتی  تەكفیر،  بە  پاشانیش  هەڵدەدەنەوە، 

و  دەخەن  ئازاد  عەقڵی  و  ئیرادە  پەكی  تر  ناوی  چەندین 

رەشەخەڵكەكەدا  لەناو  لەهەمانكاتدا  تیرۆریش،  گیانی 

دەخرۆشێنن. مرۆڤی دیندار بیرناكاتەوە لەوەی پێیدەوترێت، 

بەرامبەرەكەی  رادەستی  خۆی  عەقڵی  لەسەرەتاوە  بەڵكو 

كردووە، جائەو بەرامبەرە، یان شێخێكی تەریقەتە، یان رابەری 

تیرۆریستییە،  گروپێكی  سەركردەی  یاخود  ئاینییە،  حزبێكی 

دووتوێی  لە  لەژیانیدا  كە  نەخوێندەوارە،  مەالیەكی  یان 

ئازادی  باسی  زانایانەی كە  ئەو  كتێبە زەردەكان دەرنەچووە. 

كۆیلە  ئازادكردنی  فیقهی  باسی  وادەزانن  ئێستاش  دەكەیت، 

رۆژی  لە  بۆئەوەی  كەفارەتێك  وەك  دەك��ەی،  كەنیزەك  و 

یان  كردووە  )زیهارت(  یان  كردووە،  جەماعەتیان  رەمەزاندا 

پیاوێكت كوشتووە هتد... . ئەو ئازاد كردن بەوە تێگەیشتووە، 

نەك بە مانای مۆدێرنەی ئازادیی عەقڵ و روحی مرۆڤ.

كۆمەڵگە لێرەوە بەرهەمهێنەری تیرۆر دەبێت، لەبەرئەوە 

كاتێكیش تیرۆر دەبینێت ئەو بەالیەوە ئاسایی دەبێت، نادیە 

ئازارەكانی خۆی و هاوڕێكانی بە  ئێزیدیەی  موراد ئەو كچە 

بردەوە  ئێمەیان  موسڵ  خەڵكی  »كاتێك  وتی  گەیاند،  دونیا 

گرتبوو  كەنیزەك  بە  منیان  كوڕەی  سێ  ئەو  دایكی  ماڵەوە، 
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دەوت  منی  بە  ئەو  دەكرد،  كوڕەكانی  سەیری  پاڵەوان  وەك 

ئێوە كافرن دەبێت، یان بكوژرێن، یان بە كەنیزەك بگیرێن!« 

لێرەدا دەبینین ژنێكی عەوامی موسوڵامن ئازاری كچۆڵەیەك 

ئایینێكی ترە، كەواتە  چۆن دەخوێنێتەوە! مادەم ئەو لەسەر 

و  فرۆشنت  كڕین،  بۆ  كااڵیەكە  تەنیا  بەڵكو  نییە،  مرۆڤ  ئەو 

لەبەرچاوی  و  ك��وژراون  كەسوكاری  ئەو  ئیرت  چێژبەخشین، 

گوللەباران  یان  سەربڕاون،  براكانی  و  باوك  و  دایك  خۆیدا 

كراون، ئەوە فەرمانی ئایینە و رسوشتی شتەكان وادەخوازێت، 

لێرەدا تیرۆر دەبێتە ئەركێكی ئایینی حاشاهەڵنەگر، نەك تەنیا 

كۆمەڵگەش،  لەناو  بەڵكو  تیرۆریستەكان،  چەكدارە  لەالی 

كەواتە جڤاتیش بۆتە ئامێزەی )حاچنە(ی تیرۆر ئیدی لێرەوە 

رەزاقورسە،  و  ناوەخت  میوانێكی  تیرۆریزم  بڵێین  ناتوانین 

یان رووداوێكی كاتی نەشیاوە و بەسەردەچێت، بەڵكو تیرۆر 

ئاینیی  حەقیقەتێكی  بۆتە  و  تەنیوە  كۆمەڵگەی  خەیاڵگەی 

حاشا هەڵنەگر.

هەڵبەتە ئەو قسەیە تەنیا بۆ كۆمەڵگەی سوننە مەزهەب 

بەرامبەر  هەیە  هەستییان  هەمان  شیعەكانیش  بەڵكو  نییە، 

سوننەكان، الی ئەوانیش سوننە مەزهەب دەشێت بكوژرێت، 

یان بەكۆیلە و كەنیزەك بكرێت.

ئەو  ئاخر  دەكات،  هەناردە  تیرۆر  لێرەوە  ئیدی  جڤات 

تەنیا دایەنگەیەك نییە بۆ تیرۆر، بەڵكو بەرهەمهێنەریشیەتی، 

بەرهەمهێنان  كاتێك  دەخوازێت،  وا  شتەكانیش  رسوشتی 

هاتەئاراوە، ئیدی هەناردەكردنیش دێتەئارا، چونكە ئەنجامی 

بەرهەمهێنان ئەوەیە، دەبێت كااڵكە ساغ بكرێتەوە، كاتێكیش 

ئیرت  ناوخۆیی،  پێداویستییەكانی  لە  دەبێت  زیاتر  كااڵكە 



91بەرهەمهێنانی تیرۆر

كااڵیە  ئەو  لەناوخۆدا  كاتێك  یاخود  هەناردەبكرێت،  دەبێت 

بۆیە  بكرێت،  دەرەوە  رەوان��ەی  دەبێت،  نابێت  فرۆشی 

دەبینین تیرۆریستان لەهەموو قوڕنەكانی دونیای ئیسالمەوە 

تیرۆریان  مۆڵگەی  باشرتین  كە  شوێنانەی  ئەو  روودەكەنە 

تێدایە، لەوێندەر تیرۆر رەواجی خۆی هەیە.

سەیربكە هەموو دونیای ئیسالم – بەسوننە و شیعەوە- 

پاش  لەئێستادا،  تیرۆرن  دایەنگەی  لەجۆرەكان  بەجۆرێك 

گەشەیانكرد،  و  ترەكین  سیاسی  ئیسالمی  گەراكانی  ئەوەی 

چەمكی  كاتدا  زۆربەی  لە  كە  ئیسالمی  چەمكەكانی  ئیدی 

كۆمەڵگە  زۆرینەی  لەناو  تیرۆرخوڵقێنەرن  و  ترۆرپەروەر 

جەماوەری،  چەمكی  و  بەڵگەنەویست  بوونەتە  سوننەكاندا 

سەپاندنی  و  ئازادی  عەقڵ،  علامنییەت،  دژایەتیكردنی  وەك 

داخراوی  ستایلێكی  و  رەوشت  و  ئایین  لە  تایبەت  فۆرمێكی 

ژیان. لەڕاپۆرتێكی بیرناوی )بی بی سی(دا، باسی لەوەدەكرد، 

بۆ  دەچوون  پاكستان  لە  تەندروستكاران  و  پزیشك  كاتێك 

كەچی  ئیفلیجی،  بە  دژ  بكوتن  موسوڵامن  مندااڵنی  ئەوەی 

هۆكار،  دوو  لەبەر  دەچوونەوە،  بەگژیاندا  باوكان  و  دایكان 

منداڵەكەمان  لەچارەی  چی  خودا  دەیانوت  هەندێكیان 

نوسیبێت هەر ئەوەدەبێت، لەبەرئەوە دەرمانی گاور و بێدین 

خۆمان  منداڵی  ئێمە  دەیانوت  تر  هەندێكی  بەكارناهێنین.! 

ئێمەن  دوژمنی  ئەوانە  بێدینەكان  گاورە  بەردەست  ناخەینە 

منداڵەكامنان سەقەت دەكەن.

پزیشكە  ئەوان  بۆچی  دووەمە،  خاڵی  مەبەستم  لێرەدا   

بیانییەكان بەدوژمنی خۆیان دەزانن؟ ئەوە ئەو پەروەدەیەیە 

ئینگلیز  راستە  بەڕێوەدەچێت.  ئیسالمدا  دونیای  لەناو  كە 
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لەسەردەمێكدا هیندستانیان داگیركردوە، بەاڵم ئایا ئیدی ئەوە 

مانای وایە هەرچی بیانییە دوژمنی ئێمەیە؟ 

ئەم راپۆرتە هەر چەند باسی شتێكی كۆمەاڵیەتیامن بۆ 

دەكات، بەاڵم تێامندەگەیەنێت كە سیستمی پەروەردەكردنی 

ژنێكی  ئاخر  سەقەتێكە.  چ  ئێمەدا  لەدونیای  كۆمەاڵیەتی 

زیاتری  خۆیان  لەدێیەكەی  كە  لەهیندستان  نەخوێندەوار 

لێرەدا  ئەوە،  دوژمنی  چاوشینێك  دەزانێت  چۆن  نەبینیووە، 

یادگارییەكی منداڵیم بیردەكەوێتەوە، من خۆم منداڵێكی بزێو 

بووم، هەموو جارێك پوورم كە ژنێكی زۆر دینداربوو، كە لێم 

تووڕە دەبوو دەیوت: دانیشە هەی سورەی چاو كاڵ، بەخوا لە 

ئینگلیز دەچیت، تۆش وەك ئەوان ناچیتە بەهەشت، چونكە 

پێغەمبەر نەفرەتی لێكردوون. من لەو كاتەدا دەترسام، بەاڵم 

پیرەژنێكی  بە  ئەوەی  كێ  ئاخر  بیردەكەمەوە،  كاتێك  ئێستا 

نەخوێندەوار گەیاندوە، كە سورەی چاوكاڵ ناچنە بەهەشت 

چونكە كافرن؟ ئەمە ئەو ماشێنە زەبەالحە ئاینییەیە، كە كار 

لەسەر بەرهەمهێنانی رق و تووڕەیی لەسەر هەموو )ئەوێكی 

رۆشنبیریەی  پەروەردە  ئەو  رق.  بەرهەمهێنانی  دەكات.  تر( 

دەكات،  لەسەر  كاری  لەسەرەتاوە  هەر  سیاسی  ئیسالمی 

ناویدەنێن  كە  هەڵدەچرنێت،  بنچینەیەك  لەسەر  هەمووی 

تەرەفگیری بێبەریبوون ) الوالء، الرباء(. 

بەشێویەكی  الرباء(،  )الوالء،  ئیسالمی سیاسی مەسەلەی 

گەردیلەكانی  لەهەموو  و  دێنێتەكایەوە  بێسنور  و  باڵو  زۆر 

ئەو  )اسقاط(،  بكەوێنێت  دای  دەیەوێت  موسوڵامندا  ژیان 

دونیایی  ئایدۆلۆژیای  و  سیاسی  مەبەستێكی  پرسەدا  لەم 

و  ه��ەواداران  الیەنگران،  ئەندام،  كە  ئەوە  ئەویش  هەیە، 
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ئیفلیج  كارتێكراون«  ئەوان  بەوتاری  كۆمەڵگەش«ئەوانەی 

لەوەی  بیربكەنەوە  رۆژێك  نەكەن  ئەوە  پڕكێشی  و  بكەن 

لەوە  بیر  یاخود  گوێڕایەڵی،  و  گروپ  پەرێزی  لە  دەربچن 

بكەنەوە كە كەس و گروپێكی تر هەبن لە گروپەكەی ئەم 

چاكرت، هەرچەندە ئەوەی بەرامبەر بە پێی زەمەن و مێژوو، 

ئەوەیشی سەملاندبێت، كە دەتوانێت زۆرباشرت دونیا  واقیع 

ئازادیش بدات، بەو و بە ویستی خۆی  ئاوەدان بكاتەوە و 

مومارەسەی ئایینداری خۆی بكات.

سەرەتا  پێویستە  رق،  بەرهەمهێنانی  لە  تێگەیشنت  بۆ 

هەندێك لەبارەی عەقیدەی )الوال  ء والرباء(�ەوە قسە بكەین.

تەرەفگیری )الوال  ء(، بریتییە لە پشتگرتن، خۆشەویستی، 

بێبەریبوونیش  خۆشەویستاندا.  لەگەڵ  بوون  رێزگرتن، 

قسەی  ئەوەی  پاش  دژایەتی  و  لێدوركەوتنەوە   : مانای  بە 

پێدەگەیەنیت. راستی 
1-رووپاماییكردنی )موجامەلە( بۆیان و موداراتكردونیان.

2-بەگوێكردونیان لەوەدا دەیڵێن و مزگێنی پێدەدەن.
3-نزیكخستنەوەیان لە مەجلیسەكاندا.

4-راویژپێكردونیان لەكاروباری رۆژانەدا.
5-دانیشنت لەگەڵیان و سەردانیكردونیان.
6-رووگەشی لەگەڵیان و پێكەنین بۆیان

7-دڵنیابوون لێیان لەكاتێكدا خودا بە ناپاك ناویربدوون.
8-رێزگرتنیان بە گشتی.

9-ناوبردونیان بە نازونوزی گەورەكردن و رێزلێگرتن، وەك 
بەڕێز و گەورە و ئەم شتانە.

10-پشتیوانیكردونیان دژ بەموسوڵامنان و مەدحكردنیان 
و داكۆكی لێكردنیان.
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ئەو  تایبەت  بە  ئ��ەوان  ساڵنامەی  11-بەكارهێنانی 
ساڵنامانەی لەسەر بنچینەی بۆنە ئایینییەكان دامەزراون.

12-داوای لێخۆشبوون بۆیان، رەحمەت ناردن بۆیان. 
ئەمە مانای )الوال  ء والربا  ء(، دەگرێتەوە. 

ئاماژەكانی بێبەریبوونیش)الربا  ء( ئەمانەن:
1-رقبوونەوە لە بێئیامنی ونیفاق و رقبوونەوە لە ئەهلی 

ئەو شتانە.
2-دەرچوون لە واڵتی كوفر و سەفەر بۆنەكردنی، مەگەر 

لەبەر هۆیەكی پێویست نەبێت.
و  بكات  مەدحیان  و  بكات  كافران  پشرتگیری  3-نابێت 

دژبە موسوڵامن پشتیان بگرێت.
هەڵگری  بیانكاتە  یان  پێببەستێت،  پشتییان  4-نابێت 

نهێنییەكانی خۆی و كاری گرنگییان پێ بسپێرێت.
5-نابێت لە ئاهەنگ و بۆنەكانی خۆشییاندا بەشدارییان 

بكات، یان پیرۆزباییان لێبكات.
رەحمەت  یان  بكات،  بۆ  لێخۆشبوونیان  داوای  6-نابێت 

بنێرێت بۆیان.
هاوڕێیەتیان  و  دابنیشێت  مەجلیسیاندا  لە  7-نابێت 

بكات.
8-نابێت رووپامایی بكات بۆیان، یان موجامەلەیان بكات، 

یان موداراتیان بكات لەسەر حسابی ئایین.
9-نابێت دەستپێشخەربێت لەساڵوكردندا، ئەگەر لەڕێگە 

پێیانگەیشت دەبێت تەنگەتاویان بكات.

ئەم بابەتە بە گشتی الی سەلەفیەتی كۆن )ئینب تەیمییە( 

)سەلەفیەتی  پاشانیش  )وەهابیەكان(،  نوێ  سەلەفیەتی 
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كاری  بەخەستی  زۆر  سیاسی(  )ئیسالمی  و  جیهادی( 

هۆكارەكان  گرنگە،  ئێمەوە  بەالی  ئەوەی  دەكرێت،  لەسەر 

ئەم  خەستكردنەوەی  ئەنجامەكانی  و  رەنگدانەواكان  و 

پرەنسیپەیە بەگشتی الی ئیسالمیەكان.

هۆكارەكان

 ئیسالمییەكان لە رێگەی خەستكردنەوەی ئەم بابەتەوە، 

دەیانەوێت زۆرترین سود ببەن، لەڕاستیدا ئاراستەی قسەكانی 

ئەوان كەمرت لە غەیرە دینەكانە - وەك كریستیان و جولەكە- 

ئەوەی ئەوان مەبەستیانە لە چڕكردنەوە پرسی )الوالء ،الرباء(، 

و  مەدەنییەكان  لەحزبە  دیندارەكەیە  خەڵكە  تەكاندنەوەی 

رێكخراوەكان و دەسەاڵتی سیاسی كە بە دڵی ئەوان نەبێت. 

كاتێكیش باسی تەرەفگیری )الوالء(، دەكەن، دەیانەوێت 

بڵێن ئێمە ئیسالمی راستەقینەین و دەبێت هەر موسوڵامنێك 

خۆی بەڕاست دەزانێت پشتیوانی لە ئێمە بكات و ئینتیاممان 

بۆ بكات.

رەنگدانەوەكانی بابەتی )الوال  ء والربا  ء(

 ئیسالمییەكان ئەم بابەتە بە زۆری لەكاتی هەڵبژاردنەكاندا 

بۆ كۆكردنەوەی دەنگ بە كاردێنن، تاوەكو خەڵك دەنگ بە 

نەبوونی  هۆی  بە  ئەوان  لەڕاستیدا  دەدەن.  تر  حزبەكانی 

پڕۆژەی جدی و روون و نەبوونی دەستی ئاوەدانیان، ناتوانن 

بانگەشەی  بەڵكو  دونیا،  بۆ  بكەن  هەڵبژاردن  بانگەشەی 

هەڵبژاردنی گەیبانی دەكەن، ئەوان دەڵێن ئەمە شاهیدیدانە 

بەڵكو  لێرەدا خوا هەڵنابژێرن،  لەكاتێكدا خەڵك  قیامەت،  بۆ 
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كەسانێك هەڵدەبژێرن، بۆئەوەی خزمەتییان بكەن، ئاوەدانی 

ئیسالمی  بەاڵم  بۆدابینكەن،  كەرامەتییان  و  ئازادی  بژێوی 

غەیبانییەوە،  و  ئایدیۆلژیا  بانگەشەی  لەڕێگەی  سیاسی 

دەیانەوێت خەڵك بتۆقێنن بەقیامەت و تووڕەیی خودا، گەر 

ئەوان دەنگ بدەن بە غەیری ئیسالمی.

ئەنجامەكانی )الوال  ء والربا  ء(

-دەمارگیری بۆ گروپ

-بەرهەمهێنانی رق

ئەوە  لەسەر  ئەندامێك  كاتێك  بەعادەت  دەمارگیری: 

و  خودا  راستەقینەی  نوێنەری  تۆ  كە  پەروەردەدەكەیت، 

بەرجەستەكاری  باشرتین  و  خودایت  دڵسۆزی  وتەبێژی 

تۆ  بۆئەوەی  بەسە  خۆی  ئەوە  ئیرت  ئایینییەكانی.  فەرمانە 

كە  كەسێك  بەرهەمبێنیت،  بیرتەسك  دەمارگیرو  ئەندامێكی 

ئیدی نەپرسیار دەكات و نەپێویستی بە پرسیاركردنە، بەڵكو 

شەوان زۆر بە ئاسودەیی سەردەخاتە سەر سەرین و سێكس 

بێت  یەكێك  ئەوەش  لەوانەیە  هەر  دەخەوێت،  و  دەكات 

سێكسكردنیشدا  لەبواری  ئیسالمییەكان  كە  هۆكارانەی  لەو 

و  ساف  مێشكی  بێخەمیشە،  بێپرسیار  كەسی  ئەكتیڤن.  زۆر 

دەمارگیرەو  كەسێكیت  لەبەرامبەردا  ئاسودەیە،  دەروونی 

کە  قبووڵبكات  تر  كەسێكی  شێوەیەك  هیچ  بە  ناتوانێت 

بكات،  پەسەند  تر  رایەكی  یان  تربێت،  جیاواز  لەخۆی 

رەخنەیەك  كە  كاتێك  بۆیە  ببیستێت،  رەخنەیەك  یاخود 

ئەو  دەگریت  بێت‹  سادەش  ›چەند  ئایدیۆلۆژیاكەی  لە 

رەوشتدا  ئاستی  لە  ن��زم  زۆر  دڕن��دان��ەو  بەشێوەیەكی 
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و  مانگەشەو  لەجوانی  نكۆڵێ  ناكرێت  وەاڵمتدەداتەوە، 

رووناكی خۆر بگیرێت، بە هەمانشێوەش ناكرێت رەخنە لە 

ئایدۆلژیای حەقیقەت نوێنەرانی خودا بگیرێت.

بەرهەمهێنانی رق 

لەبەرهەمهێنانی  بریتییە  دەمارگیری،  دووەم��ی  دیوی 

شتێك  بۆ  هەبوو  دەمارگیریت  هەركاتێك  چونكە  رق، 

بۆ  دەبێت،  پێچەوانەكەیشی  لە  بەشێوەیەكی رسوشتی رقت 

هەموو كەسێك ئایدۆلۆژی چەند دەمارگیر بێت، ئەوەندەش 

رقاوییە، ئەو لە ملمالنێدایە لەگەڵ هەموو دونیای دەرەوەی 

ئایدۆلۆژیاكەی  دەرەوەی  چونكە  خۆی،  ئایدۆلۆژیاكەی 

هەواو  شوێنكەوتنی  و  نەزانی  و  دڕندەیی  لە  بریتییە  خۆی 

سادەیی  بە  زۆر  حەقیقەتەش  ئەو  پووچگەرایی،  و  ئارەزو 

نوسینە  لەدووتوێی  و  خەتیبەكان  بانگخوزان،  زاری  لەسەر 

بەخۆ  پێویستی  تۆژەر  دەردەكەوێت،  ئایدۆلۆژیەكانیاندا 

تەنیا  راستییە،  ئەو  زانینی  بۆ  گ��ەڕان  بە  نییە  ماندوكردن 

و خەتیبی  بانگخواز  بۆ چەند  گوێڕادێرێت  بەسە  ئەوەندەی 

ئیسالمی، ئەو كاتە هەموو شتێكی ال دەردەكەوێت.

پێویستە رقامن لەكێ بێت:

لەناو  سەرەكیانەی  پرسە  لەو  یەكێكە  ناونیشانە  ئەم 

دەردەكەوێت.  زەقی  بە  زۆر  سیاسیدا  ئیسالمی  ئەدەبیاتی 

ئەوانەكێن كە دەبێت رقامن لێیان بێت:

من لێرەدا یەك پەرەگرافی نوسەری بەنناوبانگی ئیخوان 

بەڕاشكاوانە وەاڵمی  كە  دێنمەوە،  )سعید حوی(،  موسلیمین 

ئەو پرسیارەمان زۆر بە كورتی دەداتەوە، ئەو دەڵێت )پێویستە 
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هەموو ئەمانەی خوارەوە لە رەگەوە هەڵكێشین و لە ناویان 

بەرین: هەرچی علامنیبێت، خوازیاری جیاكردنەوەی ئایین لە 

دەڵەت، شوعییەكان، بەعسییەكان، قادیانەییەكان، بابییەكان، 

بین  بێرەحم  و  بێبەزەییانە  نەتەوەگەراكان.  بەهائییەكان، 

لەگەڵیان، لەوانەیە پێامنبڵێن ئەمان ئیرهابین، بەاڵم بابیڵین(.

هیچ  بزانین،  ئەوە  دەبێت  پێشەكی  لەعلامنییەت:  رق 

ئیسالمییەك نییە بزانێت علامنییەت چ مانایەك دەگەیەنێت، 

الی ئەوان علامنییەت مانای بەرەاڵیی و بێدینی دەگەیەنێت، 

شوێنكەوتوانیان  و  ه���ەواداران  بەوشێوەیە  بابڵێین  یان 

تێدەگەیەنن، ئەوەش بۆئەوەیە كە بەهەموو شێوەیەك خەڵك 

دونیای  لە  ئاشكرایە  چونكە  دووربكەوێتەوە،  لەوفەرهەنگە 

ئیسالمدا، پرسی رەوشت و ئایین دوو پرسی زۆر هەستیارن، 

تەنانەت لە پرسی نەتەوە و خێڵیش هەستیارترن، ئەوانیش زۆر 

بە دۆگامیی و دیمۆگیانە لەسەر ئەو دوو تەوەرە كاردەكەن، 

بێ ئەوەی لەخۆیان بپرسن، ئەرێ بەڕاست علامنییە ئەو مانایە 

دەگەیەنێت یان مانایرتی هەیە، بەاڵم گرفتی ئیسالم ئەوەیە 

كە هەموو بانگەشەیەك بۆ ئازادی مافی مرۆڤ و مافی مێینە 

وەك بانگەشەیەك بۆ بەرەاڵیی و بەد رەوشتی ناودەنێن.

رق لە دیموكراسیەت: بەالی ئیسالمیەكانەوە – تەنانەت 

میانڕەوەكانیش تا ئەم دەیەی دوایی- دیموكراسیەت بریتییە 

لەوێدا دەسەاڵت لەخودا  بۆ خودا، چونكە  دانان  لە شەریك 

ئەوەی خودا خۆی  وەك  گەل.  بە  دەدرێت  و  دەسەنرێتەوە 

بێتە خوارەوە و حوكم بكات، ئەگەر دیموكراسییەت نەبوو.

لەوێوە  دیموكراسیەت  بۆ  سەقەتە  تێگەیشتنە  ئەم 
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هەر  سیاسی  ئیسالمی  فكری  كە  دەگ��رێ��ت،  س��ەرچ��اوە 

كە  ق��وت��ب،  و  بەننا  ئیامم  لەسەردەستی  ل��ەس��ەرەت��اوە 

ئیسالم  لە  شمولی  ئایدۆلۆژی  بەشێوەیەكی  دادەمەزرێت 

بە مرۆڤ  ئاشكرا سوكایەتی  بە  دەڕوانێت، سەید قوتب زۆر 

بكات،  مافی خودای دەزانێت، كە حوكم  بە  تەنیا  و  دەكات 

مەملەكەتی خودا دەبێت لەسەر زەوی دامبەزرێنێت.

و  دیموكراسیەت  پرسی  ن��اوەوە  هاتە  خودا  كە  ئیدی 

تێڕوانینی  نامێنێت.  باسی  و  ئیرادەی مرۆڤ سفر دەكرێتەوە 

بوونەوەرێكی  مرۆڤ  كە  هەرئەوەیە،  مرۆڤ  بۆ  تۆتالیتاریزم 

پێویستە  و  ناشكێت  بەشت  عەقڵی  خۆی  )ق��ارص(ە،  ناكامە 

ئەو  دیاریبكەن،  بۆ  بژاردەكانی  و  چارەنوس  تر  كەسانی 

لە  بریتیین  ماركسیزم  و  نازیزم  مەدرەسەی  الی  تر  كەسانەی 

سوپەرمانەكان و سەركردەی ئەفسانە وەك هیتلەر، لینین و ماو، 

الی ئیسالمیەكانیش بریتین لە رابەر و ئیامم، مەترسی ئیسالمی 

لەوەدایە، كە ئیامم بە ناوی خۆی و مێژووە قسە ناكات، بەڵكو 

بۆیە  هەر  دەردەكات.  فەرمان  پەیامبەرەوە  و  ناوی خودا  بە 

ناكرێت دیموكراسییەت لەگەڵ نوێنەرەكانی خودا باسبكرێت، 

دژی  دونیا  تۆتالیتارەكانی  سیستمە  دەزانین هەموو  بێگومان 

دیموكراسیەتن )مەبەستم دیموكراسییەتی لیربالیزمە(.

هەر لێرەوە دەردەكەوێت، كە بە راستی ئیسالمی خۆیان 

بەنوێنەری خودا دەزانن، چونكە ئەوی دەیەوێت دەسەاڵت 

نییە، بەڵكو ئەوانەن كە بوونەتە  بگرێتە دەست خودا خۆی 

خۆیان  غەیری  وایە  پێیان  ئ��ەوان  ئیدی  خ��ودا،  دەمڕاستی 

كەسێكی تر بۆی نییە دەسەاڵتداری بكات، چونكە ئەوانی تر 

هەڵگری سپۆنسەری خودا نین.
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ناوی  کە  دەبێتەوە،  پرسێك  لەهەر  رقییان  لێرەوە 

لە  دیموكراسیەت  چونكە  پێوەبێت،  دیموكراسییەتی 

فەرهەنگدا بەتەواوی یەكسانە بە )شەیرك و هاوبەشدانان بۆ 

خودا(.

هەمان  فەرهەنگ  وەك  میانڕەوانەش  ئەو  لەڕاستیدا 

میانڕەوەكان  هەیە،  دیموكراسییەت  بەرامبەر  هەستیان 

تەكتیكە  مەبەستیان  دەكەن،  دیموكراسییەت  باسی  كاتێك 

میكانیزمی  وەك  دیموكراسیەت  واتە  دەسەاڵت،  گەیشتنە  بۆ 

مامەڵەكردن  فەرهەنگی  وەك  نەك  دەناسن،  هەڵبژاردن 

لەدوای هەڵبژاردنیش. 

رق لە خۆرئاوا

بیانوی  بەرامبەر خۆرئاوا،  ئیسالمی  بێگومان هەستیاری   

دیویانە،  ئیمپریالیزمییەی  كولتورە  ئەو  بە هۆی  خۆی هەیە، 

ئەمە بێجگە لە مێژووی جەنگی خاچدارەكاندا، بەاڵم گرفتی 

ركابەرییەكی  كردۆتە  ركابەرییەیان  ئەو  ئەوەیە،  ئیسالمی 

ئایدۆلۆژیایی ئایینی، لەكاتێكدا جەنگی دونیای سەرمایەداری 

سەرچاوەكانی  داگیركردنی  بۆ  ئابوریە  جەنگێكی  زۆری  بە 

كانزا، نەوت و ئابوری.

بەرپادەكەن،  ئیامن  و  كوفر  جەنگی  ئیسالمییەكان 

رق  زۆر  هەم  و  درێژخایەنە  و  ئەبەدی  هەم  جەنگەش  ئەو 

دەچێتە  ئایدۆلۆژیدا  كەسانی  ناخی  بەقوواڵیی  و  ئەستورە 

بواری دونیایی  ئەگەر جەنگەكە بخرێتە  لەكاتێكدا  خوارەوە، 

و ئابورییەوە، ئەوە نە ئەبەدی دەبێت، نە قووڵ دەبێت و نە 

رق ئەستور دەبێت، بەڵكو بواری سازش و رێككەوتنی دەبێت 
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و بیرچوونەوە و رێككەوتن بواری دەبێت، بەاڵم كوفر و ئیامن 

چارەسەری نییە، تەنیا بە كەوتنی الیەنێكیان نەبێت، ئەوەش 

مەحاڵە.

ئەم رق ئەستوریەش كاتێك لەناخی كۆمەڵگەدا دەچێرنێت، 

دەبینین  تیرۆرەی  ئەو  و  دەبێت  فراوانرت  جەنگەكە  ئیدی 

بەڕێوەدەچێت،  موسوڵامن  دەستی  لەسەر  خۆرئاوادا  لە 

و  قوتب  بەننا،  نوسینەكانی  كە  دینییەیە،  رقە  ئەو  ئەنجامی 

هاوبیرەكانیان قووڵیانكرتدۆتەوە لەناخی ئیسالمیدا.
بە  پەیوەستە  زیاتر  رقیش  قووڵكردنەوەی  لەڕاستیدا 
بەرامبەر شارستنێتی  هەستی الوازی پووچی دونیای ئیسالم، 
خۆرئاوا لەمڕۆدا، ئەو نزمییەش دەبێتە هۆی ئەوەی موسوڵامن 
هەوڵبدات بەخۆ فووتێكردن و باڵوكردنەوەی رق چارەسەری 

بكات.
و  سیاسی  ئیسالمی  ئێستاش  تاوەكو  سەیرە  ئ��ەوەی 
الیەن  لە  زیندووە  رۆم  جەنگی  و  خەیبەر  جەنگی  سەلەفی 
هەندێك  تەنانەت  واقیعێك،  وەك  بەڵكو  مێژوو،  وەك  نەك 
ئێستاش  ئەوان  وادەزانن  ژیاون،  مێژوەدا  لەو  هێندە  الوان 
و  داب��ڕان  لە  بەجۆرێك  هەست  بەجۆرێك  دەژی��ن،  لەوێدا 
پچڕان دەكەیت لە عەقڵیەتی ئەوان لەگەڵ واقیعدا، تەنانەت 
قسەش دەكەن زمانیان لە زمانی خەڵكی ئەو زەمانە دەچێت 
نەك ئێستا. هەر بۆیە ئێستاش بە شانازییەوە باس لە قڕكردنی 
لەالیەكی  ئەوەش  دەك��ەن،  خەیبەر  وەدەرنانی  و  قورەیزە 
ترەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی  ویسات جولەكە خاوەنی هێز و 

توانان و فەلەستینیان داگیركردوە.

میكانیزمی رق یەكێكە لە گەورەترین بەرهەمهێنەرەكانی 

تیرۆر،  پراكتیزەكردنی  واتە  الصلب(  )االرهاب  رەق  تیرۆری 
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یوسف  )شێخ  میانڕەوەكان  پیری  دەبینین  بۆیە  ه��ەر 

قەرەزاوی( فەتوا دەدات بە كوشتنی مەدەنی، سڤیل، منداڵی 

ئیرسائیلیەكانیش بەو حسابەی ئەوان داگیركەرو جەنگین.

رق لە دەسەاڵت:

هەموو رەوتەكانی ئیسالمی سیاسی، دەسەاڵتی سیاسی لە 

واڵتەكانیاندا بە دەسەاڵتێكی ناشەرعی دەزانن، چونكە لەسەر 

دانەمەزراوە،  دونیا  و  ئایین  بۆ  ئەوان  بیركردنەوەی  تەرزی 

ئەم تێزەش لەوێوە هاتوە، كە ئیسالمی سیاسی پێیانوایە تەنیا 

سیستمی  تەسلیمبوونی  شایستەی  و  شەرعی  دەسەاڵتێكی 

مومارەسەیان  خەلیفەكە  چوار  شێوەیەی  بەو  خەالفەتە 

كردووە، بۆ ئەم مەبەستەش یۆتۆپیایەكیان بۆخۆیان خوڵقاندوە 

معاویەش  تەنانەت  ئەوان  دەژین.  تێیدا  وەهمێك  وەك  و 

رووخاندنی  باسی  كاتێك  بەاڵم  نازانن،  سەعی  خەلیفەی  بە 

مەسەلەكە  سەیردەكەین  دەك��ەن،  عوسامنی  سەڵتەنەتی 

خەلیفەی  دوا  تەنیا  ئ��ەوەی  وەك  دەبێتەوە،  پێچەوانە 

عوسامنی فریشتەیەك بووبێت و شەڕانگێزەكانی ئیمپریالیزم 

رووخاندبێتیان. ئەم پارادۆكسە دیاردەیەكی سەیرە. 

هەموو  ئیسالمیەكان  دەبینین  بۆیە  ه��ەرح��اڵ..  بە 

بۆ  دەزانن  كوفر  بەكرێگیراوی  و  ناشەرعی  بە  دەسەاڵتەكان 

ئەوەی دونیای ئیسالم وێران و پارچە پارچە بكەن.

الیەن  لە  )بەشەیتانكردنی(  دەسەاڵتە  شەیتاندنی  ئەو 

بوونی  بدەنە  شەرعیەت  ئەوەیە،  بۆ  سیاسییەوە  ئیسالمی 

دەسەاڵت.  بە  دژ  دەیكەن  دژایەتیەی  ئەو  و هەموو  خۆیان 

لێرەوە دەبینین روحی تیرۆر هەڵدەكشێت دژ بە دەسەاڵتێك، 



103بەرهەمهێنانی تیرۆر

ئەمانی  كە  خودایەی  ئەو  خوداوەندە،  مافی  داگیركەری  كە 

كردووە بۆ سەربازی خۆی، بۆئەوەی مافەكەی بۆ وەربگرنەوە.

كەواتە  بێت،  ناشەرعی  سیاسی  دەسەاڵتی  كاتێكیش 

بەرنامەیەك  بە  حوكم  و  ناشەرعین  دەزگاكانیشی  هەموو 

دەسەاڵت  دژایەتیكردنی  بۆیە  نەیناردووە،  خودا  كە  دەكەن 

و دام و دەزگاكانی دەسەاڵت جیهادێكی شەرعی و ئەركێكی 

ئەركییان  كە  ئیمپریالیزم،  كلكەكانی  دەبێت  چونكە  ئاینییە، 

رووخاندنی ئیسالمە لەناوەوە ببڕدرێن.

ئەم مەنهەجە تەنیا مەنهەجی توندڕەوەكان نییە، بەڵكو 

شێوەیەیە  بەو  خۆیدا  لەناو  میانڕەو  ئیسالمی  رەوتی  هەرە 

دەرەوە  لە  ئ��ەوەی  دەك��ات،  خ��ۆی  ئەندامانی  تەڵقینی 

پەروەردەكردنی  بۆ  و  ناوخۆدا  لە  لەوەی  دەوترێت، جیاوازە 

ئەندام دەوترێتەوە.

 بێگومان هەركاتێك ئەندامان بەو شێوازە پەروەردەكران، 

چاوەڕێی  و  دەس��ەاڵت  بەرامبەر  لەڕق  پڕدەبن  هەمیشە 

كەمەوە  بەالیەنی  یاخود  لێی،  وەشاندن  زەبر  بۆ  هەلێكن 

كەسیرتیش  گەر  دەسەاڵتە  ئەو  ئازاردانی  بە  دەبن  خۆشحاڵ 

بیكات.

دژایەتی گەورەی ئیسالمییەكان لەگەڵ هێزە چەكدارەكانی 

لەوەی  رێگرن  ئەوان  چونكە  ناوخۆ،  هێزەكانی  سوپاو  وەك 

ئیخوان  سەیرە  ئەوەی  داگیربكەن،  دەسەاڵت  بەهێز  بتوانن 

موسلیمین خۆیان پێشڕە و بوون لە دزەكردن بۆ ناو سوپا و 

سوپاوە  هێزەكانی  لەڕێگەی  سەربازی  كودەتای  ئەنجامدانی 

لە  بەشداربوون   )1948( یەمەن  لە  ئەوان  دەسەاڵت،  بە  دژ 

ئەوان   )1952( سوڵی  یەحیا(دا،  )ئیامم  بەسەر  كودەتاکردن 
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و جامل  نجیب  )محمد  ئازادیخواز  ئەفسەرانی  لەگەڵ  بوون 

بوون  ئەوانیش  هەر  ئەنجامدا،  كودەتایان  عەبدولنارس( 

)1989( پشتیوانییان لە كودەتاكەی عمر ئەلبەشیر كرد بەسەر 

الصادق   ( هەڵبژێردراودا  شەرعی  مەدەنی  حكومەتێكی 

املهدی(. 

ئەو  میانڕەوە،  ئیسالمی  گەورەی  پارادۆكسێكی  ئەوەش 

پرەنسیپەكانی  لەگەڵ  هەوڵدەدات  و  مەدەنییە  رواڵەتدا  لە 

كەچی  هەڵبكات،  مەدەنیدا  حكومەتی  و  مەدەنییەت 

رەوت��ە  مەنهەجی  هەمان  ئەندامەكانی  پ����ەرەوەردەی 

توندڕەوەكانە لە دژایەتیكردنی دەسەاڵتی سیاسی و چاوشاركێ 

لەگەڵ دەسەاڵتدا. هەر بۆ منوونە ئیخوان موسلیمین لەكاتی 

وەك  و  بكەنەوە  خۆیان  نەیاندەتوانی  هەر  دەسەاڵتیشدا 

كۆمەڵێكی مەدەنی مامەڵە بكەن، بەڵكو هەر بە داخروای و 

ئاڵۆزی مانەوە، ئەوەش هەمیشە بازنەی گومان بەدەوریاندا 

فراواندەكات و رووبەڕوی هێرشی بەرانبەریان دەكاتەوە.

تیرۆری  پاشان  دامودەزگاكانی،  و  لەدەسەاڵت  رقە  ئەم   

زۆر  تیرۆریست  بابای  دەبینێت  و  بەرهەمدێنێت  رەق 

رۆژوو  لەكاتی  و  دێت  رەمەزاندا  بەربانگی  لە  ئارامی  بە 

شكاندنی سەربازەكاندا، هەموویان سەردەبڕێت، بیانوشی بۆ 

بەاڵم  بەڕۆژوون،  هەرچەند  ئەوانە  كە  ئەوەیە،  كوشتنە  ئەو 

كوشتنیان  لەبەرئەوە  دەكەن،  علامنی  دەسەاڵتێكی  خزمەتی 

جیهادە!

ئەوەی سەیرە ئیخوان كاتێك خۆیان لە دەسەاڵتدا بوون 

ئەو كارەیان بە تیرۆر ناودەبرد، بەاڵم پاش ئەوەی لە دەسەاڵت 
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و)مقاومە(  بە جیهاد  تیرۆریستی  كاری  ئێستا هەمان  البران، 

كەلتوری  كێیە  ئ��ەوە  بپرسین  دەبێت  ب��ەاڵم  ن��اودەب��ەن، 

دژایەتیكردنی سوپاو دامودەزگاكانی دەوڵەتی باڵوكردەوە. بۆ 

وەاڵمی ئەو پرسیارە دەبێت بگەڕێینەوە بۆ سەرەتاكان، كە لە 

بەشێكی تردا باسیدەكەم.

كاتێك دەبینین هێزەكانی ئەنسارولئیسالم كە لەناو دڵی 

و  بە هێمنی  زۆر  لە خێڵی حەمە  دەردێن، دەچن  بزوتنەوە 

بەدر،  غەزای  وەك  سەردەبڕن  پێشمەرگە  چەندین  ئارامی 

كێ  سیاسی  ئیسالمی  پ���ەرەوەردەی  بزانین  دەبێت  ئیدی 

بەرهەمدێنێت. 

ئەوە ئاشكرایە تەرازوی ئیسالمی سیاسی، بریتی نییە لە 

ئایدۆلۆژی  شەرعیەتی  لە  بریتییە  بەڵكو  ئایینی،  شەرعیەتی 

ئیسالمییە  هەموو  و  موسلمین  ئیخوان  منوونە  بۆ  حزبی،  و 

نازانن،  ئیسالمی  واڵتێكی  بە  سعودیە  تر،  جیهادیەكانی 

ئەوەش  پیادەدەكات،  شەریعەت  ت��ەواوی  بە  هەرچەندە 

ناهێڵێت  و  ناجوڵێتەوە  ئەوان  ئارەزوی  بە  سعودیە  چونكە 

بوونیان هەبێت لەو واڵتەدا، كەچی دوعا بۆ ئەردۆگان دەكەن، 

لەبەرئەوەی  تەنیا  نییە،  پێوە  ئیسالمی  مۆركێكی  هیچ  كە 

پشتیوانی لە ئیخوان دەكات.

گروپ  تەرازوی  بە  دەبێت  شەرعیەت  و  شەرع  كەواتە 

و  قاعیدە  دەبینین  ئێستاش  خۆی،  وەك  شەرع  نەك  بێت، 

قاعیدەوە  لە هەناوی  راستەوخۆ  داعش  دەزانین  كە  داعش، 

دێتەدەر، كەچی یەكدی تەكفیر دەكەن و لە یەكرت دەكوژن. 

داعش و ئیخوانیش بە هەمانشێوە.
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رق لەهونەرو جوانی

سەلەفی-سیاسیدا  ئیسالمی  ئایدیای  لە  شتێك  هەموو 

جوان.  خۆپۆشینی  پەیكەر،  وێنە،  گۆرانی،  هونەر،  حەرامە، 

سینەما، ئەدەب، تەنیا ئەو شتانە نەبێت، كە بە پێی پێوەرە 

ئەو  هەمیشە  دەبینین  بۆیە  دەخ��وات،  ئەوان  تەسكەكانی 

عەقڵیەتە لە ملمالنێدایە لەگەڵ جوانییەكاندا، دژایەتیكردنی 

باسیبكەین.  لێرەدا  ئاشكراترە  لەوە  بەهانە  بۆ  ئیسالمی 

ئەوەی  پێش  ئیخواندا،  حوكمی  لەسەردەمی  تێبینیامنكرد 

دادگای سەرانی گەندەڵی بكرێت، عادل ئیامم خرایە بەردەم 

دادگا، ئەو هێرش و پەالمارانەی دەكرایە سەر هونەرمەندان، 

داخستنی  گەندەڵكاران.  سەر  نەدەكرایە  شێوەیەك  هیچ  بە 

ئۆپێرای قاهیرە و راگرتنی هونەرە جوانەكان هتد هەمووی لەو 

ماوە كەمەدا روویدا. گەورەترین شەڕی ئیسالمی یان لەگەڵ 

مێینەدایە، یان لەگەڵ ئەدەب و هونەردایە. لێرەوە دەبینین 

ئەم رقە سەردەكێشێت بۆ تیرۆر و ترساندنی هەركەسێك لەو 

بوارەدا وەك ئەوان بیرنەكاتەوە، ژنێك سەری رووت بێت بێ 

ئەخالقە، پیاوێك لەگەڵ هاوژینەكەیدا دەربكەوێت دەیوسە. 

بێگومان تەشهیر پێكردن و تیرۆركردنیشیان حەاڵڵە.

چ  بەرهەمهێنەری  سیاسی  ئیسالمی  دەبینین  لێرەوە 

رقێكی گەورەیە، هەر ئەو رقەشە بەشێوەیەكی ئاسایی تیرۆر 

بەرهەم دێنێت.

ئەنجامگیری

ئەوەیە  ئەویش  دەگەیەنێت،  پەیام  یەك  بابەتە  ئەم 

لەڕاستیدا تیرۆری ئیسالمی كە لەمڕۆدا داعش بۆتە سیمبولی 
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عیراق،  داگیركردنی  ئەنجامی  لە  نییە  شتێك  تیرۆرە،  ئەو 

ئەفغانستانیش  شەڕی  تەنانەت  یان  سوریا،  جەنگی  یان 

نزیكەی  بەرهەمی  داعشیزم  تیرۆری  بەڵكو  بەرهەمهاتبێت، 

ئیخوان  كە  سیاسییە  ئیسالمی  پ��ەروەردەی  لە  سەدە  یەك 

رابەرایەتی دەكات.

سیاسی  ئیسالمی  ئەدەبیاتی  كە  ساتەوە  لەیەكەم  هەر 

دەردەكەوێت،  سەرانسەی  تۆتالیتاری  ئایدۆلۆژیاییەكی  وەك 

لەگەڵ خۆیدا ڤایرۆسی تیرۆر هەڵدەگرێت و لە فەرهەنگی 

سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابوری و پەروەردەیی هەموو شتەكاندا 

باڵویدەكاتەوە. ئەو فەرهەنگە لەسەر مینبەری مزگەوتەكان و 

لە خوێندنی قوتابخانەكان و لە دەزگاكانی بەنناو خێرخوازی 

مەدرەسە  و  جیهادیەكان  گروپە  و  ئاینییەكان  حزبە  لەناو  و 

ئیسالمی سیاسی و هتد  بیرمەندەكانی  و  نوسەر  ئاینییەكان، 

خۆی منایان دەكات، تاوەكو دەبێتە راستییەكی حاشا هەڵنەگر، 

كە هەركەس نكۆڵی لێبكات، ئیدی بێ سێ و دوو بە مورتەد، 

تۆمەتباردەكرێت  تر  تاوانی  هەزار  و  غەرب  پیاوی  دین،  بێ 

بە  و  تەشەردەكرێت  تانەو  و  دەبێزرێرنێت  كۆمەڵگەدا  لە  و 

الیەنی كەمەوە تیرۆری كەسایەتی دەكرێت.

بووە  ن��ەرم«  تیرۆری  »وات��ە  كرا  تیرۆرسازی  كاتێكیش 

بە  ناكات  پێویست  هیچ  ئیرت  جڤات،  و  گروپ  فەرهەنگی 

شوێن ئەوەدا بگەڕێین داعش لە كوێوە هات.

بۆ  بوو  تەنیا وروژێنەرێك  لە راستیدا دەركەوتنی داعش 

وەك  دەمێكە  داعش  گیانی  دەنا  تیرۆر.  رۆحی  دەركەوتنی 

ئیسالمییەكان  كەسێكەوە  هەر  الش��ەی  ناو  چۆتە  جنۆكە 

ئەزموونێك  وەك  راستییە  ئەم  من  پەروەردەیانكردبێت، 
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لەكوێدایە  داعش  ودەزانم  ژیاوم  تێیدا  خۆم  كە  باسدەكەم 

ئیسالمی  شەرعیی  رۆڵەی  داعش  پێموایە  هەربۆیە  چۆنە.  و 

و  تەوقیت  لە  ج��ی��اوازی��ان  تەنیا  و  سەلەفیە  و  سیاسی 

میكانیزمدایە.

رەگەكانی تیرۆری ئیسالمی

لەمێژووی هاوچەرخدا

ئەم  هێندەی  ئیسالمیش،  و  جیهان  مێژووی  بەدرێژایی 

نەبۆتە  باسنەكراوەو  تیرۆر  پرسی  راب��وردوو  ساڵەی  چەند 

جێگەی مەترسی. لەكاتێكدا دونیا بە هێواشی هەنگاوی بەرەو 

تەقینەوەی  ساتەوەختەدا  لەو  كەچی  دەنا،  ئارامی  كەناری 

خەونی  و  گۆڕی  هاوكێشەكانی  هەموو  ئیسالمی،  تیرۆری 

تەقاندنەوەی  هەڵبەتە  گۆڕنا.  لە  سەرانسەری  ئاشتییەكی 

و  دەسپێك  سیمبولی  وەك  دەكرێت  نیویۆرك  تاوەرەكانی 

خاڵێكی  وەك  ئەویش  دەستنیشانبكەین،  تیرۆر  ورووژان��ی 

ناسینەوە، تاكو بتوانین كاری لەسەربكەین. لەو ساتەوەختەوە 

تاكو ئەمڕۆش دیاردەی تیرۆر بۆتە مۆركی بێركابەری دونیای 

ئیسالم  باسی  كاتێك  دونیادا  لەسەرانسەری  ئێستا  ئیسالم، 

كاتێكیش  تیرۆربكەیت.  باسی  وایە  ئەوە  وەك  دەكەیت، 

باسی ئیسالم دەكەیت، یەكسەر زەینی خەڵك بە الی تیرۆردا 

دەچێت.

هەر  ئاسایی  موسوڵامنی  رابوردوودا  لە  لەكاتێكدا  ئەمە 

نەیدەزانی  نارسابوو،  موحافیزەكار  و  ئاشتیخواز  كەسێكی  بە 

شۆڕش و توندوتیژی چ مانایەك دەگەیەنێت. دەكرێت بڵێین 

توندوتیژی  بە  دژ  موسوڵامن  و  ئیسالم  مێژووی  درێژایی  بە 
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جەماری بووە و شۆڕشكردن و بەكارهێنانی توندوتیژی، نەك 

بە  دژ  كەسێك  بووە،  حەرامیش  بەڵكو  بووە،  بێزراو  هەر 

دەسەاڵتی  و  دەوڵەت  راستە  بەرزبكاتەوە،  چەك  دەسەاڵت 

سیاسی زەبر و زەنگیان، چ وەك ناوخۆ چ دەرەكی بەكارهێناوە، 

بۆ  یان  بەڵكو  نەبووە،  تیرۆر  وەك  زەنگە،  و  زەبر  ئەو  بەاڵم 

پاراستنی ئاسایشی ناوخۆ و یەكپارچەیی دەوڵەت بووە، یان 

خەڵك  موسڵامنێتی  ئەمام  بوو.  و  قەڵەمڕە  فراوانكردنی  بۆ 

الی ئەوان پابەندبوون بووە بە ئەخالقەكان و پەرستنەكان و 

پارێزگاریكردن لە داب ونەریتی كۆمەڵگە.

شۆڕشی  وەك  نارسابێت  ئیسالمدا  مێژووی  لە  ئ��ەوەی 

چەكداری و تیرۆر و نهێنكاری تەنیا ئیسامعیلیەكان بوون، كە 

بە)حەشاشەكان( دەنارسان و هەندێك گروپی تر، كە بەزۆری 

لە دەرەوەی بازنەی ئەهلی سوننەت حسابكراون.

رێكخراو  دیاردەیەكی  وەك  چەكداری  كاری  دەركەوتنی 

بیانەوێت  و  بێن  گروپێك  ئەوە  وەك  نوێدا،  لەسەردەمی 

ئایینی  باڵوكردنەوەی  بەناوی  و  بكەن  فتوحات  جارێكیرت 

ناوی  بە  پێناوەدا  لەو  خەڵكیش  و  بەكاربێنن  هێز  راستەوە 

تەكفیركردن و الدانیان لە دین بكوژن.

وەهابیزم مێژوویەك لەخوێن

توندو  و  تیرۆر  دەركەوتنی  سەرەتاكانی  دەتوانین 

وەهابیەكانەوە  دەركەوتنی  لە  نوێدا،  لەسەردەمی  تیژی 

زایینیدا  هەژدەی  سەدەی  لەنیوەی  وەهابیزم  تۆماربكەین. 

دەردەكەوێت، لەسەر دەستی پیاوێك بەناوی محەمەد كوڕی 

عەبدولوەهاب، كە لە راستیدا وەك زانایەك نەنارسابوو لەناو 
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زانایانی ئیسالمدا. محەمەد كوڕی عەبدولوەهاب لە 1703ز دا 

لە ناوچەیەك بەناوی عیینە لەدایكبووە، پاش ئەوەی لە عیینە 

پەنا دەباتە  بە هۆی هەڵوێستە توندەكانییەوە دەردەكرێت، 

بەر ناوچەیەكی تر كە پێیدەوترێت درعیە، لەوێ ئەو كەسەی 

تیرەیە  ئەو  شێخی  لەگەڵ  دەیدۆزێتەوە،  دەگ��ەڕا  بۆی  كە 

سعود(  كوڕی  )محەمەد  چەكداری  هێزی  واتە  یەكدەگرن، 

لەگەڵ هێزی بانگەوازی محەمەد كوڕی عەبدولوەهاب.
شمشێر  لە  تیژتر  قەڵەمێكی  و  تیژ  شمشێرێكی  لێرەوە 
یەكدەگرن، ئەوان ئیدی دەستدەكەن بە باڵوكردنەوە، بە ناو 

نیمچە دوورگەی عەرەبدا.
بە شمشێر  ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر  وەه��اب��ی  ب��ان��گ��ەوازی 
ت��ی��رۆرەوە  و  تیژی  توندو  لەڕێگەی  و  دەستپێدەكات 
و  شمشێر  باڵودەكاتەوە،  مەزهەبەكەی  و  بانگەوازەكەی 
قەڵەمی ئینب سعود و ئینب عەبدولوەهاب، دەگەنە كوێت و 

كەربەال و بەرسا و بەغداد و تەنانەت سوریاش.

ئەوان بە پێی مەزهەبی وەهابیی خۆیان هەر شوێنێك 

بۆی دەچن بە یاخیبوو لە دین حسابیان دەكەن و كوشنت، 

و بڕین، تااڵن و بڕۆیان دەكەن و كەنیزەكیش دەگرن، بەاڵم 

عوسامنی،  خەلیفەی  فەرمانی  بە  كاتێك   1803 ساڵی  پاش 

میرس  والی  پاشا  عەلی  محەمەد  كوڕی  ئیرباهیم  سوڵتان 

جارێكیرت  ع��ەرەب  دورگ��ەی  نیو  و  بۆدێنێت  شااڵوێكیان 

دەوڵەتی  لێرەدا  دەك��ات.  تەخت  درعیەش  و  دەگرێتەوە 

یەكەمی سعودی كۆتایی پێدێت، بەاڵم بانگەوازی وەهابیەت 

تا  دەبێت،  ب��ەردەوام  ئالسعود  لەگەڵ  هاوپەیامنێتیان  و 

جارێكی تر لە سەدەی بیستەمدا سەرهەڵدەداتەوە.
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ناودارترین ئەو داگیركردنانەی لەو كاتەدا كردوویانە:

داو  شامیان  خۆرهەاڵتی  پەالماری  كۆچی   1212 -ساڵی 

سەر   5000 دەڵێن  لێكردن.  زۆریان  تااڵنییەكی  و  كوشتاور 

حوشرتیان تااڵنكردووە، بێجگە لە تااڵنكردنی هەموو دوكان، 

مااڵت و سامانەكانیان، لەم ماڵە لە پێنج بەش چوار بەشی بۆ 

جەنگاوەرەكان و بەشێكیش بۆ ئال سعوود بوو.

زۆربەی  داو  كەربەالیان  پەالماری  كۆچی   1216 -ساڵی 

خەڵكەكەیان كوشت و گۆڕی حوسێنیان هەڵتەكاندو گومبەزە 

برۆنزەكەیان رووخاندو بە تااڵنی بردیان، كە هەموو زمڕود و 

یاقووت بوو. 

لە  زیاتر  داو  تائیفیان  پەالماری  كۆچی   1217 -ساڵی 

بۆیان  گرت  تااڵنی  هێندەیان  لێكوشنت،  كەسیان  دووس��ەد 

هەڵنەدەگیرا.

- لە ساڵی 1217 كۆچی پەالماری مەككەیاندا. 

- لە ساڵی 1220 پەالماری مەدینەیاندا. 

- لە ساڵی 1220 جارێكیرت پەالماری نەجەفیاندا. 

تااڵنی  كاولیانكردو  داو  بەرسەیان  پەالماری   1222  -

بێسنوریان كرد.

زۆریان  كوشتارێكی  داو  عومانیان  پەالماری   1222  -  

لێكردن. 

دەركەوتنەوەی وەهابیزم لەگەڵ سەردەمی نوێدا

س��ەدەی  ل��ەس��ەرەت��ای  سعود  ك��وڕی  عەبدولعەزیز   

پیاوانی  لە  كۆمەڵێك  و  سەریهەڵدا  تر  جارێكی  بیستەمدا، 

خۆیان و وەهابیەكان و بیاباننشینەكان شوێنیكەوتن، جارێكی 
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تر ئەو لە جزیرەدا توانی جێپێیەك بۆ بنەماڵەكەی بكاتەوە بە 

پاڵپشتی وەهابییەكان.

بكاتە  )ال��ری��اض(  ری��از  توانیی  ئیرت  كە  ئ��ەوەش  پ��اش 

ئالسعود  بیاباننشینی  هەوادارانی  زۆرینەی  خۆی،  پایتەختی 

ببنە  ویستیان  بیاباننشینی  لەجیاتی  ریاز  دەوری  لە  و  هاتن 

یارمەتیدان  عەبدولعەزیزیش  بۆیە  نیشتەجێبوون،  ئەهلی 

كشتوكاڵی  فێری  و  بنیاتنان  بۆ  )هجر(  ئۆردوگای  چەندین  و 

كردن و بانگخواز و كەسانی وای بۆناردن، كە فێری مەزهەبی 

كە  دەژیان  ئەوانە  ئۆردوگایانەدا  لەو  بكات. هەر  وەهابییان 

خۆیان ناونابوو)اخوان فی طاعە الله(، ئەوان ژیانێكی سەخت 

و وشك دەژیان و هەمیشە ئامادەبوون بۆ جەنگ و كوشتار 

تەنانەت  توندبوون،  هێند  خەڵكانە  ئەو  جیهادەوە.  بەناوی 

ئەو  وەهابیەكان  نەبوو،  باش  بەالیانەوە  عەبدولعەزیزیش 

ئیسالم،  بۆناو  بیاباننشینەكان  گێڕانەوەی  ناونابوو  ئەركەیان 

بۆئەوەی  بوو،  سعود  ئینب  سەرەتایی  هەنگاوێكی  ئەوەش 

زبری  و  وشكی  چونكە  سوپاكەی،  پێشەنگی  بیانكاتە 

بێگومان  توند،  ئایینی  ئایدۆلۆژیایەكی  لەگەڵ  بیابانشین 

جیهاد  كە  فێردەكران  ئەوان  پێكدینێت،  بەهێز  لەشكرێكی 

ئەوان  بێت،  رازی  لێیان  خودا  بۆئەوەی  ئەركە،  گەورەترین 

بەهەشت  رووبارەكانی  و  حۆرییەكان  و  بەهەشت  بۆنی  بە 

بۆ  بانگدەكران  خێڵەكان  سەرۆك  هەروەها  ببوون،  مەست 

ریاز و لەوێندەر دەرسی وەهابیەتییان پێدەوترایەوە. ئەوەی 

دار  ناونراون )هجر( وەك ئەوەی  ئۆردوگاكان  تێبینیدەكرێت 

الهجرە بێت، ئەوان لە دارالكفر كۆچیان كردبێت بۆدار االسالم.
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بۆ جیهاد،  تەرخانكردبوو  الله( خۆیان  )اخوان فی طاعە 

ئەوان لەناو خۆیان بە پارێزەری ئیسالم و پیادەكردنی دەزانی 

خەڵكدا، لەگەڵ ئەوەشدا ژیانێكی وشك و زبریش ئامادە بوو 

بۆ كوشنت.

تەنانەت  بوو،  زۆر  هێند  هەجەر  ئیخوانی  تیژی  توندو 

بیاباندا مابوونەوە،  لە  ئەو وەهابیانەشیان پەسەندنەبوو، كە 

بەو حسابەی كە ئەوان وەك ئەعراب ماونەوتەوە و كۆچیان 

نەكردووە بۆ داراالسالم، بۆیە تەنانەت هێرشیان دەكردە سەر 

بەالی  هەموویان  تریش  ئەعرابەكانی  و  ئەوان  ئەوانیش، 

ئەوانەوە بێدین بوون و پەالمار، كوشنت و بڕینیان رەوا بوو.

توندڕەوی ئیخوان هێند تۆخبوو، هێند لە ئاستی خۆیان 

سەریانكردبوو، تەنانەت ئینب سعودیشیان بەالدەر دەزانی.

ئەوان وایاندەزانی ئەوەی موسوڵامن بێت و لە بیابانەوە 

تەواو  ئیسالمەكەی  ئەوان،  ئۆردوگاكانی  بۆناو  نەكات  كۆچ 

نییە و دەبێت كوشتاری بكرێت تاوەكو دێتە ناویان، لەمەشدا 

دەكەوتن  عەبدولوەهاب  بن  محەمەد  نورساوەكانی  شوێن 

سەبارەت بە كۆچكردن.

لەڕاستیدا بە خوێندنەوەی مێژووی ئیخوانی ئینب سعود، 

دورگەی  نیوە  لە  بەاڵم  دەبینیتەوە،  ئێستا  داعشی  كتومت 

عەرەب و بە چەكی سادەتر، بەاڵم هەمان عەقڵیەت و هەمان 

دەستخوێناوی و هەمان عەقڵیەتی تەسك.

بزانین  بەسە  ئەوە  گەورەبوو،  هێندە  ئیخوان  خوێنڕیژی 

لەیەك پەالماری سوپاكەی شەریف عەبدوڵاڵدا سەدانیان پاش 

دەستگیركردن سەربڕی، لەكاتێكدا هەردووال هەر موسوڵامن 

بوون، بەاڵم ئەوانی تر وەهابی نەبوون. یەكێك لە شاهیدەكان 
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كە لەو قەسابخانەیە رزگاری ببوو، دەگێڕێتەوە كە جۆگەلەی 

ئەو شاهیدە  گرتبوو،  دارخورماكاندا رێچكەی  بەنێوان  خوێن 

هەڵدەدرایەوە،  گردێك  وەك  كوژراوەكان  الشەی  دەڵێت 

ئەوەی سەیربوو ئیخوانەكان بە بەرگی خوێناویەوە دەچوونە 

كوشتنی  بۆ  دەگ��ەڕان��ەوە  و  دەك��رد  نوێژیان  و  مزگەوت 

سەربازەكانی شەریف عەبدوڵاڵ، كە بەدیلگیرابوون.

لێكچوونی ئیخوانی هەجەر و داعش:

زانست  بێ  سادە،  ئایین،  بە  نەفامن  تەواو  1-هەردووال 

و عەقڵن.

موسوڵامن  بە  خۆیان  گروپەكانی  تەنیا  2-ه���ەردووال 

دەزانن، ئیدی خەڵكانی تر بێدین و الدراون لە ئایین.

كوشنت  بۆ  هەیە  شێتانەیان  ئارەزویەكی  3-ه��ەردووال 

پێوەی  و  ئارەزویەك  بۆتە  كوشنت  ئەوان  الی  خوێنڕشنت،  و 

ئاڵودەبوون.

ئەوەی جێی تێڕامانە لەو كاتەدا، وەهابیەكان خەالفەتی 

سعود  ئینب  كە  لەنامەیەكدا  دەزانی،  كافر  بە  عوسامنیشیان 

لێدەكات،  داوای سوڵحی  نوسیوێتی  بەغداد  والی  لە وەاڵمی 

موسوڵامندا  و  كافر  لەنێوان  دەڵێت: سوڵح چۆن  ئینب سعود 

تر،  هیچی  و  شمشێرە  تەنیا  ئێوە  و  ئێمە  نێوان  دەكرێت، 

دەبێت هەموو بكوژرێن، چونكە ئێوە كافرن. 

خەلیفایەتیشدا  ئاستی  لە  توندڕەوی  مەسەلەی  كەواتە 

گێڕانەوەی  لە  باسیدەكەن  ئێستا  ئ��ەوەی  و  راناوەستێت 

خولیای  بە  بەردەوامیدانە  و  گەڵتەجاڕییەكە  تەنیا  خەالفەت 

كوشنت، دەنا گەر خەلیفەش زیندوبێتەوە، ئەوان هەر بیانوی 
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خۆیان دەبێت بۆ كوشتار، ئەوەتا دەبینین لە پاشاندا ئیخوانی 

ئیاممیانە،  كە  هەڵدەگەڕێنەوە  سعودیش  ئینب  لە  هەجەر، 

تەنیا لەبەرئەوەی هەندێك دەستی گێڕاوەتەوە لەخوێنڕشنت.
ئەوەی جێگەی تێڕامانە، ئینب سعود لە بنیاتنانی دەوڵەتی 
سعودی و تێكشكاندنی دوژمنەكانیدا، تەواو پشتی بە ئیخوان 
بەستبوو، هەر ئەوانیش پایەكانی بنیاتنانی دەوڵەتی سعودی 
بوون، بەاڵم بێگومان دەوڵەتداری و پەیوەندییە دەرەكییەكان، 
ئەواندا  عەقڵی  بە  كە  دەوێت،  دیپلۆماسیەتی  و  سیاسەت 
نەدەچوو، ئینب سعود ناچاربوو لەگەڵ ئینگلیز مامەڵە بكات، 
لەگەڵ غەیری ئیخوان واتە بیاباننشینەكاندا نەرم بێت، ئەوەش 
ئینب  لەگەڵ  بۆیە  نەبوو،  قبووڵ  جێگەی  ئیخوانەوە  بەالی 
سعوددا كەوتنە قەیران و بارگرژییەوە، یەكێك لە سەركردەكانی 
ئیخوان نامەیەك بۆ ئینب سعود دەنێرێت، تیایدا دەڵێت: )ئێوە 
رێگریم لێدەكەن كە هێرش بكەمە سەر خێڵەكییەكان، بەمەش 
ئێستا نە موسوڵامنین جەنگ دژی كافران بكەین، نە عەرەبی 
خێڵەكیین پەالماری یەكرت بدەین بۆ ئەوەی بژیین، ئێوە لە دین 
و دونیاتان كردین(، لەم نامەیەوە تەواو روونە ئەوان غەیری 
شەڕ،  لەسەر  بژێویشیان  بناغەی  و  زانیوە  كافر  بە  خۆیان 
پەالمار و تااڵنكردن بووە بە ناوی غەزاوە، لەهەمانكاتدا كاتێك 

ئینب سعود رێگرییان لێدەكات، لەوێش هەڵدەگەڕێنەوە.

كاروانی  پەالماری  كە  پلەیەك  گەیشتە  ئیخوان  حاڵی 

بازرگانیی نەجدییەكان بدەن ›كە رەعیەتی ئینب سعود بوون‹ و 

هەموویان سەربڕین و تااڵنیانكردن. لێرەوە ئینب سعود بیانوی 

بۆ دروستبوو، كە ناكرێت لەو گروپە توندڕەوە بێدەنگ بێت، 

بۆیە كەوتە پاكتاوكردونیان و پاش چەندین رووبەڕوبوونەوە 

لەناوی بردن.
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خۆی  بەرهەڵستكاری  وەك  تەنیا  سعود  ئینب  راستیدا  لە 

ئیخوانی هەجەرەكانی دامركاندەوە، بەاڵم عەقڵیەتی ئیخوان، 

مەزهەبی  بووە  شێوە  توندترین  بە  وەهابی،  مەزهەبی  واتە 

رەسمی واڵت، بەاڵم ئەو مەزهەبە ئیدی نەدەبوو دژی بنەماڵەی 

سعودی چەك بەرزبكەنەوە، بەڵكو هاوپەیامنێتیەكی سرتاتیژی 

لەنێوان هەردووال هەبوو، تاوەكو ئێستاش بەردەوامە، ئالسعود 

ئەهلی دەسەاڵت و شمشێرن و ئال عەبدولوەهابیش ئەهلی 

ئال  دەستی  بە  ئایینی  دەسەاڵتی  واتە  فەتوان،  و  مەزهەب 

عەبدولوەهابە. كە پێیاندەوترێت )ئا ل ئەلشێخ(.
دەوڵەتی  دامەزراندنی  لەگەڵ  عەبدولوەهاب  ئالسعودو 
وەك  وەهابییان  مەزهەبی  پرتۆڵ،  دەركەوتنی  و  سعودیە 
چەكێكی گرنگ بۆ پتەوكردنی بەرەی ناوخۆ و شەرعیەتدان بە 
دەسەاڵتی رەهای بنەماڵە بەكارهێنا. لە دەریشەوە دەستیانكرد 
بە باڵوكردنەوەی مەزهەبی وەهابی، وەك پشتێنەیەكی ئەمنی 

سرتاتیژی بۆ پاڵپشتیكردن لە دەسەاڵتی ئالسعود.
لەو  خ��ۆی  هێزی  وەه��اب��ی  سەلەفیەتی  مەزهەبی   
منایشدەكات،  پێ  خۆی  كە  وەردەگرێت،  سادەیە  شێوازە 
لەسەرەتای  دۆالرەی  پرتۆ  ئەو  زەبری  و  هاوكاری  بە  بەاڵم 
بەشێوەیەك  بۆیان،  گەورە  پاڵپشتێكی  بۆتە  دامەزارندنییەوە، 
لەگەڵ ئینگلیزدا ئالسعود هاوپەیامنێتییەكی تری سرتاتیژییان 
هەیە، كە ئەوان ئەم بپارێزن و ئەویش ئەمان بكاتە ژەنەراڵی 

نەوت لە دونیادا.

دەوڵەتی  سەرهەڵدانی  دەتوانین  گشتی  شێوەیەكی  بە 

ئیسالمی  سەرهەڵدانی  بۆ  دابنیێن  سەرەتایەك  بە  سعودیە 

بۆ  دەگوێزرێتەوە  بیركردنەوەیەش  تەرزە  ئەو  هەر  سیاسی. 

ئیسالمیەكان لە هەموو دونیادا، بەاڵم بە شێوازی جیاوازتر.
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سەرهەڵدانی ئیخوان موسلیمین 

 ،1928 ساڵی  میرس  لە  موسلیمین  ئیخوان  سەرهەڵدانی 

لە  كە  هەیە،  خودیی  و  مێژوویی  بابەتی،  هۆكاری  چەندین 

باس  ئەوە  دەمەوێت  لێرەدا  من  باسامنكردووە،  تردا  شوێنی 

سەرهەڵدانییەوە،  لەسەرەتای  موسلیمین  ئیخوان  كە  بكەم 

مەنهەجی  كاریگەریی  ژێر  كەوتۆتە  هۆكار  چەندین  لەبەر 

سەلەفی وەهابییەوە، بەاڵم بەو شێوازە نا كە بڵێین كۆپیكراوی 

1928-1949ز(   ( بەننا  حەسەن  شێخ  سەلەفییە،  مەنهەجی 

سەلەفی  مەنهەجی  هەوڵیداوە  بانگەوازەكەیدا،  بەشێكی  لە 

بە  بدات  سەلەفیانە  روحێكی  بتوانێت  تاوەكو  بگرێتەبەر، 

دەوری  لە  ئەندام  زیاترین  بتوانێت  مەش  بە  گروپەكەی، 

خۆیدا كۆبكاتەوە، بەاڵم هەر ئەو روحەش دەبێتە هۆكارێكی 

ناو  لە  داخران  و  توندڕەوی  گیانی  گەشەكردنی  بۆ  سەرەكی 

كۆمەڵەكەیدا.

و  موسلیمین  ئیخوان  لێكچوونی  لەسەرەتاوە  ه��ەر 

هەردووكیان  كە  دەردەكەوێت،  لەوێوە  سعودی  وەهابیزمی 

دەرەوەی  و  دەزانن  ئیسالم  راستەقینەی  نوێنەری  بە  خۆیان 

خۆیان بە الدەر دەزانن، هەڵبەت جیاوازییەكی گەورە هەیە 

لەنێوان نیوە دوورگەی عەرەب ›كە تا ئەو ساتەوەختەش لە 

دونیایەكی دابڕاو لە شارستانییەتدا دەژیان‹ لەگەڵ میرسدا كە 

لەگەڵ  هەبووە  بەركەوتنی  نۆزدەوە  سەدەی  لەسەرەتاكانی 

ئەوروپادا‹ پاش داگیركردنی میرس لە الیەن ناپلیۆنەوە 1801ز‹، 

لەوسەردەمەشدا واتە سەرەتای سەدەی بیست، ئیدی میرس 

بە  و  مامەڵەبكات  ئەوروپی  واڵتێكی  وەك  لەوەی  نزیكبوو 

تەواوی كرابۆوە بە سەر دونیادا، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كاتێك 
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ئیخوان سەرهەڵدەدات، زۆر بە توندی دژی كرانەوەی میرس 

بەڕووی خۆرئاوادا دەوەستێتەوە و هەوڵی گەڕانەوەی دەدات 

بەرەو دواوە.

رەزادا،  رەشید  شێخ  كاریگەری  لەژێر  بەننا  حەسەن 

لەژێر كاریگەری كۆمەڵەی )شبان مسلمین(دا، كە  هەروەها 

ئەوانیش سەلەفیبوون، بەرەو سەلەفیەتی وەهابی هەنگاوی 

لەگەڵ  بەاڵم  نەبوون،  گەورە  هەنگاوەكانی  هەرچەند  نا، 

واتە  دانا،  كۆمەڵەكەی  بونیادی  لەسەر  كاریگەری  ئەوەدا 

گروپی  هەوێنی  بووە  توندڕەوی،  سەلەفیئامێزو  عەقڵیەتی 

بە  زۆر  تردا  ئەوانی  و  قوتب  سەید  لە  پاشان  كە  ئیخوان، 

خەستی رەنگدەداتەوە.

و  سەیر  هێزێكی  وەك  گەنجە  ئ��ەو  چاالكیەكانی 

كەس  هەزار  دەیان  ساڵێكدا،  چەند  لەماوەی  باڵوبوونەوە 

گەنجێكی  كە  بەننا  حەسەن  كۆبوونەوە.  ئیخوان  دەوری  لە 

چاالك و پڕ حەماسەتی دینداری بوو، لە هەنگاوێكەوە بەرەو 

هەنگاوێكی تازەتر دەچوو، ئەو لە پێشدا تەنیا كاری دەكرد 

لەسەر پرسە ئیامنی و ئەخالقیەكان، بەاڵم كاتێك ئەو هەموو 

خۆیدا  دەوری  بە  گەرمەی  خوێن  و  حەماسەت  پڕ  گەنجە 

تاوەكو  سیاسەتیشەوە  دونیای  ناو  بچێتە  ئیرت  بڕیاریدا  بینی، 

بیقۆزێتەوە.  تر  خەڵكی  نەك  بێت،  بۆخۆی  خۆی  رەنجی 

هەرچەندە چەندین شیكاری و راپۆرتی هەواڵگری هەن، كە 

پادشای میرس و ئینگلیز هاندەری ئیخوان موسلیمین بوون بۆ 

بەكاریان  بە حزبی وەفد  دژ  بتوانن  تاوەكو  پەرەسەندونیان، 

بێنن، بەاڵم خۆ ئەوان بەهەرشێوەیەك بێت، گەشەیان سەند، 

ئیرت خەریكبوو دەبوونە مەترسی بۆ ئینگلیز و كۆشكی پاشا. 
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ئیرت  دەیزانی  هەیبوو،  دووربینییەی  بەو  خۆیشی  بەننا 

ئەو كوڕە خۆشەویستە نابێت كە لەڕابووردودا هەبوو، بەڵكو 

مەترسیەكانی  هەڕەشەو  ب��ەردەم  بكەوێتە  زۆرە  ئەگەری 

ئینگلیز و حكومەتی میرسیش.

باسمكردوە  ت���ردا  بابەتێكی  ل��ە  وەك  ل��ەڕاس��ت��ی��دا 

)تیرۆرسازی(، هەر لەسەرەتاوە وتاری حەسەن بەنناو شێوازی 

پەرەوەردەكردنی ئەو خوڵقێنەری كەسانێك بوو، كە هەردەم 

ئامادە  و  لە حەماسەت  پڕ  جیهاد،  بۆ  مەرگ  بۆ  ئامادەبوون 

بۆ هەر كارێك پێیان بسپێررێت، ئەو هەموو بارگاویكردنەش 

بە روحی حەماسەت لە خەباتی مەدەنیدا جێگەی نابێتەوە، 

بەڵكو پێویستی بە بەتاڵكردنەوە هەیە لە بواری كردەییدا.

بۆیە بەننا هەوڵدەدات دوو سرتاتیژی بە كاربێنێت:

1-دروستكردنی تیمەكانی دیدەوانی.

بە  نهێنی  چەكداریی  رێكخراوەیەكی  2-دامەزراندنی 

ناوی )دەزگای تایبەت(.

-دێدەوانی )كشافە(.

وەك بەننا خۆی دەڵێت »ئەوان كەشافەیان دروستكرد بۆ 

لە  عەسكەری  روحی  و  بژین  موجاهیدێك  وەك  كە  ئەوەی، 

شوێنكەوتواندا زیندوو بكەنەوە« كەشافە هێزێكی ریكخراوی 

رێگەپێدراو بوو لە میرسدا لەو كاتەدا، بەاڵم ئەوەی ئیخوان 

سوپایەكی  لەڕاستیدا  بوو،  كەشافە  بەنناو  هەر  دەیانكرد، 

لە  رمضان  عبدالعظيم  وەك  بوون،  مەشقپێكراو  رێكخراوی 

كتێبی)التنظيم الرسي(دا دەڵێت، كەشافەی ئیخوان لە ساڵی 

هەمان  كەشافانە  ئەو  ئەندام،   75000 گەیشتبوونە  948دا 
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و  لەبەردەكرد  ئیتالیایان  فاشیەكانی  دیزاینی  و  جلوبەرگ 

ئەحمەد  پیادەدەكرد،  وتوندوتۆڵییان  گوێڕایەڵی  هەموان 

بۆ  ئێمەبوو  رووپۆشێكی  )كەشافە  دەڵێت:  كەمال  عادل 

خۆڕێكخستنی عەسكەری و شاردنەوەی حەقیقەتی دەزگای 

تایبەت(.

هاتووە،  موسلیمیندا  ئیخوان  نورساوەكانی  لە  وەك   

سەربازییە،  گیانی  پەروەردەكردنی  كەشافە  لە  مەبەست 

بە  پتەوە  وەرزشی  جەستەیەكی  پەرەوەردەكردنی  هەروەها 

رۆژانێكی  بۆ  ئامادەدەكران  كەشافەیە  ئەو  جیهادەوە،  ناوی 

تایبەت.

بۆ  نییە  بوارێك  هیچ  لەخۆیدا  خۆی  دێدەوانی)كشافە( 

بەرهەمهێنانی توندو تیژی، بەڵكو میكانیزمێكی مەدەنیانەیە 

بەننا  حەسەن  كاتێك  بەاڵم  ڤیستیڤاڵیك،  وەك  منایشكردن  بۆ 

لێدەبینێت،  سودی  تر  مەبەستێكی  بۆ  ئەو  كاریدێنێت  بە 

وەك مەحمود عەبدولعەلیم دەڵێت ))لەوكاتەدا هیچ بوارێك 

خۆ  و  سەربازی  مەشقی  بتوانن  ئیخوان  بۆئەوەی  نەبوو، 

ئامادەكردن بۆ جیهاد بكەن، تەنیا لەو دەالقەیەوە نەبێت، كە 

بوارێكی یاسایی بوو ئیخوانیش لە پەنای ئەو بوارە یاساییەدا 

ئاشكرا  بە   ) )عەبدولحەلیم  ئەو  ئەنجامدەدا.  خۆیان  كاری 

دەڵێت كە ئێمە )ئیخوان( مەسەلەی كەشافەمان دەقۆستەوە 

بۆخۆ ئامادەكردن بۆ جیهاد.

رێكخستنی تایبەت:

بەاڵم وادیارە كەشافە بە تایبەت متوحاتی بەننا پڕ ناكاتەوە 

و ترسەكانی ناڕەوێنێتەوە، بۆیە بیر لە شتێكی تر دەكاتەوە، كە 
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نهێنی و چەكداربێت، ئەوەش لە پێناوی پاراستنی بانگەوازەكە 

و گروپەكەیدا ، ئەو راستییە لە الیەن مەحمود عەبدولحەلیم 

كاری  لە مەسەلەی  بەننا  لەڕاستیدا شێخ  پشتڕاستكراوەتەوە. 

تەنانەت  باسدەكرێت،  وەك  لێزانبووە  هەمیشە  نهێنیدا، 

نزیكرتین كەسەكانیشی پەییان بەكارە نهێنییەكانی نەبردووە، 

بۆ منوونە رێكخستنی تایبەت تاكو بەڕێكەوت كەشف نەبوو، 

تەنانەت ئەندامانی مەكتەب ئیرشادیش نەیانزانیبوو كەشێكی 

لەو بابەتە لەناو ئیخواندا هەیە.

لەكاتی بەدواداچوندا بۆمان دەردەكەوێت، كە رێكخستنی 

نهێنی ئیخوان لە كۆتایی سییەكانی سەدەی رابرودو و سەرەتای 

ئیخوان  كە  دێت  ئەوە  پاش  ئەوەش  دامەزرێرناوە،  چلەكان 

میرسدا  بەسەرانسەری  و  خۆیكرد  توانای  و  بەهێز  هەستی 

بەننا  )ساڵی1940  دەڵێت:  عەبدولحەلیم  مەحمود  باڵوبۆوە، 

پێنج كەسی لە ئێمە بانگكرد ئەوەی بۆ باسكردین كە بۆچی 

رێكخستنی  دامەزراندنی  بۆ  بكەن  ئامادە  خۆیان  پێویستە 

تایبەت كە، لە ئاییندەدا بانگەوازەكەمان بەرپرسیارێتی خۆی 

پێهەڵبگرێت، بە مەرجێك لەسەر بنچینەی سەربازیی ئیسالمی 

بەهێز و پاك بێت، تەواو نهێنی بێت و كەس هیچی لەبارەوە 

تایبەت  رێكخستنی  نەبێت(  ئەندامەكانی  تەنیا  نەبیستێت 

وەك هەر رێكخستنێكی تری میلیشیاتەكانی فاشیزم و نازیزم 

چەندین ئەركی مەترسیداری پێدەسپێرێت وەك:

1-ئەركی هەواڵدەری و هەواڵگەیاندن.

2-خۆخزاندنە ناوڕێكخستنی حزبەكانی تر.

دەوڵەت  دەزگاكانی  و  دام  هەموو  ناو  3-خۆخزاندنە 

لەوانەش سوپا، پۆلیس و ئاسایش.
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4- پاكتاوكردن، یان ترساندنی دوژمنانی بانگەواز.

5-بەرەنگاریكردنی ئینگلیز و جولەكە.

6-خۆ ئامادەكردن بۆ رۆژی پێویست، كاتێك پێویستامن 

دەبێت لە دەسەاڵتدا. 

ئێمە نازانین مەبەستی تەواوی حەسەن بەننا چیبووە لە 

دامەزراندنی ئەو رێكخستنە ترسناكە، بەاڵم ئەوەی ئاشكرایە 

لە دواییدا ئەو رێكخستنە دەبێتە بنەمایەكی ترسناك بۆ هەموو 

كە  بێت،  راست  قسەیە  ئەو  لەوانەیە  تیرۆریستەكان،  دەزگا 

دەردەچێت  بەننا  دەستی  لەژێر  تایبەت  رێكخستنی  دواجار 

دیسان  بەاڵم  دەكەن،  نابەرپرسانە  كاری  و خۆیان سەربەخۆ 

كە  هەڵناگرن،  بەننا  لەسەر  مێژووی  بەرپرسیارێتی  ئەوەش 

ئەو بە دەستی خۆی ئاگرێكی كردەوە، كە پێش هەموو كەس 

خۆی سوتاند، پاشان میرس و دونیای سوتاند.

گرنگرتین كارەكانی رێكخستنی تایبەت

راوێژكارە  لە  یەكێك  خازندار،  ئەحمەد  1-تیرۆركردنی 

بەشدار  ئیخواندا  كێشەیەكی  لە  كە  میرس،  ناودارەكانی 

یاساناسەكان  كە  بوو،  ئەوە  تیرۆرە  ئەو  بۆ  بیانوشییان  بوو. 

چاوترسێن بكەن و پڕكێشی ئەوە نەكەن، جارێكی تر حوكم 

دژی ئیخوان دەربكەن.

2-تیرۆركردنی سەرۆك وەزیرانی میرس فەهمی نوقراشی، 

ساڵی 1948 بەبیانووی ئەوەی دژایەتی ئیسالم دەكات، چونكە 

هەڵساوە بە هەڵوەشاندنەوەی ئیخوان موسلیمین.

جولەكەكانی  ماڵی  و  كارگە  چەندین  3-تەقاندنەوەی 

میرس.
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4-كوشتنی سەربازەكانی ئینگلیز.

باڕ،  وسوپا.  پۆلیس  بارەگاكانی  سەر  5-هێرشكردنە 

مەیخانەكان و چەندین شوێنی تر.

 ( دووەم  وەزیرانی  سەرەك  تیرۆركردنی  بۆ  6-هەوڵدان 

ئیرباهیم عەبدولهادی(.

7-رێكخستنی تایبەت بە تایبەتی بەشی ئەفسەرانی سوپا 

و پۆلیس، بەشداربوون لە كودەتاكەی ساڵی 1952، كە تێیدا 

دەسەاڵتی عەسكەرو  كۆماری،  رووخێرنا،  پاشایەتی  سیستمی 

دیكتاتۆریەت بەرقەراركرا.

8-هەوڵی تیرۆركردنی جەمال عەبدولنارس.

رێكخستنی دووەمی نهێنی ئیخوان: سەید قوتب وتێزە 

ئاگرینەكانی
سیستمێكی  باش  تائاستێكی  فاروق،  مەلیك  سەردەمی 
دیموكراسی فرەحزبی و ئازادی هاتەكایەوە، بەاڵم ئەو دۆخە 
بە دڵی ئیخوان نەبوو، بۆیە لەگەڵ سوپادا دەستیان تێكەڵكرد 
رژێمی  1952ز،  بكەن  فاروقدا  بەسەر  كودەتا  توانییان  و 
هەڵبەتە  بێتەئارا،  كۆماری  سەردەمی  و  لەناوبەرن  پاشایەتی 
بزانین  ئەوە  دەبێت  بەاڵم  ناكەم،  باسی سیاسەت  لێرەدا  من 
هەموو رژێمە پاشایەتییەكان، هەمیشە ئارامرت و ئازادیبەخشرت 
بوون لە رژێمە عەسكەرتارییە كودەتاچییەكان بە ناوی شۆڕش 

و سۆسیالیزمەوە.
موسلیمین  ئیخوان  داواك����اری  ك��ە  س��ەی��رە،  ئ���ەوەی 
قەدەغەكردنی  و  حزبی  فرە  رژێمی  هەڵوەشاندنەوەی 
حزبەكان بوو، چونكە بەالی ئیاممەكەیانەوە حزبایەتی حەرام 

بوو!
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دیكتاتۆریەتی  خۆیدا  ناخی  لە  كە  عەبدولنارس  بێگومان 

بە  هەڵسا  موسلیمین  ئیخوان  پشتیوانی  بە  بڕیاردابوو، 

گوایە  نەبێت  ئیخوان  تەنیا  حزبایەتی،  ژیانی  قەدەغەكردنی 

ئەوان حزب نین، بەڵكو كۆمەڵەیەكی بانگخوازین!

بۆ  ئەو  چیدەكات،  دەیزانی  خۆی  عەبدولنارس  بەاڵم 

بەرەنگاربوونەوەی فشاری جەماوەری حزبەكانی تر، پێویستی 

تری  ئەوانی  ئەوەی  پاش  بەاڵم  بوو،  ئیخوان  جەماوەری  بە 

لەناوبرد، ئینجا ئیخوانیش كە بە تەنیا مابوونەوە، بە ئاسانی 

و  زیندان  رەوانەی  سەركردەكانی  و  قەدەغەكرد  ئەوانیشی 

پەتی سێدارە كرد. 

تر  جارێكی  لێرەدا  ئیخوان  تایبەتەكەی  رێكخستنە 

لە  تیرۆربكەن،  عەبدولنارس  دەیانەوێت  و  دەردەك���ەون 

پیالنێكدا كە پاشان بە رووداوی )املنشیە( نارسا، عەبدوللەتیف 

هەشت  ب��وو،  رێكخراوە  ئ��ەو  ئەندامێكی  كە  ب��ەغ��دادی 

عەبدولنارس  هەرچەند  عەبدولنارسەوە،  بە  نا  فیشەكی 

بوو  سودانی  وەفدی  كە  كەسێك  بەاڵم  بەرنەكەوت،  خۆی 

رووداوە  ئەو  دەستدا،  لە  گیانی  و  بەركەوت  لەتەنیشتییەوە 

بوو بە بیانوویەكی باش بۆئەوەی عەبدولنارس دەرگای دۆزەخ 

بەسەر ئیخواندا بكاتەوە، بە یەكجاری لە مەیدان راویانبنێت، 

و خۆی تەنیا مبێنێتەوە و ببێتە پاڵەوانی گۆڕەپانەكە.

پاش ئەوەی عەبدولنارس ئیخوانی راوەدونا، ئینجا ماشێنی 

ئیخوانەوە  الیەن  لە  كێشەكە  ئایدۆلۆژیكردنی  بە  و  تەكفیر 

لەگەڵ  خۆی  عەبدولنارس  تێڕامانە  جێی  ئەوەی  سەریهەڵدا، 

ئیخوان  تایبەتی  بە گشتی و رێكخستنی  ئیخوان  رێكخستنی 

دەستی تێكەڵ بووە و هەموویانی ناسیوە، ئەو خۆی بە یەكێك 



125بەرهەمهێنانی تیرۆر

عەبدولنارس  وایە  مانای  ئەوەش  ناوزەددەكرد،  ئیخوان  لە 

پیاوێكی دینداربوو، هەڵگری ئایدۆلۆژیای چەپگەرایی نەبوو.

وایلێدەكات  دەس��ەاڵت  شەهوەتی  ئ��ەوەی  پاش  بەاڵم 

تەفروتوونا  ئیخوان‹  ›واتە  دەس��ەاڵت  لەسەر  ركابەرەكانی 

بكات، ئیدی ئیخوان دێن و تیۆریزەی ئەم جەنگە دەكەن وەك 

مەسەلەی كوفر، ئیامن، ئیسالم و جاهیلیەت.

›سەید  ئیخوان  گ��ەوەرەی  تیۆریسێنی  نێوەندەدا  لەم 

قوتب‹ دیارترین ناوی ئەو بوارەیە.

بوو  یەكێك  و  میرس  ن��ارساوی  ئەدیبێكی  قوتب  سەید 

ئەوەی  پاش  بەاڵم  رۆشنبیری،  بواری  بەرزەكانی  دەنگە  لە 

بۆ  ئینتیامی  و  موسیلمین  ئیخوان  فیكری  بە  كاریگەربوو 

ئەوان كرد، ئیدی گۆڕا بۆ پیاوێكی تەواو ئایدۆلۆژی و داخرا 

و بەسەر خۆیدا، هەڵبەتە چەندین فاكتەری خودی و بابەتی 

دونیا  ئەو  بەرەو  قوتب  ئەوەی  لەسەر  هەبوو  كاریگەرییان 

لەزینداندا  ساڵ  چەندین  ئ��ەوەی  وەك  ب��ڕوات.  داخ��راوە 

قورسی  زۆر  نەخۆشی  لەوەی چەندین  بێجگە  ئەمە  مایەوە، 

هەر  بەڵكو  نەبوو،  وماڵی  ژن  قوتب  هەروەها  لەگەڵدابوو، 

ژێر  كەوتە  قوتب  ئەوەش  سەرەڕای  مرد.  و  ژیا  تەنیایی  بە 

كاریگەریی نوسەری ئیسالمی هندی ئەبوعەالی ئەملەودودی، 

ئایدیالیزەكردنی  بە  و  جاهیلیەت  حاكمیەت،  مەسەلەی  لە 

ئیسالم.

 لەڕاستیدا حەسەن بەننا، سەرەڕای هەموو چاالكییەكانی، 

بەاڵم ئەو لە تەكفیری كۆمەڵگە و حكومەت دوور بوو، راستە 

بەننا وەك دیوی دووەمی رێكخسنت كەوتبووە ژێر كاریگەری 

كەسایەتییەكی  چەمك  وەك  بەاڵم  فاشییەكان،  رێكخراوە 
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ئایینی و تەقلیدی بوو، كەچی مەودودی هەر هات و چەمكی 

بواری  لە  تایبەت  بە  تواندەوە،  ئیسالمدا  ناو  بە  ماركسیزمی 

دەسەاڵتی سیاسی و دەستێوەردانی لە ژیانی تاك و كۆمەڵدا.

قوتب بە قەڵەمە پڕ بڕشتەكەی، بەاڵم بە عەقڵی مەودودی 

كەوتە نوسین و لەژێر كاریگەریی بارودۆخی سیاسیی میرسدا، 

فراوانی  خەیاڵی  بە  و  خۆیدا  كەنارگیری  دونیای  لە  ئەو 

پەیوەندیی  هیچ  كە  دونیایەك  خوڵقاند،  سەیری  دونیایەكی 

بێرەوە نییە، فەنتازیایەك پڕ لە رق لە غەیر و پڕ لە یۆتۆپیای 

ئایدۆلۆژی. سەید قوتب بە كورتی ئەو بیرۆكانەی خستەڕوو، 

كە پاشان دەبێتە مانیفیستۆی ئیسالمی جیهادی لە دونیادا:

بانگەشەی  هەركەسێك  و  خودایە  كاری  1-حاكمییەت 

خودا  شەریكی  بە  خۆیكردووە  ئ��ەوە  بكات،  حاكمییەت 

ئەمەش كوفرە.

2-دەسەاڵتدارەكانی ئێستا هەموو بانگەشەی حاكمییەت 

لەبەرئەوە  وەردەگ��رن،  خودا  غەیری  لە  یاسای  و  دەك��ەن 

دەسەاڵتەكان  كەواتە  خودان،  ئایینی  دەروەی  لە  هەموویان 

›ئەوانەی لەناو واڵتانی ئیسالمیشدا حوكم دەكەن‹ كافرن.

بەڵكو  تێپەڕیبێت،  نییە  سەردەمێك  3-جاهیلیەت 

حاڵەتێكە هەمیشە دووبارە دەبێتەوە، دونیا ›لەوانەش دونیای 

جاهیلیەتێكدا  لە  ئێستا  موسوڵامنەكان‹  كۆمەڵگە  و  ئیسالم 

دەژین، تاریكرت و ئاڵۆزترە لە جاهیلیەتی پێش هاتنی ئیسالم.

جارێكی  كە  ئەوەیە،  موسوڵامن  ئێستای  كاری  4-كەواتە 

ئەوانە  تەنیا  ئێستا  ئیسالم، چونكە  بۆ  بانگبكاتەوە  تر خەڵك 

و  قوتب  ›واتە  ئەون  فیكرەی  ئەو  خاوەنی  كە  موسوڵامنن، 

هاوشێوەكانی كە ئیخوانن‹



127بەرهەمهێنانی تیرۆر

5-ئەوەی دەتوانێت ئەو ئەركە گرنگە بەجێبهێنێت تەنیا 

سەید  بەاڵم  پێغەمبەرانن،  جێگرەوەی  یاخود  پێغەمبەرانن 

دیاریدەكات،  پێغەمبەران  كێیە، جێگرەوەی  ئەوە  پێامنناڵێت 

ئایا خودا دیاریكردوون )وەك شیعە دەڵێن(، یاخود چۆن؟
 لێرەوە دەبینین كە سەید قوتب چۆن تیۆریزەی حاڵەتی 
ئاخر كاتێك خەڵك لە جاهیلیەتدا بن  ئێستای دونیا دەكات، 
هەموو  ئەوان  كەواتە  بن،  فیرعەون  هەموو  حاكمەكانیش 
گەڕانەوەیان  تر  جارێكی  ئەگەر  ئایین  لە  هەڵگەڕاونەتەوە 
قبوڵنەكرد بۆ ناو ئایین ›واتە فیكری ئەوان‹ ئەوە لەوحاڵەتەدا 

كوشتنیان واجب دەبێت.
شێوەیەكی  بە  بەڵكو  ناوەستێت،  لێرەدا  قوتب  بەاڵم 
پراكتیزەكراویش دەست دەكات بە زیندوكردنەوەی رێكخسنی 
نهێنی، ئەو لە دانپێدانانەكانی خۆیدا لەكاتی لێكۆڵینەوەدا، كە 
پاشان وەك راپۆرتێك بە ناوی )ملاژا اعدمونی( باڵوكراوەیەوە 
خەڵك  بۆئەوەی  زیندوكردۆتەوە،  رێكخستنامن  )ئێمە  دەڵێ 
لەپاڵ  بەاڵم  راستەقینە،  ئیسالمی  لەسەر  بكەینەوە  پەروەردە 
ئەوەشدا هەوڵامنداوە ریكخستنێكی چەكداری ئامادە بكەین، 
رووب��ەڕوی  بانگەوازەكەمان  حاڵەتێكدا  لەهەر  بۆئەوەی 

مەترسی بۆوە بتوانین داكۆكی لێبكەین(.
 بەاڵم عەلی عەشاموی كە یەكێكە لە دامەزرێنەرەكانی 
دەنارسێت‹   965 بەڕێكخستنی  ›كەپاشان  نهێنی  رێكخستنی 
بە دیكۆمینت و بەڵگەوە باسی ئەوە دەكات، كە ئەوان داوای 
چەكیان كردووە لە ئیخوانە هەاڵتووەكان بۆ سعودیە و هەر 
پیاوە  ویستویانە  ئەوان  پێگەیشتووە،  چەكییان  بەڕاستیش 
و  عەبدولنارس  وەك  بكەن،  تیرۆر  دەسەاڵت  كاریگەرەكانی 

عامر عەبدولحەكیم و ئەوانی تر .
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هەموو  چونكە  نەكرد،  هیچیان   965 رێكخستنی  بەاڵم 

ئەو  تیۆریسینی  گەورە  قوتب  سەید  نێواندەدا  لەو  گیران، 

رەوتە لە سێدارە درا، بە هەمانشێوە یوسف هەواش كە پیاوی 

دووەم بوو، لەگەڵ عەبدولفەتاح ئیسامعیل لە سێدارەدران.

ئەو  درا،  لەسێدارە  ئەفسانە  پاڵەوانێكی  وەك  قوتب 

هەمانكاتیشدا  لە  عەبدولنارس،  بۆ  نەكرد  تەنازولی  هیچ 

پڕوپاگەندەی ئیخوان و كاركردن لەسەر دروستكردنی ئەفسانە 

خۆی  پاش  بەاڵم  رۆیشت،  قوتب  هەبوو،  گەورەیان  دەوری 

ئەفسانەیەكی بەجێهێشت لەگەڵ تەفسیرێكی قورئان و كتێبە 

بە ناوبانگەكەی )معامل يف الطريق(، كۆمەڵێك قوتابی كە تاكو 

تەنیا  بیرو فەلسەفەی قوتبیان هەڵمژیبوو، نەك  ناو روحیان 

لە مێشكیاندا.

تەكفیرو هیجرە، یان ) جامعە املسلمین(

كێرشا،  بۆ  خورافی  شەهیدێكی  وێنەی  قوتب  سەید 

پڕكردبۆوە،  ئیخوانی  زۆرینەی  خەیاڵگەی  وێنەكێشانە  ئەم 

لە  ناڕازیبوون  تەواو  بەننا  سەردەمی  ئیخوانی  لەڕاستیدا 

بۆچوونەكانی  ئەوانەوە  بەالی  چونكە  قوتب،  بۆچوونەكانی 

بەننا،  بۆچوونەكانی حەسەن  لەگەڵ  بوون،  موخالیف  قوتب 

بەاڵم نەوەی سەردەمی عەبدولنارس و سەردەمی كاری نهێنی 

فەرهەنگی قوتبیان كردبووە مەنهەجی خۆیان.

قوتب،  سەختەكانی  سەر  قوتابییە  گرنگرتین  لە  یەكێك 

لە  گەنجە  ئەو  مصطفی(،  )شكری  بەنناوی  بوو  گەنجێك 

زینداندا قوتابی سەید بوو، بۆیە زۆر بە توندی و شێلگیرانە 

پشتگیریی لە قوتب دەكرد.
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لەناكاوی  نەدەكرا، مەرگی  لە مێژوودا چاوەڕوان  ئەوەی 

جەژنی  بووە  عەبدولنارس  مەرگی  بوو.  عەبدولنارس  جەمال 

سەرۆك،  بووە  سادات  ئەنوەر  كاتێك  موسلیمین.  ئیخوان 

ویستی رێچكەی تایبەت بەخۆی دروستبكات و لەژێر سێبەری 

بۆیە  هەر  دەربچێت،  ئەو  كارێزمای  و  عەبدولنارس  گەورەی 

سەردەمی  زیندانییەكانی  زۆربەی  و  فراوانكرد  ئازادییەكانی 

ئیخوان  سەركردەكانی  نێوەندەدا  لەم  ئازادكران،  عەبدولنارس 

و ئەندامەكانیشیان ئەو ئازادیەیان بەركەوت و لە زیندانەكان 

هاتنەدەرەوە.

بەاڵم ئەوەی حكومەتی میرسی چاوەڕوانی نەدەكرد ئەوە 

بوو، كە ئەو رزگاركراوانە جارێكی تر دژی حكومەتی میرسی 

بە  كرابوون  بارگاوی  ئازادكران،  كاتێك  ئەوان  رابوەستنەوە. 

بارگەیەكی گەورەی ئایدۆلۆژیای تەكفیر و توندڕەوی، ئەوان 

بۆیە  دەزان��ی،  كافر  بە  میرسیان  گەلی  و  میرس  حكومەتی 

لەگەڵ هاتنەدەرەوەیان لە زیندان كەوتنە خۆڕێكخستنەوە.

مەدرەسەی  وەك  و  خۆیان  وەك  موسلیمین  ئیخوان 

توندڕەوی  كە  تێگەیشنت  وەرگرتبوو،  پەندییان  بەننا  حەسەن 

هەر  بۆیە  ویست،  گەورەی  باجێكی  چ  تیرۆر  مەسەلەی  و 

تەبەڕا  هەوڵیاندا  هێناو  مەسەالنە  لەو  وازیان  لەسەرەتاوە 

بكەن لەهەر پەیوەندیەكییان بە رێكخستنی تایبەتەوە، بەاڵم 

سەید  بیری  كاریگەری  لەژێر  ئیخوانەوەو  لەهەناوی  هەر 

قوتبدا، رێكخستنی نوێ بەرهەمهاتن، كە توندوتیژی و تەكفیر 

بووە مەنهەجیان، لەوانەش تەكفیر و هیجرە بوون.

لە  توندڕەوی  بیری  كە  ناگەیەنێت،  ئەوە  ئەمە  بەاڵم 

بڕیاریاندا،  ئیدی  ئیخوان  بەاڵم  نەخێر،  بنبڕكرابێت،  ئیخواندا 
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تیرۆرەوە  و  چەكداری  كاری  باری  ژێر  نەخەنە  خۆیان  كە 

بەشێویەكی پراكتیكی، بەاڵم ئەوەی جێی تێڕامانە لە الیەكەوە 

بیركردنەوەكانی قوتب و لە الیەكی ترەوە ئەندامانی پێشوی 

هەمان  لەسەر  كاریان  و  مابوونەوە  هەر  نهێنی  رێكخستنی 

ئەو فەرهەنگەی وەریانگرتبوو دەكرد، تا ئاستێك ئیدی قوتب 

وانە  وەک  كتێبەكانی  و  ئیخوان  سەرەكی  مەنهەجی  بووە 

دەوترانەوە.

چەكداری  كردەی  لە  وازیان  فەرمی  بە  ئیخوان  راستە 

هێنا، بەاڵم برەودان بە فەرهەنگی قوتب، خۆی بۆخۆی مانای 

بۆیە  توندڕەوی،  و  تیرۆر  فەلسەفەی  بە  بوو  بەردەوامیدان 

دەبینین ئەو پرسە لەناو ئیخواندا بنەبڕنابێت، بەڵكو هەر لە 

حەوا  سەعید  وەك  كەسایەتی  چەندین  ئیخوانەوە،  هەناوی 

ئیرهاب دەكەن  تیۆریزەی  كە  دەردەكەون  و عەبدواڵ عەزام 

ئەفغانستان  و  جیهادی سوریا  لە  پاشان  جیهادەوە،  ناوی  بە 

باسیدەكەم. 

هاتنەدەر  میرس  زیندانەكانی  لە  ئازادكراوانەی  لەو 

بۆ  ئامادەبوون  ت��ەواو  ئ��ەوان  ب��وون،  قوتب  قوتابییەكانی 

دامەزراندنی گروپێك لەسەر تێزەكانی قوتب كە دەڵێت:

1- پێویستە بۆ سەرخستنی ئەم ئایینە كۆمەڵێك دروستبنب.

ئیسالمدا  سەرخستنی  لەپێناوی  تەنیا  كۆمەڵە  2-ئ��ەم 

هەوڵدەدەن. 

بنیادنانەوەی  بۆ  قاعیدەیەك  دەبنە  3-ئەوكۆمەڵە 

كۆمەڵگەی ئیسالمی.

جاهیلی،  كۆمەڵگەی  لە  دابڕن  خۆیان  دەبێت  4-ئەوان 

دابڕانی هەستی و جەستەیی بكەن.
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گروپێك  دونیایەدا  ئەم  زەوی  پارچەیەك  لە  5-دەبێت 

خۆیان  بۆ  تر  خەڵكی  و  كاربكەن  تۆكمەیەوە  قەناعەتە  بەو 

رابكێشن.

6-پاشان لەو پارچە زەویەوە مەشخەڵی رێگە هەڵبگرن و 

دونیا رۆشنبكەنەوە.

شوكری مستەفا و گروپەكەی ویستیان بیرۆكەكانی قوتب 

میرسی  كۆمەڵگەی  لە  دابڕی  خۆیان  هەربۆیە  پیادەبكەن، 

لەوێوە  تاوەكو  بیابانەكان  و  و شاخەكان  رۆیشتنە دەشت  و 

كۆمەڵگەی موسوڵامن و بناغەی پتەو )قاعدە صلبە( دابڕێژن، 

وەك تێزەكانی قوتب.

تەكفیر بناغەی بنەڕەتی ئەو گروپەیە، ئەوان هەركەسێك 

حەاڵڵ  خوێنیان  و  دەزانی  كافریان  بە  بكردایە  گوناحێكی 

ئیسالمیان  دونیای  دەسەاڵتدارەكانی  هەموو  هەروا  دەكرد، 

ناكەن، هەروەها  بە شەریعەت  تەكفیردەكرد، چونكە حوكم 

حوكمی  بە  رازیبوون  چونكە  تەكفیردەكەن،  كۆمەڵگەش 

تەكفیر  ئیسالمیشی  زانایانی  هەروەها  كافرانە،  حاكمە  ئەو 

ئەوان  هەركەسێكیش  تەكفیرناكەن،  حاكمەكان  چونكە  كرد، 

هەر  نەكەوت  شوێنیان  و  باسكرد  بۆ  خۆیانیان  بیروباوەڕی 

بەاڵم  كەسە‹  ›ئ��ەو  هێنا  قەناعەتیشی  ئەگەر  خۆ  كافرە، 

نەچووە ناو گروپەكەیان هەر كافرە، هەر كەسێكیش شوێیان 

دەبێت  و  مورتەدە  ئەوە  بكات،  تەركیان  پاشان  بكەوێت، 

بەیعەت  تریش  ئیسالمیەكانی  ئەگەر كۆمەڵە  بكوژرێت، خۆ 

گروپی  كافرن.  هەر  ئەوانیش  ئەوە  ئیاممەكەیان،  بە  نەدەن 

تەكفیر لە )صعیدی( میرس باڵوبۆوەو هەزاران شوێنكەوتووی 

میرسیان  ئەوقافی  وەزی��ری  كە  ئەوەی  پاش  بەاڵم  هەبوو، 
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رفاندو تیرۆریان كرد، ئیرت حكومەت توانی شكری مستەفا و 

هاوڕێكانی دەستگیر بكات و لە ساڵی 1978، لە سێدارە دران.

هەرچەند گروپی تەكفیر و هیجرە وەك رێكخسنت بەرەو 

فەرهەنگی  و  تەكفیر  عەقڵیەتی  بەاڵم  چوون،  الوازب��وون 

لەگەڵ  تایبەت  بە  ب��اڵوب��ۆوە،  زیاتر  و  بەهێزتر  تەكفیر 

فەرهەنگی  بە  ئاوێتەكرا  سەلەفی  فكری  باڵوبوونەوەی 

ئیخوانی، بە تایبەت بۆچوونەكانی قوتب.

كۆمەڵی ئیسالمی ) الجامعة االسالمیة(

هەمان  لەسەر  ئیسالمی  كۆمەڵی  تەكفیر،  گروپی  پاش 

بە  دەستیانكرد  و  دروستبوون،  هیجرە  و  تەكفیر  میتۆدی 

كەسێك  هەر  و  كاربەدەستان  واتە  رژێم،  پیاوانی  كوشتنی 

پەیوەندی بە رژێمەوە هەبوایە، كۆمەڵی ئیسالمی لە گروپی 

تەكفیر ریكخراوتر و فراوانرتبوون، ئەوان لەناو زانكۆكان و لە 

كۆمەڵگەدا دەژیان، بەاڵم دەستیانكرد بە تیرۆرێكی بەرنامەڕێژ 

دژ بە حكومەتی میرس، ساڵی 1981 كۆمەڵی ئیسالمی لە یادی 

تیرۆر  ساداتیان  ئەنوەر  میرس  سەرۆكی  ئۆكتۆبەردا  جەنگی 

كرد،  گەورەیان  تیرۆریستی  كاری  چەندین  ئەوە  پاش  كرد، 

بەاڵم سنوری تیرۆرەكانی كۆمەڵی ئیسالمی لەپیاوانی رژێمی 

میرس رەتینەدەكرد، واتە تیرۆری ناوخۆیی بوو. 

ئەوەی جێگەی تێڕامانە هەر لەئیخوانەوە هەتاكو كۆمەڵە 

تیرۆریستیەكان بە گشتی، سەرچاوەی سەرەكییان لە میرسدا 

بوە، پاشان باڵوبۆتەوە بە دونیادا.
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رسورییەكان كێن:

پاش ئەوەی زۆربەی ئیخوانی میرس و سوریا روویانكردە 

ئەو  رژێمەكانی  لەالیەن  راوەدوونانیان  هۆی  بە  سعودیە 

لەوێ  ئیدی  بژێوی،  مەبەستی  بە  هەر  یاخود  واڵتەوە،  دوو 

بە نهێنی دەستیانكرد بە بانگەواز لەناو كۆمەڵگەی سعودیدا. 

بن  )محەمەد  ناوی  بە  بوو  سوری  گەنجێكی  لەوانە  یەكێك 

رسور(، ئەو لە ئیخوان موسلیمینی سوریا بوو، بەاڵم جیاوازی 

هەبوو لە بیروبۆچووندا، چونكە ئیخوان بە زۆری گرنگییان بە 

زانستە ئیسالمییەكان نەدەدا، بەڵكو تەنیا هەڵنان و دروشمە 

لەژێری  كە  رسور  بن  محەمەد  ب��وو،  كاریان  عاتیفیەكان 

كاریگەری سەید قوتب دابوو، هات و تێكەڵەیەكی پێكهێنا لە 

بیرۆكەكانی قوتب و سەلەفیەتی وەهابی لەگەڵ نوسینەكانی 

و  كاركردن  مەسەلەی  ئیخوان  و  قوتب  لە  تەیمیەدا،  ئینب 

شۆڕشگێڕێتی وەرگرتبوو لەگەڵ پرەنسیپی حاكمیەت.

وەك  میتۆدە  دوو  ئ��ەو  تێكەڵكردنی  بڵێی  ئەشێت 

كە  وای��ە،  بەهێز(  )تەقینەوەی  م��ادەی  دوو  تێكەڵكردنی 

لەوێوە  دەردەكات،  مەترسیدار  تەوقیتكراوی  بۆمبێكی  ئیدی 

متبوونی  سوڕی  لە  و  سەرهەڵدەدات  جیهادی  سەلەفیەتی 

باڵوبوو،  سعودیەدا  لە  كە  دەردەچێت،  سعودی  سەلەفیەتی 

كە ئێساتا پێیدەوترێت سەلەفیەتی مەدخەلی.

لەراستیدا رسوریەت میتۆدێكی نوێبوو، جیاواز لە هەردوو 

)كۆنزەرڤاتیزم(،  تەقلیدی  سەلەفیزمی  و  ئیخوان  میتۆدی 

تەیمیەدا  ئینب  و  قوتب  سەید  بۆچوونەكانی  لەنێوان  ئەوان 

ئاوێتەیەكیان دروستكردبوو.
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لەمەودوودیەوە  كە  قوتب  بۆچوونی  مەترسیدارترین 

حاكمیەتی  ئەوان  بوو،  حاكمییەت  مەسەلەی  وەریگرتبوو، 

ئینب  عەقائیدیەكانی  توندڕەوییە  لەگەڵ  هێناو  قوتبیان  سەید 

تەیمیە، سەبارەت بە تەكفیركردنی بەرامبەر ›بە تایبەتی شیعە‹ 

و هەركەسێك موخالیفی بۆچوونەكانیان بێت بەكاریانهێنا. لەو 

مەسەلەی  پێتێكدا،  دینداریان  الوانی  كە  گرنگانەی  مەسەلە 

هەڵگەڕانەوە بوو لە دەسەاڵت و تێكدانی پرەنسیپی گوێڕایەڵی 

بوو)سمع وطاعه( بۆ دەسەاڵتی واڵت، كە الی ئەهلی سوننەت 

مەسەلەی گوێڕایەڵی پرەنسیپێكی گرنگە.

تێكەڵكردنی وەهابیزم و ئیخوانیزم پڕاوپڕ بەرهەمهێنانی 

و  الدن  بن  وەك  كەسانی  پاشان  كە  جیهادیە،  سەلەفیەتی 

عەزام بەرهەمدێنن.
لێرەدا كەباسی رسور دەكەم بۆ ئەوەیە، پەیوەندی لەنێوان 
قوتب  تێزەكانی  و  سعودیە  وەهابیەكانی  تیژیەكانی  و  توند 
بەڵكو  وەهابی،  ماوەیی  بۆ  فەرهەنگی  چونكە  دەربخەم، 
كۆمەڵگەی  و  فەلسەفەی حوكمی سعودی  فەرهەنگەی  ئەو 
بیروبۆچوونەكانی  لە  بریتییە  بنیاترناوە،  لەسەر  سعودی 
ئیخوانی وەهابی، كە لە هەجەرەكاندا دروستبوو، ئەوان بەردی 
فەرهەنگەش  ئەو  هەر  بوون،  ئالسعود  رژێمەكەی  بناغەت 
و  سعودی  داخراوی  كۆمەڵگەی  خەیاڵگەی  لە  زیندویی  بە 
رژێمەكەیدا كاریدەكرد. ئەو فەرهەنگەش بناغەكەی ئەوەیە 
كە هەرچی لە دەرەوەی تەرزی بیركردنەوە و تێڕوانینی ئەوان 
بێت بۆ ئایین و ژیان ئەوە ناموسوڵامنە، لەو تێزەدا كوشنت و 
بڕین بە ناوی خوداوە كارێكی تەواو ئاسان و ئاسایی و رەوایە، 
خۆیان  تەسكەكەی  بازنە  دەرەوەی  ئەوانەی  هەموو  چونكە 

پرۆژەیەكن، یان بۆ تۆبەكردن، یاخود بۆ كوشنت.
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قوتب  سەید  تێزەكانی  لەگەڵ  كولتورە  ئەو  ئاوێتەبوونی 

علامنییە  رژێمە  و  جاهیلی  كۆمەڵگەی  و  دەس��ەاڵت  ›بۆ 

ئەنجامەكەشی دەركەوتنی  ›تەواو هاوشێوەن و  )كافرەكان!( 

سعودیدا  كۆمەڵگەی  لە  رسورییەكان  الدن��ە،  بن  تێزی 

توانیویانە دەورێكی گەورە بگێڕن، ئێستاش ئەو جیهادیانەی 

ئەو  پەروەردەكراوی  داعشدا  ریزەكانی  لەنێو  دەیانبینین  كە 

میتۆدە تێكەڵەی ئیخوان-وەهابیزمن.

)شۆڕشی ئیسالمیی ئێران(:

ئێران  شۆڕشی  باسی  لێرەدا  كاتێك  سەیربێت  لەوانەیە 

راستیدا  لە  تیرۆر،  گەشەكردنی  بۆ  مێژوویەك  وەك  دەكەم 

یەكێكە  وشە،  مانای  بە  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  پێموایە  من 

و  هەڵسابێت  پێی  گەلێك  كە  مێژوو،  گەورەكانی  شۆڕشە  لە 

پێبێنێت  هەرەس  ستەمكار،  دیكتاتۆریی  رژێمێكی  توانیبێتی 

ئەو  گەشاوەی  دیوی  ئەوە  بێچەك.  و  گەل  بەهێزی  تەنیا 

دیوەی  ئەو  ئیسالمیش  ریالیزمی  تەنانەت  ب��وو،  شۆڕشە 

ئیسالمیش  ریالیزمی  تەنانەت  بوو،  شۆڕشە  ئەو  گەشاوەی 

رەهای  زۆرینەی  دەنگی  بە  دیسان  دادەمەزرێت،  كاتێك 

بەاڵم:  دەبڕێنینەوە،  بوارە  ئەو  باسی  ئێمە  بوون،  دێتە  گەل 

بوو،  ئەوە  ئێران  ئیسالمیی  ئاسەوارەكانی شۆڕشی  لە  یەكێك 

خۆ  كەوتنە  سوننەدا  دونیای  لە  تر  ئیسالمییەكانی  رەوتە  كە 

بۆ بەدیهێنانی ئەوەی كە ئایەتوڵاڵ خومەینی و هاوكارەكانی 

شیعە  مەرجەعیەتی  كە  لەوەی  بێئاگا  بەدەستیانهێنابوو، 

جیاوازە لەوەی الی سوننە هەیە، لەڕاستیدا فەرهەنگی شیعە 
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ئەوەی  چونكە  لێكجیاوازن،  تەواو  فەرهەنگی  دوو  سوننە  و 

بوونی  سوننەدا  دونیای  لە  دەكرێت  شیعە  مەرجەعی  بە 

تر  خاڵێكی  رووندەكەمەوە.  زیاتر  دوایی  خاڵەی  ئەو  نییە، 

گەرمەی  لە  و  سەركەوت  ئیسالمی  شۆڕشی  كاتێك  ئەوەبوو، 

هاوەڵەكانی  و  خومەینی  ئیامم  خۆیدا  سەركەوتنەكانی 

خوداییەو  بەڵێنی  ئەمە  كە  واتێگەیشتنب،  ئ��ەوەی  وەك 

و  بكەن  بەرپا  شۆڕش  دەبێت  ئیسالم  دونیای  هەموو  ئیدی 

رژێمەكانیان بڕوخێنن و رژێمێكی ئیسالمی دامبەزرێنن، بۆیە 

گەشبینییەوە  بە  زۆر  ئیسالم‹  شۆڕشی  ›سەركردەكانی  ئەوان 

مۆدێلی  هەناردەكردنی  بانگەشەی  و  دونیا  دەیانڕوانییە 

هەموو  و  ئێران  دەرەوەی  بۆ  دەك��رد  ئیسالمییان  شۆڕشی 

ئیامم  بەڵكو وەك  تەنیا دونیای ئیسالم،  دونیای ئیسالم، نەك 

دونیا  چەوسێرناوەكانی  هەموو  شۆڕشی  دەیوت:  خومەینی 

لەسەرەتای  دونیادا، هەربۆیە  بەسەر هەموو ستەمكارەكانی 

دونیا  ئیسالمییەكانی  هەموو  رووگەی  ببووە  ئێران  شۆڕشدا 

تریش، هێند  ئیخوان موسلیمین و جیهادییەكانی  تایبەت  بە 

سەرۆكی  تیرۆركردنی  بە  ئیسالمی  كۆماری  بزانین  كە  بەسە 

ئاهەنگیان  ئیسالمییەكانەوە  لەالیەن  سادات(  )ئەنوەر  میرس 

پەیوەندییە  نەریتی  لە  وا  كە شتی  كرد..  دەسخۆشییان  گێڕا، 

بەڵكو  ئەوە  هەر  نەك  نەبووە،  دونیادا  لە  نێودەوڵەتیەكاندا 

یەكێك لە گەورەترین شەقامەكانی پایتەختی ئێرانیان بە ناوی 

بكوژی سادات )خالد االسالمبولی(ەوە كرد. ئەوەش قەیرانێكی 

ئیامم  خوڵقاند، هەروەها  واڵتەدا  دوو  ئەو  لەنێوان  گەورەی 

بگرێتە  ئیسالمییەكان  توانیی خاڵی الوازی هەموو  خومەینی 



137بەرهەمهێنانی تیرۆر

دەست، كە مەسەلەی فەلەستینە، ئەو بە راشكاوی خۆیكردە 

رەمزی  گرنگییەكی  ئ��ەوەش  فەلەستین،  كێشەی  خاوەنی 

دا  گەورەی  شەرعیەتێكی  لەوەی  بێجگە  هەبوو،  گەورەی 

ئیسالمیەكانی  شۆڕشگێر،  پێشەوایەكی  وەك  خومەینی  بە 

مەسەلەی  هەركەسێك  دەزان��ن  وا  گشتی  بە  عەرەبیش 

فەلەستین بەهەند وەربگرتێت، یان دژی ئیرسائیل هەڵوێست 

بگرێت، ئیدی ئەوە سەركردەیەكی ئەفسانەیە. 

ئێران  ئیسالمیی  شۆڕشی  سەركەوتنی  بەهەرحاڵ 

پاڵنەرێكی گەورە بوو بۆ گەشانەوەی ئیسالمی سیاسی و بە 

تایبەت باڵی توندڕەوی، كە لە ئێراندا بواری جوڵەو چاالكییان 

بە  ئێران  حكومەتی  لەوەی  بێجگە  ئەمە  دابینكرابوو.  بۆ 

دەستی  پاشانیش  دامەزراند،  لوبنان  لە  حزبوڵاڵی  ئاشكرا 

تەواوی هەبوو لە بنیادنان و گەشەكردنی حەماس و جیهادی 

شۆڕشی  سەركەوتنی  توركیاشدا  لە  تەنانەت  فەلەستینیدا. 

ئێرانی كاردانەوەی گەورەی هەبوو بۆ بووژانەوەی ئیسالمی 

سیاسی بە تایبەت چەكداری.

)سووننییەكان(  ئیسالمییەكان  ماوەیەك  پاش  هەرچەندە 

تێگەیشنت كە ئێران دەوڵەتێكی شیعە مەزهەبە، بەاڵم ئەوان 

پێویستیان بە ئێران بوو بە دەستهێنانی ئامانجەكانی خۆیان، 

لە  هاوكاریەكانی  ئێستاش  تاكو  كە  ئیخوانی،  حەماسی  وەك 

دەسەاڵتی  دژی  ئێران  پشتیوانیی  بە  وەردەگرێت  ئێرانەوە 

فەلەستین و ئیرسائیل دەوەستێتەوە.

بۆ  بوو  مەعنەوی  پاڵنەرێكی  ئەوەندەی  ئێران  شۆڕشی 

بووژانەوەی ئیسالمییەكان، ئەوەندە ماددی نەبوو.



سۆران سێوكانی  138

 ئیخوانی سوریاو جەنگ دژی دەوڵەت

ئیخوان موسلمینی سوریا لقێكی ئیخوانی میرسییە. ساڵی 

سباعی‹  مستەفا  ›شێخ  سوری  زانای  دەستی  لەسەر   1945

لەڕووی  لەسەرەتاوە  هەر  سوریا  ئیخوانی  دام��ەزرێ��رناوە، 

و  دەسەاڵت  رووبەڕوبوونەوەی  و  سیاسی  بەشداریكردنی 

میرس،  ئیخوانی  لەگەڵ  هەبووە  جیاوازییان  چەكداری  كاری 

تایبەتییان  رێكخستنی  میرس  ئیخوانی  وەك  ئەوانیش  بەاڵم 

هەبووە.

لەپاش  ئیخوانە  مێژووی  گرنگە  ئێمە  بۆ  لێرەدا  ئەوەی   

ئ��ەوەش  پ��اش  لەسوریا،  1963ز  بەعسیەكان  ك��ودەت��ای 

كودەتاكەی حافز ئەسەد لە ناو بەعس خۆیدا ساڵی1970كە 

و  لەخۆی  دەسەاڵتەكانی  هەموو  ئەسەد  حافز  بەوهۆیە 

وستەمكاریی  خوێناوی  سەردەمێكی  قۆرخكردو  تائیفەكەیدا 

بێوێنە دەستیپێكرد.
مەزهەبی  سەربە  كە  )عەلەوییە(،  تائیفەی  لە  ئەسەد 
دین  لە  عەلەوییەكان  شیعەكانیشەوە  بەالی  بەڵكو  شیعەن، 
 10% نزیكەی  رێژەیان  سوریادا  لە  عەلەوییەكان  الیانداوە، 
حافز  كودەتاكەی  پاش  بەاڵم  دەبێت،  سوریا  خەڵكی  كۆی 
واڵت  گرنگەكانی  جومگە  هەموو  توانیویانە  ئەوان  ئەسەد، 

كۆنرتۆڵ بكەن، جومگەی سەربازی، ئەمنی، ئابوری و هتد. 

حزبی بەعس لەگەڵ كودەتاكەیدا پاش ماوەیەك كۆمەڵەی 

ئیخوان موسلمین قەدەغە دەكات، بەاڵم لە سەرەتادا چەپۆكی 

كرد،  كودەتای  ئەسەد  ئەوكاتەی  تا  نەبوو،  توند  زۆر  بەعس 

ت��ەواوی  بە  حزبەكەی  و  ئەسەد  توندی  چەپۆكی  ئیدی 

هەناسەی لەبەر گەلی سوری بە گشتی و ئیخوان بە تایبەتی 
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عەلەویەكان  و  بەعسییەكان  دەردەكەوێت  ئ��ەوەی  بڕی. 

و  ئیخوان  ئەندامانی  كوشتنی  و  تیرۆركردن  بە  دەستیانكرد 

خۆیان  كە  ئیخوان  لەهەمانكاتیشدا  كردونیان.  ئیستیفزاز 

ئامادەبوون بۆ ئیستیفزا و خۆیان بەنوێنەری زۆرینەی سوننە 

سوریادا  لە  سوننە  رێژەی  باسە  شایەنی  دەزانی،  مەزهەب 

ئەسەددا  حكومەتی  سایەی  لە  بەاڵم  دەبێت،  نزیكەی 80% 

هەموویان پەراوێزخراون و لەژێر ترسێكی بەردەوامدا دەژین. 
ئیخوانی سوریا هەر لەسەرەتاوە دابەشبوون بەسەر دوو 
حامویەكان  و  حەڵەب(  )شاری  حەلەبیەكان  بە  كە  بەشدا، 
و  ئاشتی  مەیلی  زیاتر  حەلەبیەكان  نارساون،  حەما(  )شاری 
پێچەوانەی حەماویەكان  بە  كرانەوەن،  و  ئاشتیخوازانە  كاری 
سەركردەكانی  ناودارترین  لە  توندڕەون.  و  موحافزەكار  كە 
ئیخوانی سوریا، كە خەڵكی شاری حەما بێت، سەعید حوایە، 
دونیای  دەسەاڵتدارانی  هەموو  تەكفیری  ئاشكرا  بە  حەوا 
هەموو  بەڵكو  سوریا،  رژێمی  تایبەتی  بە  دەك��ات،  ئیسالم 
تائیفەی عەلەوی تەكفیر دەكات. بناغەی تیۆریی چەكداری و 
تیرۆری حەوا لە كتێبە نارساوەكەیدا )جندالله ثقافة واخالقا( 
ئیسالمی  ك��اری  تیۆریزەی  ح��ەوا  لەوێدا  دەدردەك��ەوێ��ت، 

بەمشێوەیە دەكات:
1-دەسەاڵتی سیاسی لە واڵتانی ئیسالمی و هەموو دونیا 

دەسەاڵتی كافرن و لە ئایین دەرچوون.
حاڵەتی  لە  گشتی  بە  موسوڵامنەكان  2-كۆمەڵگە 

هەڵگەڕانەوە )مورتد(یدا دەژین.
كە  راستەقینەن،  موسوڵامنی  ئەوانە  تەنیا  3-ئێستا 
ئینتیامیان هەیە بۆ گروپی موسوڵامنان ›كە بە زۆری مەبەستی 

ئیخوان ە.
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كۆمەڵی  دەبێت  بگێڕینەوە،  ئایین  بتوانین  ئەوەی  4-بۆ 

خودا )حزباللە( بەرهەمبێنین.

5-ئەو حزبەی خودا كۆمەڵێك خەسڵەتی هەیە، دەبێت 

لەخۆیدا بیهێنێتەدی. 

كۆمەڵن  نزیكرتین  موسلیمین  ئیخوان  ئێستادا  6-ل��ە 

كە  املسلمین(ە،  )جامعە  ئەو  یان  خودا  حزبی  مانای  لە 

پێغەمبەری ئیسالم فەرزیكردووە دەستی پێوە بگرین.

علامنییەت،  وەك:  ت��رە،  بۆچوونی  بیرو  7-ه��ەرچ��ی 

نەتەوەگەرایی، بەعسییەكان، شوعییەكان، شیعە و تائیفەكانی 

تر، زایۆنیزم، بانگەوازی جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵەت، هتد 

حزبی  الیەن  لە  بێبەزەییانە  دەبێت  و  كافرن  هەموو  ئەوانە 

خوداوە بنەبڕ بكرێن.

یان  ئایینی،  پێیبوترێت چاكسازی  نییە  ئاییندا شتێك  لە   

ئیجتیهادی سەردەم، بەڵكو ئێمە دەبێت ئەوە پەیڕەوبكەین، 

كە سەلەف دایانڕشتووە.

بەرەنگاربوونەوەی  بڕیاری  سوریا  ئیخوانی   1980 ساڵی 

ئیخوان  ئەوەی  ئەسەد،  رژێمەكەی  بە  دژ  دا  چەكدارییان 

ئەسەد  رژێمەكەی  كە  ئەوەبوو،  دەك��رد  لەسەر  گرەویان 

واڵتن،  كەمینەی  كە  دەبەستێت،  عەلەویەكان  بە  پشت 

وادیارە  بەاڵم  تائیفی گەمەی زۆریانكرد،  پەتی  لەسەر  ئەوان 

سادەیی  كە  بوو،  بەهێزتر  لەوە  ئەسەد  پۆاڵیینی  چەپۆكی 

ئیخوان تێیگەیشتبوون. رژێم توانی ئیخوان بخاتە تەڵەیەكی 

گەورەوە كاتێك هەوڵدان بە یاخیبوونێكی چەكدارانە لە حاما 

و شارەكەیان داگیركرد. ئەوەش ئەو رۆژە بوو كە ئەسەد بۆی 

دەگەڕا.
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سوپای ئەسەد بە ئاسانی شارەكەیان گەمارۆدا و لە ماوەی 

بیست و حەوت رۆژدا، قەسابخانەیەكیان لەو شارەدا بەرپاكرد، 

كە تائێستاش بە تەواوی نازانرێت چیبووە! كوژراوەكانی ناو 

هەژماردەكرێت،  كەس   40000 تا   10000 لەنێوان  شارە  ئەو 

هەزاران  غەریب،  گۆڕ  هەزاران  بریندار،  هەزاران  لە  بێجگە 

چەندین  رووخێرناو.  ماڵی  ه��ەزاران  و  ئەتككراو  ئافرەتی 

بنەماڵە سەراپا تێداچوون. جەنگی ناوخۆی سوریا هەنگاوێكی 

تری تیرۆری ئیسالمی لە چەند الیەنەوە بەرەوپێشەوە برد:

الیەن  لە  گشتی  مانایەكی  بە  تیرۆر  1-تیۆریزەكردنی 

كەسانی وەك سەعید حەوا.

2-وااڵكردنی دەرگای تەكفیر دژی شیعە، بێگومان تەكفیر 

هەنگاوی یەكەمی تیرۆرە.

وشە  مانای  بە  كە  سوری  حكومەتی  3-دەستوااڵكردنی 

وەك  سڤیل،  خەڵكی  دژی  بێوێنە  دڕندایەتییەكی  كەوتە 

چۆن رژێمی عیراق گومانی لە هەموو شیعەو كورد هەبوو، 

بە  عیراقن  گەلی  ی   80% كە  دەزانین  خائین  بە  هەمووی 

هەمانشێوە رژێمی سوریا %80 گەلەكەی لە گومان دابوون.

ئەفغانستان هێالنەی تروكاندنی گەراكانی تیرۆر

لەبارەی  باسامنكردووە  تائێستا  ئەوەی  بڵێین  دەتوانین 

جیهادەوە، هەمووی پروشە و سەرەتایەكن بۆ دەركەوتنێكی 

گەورەتر، كە لە ئەفغانساتنەوە سەرهەڵدەدات.

پ��ەالم��اری  ج���اران  سۆڤێتی  یەكێتی   1979 س��اڵ��ی 

لە حكومەتە  پشتگیری  كە  ئەوەی  بیانوی  بە  ئەفغانستانیدا، 

حاڵەتە  ئەم  بەاڵم  دەكات،  ئەفغانستان  كۆمۆنیستییەكەی 
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نێودەوڵەتییەوە  كۆمەڵەی  لەالیەن  و  ئەفغانستان  لەناوخۆی 

كە  ئەفغانستان  بۆیە خەڵكی  لێكەوتەوە،  زۆری  ناڕەزاییەكی 

زۆرینەیان دینداربوون و هێزە نێودەوڵەتیەكانی ئەمەریكا و 

ئەوروپا كە ترسێكی گەورەیان لە سۆڤێت هەبوو، رووبەڕوی 

ئەو هێرشە بوونەوە، بۆ یەكەمجار جۆرێك لە هاوپەیامنێتی 

لەڕێگەی سعودیەی  تایبەتی  بە  ئیسالمیەكانی دونیا  لەنیوان 

ئیخوانەوە لەگەڵ ئەمەریكا و ئەوروپادا پێكهات، بەمەبەستی 

پێیدەوترێت  كە  هاوبەش،  دوژمنێكی  بەرەنگاربوونەوەی 

جەنگی  كاریگەرییەكانی  باسی  لێرەدا  ئێمە  سۆڤێت. 

دونیای  لە  تیرۆر  گەشەكردنی  لەسەر  دەكەین  ئەفغانستان 

عەرەبدا، لەبەرئەوە ناچینە درێژەی مێژووی ئەفغانەوە.

جەنگی ئەفغانستان لەالیەن حوكمەتەكانی عەرەبەوە بە 

پاكستان،  كەنداو،  واڵتانی  میرس،  ئەردەن،  سعودیە،  تایبەت 

هەموویانەوە  لەالیەن  هتد..  و  لەندەن  ئەمەریكا،  چین، 

پشتگیرییەكی گەورەی لێدەكرا، بەاڵم هەر واڵتێك و بە هۆیەكی 

خۆیەوە، بۆ منوونە چین كە خۆی واڵتێكی كۆمۆنیستی بوو، 

كەچی دژی سۆڤێت پشگیری موجاهیدەكانی دەكرد، چونكە 

لەسەر  بوون  قورسدا  لەڕكابەریەكی  سۆڤێتدا  لەگەڵ  چین 

رابەرایەتیكردنی كۆمۆنیزم لە دونیادا. 

بەهاری  ئیسالمگەراكانی عەرەب كەوتنە  نێوەندەدا  لەم 

خۆیانەوە، ئیدی دەروازەیەكی گەورەی یاسایی بە پشتیوانی 

ئەو  لەوێ  و  بچن  تاكو  بیناكرایەوە،  بۆ  خۆیان  رژێمەكانی 

هەموو بارگە حەماسەتئامێزەی چەندین ساڵە كۆی دەكەنەوە، 

بێدینەكان  كۆمۆنیستە  دژی  جیهاد  و  بكەنەوە  بەتاڵی  لەوێ 

ئەفغانستان  ب��ەرەو  كە  كەسانەی  ئەو  بەرایی  لە  بكەن. 
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و  فەلەستین  خەڵكی  عەزام  بوو،  عەبدواڵعەزام  بەڕێكەوتن، 

ئەندامی ئیخوان موسلیمین بوو بە عەقڵیەتێكی سەلەفیەوە، 

ئەو مامۆستای زانكۆ بوو لە زانستە شەرعیەكاندا، پاشان عەزام 

دەبێتە مۆڵگەی هەموو ئەو عەرەبانەی دەچن بۆ ئەفغانساتن 

بۆ جیهاد، پاش ئەویش ئوسامەبن الدن دەچێت بۆ ئەفغانستان 

بوو،  یەكێك  عەبدواڵعەزام  موجاهیدەكان.  هاوكاریكردنی  بۆ 

لەوانەی بە مەدرەسەی سەید قوتب كارتێكراو بوو لە سعودیە 

تێزەكانی  قوتب  برای سەید  قوتب،  لەسەر دەستی محەمەد 

بۆیە  وەرگرتبوو،  جیهادەوە  و  جاهیلیەت  لەبارەی  قوتبی 

دەكرد،  تێزانە  ئەو  لەسەر  كاری  ئەو حەماسەتەوە  بەهەمان 

سەیر لەوەدایە عەزام واڵتەكەی خۆی داگیركراوە ›فەلەستین‹ 

دوژمنە  بەهاوكاری  ئەو  دەجەنگێت،  ئەفغانستان  لە  كەچی 

سەرسەختەكەی واڵتەكەی ) ئەمەریكا، بەریتانیا، و ئیرسائیل‹ 

شەڕی سۆڤێتی دەكرد.

ئیخوان لە ئەفغانستان

و  ئەفغانستانەوە  جەنگی  دەستپێكردنی  لەسەرەتای   

بانگەوازی جیهاد لە واڵتانی عەرەبیدا، ئیخوانیش بە دەنگی 

ئەو هاوارەوە چوون، ئەوان لەسەرەتادا تەنیا یەكەی پزیشكی 

وەك  بەئاشكرا  و  دەنارد  مەعنەوییان  و  مادی  هاوكاری  و 

لە  چونكە  بۆئەوەی  نەدەنارد،  كەسیان  خۆیان  ئەندامانی 

بەاڵم  وەرگرتبوو،  پەندیان  فەلەستینەوە  جیهادی  مەسەلەی 

چوونە  ناوەوە  بەو  هەر  ئیخوانییەكان  لەسەركردە  هەندێك 

لەو  عەرەب  ئیسالمیەكانی  كاری  رێكخستنی  بۆ  ئەفغانستان 

واڵتە، وەك كەمال سنانیری، كە خۆی لە رابوردوودا ئەندامی 
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عەبدملنعەم  هەروەها  بووە،  ئیخوان  تایبەتی  رێكخستنی 

ئەبولفتوح. ئیخوان سەرچاوەیەكی سەرەكی بوون بۆ ناردنی 

وەك  ئەمەریكیەكان  لەو سەردەمەدا  ئەفغانستان،  بۆ  خەڵك 

لەو  دەكرد،  ئیخوانیان  سەیری  نهێنی  و  كاریگەر  چەكێكی 

جەنگە نهێنییە ژێر بەژێرەدا كە لەگەڵ سۆڤێت دەیانكرد، وەك 

بە  نوسینەكەیدا  لە  ئەمریكی  سیخوڕی  گەورە  بایر  روبێرت 

ناوی )خەوتن لەگەڵ شەیتان( باسی ئەو پەیوەندیە دەكات، 

كە لە نێوان ئیخوان و ئەمەریكیەكاندا هەبوو بۆ بەڕێوەبردنی 

یەمەن  لە  دەیانكرد  ئەمەریكییەكان  گاڵوە(ی  )جەنگە  ئەو 

تری  كەسایەتیانەی  لەو  تر.  شوێنی  چەندین  ئەفغانستان،  و 

كە  بوو،  كەمال هەلەباوی  ئەفغانستان  كە چوونەتە  ئیخوان 

ماوەی زیاتر لە شەش ساڵ لە پاكستان و ئەفغانستان مایەوە 

بۆ كاری ئیخوانی. 

كاریگەریەكانی جەنگی ئەفغانستان لەسەر گەشەكردنی 

تیرۆر 

سەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای  لە  سۆڤێت  هەرەسی 

مێژوو،  گرنگەكانی  هەرە  لەڕووداوە  بوو  یەكێك  رابوردوودا، 

پاشەكشەی  هەرەسەش  ئەو  دەرئەنجامەكانی  لە  یەكێك 

جیهادی  سەركەوتنی  و  ئەفغانستان  لە  بوو  سۆڤێت  سوپای 

ئەفغانی بوو لەو واڵتە.

عەرەبەكانی  ئیدی  ئەفغان،  جەنگی  كۆتاییهاتنی  پاش 

ئەوێ لەالیەن خەڵكی ئەفغانستان و پاكستانیشەوە جێگەی 

بەاڵم  بگەڕێنەوە واڵتانی خۆیان،  نەبوون، دەبوو  رەزامەندی 

چونكە  مەترسیبوون،  جێگەی  خۆشیان  واڵتەكانی  لە  ئەوان 
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لە ئەفغانستان ژیانی مەدەنییان بیرچوبۆوە و هەر جەنگ و 

ئیسالمیەكانەوە  لەالیەن  بەڵكو  گرتبوون،  خەیاڵدانی  كوشتار 

كاتێك  بۆیە  سەیردەكران،  پاڵەوان  وەك  و  رێزبوون  جێگەی 

دەگەڕانەوە لە واڵتەكانی خۆیاندا دەخرانە زیندانەوە.

منوونەیەك لە وەسێتەكانی عەززام

تەنیا  دونیادا  لە  نییە  نرخێكتان  هیچ  بانگخوازان،  ئەی 

ستەمكاران  سەوزایی  و  هەڵدەگرن  چەك  كە  نەبێت،  كاتێك 

بكەن،  مەرگ  داوای  بانگخوازان  ئەی  سوتاند.  كافرانتان  و 

ژیانتان پێدەبەخرشێت، بە ئاواتخوازی مەخەڵەتێن، لە بارەی 

لەسەركردە  رووخسەت  مەكەن،  كەس  گوێی  بە  جیهادەوە 

زانایانی  ئەی  جیهاد،  بۆ  بێن  دەبێت  خۆتان  وەرمەگرن، 

بۆ  گەڕاوەتەوە  كە  بكەن،  نەوەیە  ئەو  پێشەوایەتی  ئیسالم، 

ئیسالم، لەسەر مێزی ستەمكاران دامەنیشن. ئەی موسوڵامنان 

خەوتنتان درێژەی كێشاو ستەمكاران لەخاكتاندا بوونەتە شێر، 

كوا دەنگی رشورەكان، كەی دژی كۆتەكان رادەپەڕن؟

و  تۆپ  دەنگی  موشەك،  ئاوازی  لەسەر  مندااڵن:  ئەی 

تانكەكان، خۆتانرابێنن،  و هاڕەی  فڕۆكە جەنگییەكان  زیڕەی 

مەخەون،  خواپێداواندا  لەجێگەی  بن  نەرمونیانی  ئاگاداری 

گوێ لەمیوزیكی خۆشگوزەرانەكان مەگرن.

چونكە  مەرسەفی،  زێدە  لە  دووربكەونەوە  ژنان:  ئەی 

لە  واز  دەب��ات،  لەناو  مرۆڤ  دەروون��ی  جیهادەو  دوژمنی 

جوانكاری بێنن، تەنیا پێداویستییەكان بەكاربێنن، منداڵەكانتان 

لەسەر زبری، پیاوەتی، جیهاد و پاڵەوانبازی پەروەردەبكەن.
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تا  هێنایەوە،  عەزامم  وەسێتەكانی  منوونانەی  ئەو  بۆیە 

ساڵ  دە  نزیكەیی  پاش  زانكۆ  ئوستادێكی  عەقڵیەتی  بزانین 

لەم  ئاستێك،  چ  گەیشتۆتە  ئەفغانیدا،  جەنگی  ناو  لە  ژیان 

منوونەیەدا دەبینین هیچ مانایەك بۆ ژیان الی عەزام نەماوە، 

ژیانی عەسكەری مەرگ  و  بڕین، خوێن  تەنیا كوشنت،  بەڵكو 

دەبینین. عەزام پاش تەواو بوونی جەنگی ئەفغانستانیش رای 

وابوو، كە دەبێت ئیسالمییەكان هەر خەریكی شەڕ و كوشتار 

پیاوان  تەنیا شەڕو كوشتار مەعدەنی  ئەو  بەڕای  بن، چونكە 

فیلیپین و كشمیر بۆ  بەنیاز بوو رووبكاتە  پاكدەكاتەوە، ئەو 

دەبێتە  خوین  و  كوشنت  چۆن  لێرەدا  دەبینین  كردن.  جیهاد 

ئامانجێك بۆخۆی، نەك ئامڕازێك بێت بۆ ئامانجێكی تر. هەر 

ئیسالمیەكانەوە،  بە  نییە  تایبەت  مەسەلەیە  ئەو  لەڕاستیدا 

وایلێدێت  پاشان  تیرۆر  بڕین،  كوشنت،  عەقڵییەتی  بەڵكو 

ئاسایی بژی، هەرە ئەوەش یەكێكە  ناتوانێت وەك مرۆڤێكی 

لە قەیرانەكانی جەنگ بەسەر كۆمەڵگەی مەدەنیدا، تەنانەت 

دوای كۆتاییهاتنی جەنگیش، بۆ منوونە زۆربەی هەواداران و 

دێرینەكانی  جەنگاوەرە  لە  نازیزم،  دەركردەكانی  و  پشتیوان 

جەنگی یەكەمی جیهانی بوون.

دەركەوتنی قاعیدە

سەركەوتنی  و  ئەفغانستان  جەنگی  كۆتاییهاتنی  پاش 

جەنگی  كەوتنە  ئەفغانی  موجاهیدانی  ئیدی  موجاهیدان، 

لەو  ئەمڕۆ.  دوژمنەكانی  و  دوێنێ  براكانی  لەنێوان  ناوخۆیی 

نێوانەدا ئەفغانییەی عەرەبەكان نەیاندەزانی چیبكەن، ئەوان 

تازە فێری جەنگ، جیهاد بوون و ئەستەمە جارێكی تر بتوانن 
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زۆرینەی  لەوەی  بێجگە  ئەمە  قبوڵبكەن،  مەدەنی  ژیانی 

بە  ب��وون،  داواك��راو  خۆیاندا  واڵتەكانی  لە  موجاهیدەكان 

تایبەتی سورییەكان و میرسییەكان و خەڵكی سعودیە. 

بە هاوكاری عەبدواڵ عەزام نوسینگەی  ئوسامە بن الدن 

كاری  رێكخستنی  بۆ  دامەزراندبوو  عەرەبی  موجاهیدانی 

موجاهیدانی عەرەب، بەاڵم پاش ئەوەی عەزام تیرۆركرا. ئیدی 

بن الدن بووە كەسی یەكەم هەرچەند ئەیمەن زەواهیریشی 

لەگەڵیدابوو.

نوسینەكانی  لە  ه��ەر  ئەلقاعیدە  ن��اوی  لەڕاستیدا 

يف  )معامل  كتێبی  لە  تایبەت  بە  وەرگیراوە،  سەیدقوتبەوە 

لەوێدا  وەهایە،  جیهادییەكان  مانیفستۆی  وەك  كە  الطريق(، 

)القاعدە  پێویستە  ئیسالم  ژیانەوەی  بۆ  دەكات  ئەوە  باسی 

موسوڵامنی  گروپی  لە  بریتییە  كە  دروستبكرێت،  الصلبە( 

راست و تەنیا لەپێناوی مەبدەئەكەیاندا دەژین و تێدەكۆشن.

الدن  بن  ئوسامە  باسیدەكات  زەواه��ری  ئەیمەن  وەك 

ئەندامی ئیخوان موسلیمین بوو، هەر بە فەرمانی ئیخوانیش 

لە  سەركێشیەكانییەوە  هۆی  بە  بەاڵم  ئەفغانستان،  بۆ  هات 

مستەفا  كاتێك  دەكات  لەوە  باس  هەروەها  دەركرا،  ئیخوان 

)مۆڵگەی  پیشاوەر  بۆ  ه��ات  ئیخوان(  )راب���ەری  مشهور 

و  كۆبۆتەوە  الدن  بن  لەگەڵ  عەرەب-ئەفغان(  موجاهیدانی 

داوای لێكردووە بگەڕێتەوە ناو رێكخستنی ئیخوان.

سەنتەرێكی  وەك  قاعیدە  دامەزراندنی  لەسەرەتادا 

خزمەتگوزاری بوو بۆ ئەو عەرەبانەی دەچنە ئەفغانستان بۆ 

جیهاد، كاتێك عەزام توانیی بن الدن بەالی خۆیدا رابكێشێت، 

ملیۆنێرێكی  ئەو مەبەستە. بن الدن  بۆ  كاربكەن  پێكەوە  كە 
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سعودیە و لەگەڵ بنەماڵەی سعوددا پەیوەندییەكی گەرموگوڕی 

هەبوو، لە هەمانكاتیشدا لەالیەن ئەمەریكیەكانەوە پشتگیری 

راستیدا  لە  بكات.  ئەفغانییەكان  هاوكاری  بۆئەوەی  دەكرا 

پاكستانەوە،  هەواڵگریی  دەزگای  لەڕێگەی  ئەمەریكیەكان 

هاوكاری تەواوی موجاهیدانی ئەفغانیان دەكرد دژ بە سۆڤێت 

نێودەوڵەتیشدا  راپۆرتی  هەندێك  وەك  هاوپەیامنەكانی،  و 

هاتووە دەزگای هەواڵگری ئەمەریكی بە زیاتر لە 600ملیۆن 

پارەیەش  بڕە  ئەو  ك��ردووە،  ئەفغانییەكانی  هاوكاری  دۆالر 

سەندراوە.  كەنداو  دەوڵەمەندەكانی  و  سعودیە  لە  بەزۆری 

خزمەتگوزاری  نوسینگەی  بە  ›ئەوكاتە  قاعیدە  ئۆفیسی 

نوسینگەی  واشنتۆنیش  لە  تەنانەت  نارسابوو‹  موجاهیدان 

كە  دەك��رد،  سەرپەرشتی  ناوێك  محەمەد‹  ›عەلی  هەبوو، 

دەزگای  لەوكاتەدا  دووالیەنەبوو.  دەركەوت سیخوڕی  دوایی 

هەواڵگری ئەمەریكی هێناوە مەشقی بە موجاهیدان دەكرد، 

 2001 نیویۆرك  تەقاندنەوەی  بۆ  باسدەكرێت  وەك  تەنانەت 

ئەوان سودیان لە مەشقەكانی ئەو دەزگایە بینیووە. هەرچەندە 

ژمارەی ئەو عەرەبانەی بەشدارییان لە جیهادی ئەفغانیدا كرد، 

بەنیسبەت ژمارەی ئەفغانییەكان خۆیان تەنیا شتێكی رەمزی 

تەنیا  واڵتە  لەو  عەرەبە  ئیسالمیەكان  راستیدا  لە  بەاڵم  بوو، 

وەك  شوێنەیان  ئەو  ئەوان  بەڵكو  نەبوو،  جیهاد  مەبەستیان 

ئەو  ئەوان  لەهەمانكاتیشدا  بەكاردێنا،  بۆخۆیان  پەناگەیەك 

مەیدانەیان وەك مەیدانی مەشقكردنی پراكتیكی بەكاردەهێنا، 

الی  چونكە  لێببینن،  سودی  خۆیان  واڵتەكانی  لە  بۆئەوەی 

هەرواشبوو،  چەكداری،  كاری  بۆ  نەبوو  بوارێك  هیچ  خۆیان 

چونكە زۆرینەی تیرۆریستەكانی عەرەب لە نەوەدەكاندا یان 



149بەرهەمهێنانی تیرۆر

لە گەڕاوەكانی ئەفغانستان بوون، یاخود لەسەر دەستی ئەوان 

تەیاركرابوون.

بەهەرحاڵ ئەفغانستان ئەو ژینگە لەبارەبوو، كە هەرچی 

دانرابوون،  ساڵ  چەندین  ماوەی  و  ئیسالمییەکانە  گەراكە 

هەر  زیاتربكەن،  گەشەی  بەڵكو  برتەكن،  توانیان  لەوێدا 

پەیوەندییەكانی  ئەمەریكی  هەواڵگریی  دەزگای  لەوێشدا 

پاش  هەرچەند  توندتربكاتەوە،  ئیسالمیەكاندا  لەگەڵ  خۆی 

كۆتاییهاتنی جەنگ، ئەو گەرا ترەكیوانە دەبنە بەاڵیەكی تر بۆ 

ئەمەریكییەكان خۆیان.
بەسەركردایەتی  س��ودان  ئیسالمییەكانی  ئ��ەوەی  پاش 
بەسەر  كرد  كودەتایان  بەشیر  عومەر  و  تورابی  حەسەن 
مەهدی،  سادق  سودان  هەڵبژێردراوی  مەدەنی  حكومەتی 
بچێتە  كە  الدن،  بن  بۆ  نارد  بانگهێشتنامەی  تورابی  حەسەن 
سودان و ئەو واڵتە بكاتە بنكەی چاالكییەكانی، چونكە سودان 
بۆتە واڵتێكی ئیسالمی، بەاڵم پاش ئەوەی لە كینیا و تەنزانیا 
كاری تیرۆریستی دژ بە باڵوێزخانەكانی ئەمەریكا ئەنجامدرا و 
بن الدن بەو كارە تیرۆریستییە تاوانبار كرا، حكومەتی سودان 
ناچاركرا بن الدن لە واڵتەكەی دەربكات. ئەمجارەیان دیسان 
هۆی  بە  الدن  بن  وااڵكرد.  الدن  بن  بۆ  دەرگای  ئەفغانستان 
كرایە  قاعیدەش  پێبەخرشاو  ئارامی  پەناگەیەكی  تاڵیبانەوە 
بەشێك لە سوپاكەی تالیبان، بنالدن بەیعەتی بە مەال عومەرو 
ئەو  لەهەمانكاتیشدا  موسوڵامنان.  خەلیفەی  وەك  تاڵیباندا، 
موسوڵامنێك  هەر  لەسەر  فەرزە  كە  بەوەی  دەركرد  فەتوای 
بێهیچ  بیكوژێت،  یەكسەر  بینی  ئەمەریكی  كەسێكی  هەر 
پاساوێك، جا ئەو ئەمەریكییە سەرباز بێت، یان مەدەنی، ژن 

بێت یان پیاو، منداڵ بێت یان گەورە!
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لەچەند  ئیسالمی  ت��ی��رۆری  دەبینین  تائێستا  ئێمە 

حاڵەتێكدا خۆی دەبینێتەوە:

1-تیرۆری ئەمەریكییەكان و غەیرە موسوڵامنەكان.

واڵتانی  سیاسیەكانی  رژێمە  رووخاندنی  بۆ  2-هەوڵدان 

ئیسالمی.

دەرەوەی  فكرێكی  هەر  و  عەملانییەت  3-دژایەتیكردنی 

ئیسالمی.

كۆمەڵگە  سنوری  دەرەوەی  لە  تائێستا  4-تیرۆریست 

ئیسالمیەكان كاردەكات.

وەك  كاردەكەن  گروپدا  لەحاڵەتی  تیرۆر  5-تائێستا 

رێكخستنی نهێنی.

شایەنی باسە هەر لەم سەروبەندەدایە، كە شێخ یوسف 

فەلەستینییەكان  كە  بەوەی  دەردەكات،  فەتوایەك  قەرزاوی 

ئیرسائیلدا،  مەدەنییەكانی  لەناو  بتەقێننەوە  خۆیان  دەتوانن 

و  گەورە  پیاو،  منداڵ،  و  ›ژن  ئیرسائیلیەكان  كە  بەوپێیەی 

بچووكیان‹ خوێنیان حەاڵڵە، چونكە هەموو وەك داگیركەری 

گشتگیر  فەتواكەی  قەرزاوی  پاشان  سەیردەكرێن،  فەلەستین 

موسوڵامنانیشدا  لەناو  خۆی  كەسێك  دەشێت  كە  دەكات، 

شوێنی  و  لەكات  زانایان  فەتوای  پێی  بە  بەاڵم  بتەقێنێتەوە، 

خۆیدا، ›بۆ منوونە وەك سوریا‹. ئیرت وابزانم جیاوازییەكی زۆر 

نییە لەنێوان فەتوای قەرزاوی و بن الدندا.

تەقاندنەوەی تاوەرەكانی نیویۆرك: گۆڕینی مێژوو

مێژوو.  جیاوازەكانی  رۆژە هەرە  لە  یەكێكە   2001/9/11

بەسەردا هات،  گۆڕانی  تەواو  دونیا  رووی  ئیدی  رۆژەدا  لەو 
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كاتێك چەندین فڕۆكە بەخۆیان و سەرنشینەكانیانەوە، خۆیان 

هەر  لەوانە  ئەمەریكادا،  ناو  دام��ەزراوەی  بەچەندین  كێشا 

و  سپی  كۆشكی  مانهاتن،  لە  جیهانی  بازرگانی  تاوەری  دوو 

بە  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە  ئەمەریكی.  بەرگری  وەزارەت��ی 

قەبارەیە  بەو  تیرۆریستی  پەالمارێكی  هیچ  شێوەیەك  هیچ 

رووینەداوە لە دونیادا، بەتایبەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكادا.

لەسەرەتادا بن الدن نكۆڵی لەوە كرد، كە ئەوان كارێكی 

دەیوت  خۆی  وەك  ئەو  چونكە  كردبێت،  شێوەیەیان  لەو 

بەیعەتی داوە بە ئەمیرملومئنین و بێ پرسی ئەو هیچ شتێك 

خۆكوژانەشی  ئەو  لیستی  پێداناو  دانی  پاشان  بەاڵم  ناكات، 

ئاشكرا كرد، كە هەڵساون بەوكارە تیرۆریستییە.

لە  زەبەالحیدا  بازێكی  ئیسالمی  تیرۆری  ئیدی  لێرەوە 

لە  نێودەوڵەتی،  دیاردەیەكی  بۆ  لۆكاڵیەوە  گروپێكی  چەند 

كوشتنی كەسایەتیەكانەوە بۆ جەنگێكی جیهانی كراوە بەسەر 

هەموو ئەگەرێكدا.

تیرۆر هەنگاوێكی زۆر گەورەتری  بڵێین  ئێستا دەتوانین 

نا بەرەو گەشەكردنێكی زیاتر، ئێستا ئیدی هەموو دەوڵەتانی 

ئەوان  كە  نوێدا،  واقیعێكی  لەبەردەم  بینییەوە  خۆیان  دونیا 

فراوانرتو  گەورەتر،  لەوە  تیرۆر  نەدەهات:  بەمێشكیاندا 

كاریگەرترە، كە ئەوان بیریان لێدەكردەوە، كەواتە تیرۆریستان 

بە ئاسانی دەستییان دەگاتە هەموو شوێنێكی دونیا.

گلۆبالیزەیشن،  املعلومات(،  )ثورة  زانیاریش  شۆڕشی  كە 

دەركەوتنی سەتەالیت، ئینتەرنێت، مۆبایل و هەموو ئامڕازە 

لە  بینی  گرنگییان  دەورێكی  راگەیاندن  و  گەیاندن  نوێكانی 



سۆران سێوكانی  152

دەركەوتنی دیاردەی تیرۆرو باڵوبوونەوەی بە دونیادا، قاعیدە 

بۆ  كاربێنێت  بە  مرۆییانە  بەرهەمە  ئەو  توانیوێتی  باشی  بە 

مەرامە تیرۆریستیەكانی خۆی.

بە پێی راپۆرتێك قاعیدە لەماوەی چەند ساڵێكدا، هەزاران 

لەو  دروستكردوەو  لەئینتەرنێتدا  ئەلیكرتۆنییان  پێگەی 

رێگەیەوە فەرمانەكانی خۆیان دەگەیەنن.

داگیركردنی عیراق: رەهاكردنی عفریتی تیرۆر

بڕیاریدا  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كاتێك 

رژێمی بەعس بڕوخێنێت، لەڕاستیدا نەیدەزانی چ ئەنجامێكی 

ئەمەریكییەكان  پێدەچێت  دەكات،  چاوەڕوانی  كارەساتبار 

زۆر خۆشباوەڕ بووبن بە رووخاندنی رژێم، بەاڵم لە راستیدا 

و  قاعیدە  تیرۆری  راگرتنی  گەورەی  هەرە  رژێمی  پێدەچێت 

هەژموونی شیعەش بووبێت. 

پاش هەرەسی خێرای رژێمەكەی سەدام، قاعیدە هەر زۆر 

فراوانی  پانتاییەكی  و  تروكاند  گەراكانی  واڵتەدا  لەم  بەزویی 

تێداگرت، هەڵبەت فاكتەرەكان زۆرن بۆ گەشەكردنی قاعیدە 

رووخانی  دژی  ت��ەواوی  بە  سوننە  ئەوەی  وەك  لەعیراقدا. 

قاعیدە،  گەرمی  ئامێزی  بوونە  ئەوانیش  هەر  و  بوون  رژێم 

هەروەها ستەمكاریەكانی شیعە و ئەو كوشتارگەیەی لەنێوان 

ئەمەریكیەكان  لەوەی  بێجگە  ئەوە  بەرپابوو،  هەردووكیاندا 

تائیفی  خۆیان دەستیان شلكردبوو بۆ بەرپابوونی جەنگێكی 

شیعەی  كوشتنی  و  تەكفیر  فەتواكانی  بێگومان  واڵتەدا،  لەو 

هەموو  هتد،  و  شیعەگەرایی  پیالنگێڕیی  عەقڵیەتی  و  كافر 

لەبارترین  ژینگەیەش  ئەو  خۆشدەكرد.  جەنگییان  ئاگری 
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ژینگەی بۆ بەرهەمهاتنی تیرۆر و گەشەكردنی گەراكانی، هەر 

واڵتدا  نشینەكانی  سوننە  ناوچە  لە  قاعیدە  ئاسانی  بە  بۆیە 

گەشەیانكرد و كەوتنە جوڵەیەكی فراوان، هەڵبەت ئەوە تەنیا 

قاعیدە نەبوون، كە گروپی تیرۆریستییان بەرهەمهێنا، بەڵكو 

چەندین گروپی تری ئیسالمی لەم بوارەدا كەوتنەگەڕ، لێرەدا 

فەرهەنگی تیرۆر چەند رەهەندێكی تر زیاددەكات وەك:

پانتاییەكی گەورەتر داگیر دەكات  تیرۆر  1-لێرەوە ئیدی 

دەبێتەوە،  نزیكرت  ئەوروپاش  لە  و  عەرەب  دونیای  دڵی  لە 

دونیای  دڵی  و  گرنگە  سرتاتیژی  ناوچەیەكی  عێراق  چونكە 

دوورە.  و  الكەوتەیە  كە  ئەفغانستان  پێچەوانەی  بە  عەرەبە، 

عیراق دراوسێی كەنداوی عەرەب و شامە، نزیكی ئیرسائیلە.
2-رەهەندی تائیفی كە لە عێراقدا تۆخدەبێتەوە، تا ئەو كاتە 
قاعیدە و ئیسالمییەكان تەنیا دژایەتی خۆیان بۆ ئەمریكییەكان 
›كەبوونەتە  شیعە  لێرەوە  ئیدی  بەاڵم  دەردەب��ڕی،  خۆرئاوا  و 
سوننەی  خوێنی  بە  كردووە  سور  دەستیان  و  عێراق  حاكمی 
عیراق‹ هەروەها ئێران كە بۆتە خاوەنی عیراق و بە ئارەزوی 
دوژمنی  دەبنە  شیعە  ئیدی  واڵتەدا،  لەو  تەراتێندەكات  خۆی 

ژمارەیەك و پێش ئەمەریكیەكان دەكەون لە دژایەتیدا.
نوێنەرایەتی  زەرق��اوی‹  »ئەبومەسعەب  كە  3-قاعیدە 
لە  تۆرابۆرا  لە شاخە سەختەكانی  و دوور  ئاشكرا  بە  دەكرد، 
داوەو  ئەنجام  چاالكی  كارو  عیراقدا  سوننەنشینەكانی  شارە 
تەنانەت  دەك��رد،  بەخۆیانەوە  شانازییان  ئەندامەكانیان 
لە  بەشێك  بووە  تیرۆر  واتە  دەستاند.  سەرانەشییان  و  باج 
كۆمەڵگەیەكی وەك عێراق و جەماوەرێك لە ئامێزی گرتووە، 
دوورە  شاخە  لە  راون��راوب��ن  كەسی  كۆمەڵێك  تەنیا  نەك 

دەستەكانی ئەفغانستان.
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4-دەتوانین بڵێین تا ئەو ساتەوەختە ئەو راستییە بە كاڵی 

دەركەوتبوو، كە سوننە ›بە تایبەتی عەرەب‹ هەر بەرسوشتی 

و  قاعیدە  فەرهەنگی  هەڵگری  خۆیان  فەرهەنگی  و  كولتور 

عەقڵیەتی تیرۆرن، یاخود بە الیەنی كەمەوە ئەو فەرهەنگە 

بە الی ئەوانەوە نامۆ نییە و هەڵقواڵوی ناخی ئەوانە، ئەوەی 

تكریتی  ئەنبار،  موسڵ،  سەردانی  عیراق  داگیركردنی  لەدوای 

كردبێت و ژیانی ئەوێ بینیبێت ئەو راستییەی بە چاوی خۆی 

بینیوە، كە ئەو شارانە هەموو هەڵگری فكری تیرۆرن وەك:

ئێران،  و  شیعە  بەرامبەر  رەشییان  رقێكی  -هەموویان 

لە  پشتیوانییان  كورد  بەوحسابەی  هەیە  كوردیش  تەنانەت 

ئەمەریكا كردووە.

ب��ی��رك��ردن��ەوەی  ی��ەك��ج��ۆر  و  ئەمەریكا  -ب��ەرام��ب��ەر 

تۆڵەسەندنەوەیان هەیە.

-جەنگ بەرامبەر ئەمەریكا بە جیهادێكی پیرۆز دەزانن.

-ئەوان ئامادەن عیراق وێرانبكەن، تاوەكو كورد و شیعە 

دەسەاڵتییان نەبێت.

-هەرگیز ئامادەنین دان بە دیموكراسیەت و هەڵبژاردندا 

بنێن.

-لەڕاستیدا لەوكاتەوە لە عێراق و الی عەرەب بە گشتی 

پرسی مەزهەبی و نەتەوەیی تێكەڵ بە یەكرتبوون، ئەوان ئیدی 

شیعە بە عەرەب نازانن، شیعەش خۆیان هەر بەهەمانشێوە 

نییە، بەڵكو زیاتر دڵیان بە ئێران خۆشە،  هەستی عەرەبییان 

نەك واڵتێكی عەرەبی.



155بەرهەمهێنانی تیرۆر

بەهاری عەرەب و دەركەوتنی داعش

یەمەن  لیبیا،  میرس،  ئەویش  پاش  تونس،  تەقینەوەی 

روویدا،  بەاڵم  نەیدەگەیشتێ،  كەس  بوو  خەیاڵێك  سوریا  و 

بیركردنەوەیەكی  لە هەر  بەدەر  ئەوە چی روویدا ؟ چیبوو؟ 

و  ه��ەوك��ردن  ئەنجامی  رووی���دا  ك��ە  ئ���ەوەی  پیالنگێڕی 

ئەنجامی  بوو،  عەرەب  دونیای  قووڵەكانی  زامە  بۆگەنكردنی 

لەو  بوو  بێحورمەتكردنەی مرۆڤ  و  ئەوە هەموو سوكایەتی 

بەوەی،  دڵخۆشبوون  دونیا  ئازادیخوازانی  هەموو  دونیایەدا، 

ئازادی خۆیابپچڕن، بەاڵم ئەوەی  توانیان  كە دواجار عەرەب 

دونیا لێی بێئاگا بوو ئەو دۆزەخە شاراوەیە بوو، كە لە هەناوی 

دونیای عەرەبدا گینگڵی دەدا. عەرەب شۆڕشیان كرد، بەاڵم لە 

جیاتی ئەوەی بەرەو ئازادی هەنگاو بنێن، بە دەستی خۆیان 

جارێكی تر دکتاتۆری و تاریكییان هەڵبژاردەوە، ئەمە لە لیبیا، 

بۆ كورتكردنەوەی  ئێمە  و میرسدا دەركەوت.  یەمەن، سوریا 

راپەڕینی  لەوانەیە  دەكەین.  سوریا  باسی  تەنیا  نوسینەكە 

عەرەبی  بەهاری  راپەڕینی  مەترسیدارترین  سوریا  خەڵكی 

ئەوانی  ئیدی هەموو  كە  بوو،  راپەڕینە  ئەو  بەڵكو  بووبێت، 

تری لەباربرد و وایكرد ئیرت هیچ گەلێكی تری واڵتانی عەرەب 

بیر لە گۆڕانكاری نەكاتەوە.

گەلەكەی  ل��ەدژی  سوریا  رژێمی  ئ��ەوەی  بێگومان 

كردوێتی، تەنانەت داگیركەرانیش لەگەڵ واڵتانی داگیركراودا 

پۆڵۆنیاو  لە  نەبێت  هیتلەر  سوپای  مەگەر  نەیانكردووە، 

كوشنت  لەبرسا  بۆ  كۆمەڵكوژییەوە  لە  هەر  جاران.  سۆڤیەتی 

ئەتككردنی  بۆمباران  بێسەروشوێنكردن،  و  زیندانیكردن  و 

راپۆرتانەی  ئەو  هتد.  و  خسنت  ئینسانییەت  لە  ش��ەرەف، 
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تەنیا  دەك��ەن،  سوری  رژێمی  وەحشیگەرییەكانی  لە  باس 

وەحشیگەریەكانی تەتارو هیتلەرمان دێننەوەیاد. لە ئەنجامی 

تر  وەحشیگەریەكی  بەرامبەر  لە  وەحشیگەریەدا  ئەو 

ئیسالمیە  تیرۆری  ئەویش  نییە،  كەمرت  لەو  كە  بەرهەمدێت، 

بە بااڵترین شێوە.

دەردەكەوێت،  داعش  گروپی  گۆڕانكارییەك  چەند  پاش 

گەشەی  سوریادا  لە  بەڵكو  نەبوون،  تازە  داعش  لەڕاستیدا 

زیاتریان كرد، داعش لەسەرەتادا لە عێراق بە ناوی دەوڵەتی 

گەشەكردوی  ڤێرژنی  ئەو  دام���ەزرا.  عێراق  لە  ئیسالمی 

قاعیدەبوو، هەر ئینتامیشی بۆ قاعیدە هەبوو، بەاڵم بەهۆی 

توانیبوویان  نشینەكانەوە  سوننە  ناوچە  لەباری  بارودۆخی 

ناوچەیەك بۆخۆیان داببڕن و لە فەلوجە ›دەوڵەتی ئیسالمی 

عیراقدا  لە  جوڵەیان  كایەی  ئەوان  بەاڵم  دامبەزرێنن،  عێراق‹ 

سنوردار بوو.

گرنگرتین پەرەسەندنەكانی تیرۆر لەسەر دەستی داعش:
گەشەكردوی  ڤێرژنی  دوا  داع��ش  بڵێین  دەتوانین 
كەنداودا  وەهابییەكانی  لە  كە  سیاسیدا،  ئیسالمی  لە  تیرۆرە 
سەرهەڵدەدات و الی ئیخوان موسلیمین بەشێوەیەكی نهێنی 
و رێكخراو ئۆرگانیزە دەكرێت، پاشان سەید قوتب زیاتر وەك 
دادەكوتێت  پایەكانی  قووڵیدەكاتەوەو  ئیسالمی  بیریارێكی 
چەندین  ئیدی  ئەویش  پاش  دیاریدەكات،  سنورەكانی  و 
بەاڵم  دەك��ەن،  پراكتیزەی  هیجرە  تەكفیر  وەك  رێكخراوی 
تروكاندنی  بۆ  ژینگە  باشرتین  دەبێتە  ئەفغانستان  جەنگی 
پاشانیش  خ��ۆی��دا،  لەكاتی  ئیسالمی  ت��ی��رۆری  گەراكانی 
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كە  بوو،  دەروازەیە  ئەو  نیۆیۆرك،  تاوەرەكانی  تەقاندنەوەی 
مێژوویی  رووی  و  نێودەوڵەتی  دیاردەیەكی  كردە  تیرۆری 
خۆیدا  بەدوای  عێراقی  و  ئەفغانستان  داگیركردنی  و  گۆڕی 
هێنا. داگیركردنی عیراق هەلێكی زێڕین بوو، بۆئەوەی قاعیدە 
زەمینەیەكی گرنگی لەناو دڵی دونیای عەرەبدا بۆ بڕەخسێت، 
ئەو  سوریا  ناوخۆی  جەنگی  و  عەرەبی  بەهاری  پاشانیش 
لەوێشەوە  و  دەجوڵێت  تێیدا  تیرۆر  كە  فراوانكرد،  پانتاییەی 

داعش وەك دوا ڤێرژنی تیرۆر دەردەكەوێت.
لە گرنگرتین پەرەسەندنەكانی تیرۆر الی داعش ئەمانەن:

-هونەری كوشنت، سەربڕین و شانازی پێوەكردن.
-بەكارهێنانی هونەری سینەمایی دەرهێنان لە وێناكردنی 

پرۆسەكانی كوشنت و سەربڕیندا.
لە خەڵكانی سڤیل،  و هەزاران  بە سەدان  -كۆمەڵكوژی 

یان سوپای عیراق و سوریادا كە موسوڵامنن. 
-دامەزراندنی دەوڵەتی خەالفەت لەسەر هەردوو خاكی 

سوریا و عێراق.
-سڕینەوەی سنورەكانی نێوان سوریا و عیراق.

دامەزراندنی  لە  خۆیان  سرتاتیژیەتی  -باڵوكردنەوەی 
خەالفەت لە عیراق، سوریا، ئێران، كەنداوی عەرەب، توركیا، 
شام، مەغەریبی عەرەبی، میرس و هتد، واتە داعش سرتاتیژیەتی 
وایە كە دەبێت هەموو دونیای ئیسالم داگیربكات، تەنانەت 
دەوڵەتی  یەك  خاڵەش  ئەو  لەسەر  ئەندەلوسیش،  رۆم��او 

خەالفەت دادەمەزرێنێت.
-لەوانەش گرنگرت داعش دەوڵەت و سیستمیان دامەزراند 
و خەلیفەشیان دەستنیشان كرد و نیوەی عێراق و سوریایان 

خستە ژێر دەستی خۆیان.
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ئیسالمی  گروپێكی  نوێدا  مێژووی  لە  یەكەمجار  -بۆ 

كوشنت،  نەك  دەدات  بەرەیی  سەربازی  پەالماری  ئاشكرا  بە 

و  بەڵكو سوپایەكی مەشقپێكراو  پارتیزانی،  ئیغتیال و شەڕی 

جەنگی بەرەیی دەكات.

ئیسالمی  گروپێكی  نوێدا  مێژووی  لە  یەكەمجار  بۆ   -

شانازیشەوە  بە  بەڵكو  دەیانفرۆشێت،  و  دەگرێت  كەنیزەك 

كاری سێكسی لەگەل كەنیزەكدا دەكات، جزیە لە مەسیحی 

دەسەنێت و بەڕاشكاوی پاكتاوی شیعە دەكات و شەریعەت 

جێبەجێدەكات.

لەسەر  تیرۆر  گەشەكردنی  گرنگەكانی  خاڵە  لە  -یەكێك 

ئێستا  داع��ش  بەهێزە،  ئابوری  بنیاتنانی  داع��ش،  دەستی 

خاوەنی خاك، خەڵك، سنورە و ملیۆنەها كەس بەخێو دەكات، 

و  ن��ەوت  بیرە  خاوەنی  داع��ش  ئێستا  سوریا،  و  عێراق  لە 

بازرگانی نەوت و دراوی ئیسالمیە و وەزارەت و كاربەدەست 

و هەموو شتێكی هەیە، ئەو دەوڵەتێكە لە دەرەوەی مێژوو، 

مەسەلەی  و  تازە  نێودەوڵەتی  سیستمی  ئەگەر  راستیدا  لە 

حوكمی  بە  داعش  ئێستا  نەبوایە،  نێودەوڵەتی  شەرعیەتی 

ئەوەیە  داعش  گرفتی  بەاڵم  دەبوو،  تەواو  دەوڵەتێكی  واقیع 

ناتوانێت  نییە و هیچ دەوڵەتێك  نێودەوڵەتی  دانپێدانانی  كە 

وەك دەوڵەت مامەڵەی لەگەڵدا بكات.

ئەنجامگیری

گرنگامن  خ��اڵ��ی  چ��ەن��دی��ن  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ەدا  ل��ەم 

پێ  ئاماژەیان  بەكورتی  لێرەدا  دەتوانین  كە  بۆدەردەكەوێت، 

بكەین:
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س��ەدەی  لەسەرەتای  تیرۆر  گەشەكردنی  1-كێرڤی   

لە  راستە  دەچێت.  هەڵكشان  بەرەو  تائەمڕۆ،  بیستەمەوە 

هەندێك سەردەمدا هێواش بۆتەوە یان دابەزیوە، بەاڵم پاشان 

زۆر بەهێزەوە هەڵكشاوەتەوە.

ئایینەوە  ناوی  بە  تیرۆر  هەڵگیرساندنی  2-پزیسكەكانی 

قاهیرە  لە  و  دەدات  پریشك  ك��ەن��داوەوە  بیابانەكانی  لە 

و  رێكدەخرێت  زیاتر  موسلیمین  ئیخوان  لەسەردەستی 

دەهێرنێتە ناو مەیدانی هەموو ئیسالمییەكانەوە.

ئیخوان  بەنناوبانگی  نوسەری  لەسەردەستی  3-پاشان 

زمانێكی  بە  و  سیستامتیك  بەشێوەیەكی  زۆر  سەیدقوتب 

بەجۆرێك  دەكرێت،  تیۆریزە  قەشەنگ  و  پتەو  زۆر  ئەدەبی 

تیرۆر دەبێتە گەورەترین ئاواتی زۆرینەی ئیسالمییەكان.

4-پاش ساڵی حەفتا و پاش ئەوەی قوتب دەبێتە ئەفسانەی 

لەپێناوی مەبدەئەكەیدا، چەندین  خۆڕاگری و خۆبەختكردن 

گروپ لەژێر كاریگەری تێزەكانی ئەودا بەرهەمدێن و بەناوی 

ئەنجامدەدەن،  زۆر  تیرۆری  تاغوتەوە،  لەناوبردنی  و  جیهاد 

بچوك  گروپی  تەسك  چێوەیەكی  لە  مومارەسانە  ئەو  بەاڵم 

كارەكانیشیان  دیاریرتین  لە  دەمێنێتەوە.  سنورداردا  كاری  و 

تیرۆركردنی ئەنوەر سادات سەرۆكی میرس بوو.

و  گرنگ  بیانویەكی  ب��ووە  ئەفغانستان  5-جەنگی 

جیهادیەكان  و  عەرەب  ئیسالمیەكانی  بۆ  گرنگرت  داڵدەیەكی 

خولیای  مومارەسەی  لەوێندەر  بۆئەوەی  ئیخوانییەكانیش،  و 

رێكخەری موجاهیدانی  كە  ئەوانەش  بكەن،  جیهادی خۆیان 

ئیخوانن  لەئەندامانی  هەر  دیسان  ئەفغانستان،  لە  عەرەبن 

وەك عەبدوڵاڵ عەزام.
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هەر  ئیخوانەوە،  دەركەوتنی  ل��ەدوای  6-لەڕاستیدا 

ئەو  لەژێركاریگەری  دەركەوتبێت  ئیسالمی  تری  الیەنێكی 

هیجرەو  تەكفیر،  وەك  جیابۆتەوە،  لەو  یان  بووە،  گروپەدا 

ئەوانی تر.

سعودیە  جیهادیەكانی  زۆرینەی  كە  7-رسورییەكانیش 

بەاڵم  ئیخوانن،  هەر  هەڵدەقوڵێت  لێوە  تریان  واڵتانی  و 

موتوربەكراوە بە سەلەفیەتی ئینب تەیمیە و فەتوا توندەكانی 

ئەو. 

پێشەوایەتی  بە   ،1980 سوریا  ناوخۆیی  8-جەنگی 

ئیخوانی ئەو واڵتە هەنگاوێكی تری گەشەكردنی تیرۆر بوو، 

لەو جەنگەدا هەزاران كەسی بێتاوان كوژران، لەوێدا سەعید 

حەوا جارێكی تر تیۆریزەی تیرۆری كردەوە و پێیوتین تیرۆر 

حەوا  سەعید  دەڵێت،  لەجندوڵاڵدا  وەك  ئیسالمە،  ئەسڵی 

بە  ئیسالمیات  بواری  نوسەرەكانی  لەكاریگەرترین  یەكێكە 

تایبەتی پالنداڕێژەری پەیكەری حزبی و چەكدارییە.

تیرۆری  سەركردەكانی  هەموو  بەرەنجامی  9-قاعیدە 

لە  كە  بوو،  مێژوویان  هەموو  كۆكراوەی  و  عەرەب  جیهانی 

باڵودەبێتەوە،  بەدونیادا  لەوێوە  سەریهەڵداو  ئەفغانستان 

تەقاندنەوەی  وەك  سادەن  لەسەرەتادا  قاعیدە  كردەكانی 

باڵویزخانەكان لە ئەفەریقیا، بەاڵم بە تەقاندنەوەی تاوەرەكانی 

مانهاتن، ئیدی قاعیدە دونیای هەژاند و مێژووی گۆڕی بەرەو 

بەرەو  تلدەبێتەوە  رۆژانە  دونیا  ئیرت  مێژووەوە  لەو  خراپرت. 

خراپرت و تیرۆر وەك كڵۆی ئاگر رۆژانە زیاتر و گەورەتر دەبێت.
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نیویۆركدا،  تاوەرەكانی  تەقاندنەوەی  10-لەئەنجامی 

ئەفغانستان داگیركراو بن الدن و مەال عومەر هەاڵتن، بەاڵم 

نێونەتەوەیی  رێكخراوێكی  دەبێتە  قاعیدە  ئیدی  لێرەوە 

هەموو  لە  و  ئیسالمی  تیرۆری  ماركەی  دەبێتە  و  ئیسالمی 

ئیسالمی  تیرۆری  كەسێك  هەر  دونیاوە  سوچێكی  و  الیەك 

قاعیدە  راستیدا  لە  قاعیدە،  ناودەنێت  خۆی  ئەنجامبدات، 

هێندەی ناوێكە، هێندە رێكخسنت نییە.

11-داگیركردنی عیراق بازدانێكی گەورەبوو لەڕێكخستنی 

زۆی  قاعیدە  وەك  كە  زەرقاوی،  ئەبومەسعەب  تیرۆریزمدا، 

تیرۆریستی  رێكخستنی  عێراق  لە  ن��اوەوە  بەو  و  ناساند 

تیرۆردا،  بە  ب��رەوی  تر  هەنگاوی  بەچەندین  دروستكرد، 

لە  تیرۆر  گواستنەوەی  و  دونیادا  لەبەرچاوی  سەربڕین  وەك 

ئەمەریكیەكانەوە بۆ شیعە و هەر كەسێك ›ئەگەر سوننەش 

حزبی  تەنانەت  ئ��ەوان  عێراقدا،  حكومەتی  لەگەڵ  بێت‹ 

ئیسالمی عێراقیشیان دەكوشت، هەروەها لە ئەندامانی خێڵە 

سوننییەكانیشیان دەكوشت، ئەگەر هاوكاریان نەبوونایە.

ئەوەی  لەجیاتی  پێچەوانەوە  بە  زەرقاوی  12-كوژرانی 

تیرۆر خامۆشبكات، كەچی بووە هۆی ئەوەی سەركردایەتیەكی 

سرتاتیژیرت  و  دڕندەتر  و  توندتر  زۆر  بێنێت  بەرهەم  نوێ 

پارە  و  خاك  و  دادەمەزرێنن  ئیسالمی  دەوڵەتی  بیربكاتەوە، 

بەدەستدێنن.

13-جەنگی ناوخۆی سوریا هەلێكی مێژوویی گەورەبوو 

، ئەو توانی لەماوەیەكی كەمدا، لە سوریا  بۆ داعش رەخسا 

و عێراق ببێتە خاوەن پێگەیەكی مرۆیی و جوگرافیی گەورە، 

داگیركردنی موسڵ  پاشان  شارێكی سوریا،  داگیركردنی چەند 
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و تكریت لە الیەن ئەو رێكخراوە و بازدانێكی تری گەورەی 

نهێنییە  رێكخراوە  ئەو  داعش  چیرت  لوتكە،  بەرەو  بوو  تیرۆر 

خاوەنی  ئەو  ئێستا  دەربخات،  خۆی  نەتوانێت  نییە،  ترساوە 

داعش خەونی  و خەلیفەیە،  قەوارەی خۆی، خەڵك، سیستم 

خەالفەتی هێنایەدی.

دونیای  بێدەنگی  و  بەمشێوەیە  داعش  14-دەركەوتنی 

ئیسالم بەرامبەر كردەوەكانی داعش و هەڵكشانی بەردەوامی 

ئەندامان، موجاهیدانی ئەو رێكخراوە بە هەزاران و پشتیوانی 

لێكردنی بەوشێوازە بۆی ئاشكراكردین، كە داعش تەنیا نییە و 

زۆڵیش نییە، بەڵكو كوڕی شەرعیی ئیسالمی سیاسی و سوننەی 

كارەكانی  دژایەتی  رەسمی  بە  هەرچەندە  ئەوان  عەرەبە. 

داعش دەكەن، بەاڵم دەزانن لە مەودای دووردا هەموویان لە 

یەك ریزدا رادەوەسنت و هەمان ئامانج دەپێكن .

پزیسكی  یەكەم  هەرچەند  موسلیمین،  15-ئیخوان 

لەسەر  هەر  تیرۆر  پاشانیش  هەڵگیرساند،  تیرۆریان  ئاگری 

وەك  بۆكراوە،  تیۆری  داڕشتنی  ئەوان  سەركردەكانی  دەستی 

سەیدقوتب و سەعید حەواو كەسانی تر- هەروەها لەجەنگی 

و  هەبووە  دەستیان  لەچیچانیشدا  تەنانەت  ئەفغانستاندا، 

رابوردوودا،  سەدەی  هەشتاكانی  لە  سوریا  ناوخۆی  جەنگی 

دەدەن،  ئەوە  هەوڵی  ساڵە  دەیان  ئەمانەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

»الی  تیرۆر  و  توندوتیژی  تۆمەتی  لە  داڕن��ن  خۆیان  كە 

ئێستاش  تاكو  راستیدا  لە  بەاڵم  فەرمییەوە«،  لەڕووی  كەم 

مەنهەجی پەروەردەی ئیخوان بەرهەمهێنەری تیرۆرە، یاخود 

 « تیرۆر  بەرهەمهێنانی  بۆ  دەكات،  تەواو  زەمینەسازییەكی 

ئەمەیانم لەبەشی تیرۆرسازیدا روونكردۆتەوە«.



163بەرهەمهێنانی تیرۆر

فكری تۆتالیتارو

كاریگەریەكانی لەسەر ئیخوان موسلیمین

 1948-1928

هەوڵدەدات  بەراوردكارییە  لێكۆڵینەوەیەكی  بابەتە  ئەم 

و  موسلیمین  ئیخوان  بۆ  بكات  ن��وێ  خوێندنەوەیەكی 

كە  ئایدۆلۆژیایەك،  لەناو  گروپە  ئەو  رەگەكانی  دۆزینەوەی 

زادەی مۆدێرنێتەیە، ئەویش تۆتالیتاریزمە.

بابەتەكە لەچەند تەوەرێك پێكدێت:

هۆكارەكانی  و  تۆتالیتاریزم  بۆ  ك��ورت  1-پێناسێكی 

سەرهەڵدان و تایبەمتەندیەكانییەتی، لەگەڵ تیشكخستنەسەر 

ئەزموونەكانی تۆتالیتاریزم لە خۆرئاوادا.

و  سەرهەڵدان  موسلیمین  ئیخوان  دوەم  2-ب��ەش��ی 

هۆكارەكانی، پەیكەری ئیخوان و پێناسەی ئیخوان بۆ ئایین و 

تایبەمتەندییەكانی ئیخوان موسلیمین. 

3-بەراوردكارییەك لەنێوان هەردوو مەدرەسەكەدا.

تەوەری یەكەم:

رەهای  هەژموونی  لە  تایبەتە  شێوازێكی  تۆتالیتاریزم: 

تاكەكان و چاالكیەكانیان  دەسەاڵت بەسەر گەل )كۆمەڵ( و 

و هەموو مومارەسەیەكی ئابوریی و رۆشنبیری، كە بە زۆری 

كۆمەاڵیەتییەكانییەوە  مرۆیی،  مێژوویی،  ئەنجامە  لەڕێگەی 

القرن  فی  السیاسیە  الفلسفە  سیربتیان:  )گیوم  دەیناسینەوە 

العرشین(

رژێمی  بۆ سێ  بەكاردێت  تۆتالیتاریزم  بۆ  پێناسەش  ئەم 

ئایدۆلۆژی )كۆمەاڵیەتی- سیاسی( جیاواز، كە لە زۆر رووەوە 
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لێكنزیكن. ترەوە  الیەنەكانی  زۆرب��ەی  لە  بەاڵم  جیاوازن، 

سەردەمی  و  فاشی  وئیتاڵیای  ن��ازی  ئەڵامنیای  ئەوانیش 

لە  تێرمە  ئەم  یەكەمجاریش  سۆڤێتیدا،  ئەزموونی  لە  ستالین 

سیستمی  بۆ  وەسفێك  وەك  بەكارهێرنا،  ئیتاڵییەكانەوە  الیەن 

فاشیستی ئیتاڵی. 

لە  بوو  یەكێك  كە  )جیۆڤانی جینتلی(،  ئیتاڵی  بیرمەندی 

گەورەترین هەوادارنی مۆسۆلینی، كاتێك ئەوتێرمەی بەكارهێنا 

)واتە تۆتالیتاریزم(، وەك هاوشانی دەوڵەتێكی پێشكەوتووتر، 

پاكرت و مۆراڵیرت لە سیستمی لیربالیزم بەكاریهێنا، ئەو دەیوت 

)یەكەم خاڵ كە پێویستە رەچاوی بكەین ئەوەیە، كە بزانین 

فاشیزم رووبەرێكی سەراسەرییە )تۆتالیتارە(، كە تەنیا گرنگی 

گرنگی  بەڵكو  نادات،  سیاسی  كاری  و  سیاسی  بەڕێكخستنی 

بە تەواوی ویستی ئوممەت دەدات، بەشێوازی بیركردنەوەی 

خەڵك، تەنانەت هەست )شعور(یشیان دەدات.

مەبەستی لەوەیە كە سیستمی تۆتاڵ تەنیا ئەركی كاری 

ئەوەی  وەك  نییە،  دەسەاڵت  كایەی  قۆرخكردنی  و  سیاسی 

سیستمی  بەڵكو  پیادەیدەكەن.  دیكتاتۆریەكان  سیستمە 

جومگەكانی  ناو  بۆ  شۆڕدەبێتەوە  )تۆتالیتار(،  سەراپاگەرا 

كۆمەڵگە و تاك، تەنانەت شێوازی بیركردنەوە و هەستكردن 

)خۆشویسنت، رق لێبوون، دۆستایەتی، جۆری دوژمن، هونەر، 

ئەدەب( هتد كۆنرتۆڵدەكات. وردەكاری ژیانی رۆژانەی تاك و 

ژیانی خێزانی، تەنانەت جۆری خواردن و جلوبەرگیش قۆرخ 

دەكات.

 سیستمی تۆتالیتار هەموو جومگە تەقلیدیەكانی كۆمەڵگە 

ئایدۆلۆژیای  پێداویستیەكانی  پێی  بە  و  تێكدەشكێنێت 
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كۆمەاڵیەتیەكان،  جومگە  بنیاتدەنێتەوە:  جومگەكان  خۆی 

خێڵەكی،  چینایەتی،  سیستمی  نەریتەكان،  ئایینییەكان، 

بۆ  ئەڵتەرناتیڤیان  و  تێكدەشكێنێت  هەمووی  خزمایەتی، 

دەیكاتە  و  دێنێت  نوێ  بارودۆخی  ئاینێكی  ئەو  دادەنێت. 

جێگرەوەی ئایینی كۆن.

لە الیەنی سیاسییەوە سیستمی تۆتالیتار هەموو سنورەكانی 

نێوان كەناڵەكانی دەسەاڵت دەسڕێتەوە، واتە دەسەاڵتەكانی 

لەنێوان  سنورێك  هیچ  جێبەجێكردن،  و  دادوەری  یاسادانان، 

ژێر  دەكەوێتە  هەمووی  بەڵكو  نامێنێت،  دەسەاڵتانەدا  ئەو 

فەرمانی ئایدۆلۆژیا و حزبی نوێنەری ئایدۆلۆژیا و سەركردەی 

كاریزمی، كە گوزارشتە لە روحی ئایدۆلۆژیا و حزب و ئوممەت، 

بەرهەمەكەیدا  لە  ئارنێت(  )هانا  ناوبانگ  بە  فەیلەسوفی 

دەڵێت:  تۆتالیتاریزمەوە  لەبارەی  تۆتالیتاریزم(  )بنەماكانی 

دەسەاڵتگەرا  مەزهەبێكی  دانانی  سنوری  لە  )تۆتالیتاریزم 

بەسەر  خۆی  ئایدۆلۆژیای  و  دونیابینی  بەڵكو  راناوەستێت، 

)گەر  بوارێكی  و هیچ  هەموتاكێكی كۆمەڵگەدا دەسەپێنێت 

واتای  )بە  ناهێڵێتەوە،  تاك  پاشەكشەی  بۆ  بێت(  زۆركەمیش 

خۆالدان و بێالیەنی(، ئەمەش مانای وایە سیستمی تۆتالیتار 

بەرقەرار  ئاسایش  كە  نییە،  تر  دیكتاتۆرەكانی  سیستمە  وەك 

پاشەكشەی  و  هاوواڵتی  بوونی  بێدەنگ  بەرامبەر  دەكات 

دەبێت  تۆتالیتاردا،  سیستمی  سایەی  لەژێر  سیاسی.  لەكاری 

لەپێناوی  و  بێت  سیاسی  ك��اری  خەریكی  هەمووكەس 

بەوشێوەیەی دەسەاڵت  تێكۆشەربێت  دەوڵەتدا  ئایدۆلۆژیای 

داوایلێدەكات، )هانائارنێت، بنەماكانی تۆتالیاتریزم(.
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زۆر لە بیرمەندان پێیانوایە ناتوانرێت پێناسێكی تەواو بۆ 

چەمكەكان،  ئاڵۆزی  هۆی  بە  دابڕێژرێت  تۆتالیتاریزم  تێرمی 

شێوازی  گۆڕینی  و  وێناكان  ناجێگیری  دەرهاویشتەكانی، 

وێنای  رێگە  دوو  بە  دەكرێت  ب��ەاڵم  دەركەوتەكانییەوە، 

تۆتالیتاریزم بكەین:

یەكەمیان: سیفاتەكانی

دوەمیان: بەراوركردنی بە دژەكانی خۆی

یەكەم: سیفاتەكانی تۆتالیتاریزم:

تۆتالیتاریزم  زانایانی بواری سیاسەت چەند خەسڵەتێكی 

دیاریدەكەن، كە دەكرێت پێی بنارسێتەوە، لەوانە:

أ- هەبوونی ئایدۆلۆژیایەكی رەسمی: كە تاكە تەفسیری 

ئەو  رژێ��م��ەوە،  لەالیەن  و  دانپێدانراوە  و  باوەڕپێكراو 

ناكات،  دەوڵەت  و  سیاسەت  تەفسیری  تەنیا  ئایدۆلۆژیایە 

بەڵكو:

تاكو  تاكەوە  لە  هەر  دەكات،  ژیان  هەموو  تەفسیری   -

ئەدەبەوە  لە  هەر  ئایین،  تاكو  زانستەوە  لە  هەر  كۆمەڵگە، 

تاكو هونەرو هەر لە فیزیكەوە تاكو میتافیزیك.

- ئەم ئایدۆلۆژیایە خاوەن یەقینێكی رەهایە و سەركەوتنی 

خۆی بە حەمتییەتی مێژوو و ئیرادەی مێژوو دەزانێت، بەڵكو 

بە ئیرادەی گەردوون و خودای دەزانێت.

- ئەم ئایدۆلۆژیایە هیچ ئایدیایەكی تر قبوڵناكات، هەموو 

دونیابینییەك لە دەرەوەی خۆی بە هەڵە و خیانەت دەزانێت. 

خاوەنی  كە  )كارێزما(  سەركردەیەكی  هەبوونی  ب- 
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چەندین بەهرەی نائاساییە، ئەو مرۆڤەی كە نیچە ناوی دەنێت 

)سوپەرمان(، لەو كارێزمایەدا بەرجەستە دەبێت، لە راستیدا 

سەركردە لە حزبی تۆتالیتاردا دەوری جەوهەری دەبینێت و 

هەر ئەو دیاریكەری هێڵەكانی ئایدۆلۆژیای حزب و سیاسەت 

لە  نزیكدەبێتەوە  مرۆڤێكە  سەركردە  حزبە..  داڕێ��ژەری 

سیفاتەكانی رەهایی )واتە خودا(، ئەو سیفاتانەی فاشییەكان 

بۆ مۆسۆلینییان دانابوو، یان نازیەكان بۆ هیتلەریان دانابوو، 

هیچی كەمرت نییە لە سیفاتی خوداوەندەكانی یۆنان و رۆما. 

دروستكردنی سەركردەی ئەفسانەش هەروا ئاسان نییە، بەڵكو 

پرۆسەیەكی درێژە و نەفەسێكی درێژی دەوێت، كە مرۆڤێكی 

ئاسایی بكەیتە ئەفسانە. ئەمەش كاری سەرەكی پڕوپاگەندەی 

سەركردە،  بەهرەكانی  بە  مەفتونەكانە  و  حزب  ئەندامانی 

ئەفسوناوییە،  زۆر  كە  نییە،  سەركردە  ئەوە  راستیشدا  لە 

یاخود  بچووكن،  زۆر  كە  دەوروبەرەكەیەتی  ئەوە  بەڵكو 

ئەفسانەیەك  كە  لەوەدایە  بەرژەوەندییان  دەورووبەرەكەی 

دروستبكەن.

بەرجەستە  ئایدۆلۆژیایە  ئەو  كە  حزبێك  هەبوونی  ج- 

بەڵكو  نییە،  دەس��ەاڵت  خاوەنی  تەنیا  حزبە  ئەو  دەك��ات. 

بەڵكو  ناتوێتەوە،  دەوڵەتدا  لە  حزبە  ئەو  گەلیشە.  خاوەنی 

تاكەكان  هەموو  حزبەدا  لەم  بزردەبێت.  ل��ەودا  دەوڵ��ەت 

هتد  و  ژنان  كرێكاری،  سەندیكاكانی  هەموو  دەتوێنەوە، 

دەبنە بەشێك یان كەناڵێكی خزمەتگوزار بۆ حزب. لەوێدا دوو 

بەڵكو  حكومەت(،  و  حزب  دەسەاڵتی  )واتە  نییە  دەسەاڵت 

یەك دەسەاڵت هەیە، ئەویش دەسەاڵتی حزبە.

د- هەبوونی پۆلیسی نهێنی: كە تیرۆر دەكاتە میكانیزمێكی 
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گونجاو و كاریگەر بۆتۆقاندن و پەكخستنی ئیرادەی كۆمەڵگە 

كۆنرتۆڵكردونیان لەڕیی تواندنەوە، ئەو تیرۆرە تەنیا بەڕووی 

بۆ  دەگرێتەوە  دۆستەكانیش،  زۆرجار  بەڵكو  نییە،  دوژمندا 

بەنناوی  بیەوێت  دۆستانەش  ئیرادەیەكی  هەر  چاوشكاندنی 

لە  جیاواز  هەڵوێستی  یان  رەخنەگربێت،  دڵسۆزییەوە 

هەڵوێستی رەسمی حزب بنوێنێت.

زۆر  تۆتالیتار  دەسەاڵتی  پروپاگەندە،  بە  گرنگیدان  ه- 

بە فراوانی دەزگاكانی راگەیاندن بە كاردەبات، بە مەبەستی 

گەیاندنیش  دەزگاكانی  بەڵكو  خۆی،  ئایدیای  باڵوكردنەوەی 

بەهەمانشێوە ئیستیغالل دەكات.

6-دانانی بەرنامەی نوێی پەروەردە و سرتاتیژیەتی نوێی 

نەوەكانی  و  نوێ  نەوەی  عەقڵیەتی  گۆڕینی  بۆ  پ��ەروەردە 

كۆپیكراو  نەوەی  چەندین  دروستكردنی  بۆ  واتە  ئاییندە، 

و  رەسمی  ئایدۆلۆژیای  دەنگی  لە  تەنها  گوێگرتنی  لەسەر 

بینینی تەنیا رەنگی ئایدۆلۆژیای رەسمی.

و  لیربالیزم  بنەماكانی  رەه���ای  7-دژای��ەت��ی��ی��ەك��ی 

دەدات  فرەیی  ئازادی  دیموكراسیەت  دیموكراسیەت، چونكە 

تاكە  بۆ  دانان  هاوبەش  مانای  ئەمەش  كۆمەڵ،  و  تاك  بە 

ئایدۆلۆژیای راستەقینەی رەها، لیرباڵیزمیش تاك فێری ئازادی 

ژیانی  بنەمای  لە  دوورە  كە  دەك��ات،  رەفاهیەت  ژیانی  و 

سەربازی كە ئایدۆلۆژیای تۆتالیتار داوای دەكات.

دووەم: بەراوردكردنی بە دژەكان
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بانگەشەی  تۆتالیتاریزم  سیستمی  سەیرە  ئ��ەوەی 

حوكمكردن بە ناوی گەلەوە دەكات، بەاڵم بێ سەلبیاتەكانی 

و  ئیستیغاللكردن  پەرتبوون،  وەك  لیرباڵ،  دیموكراسیەتی 

داڕزانی سیستمی دەسەاڵت بە دەست حزبەكان و هتد.

دونیابینییەكەدا  لەنێوان هەردوو  گەورە  جیاوازیی  بەاڵم 

هەیە:

ئەو  باوكساالریە  سیستمێكی  تۆتالیتار  1-سیستمی 

خراپە،  شتێك  چ  و  كۆمەڵگە  بۆ  چاكە  شتێك  چ  بڕیاردەدات 

بەرژەوەندی گەل لە چیدایە و لەچیدا نییە، چونكە كۆمەڵگە 

بریتییە لە حەشاماتێكی گێژ و منداڵ، كە چاك و خراپی خۆی 

نابینێت و نازانێت، لەكاتێكدا كە سیستمی دیموكراسیدا گەل 

جێبەجێكردنێكی  تەنیا  حكومەت  سەرەكییەو  بڕیاردەری 

ئەمینی بڕیارەكانی گەلە:

2-هەڵبژاردن لەو سیستمەدا تەنیا كارتۆنییە بێ هەبوونی 

ركابەر و لەنیوان ئەندامانی یەك حزبدا، زۆریشی هەر لەپێش 

كرۆكی  هەڵبژاردن  لەكاتێكدا  بڕیاریلێدراوە.  هەڵبژاردنەوە 

پرۆسەی دیموكراسییە لە سیستمە ئازادەكاندا.

3-لە سیستمی تۆتالیتاردا دەستور )ئەگەر هەبێت(، ئەوە 

تاك،  و  كۆمەڵگە  بە  دژ  حزبە  و  دەسەاڵت  بەرژەوەندی  لە 

لەكاتێكدا دەستور لە سیستمی لیرباڵ دیموكراتدا لە خزمەتی 

تاكدایە بەرامبەر دەسەاڵت، تاك دەپارێزێت لە ملهوڕیەكانی 

دەسەاڵت.

عەقاڵنی،  كائینێكی  لیرباڵیدا  فەلسەفەی  لە  4-م��رۆڤ 

خۆی  كاروبارەكانی  خۆی  دەتوانێت  كامڵە،  و  مەدەنی 

دەوڵەتدا،  كەمی  دەستێوەردانێكی  لەگەڵ  بەڕیوەبەرێت، 
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بەاڵم  پاسەوانە،  دەوڵەتێكی  لیرباڵ  دەوڵەتی  بۆیە  هەر 

و  عەقڵ  كەم  مەخلوقێكی  تۆتالیتاردا  سیستمی  لە  مرۆڤ 

سادە و شەڕانگێزە، ناتوانێت ئیدارەی خۆی بدات مەگەر بە 

ژیانی  پێویستە  كە  نەبێت،  دەسەاڵت  توندوتیژی  دەخاڵەتی 

كۆمەاڵیەتی و ئابوری، تەنانەت خێزانی و جۆری دونیابینیشی 

بۆ دیاری بكات.

فاكتۆرەكانی سەرهەڵدانی تۆتالیتاریزم:

گرنگرتین فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی تۆتالیتاریزم 

یەكەم:  جیهانیی  جەنگی  ماڵوێرانكەرەكانی  1-ئەنجامە 

یەكەم،  جیهانی  جەنگی  كارەساتبارەكانی  ئەنجامە  ئاشكرایە 

تایبەت  بە  مێژودا  لە  بوو  مرۆیی  كارەساتی  گەورەترین 

رەگەزی  ئەڵامنیا،  تایبەترتیش  بە  هاتبێت،  ئەورپادا  بەسەر 

ئیمپراتۆریای  گەورەترین  جەنگەوە،  ئەو  هۆی  بە  ئەڵامنی، 

هەڵوەشێرنایەوە  هەنگاریا(  نەمسا-  )ئیمپراتۆریای  ئەڵامنی 

ئەڵامنیاش  توانا،  و  بێهێز  بچوكی  واڵتێكی  ب��ووە  ،نەمسا 

چەند  و  فەرەنسا  پاڵ  درایە  و  لێسەندرا  هەرێمی  چەندین 

واڵتێكی تر، هەروەها چەكی لێقەدەغەكرا تەنیا بۆی هەبوو 

لە  ئابوری و مرۆییەوە  لە الیەنی  ئیتالیاش  پۆلیسی هەبێت. 

هەرەسهێنان نزیكبوو. ئەم حاڵەتە سایكۆلۆژیای ئەو گەالنەی 

لێكرتازانی  و  ئابوری  داتەپینی  ترسی  لەناو  شێواندو،  تەواو 

جومگەكانی نەتەوە‹چاوەڕوانی فریادرەس بوون تا لەو حاڵە 

تراژیدیە رزگاریان بكات.

و  چەككردن  و  ئەڵامنیا  ناوچەكانی  دابەشكردنی 
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سنورداركردنی سوپاكەی، سوكایەتییەكی گەورەبوو بە روحی 

نەتەوەیی و دەمارگیری ئەڵامن، بۆیە ئامادەبوون لەوپێناوەدا 

هەڵگرن  خۆیان  مافەكانی  و  ئ��ازادی  هەموو  لە  دەس��ت 

لە  هیتلەر  دیكتاتۆر،  فریادڕەسێكی  بەردەستی  بیخەنە  و 

كتێبەكەیدا )خەباتی من( بە دەق ئەم قسەیە دەكات.

وەك  دیموكراتەكان  و  لیرباڵ  سیستمە  2-شكستەكانی 

گومان  جێگەی  ببونە  لیربالیزم  و  دیموكراسیەت  فریادڕەس: 

لەبەردەم  فرەیی،  و  ئازاد  بازاڕی  و  ئازادی  پرەنسیپەكانی  و 

پێداویستییە رۆژانەكانی مرۆڤی ئەوروپی، ببونە بارێك بەسەر 

ئامادەبوون  و زۆریرتیش  ئیتاڵی  ئەڵامنی،  شانیانەوە، گەالنی 

بۆ  بێنن  خۆیان  ئازادییەكانی  لە  واز  قەناعەتەوە  تەواوی  بە 

بكات،  قەیرانە گەورانە دەربازیان  لەو  بتوانێت  فریادڕەسێك 

وەك  پاشان  مرۆڤ،  وەك  دەكرد  بوونیان  لە  هەڕەشەی  كە 

تازە  كە  واڵتانەدا  لەو  تایبەت  بە   - دیموكراسیەت  نەتەوە. 

پێی ئاشناببوون وەك ئەڵامنیا- نەیتوانیبوو ببێتە كولتورێك كە 

ئیدی پێگەكەی شڵۆق نەكرێت.

پێش  تاكو  كە  ئەڵامنیا،  وەك  واڵتێكی  لە  راستیشدا  لە 

بەڕێوەدەبرا،  ئیستیبدادیەوە  دەوڵەتێكی  الیەن  لە  جەنگ 

لیرباڵەی  و  دیموكرات  پرەنسیپە  ئەو  جەنگیش  پاش  ئیدی 

)گەر  دەڵێت:  شمیت  كارل  بۆیە  هەر  نەبوو.  جێگیر  تێدا 

،تێدەگەین  جەنگ  دوای  ئەڵامنیای  بڕوانینە  نزیكەوە  لە 

كۆمەڵێك  بەاڵم  نییە،   تۆتالیتارمان  دەوڵەتێكی  ئێمە  كە 

بەجیا  هەریەكەیان  دەبینین  هەیە،  تۆتالیتارمان  حزبی 

ئەو  پێكەوەبوونی  بەدیبێنێت،  تۆتالیتاریزم  دەیەوێت 

بەسەر  كردووە  هەژمونیان  كە  تۆتالیتارانە،  حزبییە  بونیادە 
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هۆی  بۆتە  ئەمە  تێپەرێنن،  پەرلەمان  هەوڵدەدن  دەوڵەتدا، 

درێژبوونەوەی چەندێتی دەوڵەت( )غیوم سیربتیان، الفلسفە 

السیاسیە فی القرن العرشین(.

هەر بە واقیعیش سیستمە دیموكراتەكانی دوای جەنگ 

نەیانتوانی سنورێك بۆ داڕمانی ئابوری كۆمەڵگەی دابنێن.

تۆتالیتاریزم  سەرهەڵدانی  تەكنۆلۆژی:  3-پێشكەوتنی 

گ��ەورەك��ان��ی  پێشكەوتنە  ب��ە  پ��ەی��وەس��ت��ە  راس��ت��ەوخ��ۆ 

ئەمەش  سیخوڕی(  راگەیاندن،  گەیاندن،  تەكنۆلۆژیا)جەنگ، 

بگاتە هەموو شوێنێك،  ئاسانی  بە  وایكرد دەسەاڵتی سیاسی 

سوپاكەی  و  خۆی  ئەسپی  خێرایی  تەنیا  دەسەاڵتدار  جاران 

هەبوو، دەنگیشی هەر هێندەی هاوارەكانی خۆی دەڕۆیشت، 

دەنگی دەچێتە  دەكات  تەی  دونیا  ئاسانی هەموو  بە  ئێستا 

هەموو ماڵێك و ئامێرەكای گوێگرتن و سیخوڕیكردن هەموو 

نهێنییەكانی دوژمنی دەخاتە بەردەم. ئەو لەڕێگەی راگەیاندن 

بچووك،  و  گەورە  دەگەیەنێتە  خۆی  ئایدیای  قوتابخانەوە  و 

فاشیكردنی  بە  مەبدەئی  ئیتاڵیا  فاشیەكانی  یەكەمجاریش 

خوێندن، راگەیاندن، ئەدەب، هونەر و زانستە مرۆییەكانیان 

ئایدیالیزەكرد،  پەتیەكانیشیان  زانستە  هیتلەر  و  ستالین  كرد، 

وەك فیزیك، بایۆلۆژیا و هتد.

4-ترس لەكۆمۆنیزم: رەوتی كۆمۆنیزم لە كۆتایی سەدەی 

پاش  تایبەت  بە  بیستەمدا  س��ەدەی  سەرەتاكانی  و  ن��ۆزدە 

سەركەوتنی شۆڕشی بەلشەفیك لە روسیا، وادەردەكەوت كە 

بووبێتە قەدەرێكی حەمتی ئەوروپا و دونیا بە گشتی. ئەمەش 

چینی  نێوەندەكانی  بكەوێتە  گ��ەورە  ترسێكی  وایكردبوو 
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ئەوانەی  گشتی،  بە  خەڵكەكە  و  ئەرستۆكراتەكان  ب��ۆرژواو 

لە  كۆمۆنیستەكان  هەبوو،  ئاینییان  یان  نەتەوەیی  گیانی 

)ئەنارشیزم( دەردەكەوتن،  ئەورپادا وەك رەوتێكی فەوزەوی 

كۆمەڵگە  و  تێكبدەن  هاكێشەكانی  هەموو  دەیانەوێت  كە 

هیچ  ئەوروپا  لە  لەوكاتەدا  راستیشدا  لە  بكەن،  سەرەوژێر 

رەوتێكی سیاسیی تر نەبوو بتوانێت وەك كۆمۆنیستەكان خۆی 

رێكبخات و خاوەنی ئایدۆلۆژیایەكی گشتگیر بێت و گەمە بە 

خەونەكانی مرۆڤ بكات، بەاڵم پروپاگەندەی شوعیەكان زۆر 

فەوزەویانە باسی لەوە دەكرد، كە ئێستا دەوڵەمەند و خاوەن 

كوژراون،  یان  روسیا  خواپێداوەكانی  خێزانە  و  شەهادەكان 

یان كەوتوونەتە سەر شەقامەكان سواڵدەكەن، یان شێتبوون، 

پێچەوانەی  كاردانەوەیەكی  كە  منوونانەی  لەو  یەكێكە  ئەمە 

دروستدەكرد و خەڵكی دەترساند، هیتلەر باس لەو دیاردەیە 

دەكات، پاشان ئەو ئەنجامگیریە دەكات )ماركسیزم حزبێكی 

ئاسایی نییە وەك مانای ئاسایی حزب، بەڵكو ئایدۆلۆژیایەكە 

ئەو  هەموو  هەڵگێڕانەوەی  هۆی  دەبێتە  باڵوبوونەوەی 

پاراستوە، سەركەوتنی  گەردوونی  كە هاوسەنگیی  پێوەرانەی 

ماركسیزم مانای لەناوچوونی مرۆڤایەتی دەگەیەنێت( كفاحی 

ال61.

هیتلەر دەگاتە ئەو ئەنجامەی كە تەنیا پۆاڵ دەتوانێت پۆاڵ 

بتوێنێتەوە، كەواتە بەرامبەر رێكخستنی پتەوی ماركسییەكان 

هەیە،  رێكخراو  گشتگەرایی،  ئایدۆلۆژیایەكی  بە  پێویستامن 

شكسپێبێنێت،  ماركسییەكان  بتوانێت  هێزەوە  لەڕێی  كە 

هەرواشیكرد.
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منوونەی پیادەكراوی تۆتالیتاریزم:

لەسەدەی بیستەمدا سێ منوونەی گەورە بوونە سیمبولی 

تۆتالیتاریزم، ئەوانیش:

1-فاشیزمی ئیتاڵی – مۆسۆلینی 

2-نازیزمی ئەڵامنی- هیتلەر

3-ستالینیزم

ه��ەوڵ��دەدات  ئ��اڵ��ۆزە  )ئایدۆلۆژیایەكی  1-فاشیزم: 

ئیعتیبارێكەوە،  هەموو  سەروو  بخاتە  دەوڵەت(   - )نەتەوە 

مێژوویی،  كولتوری  بایۆلۆژی  لەڕووی  دەوڵەت(  )نەتەوە- 

بەرهەمبهێنێت  كۆمەڵگەیەك  هەوڵدەدات  ئایدۆلۆژیایە  ئەم 

نیشتیامنپەرست، ناجێگیر، هەمیشە ئامادە بۆجەنگ.

قووڵی  دژایەتییەكی  و  كۆنەپەرستە  فاشی،  ناسیۆنالیزمی 

سۆسیالیزم و بزوتنەوەی ژنان دەكات، چونكە وایاندەبینێت، 

هۆی  دەبنە  ،فێمینیزم(  )ماركسیزم  بزوتنەوانە  ئەو  كە 

پەڕگیر  راستڕەوی  لە  فاشیزم  هەربۆیە  نەتەوە.  پەرتكردنی 

)الیمین املتگرف( ئەژمار دەكرێت( كیڤن باسمور، فاشیزم،  ل 

.39

لەنێوان هەموو چینەكانی  فاشیزم هەوڵدەدات سازانێك 

بزنسامنەكان،  جووتیاران،  دروستبكات)كرێكاران  كۆمەڵگەدا 

پیاوانی ئایینی، پیشەوەرەكان ژنان وپیاوان(هتد هەوڵدەدات 

یاخود  حزبیەكان،  كەناڵە  لەڕێی  توێژەكان  و  چین  هەموو 

بەناوی كەناڵی سەندیكاییەوە )كۆربۆراتی(بگرێتە خۆی.

خۆیان  هێزەوە  لەرێگەی  لەسەرەتاوە  هەر  فاشیەكان 

سەربازی،  شێوە  رێكخستنی  هێز،  هێامكانی  منایشدەكەن، 
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پەنابردن  تایبەت،  ،رێكخستنی  دیدەوانی)كەشافە(  وەك 

بۆتیرۆركردنی نەیارەكان.

نەتەوەیی(  سۆسیالیزمی  )پارتی  كورتكراوەی  2-نازیزم: 

دەسەاڵت  بەرەو  لەوێوە  دایمەزراندو  هیتلەر  ،كە  ئەڵامنییە 

كەوتەڕێ. نازیزم بەم خەسڵەتانە جیادەكرێتەوە لە سیستمە 

تۆتالیتارەكانیرت:
و  بنیاترناوە  بااڵ(  )نەژادی  لەسەر  نازیزم  فەلسەفەی  أ- 
بەشێك  چەند  بە  دەكات  نەژاد  بنەمای  لەسەر  مرۆڤایەتی 
)نەژادی بااڵ - ئاری - نەژادی ئاسایی - ئینگلیز - نەژادی نزم 

- جولەكە، قەرەج، پۆڵۆنییەكان، سالڤ-(.
ب- الی نازیزم - بەپێچەوانەی فاشیزم- دەوڵەت ئامڕازێكە 
بۆ خزمەتكردنی نەژادی ئاری و بااڵدەست بوونی لە دونیادا.

كە  هەیە،  مێژوویی  حەمتیەتێكی  بە  باوەڕی  نازیزم  ج- 
ئارییە و هەموو نەژادە  بااڵدەست بوونی نەژدی  بۆ  ئاییندە 

نزمەكان دەبێت ببنە خزمەتكاری ئەم رەگەزە بااڵیە،
بەڵكو  نییە،  چینایەتی  ملمالنێی  بە  باوەڕی  نازیزم  د- 
ملمالنێی  یەكرتە،  تەواوكەری  بونیادێكی  هەموی  ئوممەت 
لەپیالنەكانی  نەژادەكاندا  لەنێوان  یەكسانی  و  چینایەتی 

جولەكەیە بۆ لەناوبردنی نەژادی بااڵ.
،نازیزم  جولەكە  سەرسەختانەی  دوژمنایەتییەكی  ه�- 
مێژووی  لە  خراپەیەكن  هەموو  ئەسڵی  جولەكە  پێیوایە 

مرۆڤایەتیدا، پێویستە بنەبڕ بكرێن لە ژیاندا.
بەرجەستوبووی  ش��ێ��وازی  باشرتین  ن��ازی  رژێ��م��ی 
بیرمەندان  لە  هەندێك  ،چونكە  مێژوودا  لە  تۆتالیاتریزمە 
سەیر  تۆتالیتار  رژێمێكی  بە  فاشی(  )ئیتالیای  فەیلەسوفان 

ناكەن، لەوانە )هانا ئارنێت(.
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ماركسیزم: 
مزگێنیی  كە   ، دەرك��ەوت  یۆتۆپیایەك  وەك  *ماركسیزم 
وەك  مرۆڤەكان  كۆتاییدا  لە  بەوەی  مرۆڤ،  بە  دا  گەورەی 
یەك بە یەكسانی دەژین و دەوڵەتیش لەناودەچێت، كە بۆتە 
هێامی ستەمی چینایەتی و ئامڕازێك بە دەست كاپیتالیزمەوە 

بۆ چەوساندنەوەی چینی پرۆلیتار.
ئایدۆلۆژیایەكی  دەبێتە  پاشان  كە  لینینزم   - ماركسیزم   *
ستالیندا،لەم  لەسەردەمی  بەتایبەت  چەوسێنەر،  تۆتالیتارو 

خااڵنەدا جیاوازە لەگەل سیستمە تۆتالیتارەكانی تر.
ملمالنێی  فەلسەفەی  لەسەر  لینینزم  1-ماركسیزم- 
بە  نییەو  نەتەوە  و  دەوڵەت  بە  باوەڕی  بنیادنراوە  چینەكان 
بیری كۆنەپەرستییان ئەژمار دەكات ،دەوڵەت وەك قۆناغیكی 
راگوزەر دەبینێت لەكاروانی رۆیشنت بەرەو كۆمۆنەی كۆتایی.

و  مێژوویی  حەمتیەتی  بە  ئیامنی  لینینزم   - 2-ماركسیزم 
سەركەوتنی چینی پرۆلیتار و گەیشنت بە قۆناغی كۆمەڵگەی 

بێ چین و جیاوازی هەیە.
ب��اوەڕی  فاشیزم  و  نازیزم  لە  هەریەك  3-لەكاتێكدا 
ئیمپریالیزمییان هەبوو، بەاڵم ماركسیزم پێیوایە، كە ئیمپریالیزم 

دوا قۆناغی كاپییتالیزمە.

تایبەمتەندییەكانی تۆتالیتاریزم:

عەقاڵنی  ئەرگۆمێنتی  خاوەنی  تۆتالیتار  1-ئایدۆلۆژیای 

بە  پشتبەستووە  ناڕوونی  ئایدۆلۆژیایەكی  بەڵكو  نییە، 

تاكی مونتەمی، دەبێت  ئاوێتەبوونی  روحێكی سۆفیگەریانە، 

ئایدۆلۆژیا و  لە روحی  ئاوێتە بوونێكی روحی سۆفیانە بێت 

سەركردەی كارێزمیدا.
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مەعریفەت،  فێڵدەكانی  هەموو  2-ئایدیالیزەكردنی 

ئەدەب، هونەر، كولتور، ئابوری، سیاسەت و تەنانەت زانستی 

فاشیدا،  تۆتالیتاریزمە،لەسەردەمی  خەسڵەتەكانی  لە  پەتیش 

ئابوری  و  فاشی  راگەیاندنی  فاشی،  هونەری  فاشی،  ئەدەبی 

نازیزمدا  لەسەردەمی  ئیتالیا،  لە  بوو  ریگەپێدراو  تاكە  فاشی 

یا  شكێرنا،  یان  بووە،  ئینسانی  بەرهەمێكی  و  تابلۆ  هەرچی 

روحی  لەگەڵ  ئەوەی  بیانوی  بە  واڵت  دەرەوەی  بە  فرۆرشا 

نازی ئەڵامنیدا ناگوجێت، لە روسیای ستالیندا هەر بەرهەمێك 

لەگەڵ ئایدۆلۆژیای ستالیندا یەكانگیر نەبوایە گەر ماركسیش 

تەنانەت  سۆڤیەت،  و  نازییەكان  الی   ، نەدەكرا  قبوڵ  بوایە 

زانستەكانی وەك فیزیك و بایۆلۆژی بە پێی ئایدۆلۆژیای حزب 

تەفسیری بۆدەكرا، داروینیزم لە ئەڵامنیا قەدەغە بوو،.

پرەنسیپ  كۆمەڵێك  لەسەر  ئایدۆلۆژیاكان  3-هەموو 

و  مەنتیقی  گ��ەورەی  هەڵەی  ئەساسدا  لە  كە  بنیاترناون، 

مێژووی تێدایە، بەاڵم لەوێدا بۆتە حەقیقەێكی حاشاهەڵنەگر، 

بووەتە  ب��ەردەوام��دا  ب��ارەك��ردن��ەوەی  چەند  ئەنجامی  لە 

حەقیقەتێكی بان پرسیار و بانگومان.

نازیزم لەسەر بنەمای بااڵبوونی نەژادی ئاری دروستبووە، 

نییە،  زیاتر  مەنتیقی  هەڵەیەكی  لە  كە  دی��ارە  ئەوە  بەاڵم 

دامەزراو،  پرۆلیتار  سەركەوتنی  حەمتیەتی  لەسەر  ماركسیزم 

ئەم  هەڵەی  ب��ەاڵم  كۆتاییدا،  لە  دەوڵ��ەت  پ��ووك��ان��ەوەی 

ئەرگۆمێنتە ئێستا ئاشكرایە،.

و  تیرۆر  لەڕێگەی  ئایدۆلۆژیەكان  سیستمە  4-هەموو 

تۆقاندنەوە بەردەوامی بەخۆیان دەدەن.
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بەرهەم  ناجێگیر  كۆمەڵگەیەكی  هەمیشە  5-تۆتالیتار 

دەرەوەی  لە  دەگەڕێت  شەڕدا  بەشوێن  هەمیشە  دێنێت، 

ناتوانێت  جەنگ  بێ  تۆتالیتار  سیستمێكی  هیچ  خ��ۆی، 

بەردەوامی بداتە خۆی.

تاكە  وەك  خۆی  هەوڵدەدات  تۆتالیتار،  6-ئایدۆلۆژیای 

پیشانبدات.  كۆمەڵگە  چینەكانی  و  توێژ  هەموو  نوێنەری 

ئەو  دەدوێ��ت  كرێكاردا  چینی  لەگەڵ  كاتێك  لەبەرئەوە 

كرێكارە،  چینی  راستەقینەی  نوێنەری  داكۆیكارو  گەورەترین 

بەدیهێنەری  ئ��ەو  ه��ەر  دەدوێ��ت  ب��ۆرژوا  لەگەڵ  كاتێك 

موحافزەكاریش  لەگەڵ  ئەو  ئەوانە،  بااڵكانی  بەرژەوەندییە 

الیەكەوە  لە  رادیكاڵیشە،  بەهەمانشێوە  و  دەگونجێت 

وەك  كەچی  دەك��ات،  ژن��ان  بزاوتی  ت��ەواوی  دژایەتییەكی 

گەورەترین داكۆكیكار لە مافەكانیان خۆی منایشدەكات، هەر 

تێگەیشتنی مەحاڵە،  ئاڵۆزەو  زۆر  تۆتالیتار  ئایدۆلۆژیای  بۆیە 

ئەو وەك جیوە وایە كەس ناتوانێت بیگرێت،.

7-ئایدۆلۆژیای تۆتالیتار هەر خاوەنی ئەمڕۆ نییە، بەڵكو 

باسی  ،هیتلەر  ئاییندەشە  قۆرخكاری  و  دوێنێشە  خاوەنی 

هەزارساڵ مانەوەی نازیزمی دەكرد،.

8-حزبی ئایدۆلۆژیا تەنیا هەوڵنادات گۆڕانكاری لە سیاسەت 

ئیدیعای  ئەو  بەڵكو  نییە،  حزبێك  تەنیا  ئەو  بكات،  ئابوریدا  و 

گۆڕانكاری  بە  دەكات  دەس  لەتاكەوە  هەر  كە  دەك��ات،  ئەوە 

پاشان  و  كۆمەڵگە  هەموو  هەتاكو  نوێ(  مرۆڤی  )دروستكردنی 

هەموو  لەسەرەتاوە  ئەو  گشتی،  بە  مرۆڤایەتی  ئینجا  و  نەتەوە 

ژێر  دەخاتە  بەهاكانی  هەموو  هەڵدەتەكێنێت،  تاك  بنەماكانی 

پرسیار، هەموو پەیوەندیەكانی تێكدەشكێنێت و لەجیاتی ئەمانە 
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رەگەزە نوێكانی خۆی دادەنێت، بۆمنوونە چیرت خێزانی تەقلیدی 

لەجیاتی  بەڵكو  پێكناهێنن،  ئەو  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  بواری 

ئەمن،  كەسوكاری  حزب  ئەندامانی  ئیدی  خێزان  ئەندامانی 

ئەندامانی خێزانی تەقلیدیش )دایك، باوك، خوشك، برا، هتد( بەو 

بڕە كەسوكاری ئەمن كە هەڵگری هەمان ئایدۆلۆژیابن ،بە قەدەر 

خێزان  ئەو،  ئایدۆلۆژیای  بۆ  دژایەتییان  یان  دووركەوتنەوەیان، 

كە هەڵگری هەمان  ئەمە  باوكی  كاتێك  باوك  واتە  نەیار،  دەبنە 

ئایدۆلۆژیا بێت، بەاڵم كاتێك ئەو باوكە دژایەتی، یان ناكۆك دەبێت 

لەگەڵ حزبدا ئیدی دەبێتە دوژمنی ئەمیش )واتە كوڕەكەی خۆی(.

دۆستە  مەرگ  ئایدۆلۆژیاییەكی  تۆتالیتار  9-ئایدۆلۆژیای 

سەربازی  ژیانی  و  جەنگ  هانی  هەمیشە  ،ئایدۆلۆژیایەكە 

دەدات،مردن لەپێناوی مەبدەئدا لەپێناوی سەركردەدا، ژیانی 

تاك لەمەزهەبدا ،تەنیا نرخ لە بڕی ئەو قوربانیدانە وەردەگرێت 

لەبەرئەوەیە  هەر  مەبدەئەكەیدا،  لەپێناوی  دەی��دات  كە 

مەرگ  بەئاسانی  زۆر  حزب  دڵسۆزەكانی  ئەندامە  دەبینین 

قبووڵدەكەن ،ئەوان لە دەرەوەی حزب هیچ نین، ژمارەیەكی 

بێرنخن ،لەبەر ئەوە ئامادەن مبرن، بەاڵم بەخیانەتكار لە قەڵەم 

لەم  مەرگ  و  دەرەوەی حزب، جەنگ  نەكرێنە  یان  نەدرێن، 

سیستمەدا لە ئامڕاز دەردەچن و دەبنە ئامانج.

حزبە  بەاڵم  جیاوازییان،  س��ەرەڕای  حزبی:  پەیكەری 

تۆتالیتارەكان ،چەند خاڵێكی هاوبەشیان هەیە:

1-هەموو حزبەكان خاوەنی پەیكەرێكی حزبیی تۆكمەن 

سەركردەی  بۆخوارەوە،  لەسەرەوە  هەڕەمی  ،بەشێوەیەكی 

گوێڕایەڵی سەركردەیە،  كە  پاشان سەركردایەتییەك  كارێزمی، 
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رووبار  بەشێوەی  تاخوار  سەر  كە  حزبی  پەیكەرێكی  پاشان 

ئاوەكەی دەڕوات، لەم حزبەدا هەموو تاكێك بە پێی بەرنامەی 

حزبی پەروەردە دەكرێت.
2-هەمووحزبەكان خاوەنی رێكخراوی نیمچە سەربازین 
و  فاشیزم  رەشەكانی  ،كراس  دەسەاڵتدا  پێش  لەسەردەمی 
نازیزم، ناوبانگی تەواوی خۆیان هەبوو لە تۆقاندنی دوژمنانی 
حزب ،هیتلەر باس لەوە دەكات، كە تەنیا میلشیا چەكدارەكانی 
بكەن،  جڵەوگیر  ئەڵامنی  حزبی سوسیالیستی  توانییان  حزب 
هەزاریەكانی  دەیان  منایشە  لە  باس  بەشانازییەوە  زۆر  ئەو 
هەروەها  دەس��ەاڵت(،  )پێش  دەك��ات،  نازی  میلیشیاكانی 
بە  وەزی��ران  سەرەك  پۆستی  بەخشینی  سەرەكی  فاكتەری 
مۆسۆلینی ئەو میلیشیایانە بوون كە مۆسۆلینی هەڕەشەی كرد 
بەرەو رۆما دەكشێن و داگیریدەكەن، وێنەكانی مۆسۆلینی كە 

پێش میلیشیاكانی كەوتوە بەرەو رۆما ئێستاش ماون.
كۆمەڵگە  توێژەكانی  هەمو  بۆ  تۆتالیتار  3-ح��زب��ی 
،خاوەن  بۆرژواو  و  كرێكاران  كەناڵی  هەیە،  تایبەتی  كەناڵی 
بڕوانامەكان و هتد،سەندیكاكانی حزب دەوری گەورە دەبینن 
لە راكێشانی خەڵك بۆناو ریزەكانی حزب یا بەالیەنی كەمەوە 

زامنكردنی وەالئیان بۆحزب.
4-ماشێنێكی زەبەالحی پڕوپاگەندەی حزبی ،كە كاری سەرەكی 
بریتییە لە فوپێداكردن و بەخوداكردنی سەركردەی موعجیزە،ئەو 
پێشبینییەكانیشی  و  پێیە  پێشینی  زانستی  بێخەوشە،  كەسێكی 
دەكرێت،)مۆسۆلینی  رەها سەیر  وەك حەقیقەتێكی  ئاییندە  بۆ 
)فۆهرەر- راستە،(  هەمیشە  مۆسۆلینی  ناكات،  هەڵە  هەرگیز 

هیتلەر-مرۆڤێكی ئاسایی نییە( ئەمانە ئەو دروشامنە بوون، كە 
ماشێنی پڕوپاگەندەی حزب هەمیشە دەیوتنەوە.
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ئیخوان موسلیمین، سەرهەڵدانی ئیخوان موسلیمین
ساڵی 1928زایینی لە میرس لە شارێكی بچوك، بەاڵم پڕ لە 
دیاردە ناكۆكەكان ،وەك هەبوونی سوپای ئیننگلیز لەوشارە و 
محافزەكاری ئەهلی شار خۆیان، لەم شوێنەدا گەنجێك )تەمەن 
22ساڵ(، كە لە الدێوە هاتبوو وەك مامۆستا لەوێ دامەزرابوو، 
لە چایخانە و شوێنە گشتییەكانی ئەو شارە دەگەڕاو بە بەرگی 
لە  داوای  و  دەك��رد  ئایینی  باسی  تەربوشەوە  و  ئەفەندی 
خەڵك دەكرد، كە بگەڕێننەوە بۆ دینداری لەسەردەمێكدا، كە 
پابەندبوون بە دینەوە كز ببوو )بە پێی بینینی حەسەن بەننا(، 
پاش ئەوەی ماوەیەك بەوشێوەیە دەكات، كۆمەڵێكیرتی گەنج 
)6 كەس( بە دەوریدا كۆدەبنەوە و پەیامن دەدەن، كە پێكەوە 
گەنجانە  ئەو  خەڵك،  ئایینداریی  گێڕانەوەی  بۆ  بكەن  كار 
و  باخەوانێك  شۆفێرێك،  سەرتاشێك،  ئوتوچیەك،  دارتاشێك، 
بۆ  كاربكەن  بڕیاردەدەن  مەجلیسەدا  لەم  دەبن،  فیتەرێك 
)ئیخوان  ناوی  مەجلیسەدا  لەو  هەر  بەننا  حەسەن  ئیسالم! 
موسلیمین( لەو گروپە دەنێت. لێرەوە بنەمای گروپێكی تازە 
دادەمەزرێت كە هەرگیز ئەندامەكانی لەو باوەڕەدا نەبوون 

ئەم كائینەی لێدەرچێت لەئایندەدا.

كەسێتی حەسەن بەننا

حەسەن بەننا لە خێزانێكی هەژاری دیندار لە دایك دەبێت 

لە شارۆچكەیەكی بچوك بە ناوی مەحمودیە ،باوكی پیاوێكی 

شەرحی  هەندێك  دەڵێن  دەبێت،وەك  ئایینی  خوێندەواری 

حەدیسی كردووە، بەاڵم ئەمە تەنیا لە یادەوەریەكاندا هاتوە 

مامۆستای  بڕوانامەی  بەننا  حەسەن  چاپنەكراوە،  كتێبەكە  و 

زانستی  بڕوانامەیەكی  هیچ  بەاڵم  دەستهێناوە،  بە  سەرەتایی 
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ئیسالمی نییە، نە لە ئەزهەر نە لە شوێنی تر، تەنانەت كاتێك 

یارمەتی ماڵی  ناچار دەبێت لەبەر هەژاری  دەبێتە مامۆستا، 

باوكیشی بدات،.

توانای  بەننا،  حەسەن  گرنگەكانی  خەسڵەتە  لە  یەكێك 

دەقە  تەوزیفكردنی  بۆ  ،هەروەها  وت��اردان  بۆ  سەیریەتی 

كە  بەشێوەیەك  رێكخستنی  و  خوتبەدان  لەكاتی  دینییەكان 

بیسەر وایدەزانی رێك ئەو دەقە بۆئەو بۆنەیەو لەو سیاقەدا 

تەنیا  جارەكاندا  زۆربەی  لە  دەقە  ئەو  لەكاتێكدا  دابەزیوە، 

وەك مەجاز بەكاردێت.

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی ئیخوان موسلیمین 

و  موسلیمین  ئیخوان  سەرهەڵدانی  نەخشەی  سەیركرنی 

بەراوردكردنی بە سەردەمی سەرهەڵدانی فاشیزم و نازیزم لە 

ئەوروپا بە گشتی، لێكنزیكیەكی سەیرمان پیشان دەدات.

لە  ئیتالی  ،فاشیزمی  نزیكە  سەرهەڵدانیان  مێژووی  هەر 

1919دا سەریهەڵدا و لە 1922 حكومەتی گرتە دەست، نازیزم 

لە 1922 دامەزرا و لە 1933 دەسەاڵتی گرتەدەست، هەروەها 

ئیخوان  دابوو،   1917 لە  سۆڤیەت  كۆمۆنیستەكانی  شۆڕشی 

موسلیمین لە 1928 دامەزرا.

دەوڵەتانی  شكستی  بە  جیهانی  یەكەمی  1-جەنگی 

سەڵتەنەتی  و  نەمسا  ئەڵامنیا،  واتە  كۆتاییهات،  میحوەر 

بە  جەنگدا  لە  عوسامنی  سەڵتەنەتی  عوسامنی،شكستی 

هەڵوەشانەوەی خەالفەت و پەرتكردنی واڵتەكانی ژێردەستی 

لە  ئەو رووداوە  ئەو واڵتانە،  ئیمپریالیزم هاتە  كۆتاییهات،كە 

قوواڵیی موسوڵامنە موحافیزەكارەكانیدا چونكە:



183بەرهەمهێنانی تیرۆر

رەمزی  تەقلیدیەوە  موسوڵامنێكی  بەالی  -خەالفەت 

هەڵوەشاندنەوەی  خوداییە.  فەرزێكی  و  موسوڵامنانە 

بەالی  بێت(  ستەمكاریش  و  گەندەڵ  )چەند  خەالفەت 

زەویدا  لە  خودا  سێبەری  و  گەورەیە  تاوانێكی  موسوڵامنەوە 

هەڵدەگیرێت.

خۆرئاوا  بەرامبەر  حەساسیەتی  ئیسالم  دونیای  هەر   -

ئیسالم  الی  مەسیحیەت  خاچدارەكانەوە،  ،لەجەنگی  هەیە 

وەك دوژمن سەیردەكرێت،.

پەرتكردنی  لەبەرئەوە رووخاندنی دەوڵەتی عوسامنی و 

وەك  ئیمپریالیزمدا،  دەوڵەتانی  س��ەر  بە  میراتییەكەی 

موسوڵامنان  و  ئیسالم  شكۆی  لەكەداركردنی  و  زەلیلكردنێك 

سەیركرا. ئەو روحی زەلیلكردنە وای لە زۆربەی موسوڵامنەكان 

كرد، كە چاوەڕێی فریاد رەسێك بن عیززەتی لە دەستچوویان 

بەننا،  حەسەن  ئامانجی  گەورەترین  بگێڕێتەوە،هەربۆیە  بۆ 

كە لە ئامانجەكانیدا باسیدەكات و ئیخوان وەك دەقی قورئان 

لەبەریان كردو)گێڕانەوەی خەالفەت(ە.

ئەم دۆخەی دونیای ئیسالم رێك وەك دۆخی سایكۆلۆژیی 

ئەڵامنییەكان  دەردەكەوێت،  ئیتالی  و  ئەڵامنی  كۆمەڵگەی 

گەورەترین ئیمپراتۆریایان لە دەستچوو،ئیمپراتۆریای نەمسا-

زەلیلكردنی  و  پەرتكردنی  ئەڵامنیاو  تێكشكانی  هەنگاریا، 

بەشێویەكی زۆرگران، ئەمانە هەمووی وایكرد خەڵكی ئەڵامنیا 

هەر  دەركەوێت  فریادڕەس  وەك  بن  هەركەسێك  تەسلیمی 

زەلیلكردنە  ئەو  توندی  كاردانەوەیەكی  نازیزم وەك  لەوێشدا 

قورسە.
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2-شااڵوی شارستانییەتی خۆرئاوا

كاتێك دونیای ئیسالم چاویكردەوە لەبەردەمیدا دنیایەكی 

تری بینی، ئەم دونیایە تەواوجیاواز، بە مانای وشە، پڕ لەسیحر 

و جوانی،دونیایەكی بریقەدار،پێشكەوتوو لە فكر، فەلسەفە، 

هونەر، تەكنۆلۆژیا و هتد.

ئازدی  وەك  تێزەكانی  ئیسالمدا  دونیای  لە  یەكەمجار  بۆ 

،مۆدێرنە،  پێشكەوتن،رۆشنگەری  رادەربڕین،  ،ئازدی  بیروڕا 

تەكنۆلۆژیای  و  رۆژنامە  سیاسی،  حزبی  مەسەلەی  بیسرتا، 

ئیسالمدا  دونیای  لەناو  سیحر  وەك  ئەمانەش  بیرنا.  گەیاندن 

شانازی  ئەوروپا  الساییكردنەوەی  باڵوبۆوە،  میرس  تایبەتی  بە 

بوو،ئەو كارتێكراویە بە شارستانێتی مادی ئەوروپی ، بە نیسبەت 

كەسانی موحافزەكار و چینی خوارەوەی كۆمەڵگە، گوندنشینان 

و پیاوانی دینی جێگەی قبووڵنەبوو، بەڵكو سەرچاوەی ترسێكی 

گەورەبوو لە وون بوون، فریادرەسیش بۆ بزرنەبوون ، دەستگرتن 

بوو بەو كەلتورەی كە هەیە، بۆیە دەبینین ئیخوان موسلیمین 

لەو ناوەندەوە سەر هەڵدەدات و باڵودەبێتەوە.

3-شكستهێنانی رەوتی كرانەوەی رۆشنبیری:

ریفۆرم  بەهێزی  بزوتنەوەیەكی  لەمیرس   19 س��ەدەی 

دەشێت   ، گرتەوە  ئیسالمی  دونیای  زۆربەی  و  سەریهەڵدا 

،بە  تەهتاوی  و  عەبدە  محەمەد  و  ئەفغانی  وەك  كەسانی 

پێشڕەوانی ئەم رەوتە بناسین كە لە چینی نوخبە، رۆشنبیران، 

بۆرژوا  چینی  و  سیاسەمتەدار  بزنسامن،  ئەزهەر،  زانایانی 

پێكهاتبوون، بەاڵم بە هۆی چەندین فاكتەری بابەتییەوە ئەو 

رەوتە بەرەو پوكانەوە رۆیشت.
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 وادیارە سەدەی بیستەم سەدەی حەشامات بووە، نەك 

هەموو  ئەوروپا  لە  چۆن  هەروەك  نوخبە،  و  بۆرژوا  چینی 

رەوتە سیاسی و فكرییەكان كەوتنە ژێر هەژموونی حەشامات، 

ئەستور  پشت  فاشییەكان  و  نازییەكان  سۆسیالیستەكان، 

دەردەخست،  خۆیان  هێز  منایشی  و  خەڵك  حەشاماتی  بە 

دێتەكایە،  نەریتە  ئەو  ئیسالمیشدا  دونیای  لە  بەهەمانشێوە 

نەزانایەكی  خۆی  بەننا  بزانین،حەسەن  كە  بەسە  هێند 

ئایینی بووە، نە خاوەن بڕوانامەیەك بووە، لە زمانی عەرەبی 

زیاتریشی نەزانیووە.

 بەاڵم میكانیزمی دواندنی جەماوەر و حەشاماتی، وەك 

هیتلەر و مۆسۆلینی بەهێزبووە،ئەوەش ئاشكرایە هیتلەریش 

هیچ بڕوانامەیەكی نەبوەو لە خێزانێكی نەنارساو و گوندنشین 

بووە ،بەرزترین پلەی سەربازیشی عەریف بووە لەسوپادا.

 ، دەستپێدەكات  رەزاوە  رەشید  لە  رۆشنگەری  شكستی 

لەوكاتەوە لە میتۆدی ئوستادەكەی )محەمەد عەبدە( پاشگەز 

دەبێتەوە و روودەكاتە سەلەفیەتی سعودی ، حەسەن بەنناش 

لەژێر كاریگەریی رەزادا هەمانشیواز دەگرێتە بەر،

سادەیە  جەماوەریی  میتۆدێكی  بەننا  میتۆدی  لەراستیدا 

و خاوەنی فەلسەفەیەكی دیاریكراو نییە، ئەو تەنیا توانیوێی 

پێددابكات،  گەورەییان  فووی  و  هەڵبنێ  سادەكە  خەڵكە 

خەونی گەورەیان بداتێ ) ئێوە سەربازانی گێڕانەوەی عیزەتی 

ئیسالمن( )ئێوە دەبنە سەروەری دونیا( ئەمانە ئەو خەونانە 

و  هاندەدا  پێ  شوێنكەوتووەكانی  بەننا  حەسەن  كە  بوون، 

تووشی جۆرێك لە خەونی گەورەیی دەكردن.
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باڵوبوونەوەی فاشیزم وەك مۆدێل

سەردەمی  بیستەم  سەدەی  سەرەتای  باسمكرد،  وەك 

و  دیموكراسیەت،  و  لیرباڵیەت  بە  بێمتامنەییە  و  شكست 

زۆربەی  لەدونیادا.  كۆمۆنیزم  و  فاشیزم  رەوتی  هەڵكشانی 

بزوتنەوەكانی دونیای ئیسالمیش لە یەكێك لەم دوو رەوتەوە 

نزیكبوون

موسلیمین(  ئیخوان  و  )فەتات  میرسی  گروپی  لەمیرس 

لە  بەننا  حەسەن  هەواداربوون،  فاشیزم  رەوتی  بەرەو  زیاتر 

مۆسولینی  بە  بەڵگە  لەبەرهەمەكانیدا،  بۆنەیەكدا  چەند 

وەك  سەربازی،  ژیانی  هێزو  منوونەی  وەك  دەهێنێتەوە، 

هەمان  موسلیمین  ئیخوان  سەر  دەخەمە  تیشكی  دوایش 

فۆرمی فاشیزم وەردەگرێت.

ترس لە ماركسیزم

باڵوبوونەوەی كۆمۆنیزم وەك مۆدێلێكی نوێی ئایدۆلۆژیا 

دونیای ئیسالمیشی گرتەوە، بەاڵم كۆمۆنیزم لە دونیای ئیسالمدا 

و  ئایینی  دەزگای  لەوانە  دەكرا،  دژایەتی  الیەكەوە  لە چەند 

كۆمەڵگەی  راستیدا  لە  موسوڵامن،  موحافزەكاری  كۆمەڵگەی 

سیكۆالریان  و  مۆدێرنە  پرۆسەیەكی  هیچ  نشین  موسوڵامن 

نەدیبوو، بەڵكو هەر كۆمەڵگە داخراو و موحافزەكار و ئایینی 

بوون، لەبەرئەوە بانگەوازی كۆمۆنیزم بۆ ئیلحاد، ئازادی و ئەو 

چەمكانە ترسی گەورەی الی كۆمەاڵنی خەڵك دروستدەكرد، 

و  ئەرستۆكرات  ب��ۆرژوا،  ناوەند،  چینی  ت��رەوە  لەسەرێكی 

دەسەاڵتی سیاسی شاهانە هەموویان دژ بە رەوتی كۆمۆنیزم 

لە  رەهایان  دەسەاڵتی  كە  ئینگلیز  لە  بێجگە  ،ئەمە  بوون 
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گەورەترین  ئەوانیش  هەبوو،  ئیسالمدا  دونیای  و  میرس 

بوو،بەاڵم  كۆمۆنیزم  رووبەڕوبوونەوەی  چۆنێتی  خەمیان 

و سەرای  تەقلیدی  موحافزەكاری  رەوتی  بە  كۆمۆنیزم  هێزی 

شاهانە راناوەستێت، بەڵكو پێویستی بە رەوتێكی ئایدۆلۆژیای 

بەهێزە كە بتوانێت جەماوەر و حەشامات بجوڵێنی، هەربۆیە 

بۆرژوا،  چینی  شاهانە،  كۆشكی  لەالیەن  لەسەرەتادا  ئیخوان 

ئەرستۆكرات، ئینگلیز و موحافزەكارەكانیش پشتیوانی لێكرا.

بنەما  ی��ەك  ل��ە  بەننا  ح��ەس��ەن  ئیسالم:  شمولیەتی 

دەكرێت  كە  ئیسالم،  بۆ  ئیخوان  تێگەیشتنی  لەبنەماكانی 

ئیسالم  پێناسی  ،بەمشێوەیە  ئیخوان  مانیفیستۆی  ناویبنێین 

،ئەو دەوڵەتە  دەكات )ئیسالم سیستمێكی گشتگیرە )شامل( 

یا  ئوممەتە  و  قورئانە،حكومەت  ،شمشێرە.  نیشتیامنە  و 

دەسەاڵت ........(

مێژووی  هەموو  لە  یەكەمجارە  ئایین  بۆ  پێناسە  ئەم   

ئیسالمیدا بكرێت،سەیر لەوەدایە پاش حەسەن بەننا زۆربەی 

)شمولیەت(  تێرمی  زەقی  بە  ئیخوان  بنەماكای  راڤەكارانی 

ئەم  بۆ   ، ئیسالم  شمولیەتی  بە  بەخشین  مانا  بۆ  بەكاردێنن 

مەبەستەش هەرچی دەق و مێژوو، كرداری مرۆڤە ریزیدەكەن 

و ناوی دەنێن ئایینی ئیسالم.

وەك  ئیسالم  پێموایە  من  كە  بڵێم،  ئەوە  دەبێت  سەرەتا 

هەر ئایین وئایدۆلۆژیایەكی تر دیدێكی هەمەالیەنەی هەیە 

سیستم  لە  نییە  بریتی  دیدە  ئەو  بەاڵم  ژیان،  دیاردەكای  بۆ 

و  دادوەری  و  ئەخالق  ماناكانی  بۆ  مۆراڵیە  دیدێكی  ،بەڵكو 

مانای  ئەخالقیش  دیدی  مرۆییەكان،ئاشكرایە  بەها  یەكسانی 

سیستم ناگەیەنێت.
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پێناسی  كە  نەوەستاوە  هەربەوەوە  موسلیمین  ئیخوان 

ئیسالم بەو مانایە بكەن، بەڵكو لە راستیدا ئەوان دەیانەوێت 

راستەقینەین.  ئیسالمی  ئێمە  بڵێن،  پێناسەوە  ئەو  لەڕێگەی 

چونكە ئیخوان هەمیشە هەوڵیداوە كە وەك گروپێكی شمولی 

یانەیەكی  لە  هەر  دەڵێت  بەننا  حەسەن  وەك  دەركەوێت، 

وەرزشییەوە بۆ حزبێكی سیاسی، هەر لە پەروەردەی تاكێكەوە 

بۆ پێگەیانی هەموو گەالنی موسوڵامن، ئیخوان هەوڵدەدات 

ئیسالم  شمولیەتی  مانای  بەمشێوەیە  منایانبكات،  خۆیدا  لە 

یەكسان دەبێت، بە مانای شمولیەتی ئیخوان. عەبدوللەتیف 

و  ئیخوان  تایببەتی  بەڕێكخستنی  س��ەر  كە  ب��ەغ��دادی( 

میانەی  لە   )1948 لە  نەقراشیە  وەزی��ران  س��ەرۆك  بكوژی 

لەناو  ریكخست  منی  برایەی  )ئەو  دەڵێت:  دانپێدانانەكەی 

وەك  شتێكامنن  هەموو  ئێمە  پێیوتم  تایبەت،  رێكخستنی 

سەردەمی پێغەمبەر پەیڕەوكردووە، تەنیا جیهاد نەبێت،ئێستا 

ئێمە هەوڵدەدەین جیهادیش زیندو بكەینەوە.

بەراوردكاری نێوان ئیخوان و تۆتالیتاریزم

هەندێك  و  كرد  تۆتالیتاریزمامن  پێناسەی  لەسەرەتادا 

بیرمەندانی  كە  باسكرد،  دیاردەیەمان  ئەو  ناسینەوەی  خاڵی 

ئەو  پێی  بە  هەوڵدەدەم  لێرەدا  كردووە.  دیارییان  بوارە  ئەو 

موسلیمین  ئیخوان  بۆ  خوێندنەوەیەك   ، باسامنكرد  خااڵنەی 

بكەم.

حەسەن  بڵێن  كەس  هەندێك  پێدەچیت  هەرچەند 

لەژێر  ئایینەوە دەركردوە، نەك  لە روحی  بەننا ئەو خااڵنەی 

هەندێك  قسەیە  ئەو  نوێدا.  سیاسی  كاریگەریی،مەزهەبی 
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ئێمە  چونكە  نییە،  راستییەكە  هەمو  بەاڵم  تێدایە،  راستیی 

كاتێك ئیسالم و شەریعەتی ئیسالمی كاری ئوممەتی ئیسالمی 

منوونەی  بەڕاستی  دەخوێنینەوە،  1400ساڵدا  م��اوەی  لە 

رێكخسنت و مەنهەجی ئیخوان تێییدا نابینین، مەگەر لە بواری 

)حەشاشەكان(  بزوتنەوەی  پێدەچیت  كە  نەبێت،  نهێنكاریدا 

لەسەرەمی  بوون  ئیسامعیلی  تیرۆریستی  بزوتنەوەیەكی  كە 

دامەزرێنەی  ئەلصباح  حسن  ب��وون،  چاالك  نیزاموملولكدا 

رسوشتی  خۆی  بەاڵم  نابینین،  لەوجۆرە  شتێكیرت  بووە،دەنا 

وەك دەقی فراوان و فرەمانا وایە، كە دەتوانرێت بەزۆر بارداو 

تەنانەت بۆ مەبەستە دژبەیەكەكانیش بەكاربربێت، دەكرێت 

ئاشتی پێ بكرێت، دەشكرێت پاكانەی دڕندایەتی پێبكرێت. 

بەهەر حاڵ من ئێستا ئەو بەراوردكاریە دەكەم:

*لە خاڵی یەكەمدا باسی ئایدۆلۆژیامان كرد. ئایدۆلۆژیای 

ژیان،  بۆ  دەزانێت  راستی  ئایدیای  تاكە  بە  خۆی  تۆتالیتار 

سیاسەت، ئابوری و هەموو الیەنەكانی ژیان،

بۆمان   ، ئیخوانیدا  ئایدۆلۆژیای  لەگەڵ  *ب���ەروارد 

كەسانی  نەك  ئایدیایەكن،  خاوەنی  ئیخوان  كە  دەردەخات 

هەڵگری ئایدیای علامنی، بەڵكو كەسانی هەڵگری ئیسالمیش 

بەسەر  هەر  نەبێت،  ئیخوانیدا  ئایدیای  لەچوارچێوەی  گەر 

لێشیواو و گومڕا دەرچوو لە حەقیقەت سەیری دەكەن ، بەڵكو 

هەر گروپێكی تری ئیسالمی الی ئەوان بەجۆرێك لەجۆرەكان 

بەشێكە لەپیالنێكی جیهانی دژ بەئیسالم )مەبەست لەئیسالم 

رێك  خۆی  بانگەوازەكەی  بەڵكو  ئیخوانە(،  ئایدیای  لێرەدا 

دەبستێتەوە بەسەردەمی یەكەمی ئیسالمەوە واتە سەردەمی 

مەكە، بە مانایەكی تر بەننا پێامندەڵێت ئێمە وارسی شەرعی 
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اللە(  رسول  اصحاب  )نحن  دەڵێت  ئیسالمین،  پێغەمبەری 

بە  دەستیكرد  بوو  كەس  یەك  )پێغەمبەر  دەڵێت:  هەروەها 

ئەمام  بانگەوازە،  یەكەمی  سەردەمی  ئەوە  بانگەوازكردن، 

كە  ئێوەیە،  سەردەمەی  ئەو  بانگەواز  دووەمی  سەردەمی 

بانگەواز لەسەر دەستی ئێوە دەژێتەوە، بۆیە هەڵساون بەڵێن 

تا  كۆدەكەنەوە،  هێزەكان  و  كۆششدەكەن  و  تازەدەكەنەوە 

بانگەواز گەنجێتی خۆی بۆ بگەڕێتەوە و هێزەكەی تەواوبێت(

مجلە االخوان املسلمون االسبوعیە ع102، سنە1946.

بعد  املسلمون  )االخ��وان  كتێبی  لە  ق��ەرزاوی  *یوسف 

دەك��ات،  ئیخوان  مەدرەسەی  باسی  كاتێك  عاما(  سبعین 

واتتێدەگەیەنێت، كە مرۆڤایەتی هەمووی قەرزداری ئیخوانە، 

ئەو_ئیخوان_ لە هەموو وردو درشتێكی ژیاندا –كۆمەاڵیەتی 

سیاسی ئابوری سەربازی تاك كۆمەڵ هتد_ باشرتین، جوانرتین 

و چاكرتینە مەنهەجە.

سەردەمەدا  لەو  بەننا  كە  دەردەكەوێت،  بڕگەیەوە  لەم 

دامەزرێنەری  و  ئیسالم  نوێنەری  بە  گروپەكەی  خۆی  تەنیا 

ناڵێت،  راستەوخۆ  وتەیە  ئەم  هەرچەند  دەزانێت،  یەكەم 

بۆنەیەكدا  هەر  لە  هەمیشەیی  كردنەوەی  جەخت  بەاڵم 

خاوەن  پێغەمبەر،  جێنشینی  ئیسالم،  ژێنەرەوەی  ئەوان  كە 

لە  كە  ئەندامانی  بۆ  تەڵقینێكە  دروسنت،  و  راست  بەرنامەی 

ئیسالمی  ئااڵی  ئەوانن هەڵگرانی  ناخیاندا دەچەسپێت هەر 

كاتێك  حەقیقەت،  دەبێتە  پاشان  گریامنەیە  ئەم  راستەقینە. 

جامعە  وەك  ،ئیخوان  بەننا  دوای  ئیخوان  تیۆرسینەكانی 

املسلمین ئەژماردەكەن )ئەمەش مانای ئەوەیە غەیری ئیخوان 

پێغەمبەر،  لەخواو  یاخین  یان موسوڵامنێكی  نین،  موسوڵامن 
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بەڵكو سەید قوتب بە جاهیلیەت و ئیرتیداد هەموو كۆمەڵگە 

ئیسالمیەكان لەناودەبات، سعید حواش هەموو دونیای ئیسالم 

بە )فاسق ومورتەد( ئەژمار دەكات )بڕوانە بەشی یەكەم لە 

كتێبی جوندوڵاڵ(..

تەفسیری  پێیانوایە  كە  ئایدۆلۆژیایەكن،  ئیخوان خاوەنی 

وەاڵمی  و  دەكات  ئاییندە  میتافیزیك،  مێژوو،  دونیا،  هەموو 

هەموو شتەكان دەداتەوە،هەربۆیە هەموو تاكێكی مونتەمی 

بۆ ئەو گروپە نەك تەنیا خۆی بە حەقیقەتێكی رەها دەزانێت، 

بەڵكو لە هەمو شتێكدا قسەی هەیەو قسەی خۆیشی بە تاكە 

ئەو  تاكە تەفسیریش،هەر ئەمەش  حەقیقەت دەزانێت نەك 

بە  ئیخوان  بۆ  مونتەمی  تاكی  كە  دەردەخات،  بۆ  راستیەمان 

تاوانێكی گەورە  سادەترین رەخنە هەڵدەچێت و وادەزانێت 

ئەنجامدراوە ، ئاخر چۆن رەخنە لە حەقیقەتی رەها و پیرۆز 

دەگیرێت.

و  مێژوویی  حەمتیەتێكی  خاوەنی  ئایدۆلۆژیایە  ئەم 

بەحەقیقەت  ئیامنیشی  بەخودا  ئیامنی  وەك  كە  چەسپیوە 

هەیە، كە ئایندە بۆ ئەو و بۆ ئەو گروپەیە كە هەڵگری ئەو 

ئیخوان  گەورەی  موفەكیری  پاشان  هەربۆیە  ئایدۆلۆژیایەن، 

الدین(  لهذا  )املستقبل  بەنناوی  كتێبێك  قوتب(  )سەید 

كە  دەكات،  لەوە  باس  یەقینەوە  بە  زۆر  تیایدا  و  دەنوسێت 

بێت،  ئیسالم  داخڵی  نابێت  هەموو  مرۆڤایەتی  ئاییندەی 

)دیدی  بە  یەكسانە  ئیسالم  دا  بابەتە  لەم  بێگومان هەمیشە 

ئیخوان  نوسەرانی  زۆربەی  هەروەها  موسلیمین(  ئیخوان 

گریامنەیە وەك  ئەم  قەرزاوی  یوسف  ،لەوانەش سعید حواو 

دەكەن،  باس  سادە  و  حاشاهەڵنەگر  رەه��ا،  حەقیقەتێكی 
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باسی  تر  نوسەرێكی  چەند  و  خلیل  عامددین  پاشرتیش 

تەفسیری ئیسالمی بۆ مێژوو دەكەن و هەمان گریامنە وەك 

حەقیقەتێك بەڵگەنەویست باسدەكەن.

گروپی  كەم  ب��اوەڕەدام  لەو  كاریزمایی:  سەركردەی   -2

ئایدۆلۆژیا هەبێت، وەك ئیخوان موسلیمین مەفتوون بێت بە 

سەركردەكەی و بێ عەیب و وەك فریادرەسێكی ئەفسوناوی 

لێی بڕوانیت، من لێرەدا وەك تێبینی شەخسی دەڵێم ، دەیان 

سەرچاوە وتاری ئیخوانم خوێندۆتەوە ، دەیان وتار و خوتبەی 

بینیوە،  ئیخوانیم  سەركردەی  چەندین  گوێلێگرتوە،  ئیخوانم 

بەاڵم تا ئیستا كتێبێك یان یەك وشەم نەبیستوە كە لەماوەی 

سیاسی  هەڵوێستێكی  لە  رەخنە  بچوكرتین  ساڵدا،  دەی��ان 

رەخنەیەكی  و  هەڵەبكات  كەسێكیش  گەر  بگرێت،  بەننا 

خەتیب،  نوسەر،  دەیان  ئەوە  لێبگرێت،  موتەوازیعانەی  زۆر 

هەرچی كەسە وەك كوفرێكی ئاشكرا بەرەوڕووی دەبنەوە.

بۆ  دەروێشایەتییە  ئەو  لەسەر  ئیخوان  مەنهەجی  هەر 

راشكاوی  بە  هەر  بەننا  حەسەن  بەڵكو  داڕێژراوە،  سەركردە 

وشەی )شێخ و دەروێش –مورید-( بەكاردینێت یان )سەركردە 

خواری  و  سەر  نێوان  پەیوەندی  بۆ  بەكاردێنێت  سەرباز(  و 

بێگومان  الغسیل(  یدی  بین  كاملیت  )كن  دەڵێت  ح��زب، 

بێدەنگ  بۆ  رێگەیە  باشرتین  سەركردایەتی  لە  ئەمجۆرەش 

كردنی بەرامبەر و رێگرتن لەهەر رەخنەیەك یان بۆچوونێكی 

ئەوەی سیاسی  پێش  تەریقەتە  ئەو شێخی  عەقاڵنی، چونكە 

بێت، موریدیش رەخنە لە شێخەكەی ناگرێت، بەڵكو ئەگەر 

شێخەكەی بینی هەڵە دەكات ،ئەوە شێخ تاوانبارناكات، بەڵكو 

چاوی خۆی تاوانباردەكات. 
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هەڵبەت ئەو متامنەیەش لە بۆشاییەوە نەهاتووە، بەڵكو 

تایبەت  كەسێتیەكی  خاوەنی  هەرخۆی  بەننا  حەسەن  شێخ 

تووشی  گوێگرەكانی  هەموو  داوە،  خوتبەی  كاتێك   ، بووە 

پێگەیشتوو،  تازە  گەنجانی  تایبەتی  بە  كردووەم  سەرسوڕمان 

نییە،  پێ  تێشوویەكیان  هیچ  زانستییەوە  الیەنی  لە  كە 

گەورەی هەبووە، هەروەها  بۆخۆشی چاالكیەكی جەستەیی 

چاالكیەكی رووی باشی هەبووە، لە رواڵەتیدا پیاوێكی رێزدار 

ئەمانەش  و گشتیدا،  تایبەت  ژیانی  لە  ژیاوە  زاهیدانە  بووە، 

هەمووی هەیبەتی زیاتری پێبەخشیووە،

ئاستی مەفتونی  تا  بەننا ژیاون،  هەموو ئەوانەی لەگەڵ 

رەخنەی  نەتوانن  وایكردووە  ئەوەش  هەر  تواونەتەوە  تێیدا 

لێبگرن ئەوانەش، كە عەقڵ كراوەبوون و رەخنەیان هەبووە 

زۆر زوو لە كۆمەڵ وەدەرنراون بە تاوانی الدان لە مەنهەج و 

شێواندنی روحی برایەتی،مەحمودعەبدولحەلیم لە كتێبەكەیدا 

باسی كەسێتی بەننا دەكات و دەڵێت: حەسەن بەننا سیفاتی 

پێغەمبەرایەتی تێدابوو، هەروەها عمر تلمسانی لە كتێبێكیدا 

)امللهم املوهوب حسن البنا( هەمان قسە دووبارەدەكاتەوە.

ئایدۆلۆژیای  بێگومان  تۆتالیتار:  حزبی  3-هەبوونی 

حزبی  خوڵقێنەری  خورافی  كاریزمای  سەركردەی  و  تۆتالیتار 

تۆتالیتاری هەژموونگەرایین، وەك باسمكرد لە یەكەم پێناسیدا 

ئیسالم  پێناسی  وا  بەننا  حەسەن  ئیخواندا،  مانیفستۆی  لە 

قورئان،  قەڵەم،  شمشێر،  نیشتیامن،  دەوڵ��ەت،  كە  دەكات، 

و  كۆمەڵگە  تاك،  ئابوری،  سیاسەت،  ئوممەت،  حكومەت، 

هتد ،بێگومان ئەمە پێناسە نییە بۆ ئیسالم وەك دەقی دینی، 

دەسەاڵت  بۆ  بەننا  تۆلیتاریانەی  دونیابینی  بۆ  پێناسە  بەڵكو 
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و سیاسەتی خۆی، ئەو دەسەاڵتەی ناوی دەنێت )گێڕانەوەی 

ئیسالمی  ناوی  بەاڵم  بەسەردونیادا(  سەروەری  و  خەالفەت 

لێدەنێت تاكو پیرۆزییەكی وای پێ ببەخشێت كەس نەتوانێت 

تاوانبار  بێت،  ناڕازی  هەركەسیش  و  راوەستێت  بەرامبەری 

بكرێت بەوەی بە حوكمی خودا رازی نییە.

ئیخوان موسلیمین لەسەردەمی حەسەن بەننا و تائیستاش 

بە  لە حزب  ئیخوان  بەڵكو   ، ناكەن  پێناس  خۆیان وەك حزب 

راستە  لەسەرێكەوە  قسەیە  ئەو  دەبینن،  فراوانرت  و  گەورەتر 

سیاسەت  كاری  كە  تەقلیدی  حزبێكی  وەك  ئیخوان  چونكە 

حزبی  پێناسی  پڕاوپڕ  بەاڵم  پێناسناكرێت،  بێت  دەسەاڵت  و 

ئیخوان  واتایەكیرت  بە  دەیگرێتەوە.  تۆتالیتار  هەژمونگەرای 

واسەیری خۆی دەكات كە یەكسانە بە ئیسالم ، ئیسالمیش لە 

بەاڵم  گەورەترە،  حزب  لە  ئیخوانیش  كەواتە  گەورەترە  حزب 

ئەندامێتی،  پلەبەندی  ئیخوان،  بونیادی  پێكهاتە،  سەیركردنی 

ئیخوان  كە  پێامندەڵێت،  هتد  و  پرۆگرام  و  پەیڕەو  سەركردە، 

كاتێك  ئەو  كە  لەوێدایە  مەسەلەكە  حزبییە.  تەواو  حزبێكی 

خۆی بەراورد دەكات بە حزبەكانی وەك )وەفد، سەعدیەكان و 

نیشتیامنی( بێگومان ئەو لەوجۆرە حزبە لیربااڵنەیە، كە تەنێ 

ئیتالی و حزبە  بۆ دەسەاڵتە،بەاڵم لەگەڵ حزبی فاشی  كارین 

كۆمۆنیستەكانی نازی ئەڵامنی هیچ جیاوازیەكی بونیادیان نییە.

حزبێكی  تۆتالیتار،  حزبێكی  ه��ەر  وەك  ئیخوان   -

جەماوەرییە كە هیچ گروپێكیرتی قبووڵ نییە لە گەڵ خۆیدا و 

هەربۆیە حەسەن بەننا حزبایەتی بەحەرام دەزانێت ودەڵێت 

ئیخوان  دەڵێت  واتایەكیرت  بە  ئیسالمدا،  لە  نابێتەوە  جێگەی 
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تاكە حزبی رێگەپێدراو دەبێت، كە لەمەیداندا بۆی هەیە كار 

مانگی  لەماوەی  فیعلیش  بە  هەر  بدات،  ئەنجام  چاالكی  و 

بە  رازیبوون  ئیخوان   ،  1952 كودەتای  دوای  هەنگوینیان 

بەاڵم خۆی  ژیانی حزبایەتی،  هەڵوەشاندن و قەدەغەكردنی 

سیاسی  گروپێكی  بەڵكو  نەبوو،  حزب  ئەو  چونكە  مایەوە 

ئاسنین و داخراو خاوەنی  بوو، گروپێك خاوەنی رێكخستنی 

خاوەنی   ، دەس��ەاڵت  پرۆژەیە  خاوەنی  و  كودەتا  پ��رۆژەی 

پرۆژەی سیاسی ،لەچی ناڕازییە لەگەڵ حزبدا ناوی بهێرنێت. 

پەردەوە  لەپشتی  ئەوان  دەیانویست  كودەتا  دوای  ئیخوان 

بەاڵم  بجوڵێن،  ئەوان  ئەمری  بە  عەسكەر  و  بن  دەسەاڵتدار 

و  هەژار  سیاسیدا  تاكتیكی  مەسەلەی  لە  ئیخوان  وادیاربوو 

نەزان بوون، بۆیە عەسكەر لێیان هەڵگەڕاونەوە و بە ئاسانی 

ئەویشیان قەدەغە كرد.

هەروەها ئیخوان هەوڵیدا وەك حزبە فاشی و نازیەكان 

بەشە  بۆیە  بكات،  ق��ۆرخ  لەخۆیدا  كەناڵەكانیرت  هەموو 

سەندیكاییەكانی پێكهێنا:

و  بەهێز  ئاسنینی  رێكخستنێكی  حزبەتۆتالیتارەكان   -  

قووچەكییان هەیە، ئەمە لەئیخواندا تەواو منایانە، تائێستاش 

تەنانەت  بكرێت،  ئاشكرا  ئەستەمە  زۆر  ئیخوان  رێكخستنی 

دوولەتبوونی ئاستەمە،رێكخستنێكی قوچەكییە ،كەلەسەرەوە 

راوەستاوە، لەوكاتەدا حەسەن بەننا وەك رابەرێكی كاریزمای 

ئ��ەوەش  ن��ەب��ووە،  م��ەش��وەرەت  راو  بە  ئیامنی  ئەسڵەن   ،

راو  خاوەن  كەسانی  لەگەڵ  كە  گرفتانەی  لەو  بووە  یەكێك 

مەشوەرەتدا هەڵناكات و بە هەر بیانوویەك بووە لە ئیخوان 

دوورخراونەتەوە.



سۆران سێوكانی  196

نیمچە  رێكخستنی  خاوەنی  تۆتالیتارەكان  حزبە   -
ئەم  دێدەوانی-كشافە(،  پێیدەوترێت  )ئ��ەوەی  سەربازین 
لە  ب��ەاڵم  نییە،  چەكدار  بەڕواڵەت  هەرچەند  رێكخستنە 
ئەوەتا  كاتی خۆی.  بۆ  پێدەكرێت  راستیدا مەشقی سەربازی 
شێخ بەننا خۆی دان بەوەدا دەنێت، كە تیمەكانی دێدەوانی 
فكرەی  الیەنگری  لەژێر  )دێدەوانی  پێكهێرناون  جیهاد  بۆ 
جێبجێكردنی  نیازە،بۆ  ئەو  دروستبووە،بۆبەدیهێنانی  جیهاد 
ئەو  لەبەردەم  نەبین  ئەوەی خەجاڵەت  بۆ  ئیسالم،  فەرمانی 
فەرموودەیە )من مات ل� يغز وليحدث نفسة بطزو مات ميتة 
خۆیدا  دڵی  لە  یا  نەكردبێت  غەزای  مردوە  ئەوەی  جاهلية- 
نیازی غەزای نەبوبێت بە جاهیلی دەمرێت(مژكرات الدعوە 

والداعیە

وەك ئەوەی مۆسۆلینی لە كشانی بەرەو رۆما پەیڕەویكرد، 

تەنانەت  هەبوو،  كەشافەیان  رێكخستنی  هەمان  ئیخوانیش 

ستایلی  بەهەمان  فاروق  مەلیك  پاشای  بە  بوون  بۆنەی  بە 

بە  و  ئیخوانەوە  بەرزەكانی  ئااڵ  بە  و  فاشیەكان  و  نازیەكان 

كە حەسەن  ئیخوان  بەرگی سەربازییەوە هەزاران كەشافەی 

كرد  فاروق  لە  پێشوازییان  دەكردن،  پێشڕەویی  خۆی  بەننا 

بازوی خۆیان پیشانی فاروق  تاكوو هێز و  لە ئەسكەندەریە 

بدەن و تێی بگەیەنن كە ئەوانیش هەن و دەتوانن بە چاك و 

خراپ كاریگەرییان هەبێت، فاروقیش لەدواییدا بەكاریهێنان 

بۆ مەرامی سیاسیی خۆی.

-حزبی تۆتالیتار خاوەنی رێكخستنی نهێنییە بۆ تۆقاندنی 

لە  ئەمە  ت��رەوە،  ئەوانی  بەسەر  جاسوسیكردن  و  دوژمنان 

ئاشكرایە،  فاشیەكاندا  و  نازیەكان  كۆمۆنیستەكان،  حزبە 
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رێكخستنی  خاوەنی  موسلیمین  ئیخوان  بەهەمانشێوە 

سەرچاوە  پێی  بە  رێكخستنە  ئەم  بووە،  نهێنی  و  تایبەت 

كردووە  جاسوسییان  ،كاری  تێیدا  بەشداربووان  نورساوەكانی 

كاری  بەهەمانشێوە  مەلیكەوە،  و  حكوت  حزبەكان،  بەسەر 

نەقراشی،  خازندار،  كوشتنی  وەك  ئەنجامداوە  تیرۆریستییان 

علی ماهر، حەكەمداری قاهیرە و هەوڵی تیرۆری عەبدولنارس 

و هتد،ئەمە مەحمود عەبدولحەلیم لە كتێبی احدپ صنعت 

التأریخ بەڕوونی باسیدەكات )احداث صنعت التأریخ ص287-

290( دارالدعوە  2004(.

زانست  فێری  ئەندامەكانی  نایەوێت  تۆتالیتار  حزبی   -

خۆی  زانستەی  ئەو  دەیەوێت  تەنیا  بەڵكو  بن،  جەدەل  و 

شاعیری  سۆفیگەریانە  روحێكی  ،ئینجا  بیزانن  دەیانداتێ 

زەعیم  خۆشەویستی  لە  سۆفیگەریە  روحە  ئەم  هەڵگرن، 

موناقەشە،  بێ  و  پرس  بێ  بتوێتەوە  حزبدا  و  ئایدۆلۆژیا  و 

بۆی  كە  بكات،  جێبەجێ  فەرمانێك  هەموو  دوودڵ��ی  بێ 

وشەكانی حەسەن  بزانین هەموو  بەسە  هێندە  دەردەچێت، 

سەربازدا  و  سەركردە  یان   ، مورید  و  شێخ  لەنێوان  بەننا 

دەسوڕێتەوە، دیارە شێخ پیرۆزیەكی رەهای هەیە، سەركردەش 

لەبەرامبەردا  موناقەشە.  بێ  گوێڕایەڵی  عەسكەری  كاریزمای 

مورید لە خۆشەویستی شێخەكەیدا فەنا دەبێت، هیچ ئیرادە، 

سەربازیش  نامێنێت،  خۆی  بەدەست  عەقڵیكی  و  كەسێتی 

پێدەكات بێ  كۆیلەیەكی ملكەچە، كاتێك سەركردە فەرمانی 

ئەم  بەننا  حەسەن  هەنگاودەنێت،  مەرگ  بەرەو  بیركردنەوە 

ئەوە  لەسەر  ئەندامەكانی  و  دەویست  مرۆڤەی  جۆرە  دوو 

)مەرگسازی  باسی  هەمیشە  زیاتر  لەوەش  پەروەردەدەكرد، 
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ومەرگ دۆستی( لە وتارەكانی بەننادا ئامەدەن، بەڵكە یەكێك 

لەدروشمەكانی ئیخوان )املوت فی سبیل اللە أحلی امانینا(یە.

زانست  لە  باس  بەننا  نووسینەكانی  و  وتار  هەموو 

ناكات )مەبەستم زانستی ئیسالمیە(، مەگەر تەنیا بەقەدەر 

هەمووی  بەڵكو  دەیانداتێ،  حزب  ئەوەی  واتە  پێویست 

خەیاڵێكی  ئاسامنی  ب��ەرەو  ئەندامە  خەیاڵی  فڕاندنی 

كاتێك  فكردا،  و  رابەر  ئیخوان،  لەناو  توانەوە  شاعیرانە، 

هاوتای  بە  خۆی  كە  لێدەكەیت،  وا  سادە  گەنجێكی  تۆ 

ئەسحاب بزانێت، ئیدی دەبێت چ باڵێكی گەورەت دابێتێ 

لەواقیع،هەموشامن  دوور  خەیاڵدا  دونیای  بە  فڕین  بۆ 

چ  ئەسحاب  دی��ن��داردا  تاكی  لەخەیاڵدانی  دەزان��ی��ن 

ئەوان خەیاڵن   ، ئەستێرەن  ئەوان وەك  پێگەیەكیان هەیە، 

، ئەوان پیرۆزن، ئەوان مونەوەر بوون بە نوری پێغەمبەر. 

بن  ئەسحاب  ئەوان  گەر  ئەمەیە،  قسەیە  ئەم  دیوێكیرتی 

حەسەن  ،بەڵكو  پێغەمبەرە  بەچكە  رابەریش  كەواتە 

ئەندامان  لە  داوا  كاتێك  دەڵێت،  ئەمە  ئاشكرا  بە  بەننا 

لەگەڵ  بوون  ئەدەب  بە  ئەسحاب  چۆن  وەك  كە  دەكات 

پێویستە  هاتووە،  الحجرات  سورەتی  لە  وەك  پێغەمبەردا، 

ئەوانیش لەگەڵ رابەرەكەیان وابن. دیوێكیرتی شوباهنسنی 

ئیخوان بەرەوتی یەكەمی ئەسحاب پێامن دەڵێت ئەوانەی 

پێبهێنن  ئیامنیان  ،ئەوانە  رادەوەس��نت  ئەسحاب  بە  دژ 

ئاشكرایە  مەككەن،ئەمەش  قوڕەیشی  جەهلەكانن،  ئەبو 

خودا  بەكۆمەڵێ  خۆیان  ئیخواندا،ئەوان  بانگەوازی  لە 

بازنەی  دەرەوەی  لە  نەبێت  ئەوان  لەگەڵ  دەزانن،ئەوەی 

املسلمین(ە. )جامعە 
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4-هەبوونی رێكخستنی تایبەت )دەزگای تایبەت(
هەستیارە  زۆر  موسلیمیندا  ئیخوان  لە  مەسەلەیە  ئەم 
بەدرۆ  خۆیان  سەركردەكانی  زۆریان  ئێستا  ئەوەی  تائاستی 
لە  وابكەن  دەزگایەكی  لەبوونی  حاشا  تابتوانن  دەخەنەوە 
ئیخواندا، بەاڵم ئەو حەقیقەتە ناشارێتەوە ، چونكە تەنانەت 
كتێبی )احداث صنعت التأریخ( كە بە سەرپەرشتیاری مەكتەب 
ئیرشاد خۆی نورساوە دان بە بوونی ئەو دەزگایە دا دەنێت 

و گەورە پیاوانی ئیخوان لەو دەزگایەدا گەورەبوون،لەوانە:
-ساڵح عشاموی،وەكیلی رابەرو، ئەو كەسێتییە نهێنییەی، كە 
لە ژووری تاریكدا ئەندامانی دەزگای نهێنی لەسەر قورئان و 

دەمانچە سوێندی وەالئیان دەخوارد.
-مەمئون هوزەیبی كە پاشان دەبێتە رابەری ئیخوان

-مستەفا مەشهور ئەویش دەبێتە رابەری ئیخوان 
-محەمەد حامد ئەبونەرس ئەویش دەبێت بە رابەری ئیخوان

 -محەمەد مەهدی عاكف رابەری ئیخوان
)اح���داث  كتێبی  ن��وس��ەری  عەبدولحەلیم  -م��ەح��م��ود 
لەیەكەمین  و  ئیرشاد  مەكتەبی  ئەندامی  التاریخ(  صنعت 

دامەزرێنەرەكانی دەزگای نهێنی.
 -صالح شادی گەورە ئەفسەر و ئەندامی مەكتەب ئیرشاد.

ئیخوان  موفتی  و  ئەلسوننە  فقە  نوسەری  -سیدسابق   
موسلیمین لەسەردەمی بەننادا

وەزیران  سەرەك  نوقراشی  بكوژی  حەسەن  -عەبدوملەجید   
1948

هەوڵی  ئەوانەی  عەبدوللەتیف  مەحمود  دویرو  -هینداوی 
تیرۆری عەبدولنارسیان دا

دەیانی تر لە نارساو و سەركردەكانی ئیخوان.
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هەر یەكێك لەو رووداوانەی كە مەحمود عەبدولحەلیم 

باسیدەكات، كە چۆن ئەندامی نهێنیان لە ناوی )مرص الفتا ە( 

چاندوە و گەیشتۆتە پلەیەكی بەرزی حزب، كە نهێنییەكانی 

بۆ هێناون، هەروەها ئەو )مەحمودالعیسەوی(  ئەو حزبەی 

كە سەرەك وەزیران ئەحمەد ماهری تیرۆر كرد،بە حساب لە 

پارتی نیشتیامنی بوو، بەاڵم بە شاهیدی سەید سابق موفتیی 

ناو  لە  بەاڵم  بوو،  تایبەت  دەزگای  بە  سەر  ئەویش  ئیخوان 

محمد  البنا(  حسن  اغتیل  )ملاذا  چێرنابوو  نیشتیامنیدا  پارتی 

علی ابو طالب. لە عبدالعظیم رمضان.

5-داڕشتنی مەنهەجی پەروەردەی نوێ:
كەس  بابەتەدا  لەم  بێگومان  نوێ:  مرۆڤی  دروستكردنی 
هەر  ،ئ��ەوان  موسلیمین  ئیخوان  شانی  لە  شانبدات  نییە 
یاخود  دەك��ات،  بۆ  ئینتیامیان  كەسێك  كاتێك  لەسەرەتاوە 
پرۆژەیەكە بۆ ئینتیام، بێئەوەی خۆی پێبزانێت، ئەو كەسە كاری 
تایبەت،  پەروەردەیی  مەنهەجێكی  پێی  بە  دەكرێت  لەسەر 
كۆمەڵگە  و  قوتابخانە  لەماڵ،  لەوەی  جیاواز  مەنهەجێكی 
و  گەرموگوڕی  پڕ  تۆكمە،  مەنهەجێكی  بەاڵم  وەریگرتووە، 
برایەتی،  گوڕیی  و  گەرم  ئیامنی  پەیوەندی  جوان،  خەونی 
تاكی پەروەردە كراو لەسەر مەنهەجی ئیخوان. چییرت خاوەنی 
بەڵكو  نییە،  خۆی  كەسایەتی  و  خۆی  هزری  مێشك،  خۆی، 
تاكێكە بێ ئیرادە،ئەو لە دەرەوەی كۆمەڵ هیچ مانایەكی نییە، 
ئامیزی  تەنیا  بێرنخە،  وێڵە،  كەسێكی  بەهایە  بێ  ژمارەیەكی 

گەرمی كۆمەڵە هەستكردنی بە دڵنیایی پێدەبەخشێت.
ئیخوان موسلیمین دەیانەوێت مرۆڤی ئاسایی تێكبشكێنن 
جارێكی تر مرۆڤێكی تر دروستبكەنەوە بەوپێوەر و حسابەی 
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رایەڵەكانی  تەنانەت  پێویستیەتی،  ئیخوانی  ئایدۆلۆژیای 
پەیوەندیی نێوان خێزانیش گۆڕانكاریی بەسەردێت. مەنهەجی 
پەروەردەی ئیخوان لە تاكەوە دەستپێدەكات، پاشان دەچێتە 
لەنیوان  زەواج  و  ئیخوانی  خێزانی  ،پێویستە  خێزان  سەر 

ئیخوان )خوشك وبراكاندا( دروستبێت.

لەسەر  ك��اردەك��ات  ئیخوان  پ����ەروەردی  -سیستمی 

كۆمەڵدا،وەك  لەناو  ژیان  فەرزكردنی  و  تاك  بێرنخكردنی 

كە  ترسناكەكانیان  گەمە  لە  یەكێكە  ئایینی،ئەمەش  فەرزی 

شتێك  هیچ  بە  و  كۆیلە  دەكەنە  مونتەمی  تاكی  رێیەوە  لەو 

ناتوانێت لە كۆیلەیی دەرچێت ،ئەوان چەندین دەقی ئایینی 

دێننەوە بۆ پشت راستكردنەوەی قسەكانیان. وەك )یداللە مع 

ئەوەی  لەسەر  كۆدەنگن  زانایان  الجامعە(،هەرچەند هەموو 

نشینە  موسوڵامن  كۆمەڵگەی  دەقانەدا  لەو  )جامعە(  مانای 

كۆمەڵگەدا  لەناو  دیاریكراو  گروپێكی  نەك  )مجتمع(  واتە 

)جامعە(،
لە  تاكەكانی  ئیخوان رێگەنادات  پەروەردەیی  -سیستمی 
دەروەی سەرچاوە رۆشنبیریەكانی خۆیان خوێندنەوە بكات، 
بەڵكو نە ئیامم بەننا و نە نوسەرەكانیرتیش هانی موسوڵامن 
دەكەن،  كاركردن  باسی  تەنیا  بەڵكو  خوێندنەوە،  بۆ  نادەن 
مرۆڤایەتی  زانستەكانی  تایبەتی  بە  كردن،زانست  حەرەكەت 
جێی  مرۆڤایەتی  بەرهەمەكانی  و  فكر  و  فەلسەفە  وەك 
سوكایەتیكردن و جاهیلیەتە، لەبەر ئەوە تاكی ئیخوانی خۆی 
بە توڕەهاتەوە خەریك ناكات )وەك محەمەد ئەحمەد راشید( 

پرسیاركردن و موناقەشەی پرەنسیپەكان توڕوهاتە.!

هەموو  هەوڵدەدات  ئیخوان  پ��ەروەردەی  -سیستمی 
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بەخۆوەی  و  پڕبكاتەوە  خۆی  تاكی  ژیانی  الیەنەكانی 

لە  نەبێت  بواری  كە  دەدات،  دەوری  بەجۆرێك  گرێبدات 

وێردەكانی  تا  هێنانەوە  لەژن  هەر  بژی،  گروپ  دەرەوەی 

رۆژانە و پەرستنەكان دەبێت لەسەر میتۆدی ئیخوان بێت، 

و  پۆشین  قسەكردن،  جۆری  بۆ  خویندنەوە  جۆری  لە  هەر 

لەبری  بەڵكو سەركردایەتی  بیرناكەنەوە،  ئەوان  بیركردنەوە، 

قسەیەك  شوێنێك  لەهەر  بۆیە  هەر  بیردەكاتەوە،  ئەوان 

ساڵ  چەندین  پش  ئیخوانییە،  تاكێكی  هەرچی  دەكەیت 

ئەوەی  وەك  دەدات��ەوە،  لەفز  بەهەمان  وەاڵمت  هەمان 

لەپاكەتدا هەڵگرابیت هیچی لێ نەگۆڕاوە.

سەربازی  پ��ەروەردەی  بە  تاك  ئیخوانی  پ��ەروەردەی 

بزانێت نەك  پەروەردە دەكات دەبێت تەنیا )سمع وطاعە( 

و  وشك  ژیانێكی  دەبێت  هەروەها  موناقەشە،  و  پرسیار 

بۆ  بكات  نەزر  و خۆی  بكاتەوە  لەجیهاد  بیر  بژی،تەنیا  زبر 

و  مەرگ  لە  بیركردنەوە  ئیخواندا  مەنهەجی  لە  فكرەكەی، 

موجاهیدێكە  ئەو  ژیاندۆستی،  نەك  ئەسڵە  دۆستی  مەرگ 

ب��ەرەو  دەچ��ێ��ت  بانگكرا  هەركاتێك  ت��ەی��ارداوە  خ��ۆی 

تەنانەت  مەنهەجەدا،  لەو  قوڵە  هێند  دۆستی  مەرگ،مەرگ 

سەرفراز  ئیسالم  ئوممەتی  دەڵێت،  وتارێكیدا  لە  بەننا  شێخ 

نابێت تا فێری مەرگسازی نەبین، ئەوەش هونەرێكی گەورە 

و جوانە.

ژینگەكەی  لە  ئیخوان  تاكی  هەوڵدەدات  بەننا  ئیامم 

كە  بیژێنێت،  گریامنكراودا  ژینگەیەكی  لە  و  دابڕێت  خۆی 
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ناوی دەنێت ژینگەی ئیامن، ئەو پێیوایە كۆمەڵگە لە قەیرانی 

لەبەردەم  چۆكدادان  و  جاهیلیەت  لە  توانەوە  و  ئەخالق 

هێرشی ئەوروپادا دەژی، هەموو گروپ، حزبەكان، یانەكان و 

سەندیكاكان بێجگە لە ئیخوان گەندەڵ نائیسالمین، تەنانەت 

یاسای مەدەنی، دەستور جاهیلین و دەبێت موسوڵامن لێیان 

دووركەوێتەوە.

دەڵێت  ئیخوانی  تاكی  بە  بەننا  حەسەن  راشكاوی  بە 

تۆیە،  خاوەنی  كۆمەڵ  بەڵكو  نیت،  خۆت  خاوەنی  تۆ  ئیدی 

تۆ خۆت فرۆشتووە بەخودا-واتە بەكۆمەڵ- لەبەرابەردا خودا 

بەهەشتت پێدەدات.

ئەگەر  ولیربالیزم:  دیموكراسیەت  6-دژایەتیكردنی 

دژایەتی  سیاسی  فاكتەری  بە  تۆتالیتارەكان  سیستمە 

لیربالیزم و دیموكراسیەتیان دەكرد ،ئەوە ئیخوان موسلیمین 

چەكی  بەهێزترین  كە  پ��اڵ،  دەخستە  ئایینیشی  چەكی 

ئەو  گوایە  كە  شارستانی  چەكی  جەنگاندنە،هەروەها 

دونیای  ئێمەی  لەگەڵ  و  ئەوروپین  چەمكی  چەمكانە 

مانای  چەمكانە  ئەو  پەیڕەوكردنی  یەكناگرنەوە،  ئیسالمدا 

ئیسالمدا كە  لەبەردەم دوژمنێكی شارستانییەتی  چۆكدادانە 

ئیسالم.  پێهێنانی  شكست  بۆ  دەكات  پیالنگێڕیەك  هەموو 

ئەوەی سەیرە هیتلەر دیموكراسیەت و لیربالیزمی بە پیالنی 

بەهەمانشێوە  ئەڵامنیا،  لەناوبردنی  بۆ  دەزان��ی  جولەكە 

دەزانی  ئیمپریالیزم  پیالنی  بە  چەمكانەیان  ئەو  ئیخوانیش 

)جولەكە و خاچدارەكان(.
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خوێندنەوەی بەرهەمەكانی بەننا و ژیانی سیاسی خۆی 

لەوبارەوە پێامندەڵێت، كە بەننا بە تەواوی 

سوكایەتی، سەیری ئەو چەمكانە دەكات، بەننا تەنانەت 

حزبایەتی بە حەرام دەزانێت و دەڵێت ئیسالم رەتیدەكاتەوە، 

حزبەی  ئەو  خوایە،  حزبی  ئەویش  نەبێت  حزب  یەك  تەنیا 

خواش بەننا بە زمانی حاڵ پێامندەڵێت كە ئیخوان موسلیمینن، 

ئیخوان  كە  پێامندەڵێت  بەڕاشكاوی  حەوا  سەعید  پاشانیش 

تاكە حزبی رێگەپێدراوی خودان. تەنانەت حەسەن بەننا زۆر 

و  دەكات  حزبی  ژیانی  هەڵوەشانەوەی  داوای  راشكاوی  بە 

بەاڵم  دەزانێت،  ناكۆكیەكان  بەاڵو  بەسەرچاوەی  فرەحزبی 

)دۆخەكە  دەڵێت:  نییە،  حزب  چونكە  دەمێنێتەوە،  ئیخوان 

دەبێت  نییە  چارەسەر  هیچ  ناگرێت،  بەرگە  زیاتر  ل��ەوە 

ئوممەت  هێزی  هەموو  هەڵوەشێرنێنەوە،  حزبەكان  هەموو 

لەیەك حزبدا كۆبكرێتەوە –كە ئەویش ئیخوانە بێگومان- تا 

سەربەخۆیی و ئازادیی ئوممەت بە دەست بێنێت، بنەماكانی 

چاكسازی گشتی دامەزرێنێت( مجموعە الرسائل

نانێن  سیاسیەكاندا  حزبە  بە  دان  موسلیمین  )ئیخوان   

كە خەڵكیان  ئەركی سەرشانیانە  ئوممەت،  ،وەك سەركردەی 

حزبانە  ئەو  مەترسیەكانی  لە  گشتی  رای  دوورخەنەوە،و  لێ 

بكەن  الیەنگرانیان  سەركردەو  بانگەوازی  ئاگاداربكەنەوە،و 

ئەوە  ،هەركەسێكیان وەاڵمیدایەوە،  ئیخوان  بە  داخڵبوون  بۆ 

خۆی  حزبایەتیەكەی  لە  واز  تەواو  پێویستە  و  ئیخوانە  لە 

بێنێت، لە سەربازگەی ئیخواندا كاربكات، ئەوەی رازی نەبوو 

لێیدەگەڕێین با لە حزبایەتی خۆیدا مبێنێتەوە تاخودا لەنێوان 
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ئێمە و ئەواندا فەتحێك دەكات،ئیخوان موسلمین ئەم حوكمە 

سیاسیەكانداو  دەستە  و  حزب  هەموو  بەسەر  دەگشتێنن 

ئەم  هەڵوەشاندنەوە  داوای  ب��ەردەوام  لێناپەڕێنن،  كەسی 

حزبانە دەكەن بە شێوەیەكی رەسمی(مجموعە الرسائل387

دەوێ��ت  )دەستورێكامن  دەڵێت:  ت��ردا  لەشوێنێكی   

و  ناكۆكی  و  بەدیبێنێت  ئیسالمی  حكومەتی  سیستمی 

حزبایەتی لەناوبەرێت(ص390

ئیسالمییە  داوا دەكات دەستە  تەنانەت  بەننا  ئەوە  پاش 

لە  هەموو  و  نەمێنن  كۆمەاڵیەتیەكانیش  و  خێرخوازی 

ئیخواندا بتوێتەوە )ئیخوان هەوڵدەدات ئەو كۆمەڵە و دەستە 

ئیسالمیانە لێكنزیك بخاتەوە، وەك رێخۆشكردن بۆ یەكگرتنیان 

یەكدا  لە  بتوێنەوە  تەواو  –و  ئیخوانە  كە  دەستەدا-  یەك  لە 

لەپێناوی )مەنهەجی ئیسالم و ئەحكامەكانی(ص276
سیستمی  وەك  نەكردۆتەوە  لەوە  بیری  بەننا  راستیدا  لە 
بەڵكو  دەست،  بگرێتە  دەسەاڵت  هەڵبژاردن  و  دیموكراتی 
چاوەڕوان بوو هێز پەیدا بكات و ئەوكاتە پەالماربدات، گەر 
)هەركاتێك  دەڵێت  نەبوو،  فەرمانەكانی  تەسلیمی  حكومەت 
عەقیدیی  و  رۆح��ی  كە  بوو  دروس��ت  لێ  كەتیبەتان   300
جەستەیان  بوون،  تەواو  رۆشنبیری  و  فكری  ئامادەبوون، 
لێبكەن كە دەرگای ئاسامنتان  وەرزشی بوو، لەوكاتەدا داوام 
پێبگرم جەنگی هەموو ستەمكارێكتان پێ بكەم ،و دەشیكەم 
الفا  اثناعرش  یغلب  )لن  دەفەرموێت  پێغەمبەر  یاربێت،  خوا 
ئەوەش  ناشكێن،  كەمیدا  لە  كەس  هەزار  دوانزە  قلە(  من 
ئەو ماوەیە كورت  ئیوە دەتوانن  نەماوە،  من وادەزنم زۆری 
بكەنەوە، گەر هیممەتان هەبیت. لەبەر ئەوە دەست بكەن 
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مەدەن.  بەفیڕۆ  چركە  یەك  بكەن،  مەشق  جدی،  كاری  بە 
بۆمان  دەق��ەوە  لەم   )... بكەنەوە  باڵو  بانگەوازەكەتان 
هەڵبژاردن،  بۆ  ئامادەناكات  خۆی  بەننا  كە  دەردەكەوێت، 

بەڵكو خۆی ئامادەدەكات بۆ جەنگ.

لەسەر  ناكەن  حكومەتێك  هیچ  لە  پشتیوانی  ئیخوان 

بنەمای  لەسەر  دەبێت  بەڵكو  دامەزرابێت،  حزبی  بنەمای 

بەرنامەی  دەكات  حكومەتێكیش  پشتیوانی  بێت...  ئیسالم 

ئیخوان جێبەجێبكات ئەگەر حزبیش بێت( ص387

هەروەها دەڵێت )كاتی ئەوە هاتووە دەنگ بەرزبكرێتەوە 

بە  بیگۆڕین  تا  میرسدا،  لە  حزبی  سیستمی  لەناوبردنی  بۆ 

ئوممەت  هەوڵەكانی  كۆبكاتەوە  هەمومان  كە  سیستمێك 

یەكبخات بە پێی مەنهەجی ئیسالمی. ئەمە واجبێكی ئیامنی 

و ئینسانی و نیشتیامنیی ئیخوانە(ص354

)پێویستە  دەڵێت:  جوندوڵاڵدا  لە  حەوا  سەعید  بەڵكو 

دونیای  لە  لیرباڵیەت  و  دیموكراسیەت  بانگخوازانی  هەمو 

ئیسالمدا هەڵكەندرێن و بنەبڕ بكرێن ( جنداللە ثقافة واخالقا 

لەوە  باس  ئاشكرا  بە  معاملدا  لە  قوتب  سەید  هەروەها 

دەكات، كە سیستمی لیرباڵی ودیموكراسی جاهلیەتی سەدەی 

بیستەمە و دەبێت لەناو بربێت )معامل فی الطریق( 
ناوی  بە  نەبووە  شتێك  ئیخوانیشدا  لەناوخۆی  تەنانەت 
بێت  مولزەم  رای  كە  شورا  ئەنجومەنێكی  یاخود  هەڵبژاردن 
لە  تەنانەت  بەننا  زان��راوە  ئەوەی  بەننا،  حەسەن  شێخ  بۆ 
بووە،  حساب  خۆی  رای  هەر  سیاسیەكانیشدا،  هەڵوێستە 
تەنانەت رای ئەنجومەنی شورا، یاخود مەكتەب ئیرشاد تەنیا 

بۆ راوەرگرتن بووەو پاشان خۆی بڕیاریداوە.
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ئەوەی سەیرە ئەندامی ئیخوان سوێندی وەالئو گوێڕایەڵی 

بۆ مورشید خواردووە، نەك بۆ ئیخوان، لەكاتێكدا لە هەموو 

گروپێكی تردا مرۆڤ ئیامن بە فكر دێنێت نەك بە سەركردە، 

لە هەموو  تەنازولی  كۆنگرەكە  كۆنگرەی سێهەمدا  لە  بەڵكو 

)مذكرات  مورشید  دەستی  دایە  و  خۆیكرد  دەسەاڵتەكانی 

الدعوة والداعیة(
و  گەل  ناوی  بە  كە  دەك��ات  ئەوە  بانگەشەی  ئیخوان 
ناڵێت  ئوممەتەوە حوكم دەكات و قسەدەكات، بەاڵم پێامن 
كێ ئەم تەفویزەی داوەتێ، هەموو وتار و خوتبەكانی بەننا و 
بەنناوی ئوممەتەوەیە وەك ئەوەی هەموو ئوممەتی ئیسالمی 
قسەبكات،  بەنناویانەوە  تا  خۆیان  نوێنەری  كردبێتە  ئەویان 
ئەوان دەیانەوێت بە ناوی ئوممەتەوە دەسەاڵت گرتنەدەست، 
ئەمەش  لیبرباڵیەت،  و  دیموكراسیەت  سلبیاتەكانی  بێ  بەاڵم 

سوننەتی هەموو حزبە تۆتالیتارەكانە.

تێنەگەیشتووە  و  كاڵفام  دەزان��ن  قارس  بە  گەل  ئەوان 

جاهیلە، پێویستی بە پیاوە عاقڵەكانە حوكمی بكەن ،
كە  پێامندەڵیت  بەننا  حوكمدا  سیستمی  بەشی  لە 
بەڵكو  بۆ حكومەت،  نییە  مەرج  ئوممەت  رای  و  هەڵبژاردن 
لەجیاتی  ،واتە  بكەن  كارە  ئەو  ئەهلی )حل وعقد(  پێویستە 
و  حل  ئەهلی  كاربكەن،  گەل  هەڵبژێردراوی  پەرلەمانی 
عقدیش سی جۆرن ،)زانایانی ئایینی،شارەزایانی كاری گشتی، 
دەڵێت  و  عەشیرەتەكان(،  س��ەرۆك  و  س��ەرۆك  سەركردە، 
سیستمی نوێنەرایەتیش بە مەرجێك قبووڵە، كە تەنیا ئەهلی 
ئەم  پێموایە  هەڵبژێرن.  خۆیان  هەبێت  بۆیان  وعقد(  )حل 
یەك  تۆتالیتارەكان  سیستمە  پرەنسیپەكانی  لەگەڵ  پرەنسیپە 

شتە لەگەڵ گۆڕینی زاراوەكاندا.)مجموعەالرسائل ص277( 
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تۆتالیتارەكان،  سیستمە  هەموو  جیهاد:  7-مەسەلەی 

لەسەر  واتە  پاوانخوازین،  و  فراوانخوازی  بیرۆكەی  خاوەنی 

بەردەوامە  جەنگە  ئەم  داگیركاریدەكەن،  تر  واڵتانی  حسابی 

ئامانجێك  دەبێتە  بەڵكو  داگیركاری،  بۆ  نییە  میكانیزم  تەنیا 

پێشێلكردنی  بۆ  رژێمەوە  دەست  بە  بیانودان  بۆ  ،هەروەها 

بە  بەننا  حەسەن  دەسەاڵت،  رەهای  هەیمەنەتی  و  ئازادی 

فەرزكردوە  جیهادی  خودا  پێامندەڵێت:  جیهادەوە  ناوی 

لەسەر هەموو موسوڵامنێك ،فەرزێكی وا كە بۆی نییە لەژێری 

جیهاد  بۆ  موسوڵامنیداوە  زۆری  هانی  هەروەها  دەرچێت، 

)مجموعە ص438(

گرنگی  ئیسالم  وەك  نابینیت  رژێ�مێك  یا  ئاینێك  )هیچ 

.. وەك  بەجیهاد و ژیانی سەربازی جەنگی بەردەوام دابێت 

و  كوشتار  جیهاد،  باسی  وشە  روونرتین  بە  ئیسالم...دەقەكان 

سەربازی دەكەن،(ص438

پاش ئەوەی چەندین دەق دێنێتەوە لەسەر جیهاد ،ئینجا 

)مجمع  كتێبی  خاوەنی  دەڵێت:  دەژێنێتەوە،  زانایان  قسەی 

كافران،  كوشتنی  شەریعەتدا  لە  )جیهاد  دەڵێت:  االنهر( 

پەرستگاكانیان  رووخاندنی  ماڵیان  تااڵنكردنی  و  لێدانیان 

بە  ئایینە  بەهێزكردنی  مەبەستیش  بتەكانیانە.  شكاندنی  و 

گەر  كیتاب(  )ئەهلی  تەوژمی  و  جەنگییەكان  كوشتاری 

پەیامنیان هەڵوەشاندەوە و هەڵگەڕاوەكان لە دین و..پێویستە 

بنێرێتەسەر  سوپا  دووجار  یا  جارێك  ساڵێك  هەموو  ئیامم 

دوژمن)دارالحرب(..ئەگەر ئەوان دژایەتیشامن نەكەن.

و  نوێژ  )دوای  دەڵێت:  ئەحمەد  ئیامم  كوڕی  عەبدوڵاڵ   

رۆژوو هیچ كارێك نابینم لە جیهاد باشرت بێت(.
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سەردەمێكدا  لەهیچ  موسوڵامنان  بڵێم،  ئەوەش  دەبێت 

تاریكەدا  سەردەمە  لەم  تەنیا  لێنەهێناوە،  واز  جیهادییان 

نەبێت.

مانای  بە  جیهاد  وشەی  كە  دەكات،  بەوانە  گاڵتە  پاشان 

هەر  فەرموودەیە  ئەو  لێكدەدەنەوە،دەڵێت  نەفس  جیهادی 

الوازیشە، 

پاشان روودەكاتە ئیخوان ودەڵێت )برایان!ئەوە ئوممەتەی 

مەرگسازی باش بزانێت، بزانێت چۆن مەردانە دەمرێت خودا 

توشامن  الوازی��ەی  ئەو  پێدەبەخشێت،  سەربەرزی  ژیانی 

ئامادە  دونیاوەیە،خۆتان  خۆشەویستی  هۆی  بە  تەنێ  بووە 

ژیانتان  مەرگ خودا  لەسەر  گەورە،سوربن  كارێكی  بۆ  بكەن 

پێدەبەخشێت( مجموعە الرسائل كتاب الجهاد454-438
هەرچەندێ بەننا بە ناڕوونی مەبەستەكان دەهێڵێتەوە و 
پێامنناڵێت دژ بەكێ جیهاد دەكات، بەاڵم وەك دەردەكەوێت، 
جیهاد بە مانای كوشتار لە مەنهەجی ئەودا ،میكانیزمێك نییە، 
بەڵكو خۆی لە خۆیدا ئامانجە، ئەگەر جەنگیش نەبوو دەبێت 
پشتگیری  وەك  ئیاممەكان  قسەی  ئەوەتە  دروستیبكەین، 
دێنێتەوە، گەر بەرانبەر جەنگیش نەكات، دەوڵەتی ئیسالمی 

دەبێت ساڵی یەك دووجار هەر پەالماریان بدات،
،بەرهەمهێنەری  شمولیەكانیرت  سیستمە  وەك  ئیخوان 
و  خۆشگوزەران  ژیانی  لە  بیر  ناجێگیرە،  كۆمەڵگەیەكی 
بە  و  خۆشگوزەرانی  ژیانی  بەننا  بەڵكو  ناكاتەوە،  ئۆقرەیی 
ستالین  و  هیتلەر  وەك  بەڵكو  ناودەبات،  زەلیلی  داوەش��او 
دەیانوت ئەوان پەیامێكی جیهانییان پێیەو دەبێت بیگەیەنن، 
بە  گەیشنت  بۆ  میكانیزمێكن  تەنیا  دەسەاڵتیش  و  حكومەت 
ئامانجی گەورە ئەوەتا لە ئامانجەكان ئیخوان ئەمانەن )تاكی 
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موسوملان خێزانی موسوڵامن حكومەتی ئیسالمی، گێڕانەوەی 
سەروەری  دونیا  بۆكۆنرتۆڵكردنی  هەوڵدان  پاشان  خەالفەت، 

بەسەر جیهاندا

زەق  نازیزم  لە  زیاتر  خاڵە  ئەم  دژایەتیكردنی جوولەكە: 

دژایەتییان  بەهەمانشێوە  فاشیەكانیش  هەرچەند  بۆتەوە، 

بەرامبەر جولەكە راگەیاندووە، پرسی دژایەتیكردنی جولەكە 

نەژادی  هیتلەر  كە  دەگرێت،  سەرچاوە  لەوێوە  نازیزم  الی 

نەژادێكی  جولەكە  لەكاتێكدا  دەزانێت،  بااڵ  بەرەگەزی  ئاری 

بەسەر  گەورەیان  كاریگەری  ئەوەشدا جولەكە  لەگەڵ  نزمن، 

نەژاد و تێكەڵبوونی خوێنی نەژادی بااڵ بەخوینی نەژادی نزم 

هەیە ،لەراستیدا مەسەلە ئەوەبوو جولەكە ئابوری ئەڵامنیایان 

لە  فەیلەسوفەكان  زانایان  لە  زۆر  هەروەها  كۆنرتۆڵكردبوو، 

رەگەزی جولەكە بوون.

بێگومان هەموو كەمینەیەكیش لەناو زۆرینەدا هەمیش 

دەكرێت،  تاوانبار  بچوكەكانیشدا  هەڵە  لە  و  چاودێریكراوە 

ئەمەش شتێكی ئاساییە، بەاڵم بنیاتنانی ئایدیایەك لەسەر ئەو 

بنەمایە سەیرە.

بەاڵم بۆ ئیخوان دژایەتی جولەكە دەكەن،؟ بەشێكی ئەو 

دژایەتییە لەو روحە دینییەوە دێت كە لەماوەی 1300ساڵی 

لە  جولەكە  و  موسوڵامن  ملمالنێی  و  دروستبووە  راب��وردودا 

مەدینە كە بە پاكتاوكردنی جولەكە لە بەنی قورەیزە كۆتاییهات. 

بەشێكیرت مەسەلە فەلەستین و ملمالنێی عەرەب و جولەكە 

ئیخواندا  سەرهەڵدانی  لەسەردەمی  ،كە  فەلەستینە  لەسەر 

داگیركردبوو،  میرسیان  ئینگلیز  كە  ئەوەش  سەریهەڵدابوو، 

جولەكە  دەوڵەتێكی  بنیاتنانی  لە  پشتیوانیان  ئەوانیش  هەر 
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خاوەنی  میرسدا  لە  جولەكە  هەروەها  فەلەستین،  لە  دەكرد 

پێگەیەكی ئابوریی بەهێز بوون. ئەمەش الی ئیخوان جێگەی 

نیگەرانی بوو.

فەلسەفەی  گرنگەكانی  پیشە  لە  یەكێك  دەبینی  بۆیە 

قودسە،ئیخوان  مەسەلەی  و  جولەكە  دژایەتی  ئیخوان 

جولەكەكانی میرسیان تاوانبار دەكرد بە بەقاچاغربدنی چەك 

بۆ جولەكە لە فەلەستین، ئیخوان هەرگیز جیاوازیی نەكردووە 

و  رەگەزپەرستانە  بزوتنەوەیەكی  وەك  زایۆنیزم  لەنێوان 

موسلیمیندا  ئیخوان  گۆڤاری  لە  بەڵكو  دین،  وەك  جولەكە 

جولەكە  مەترسیی  بەنناوی  هەبوو  هەفتانەیان  ستونێكی 

لەسەر میرس،هەروەها هێرشیانكردە سەر كارگە و شوێنەكانی 

جولەكە لە میرسداو زۆریان سوتاندن لەسەردەمی حكومەتی 

صدقی پاشاو نوقراشیدا وەك كاردانەوەیەك لە دژی جەنگی 

بیومی:االخوان  )زكریا  فەلەستین  لە  جولەكە  و  ع��ەرەب 

املسلمون 315(.

تۆتالیتار  بزوتنەوەیەكی  وەك هەر  موسلیمین  8-ئیخوان 

خاوەنی ئایدۆلۆژیایەكی ناڕوونە، ئەو لەگەڵ نەتەوەییدا خۆی 

ئەویش  نێونەتەوەییدا  لەگەڵ  پیشاندەدات،  نەتەوەیی  وەك 

سۆسیالیستە،  ئەویش  سۆسیالیستە  لەگەڵ  نێونەتەوەییە، 

لەگەڵ سەرمایەداردا هەمان شتە، كاتێك دەبینی شۆڕشگێرە، 

ژن  باسی  دەكات،كاتێك  چاكسازی  دەبینیت  كاتێكیرت 

دەكەیت، ئەو لەهەمووكەس زیاتر مافی ژن دەپارێزێت، ئەو 

كاتێك باسی چینی پرۆلیتار دەكەیت ئەو لە هەموكەس زیاتر 

مافەكانیان دەپارێزێت،

كە  ،ئەوەیە  ئیخوان  مەنهەجی  ناڕوونی  لە  تر  بەشێكی 
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حەسەن  دەرناخەن،  خۆیان  راستەقینەكانی  ئامادە  هەرگیز 

لە  باس  شێوەیەك  هیچ  بە  بانگەوازدا  لەسەرەتای  بەننا 

تەقلیدی  ئایینی  بانگەوازێكی  وەك  بەڵكو  ناكات،  سیاسەت 

پێشنیاردەكات،  خ��ۆی  سۆفیەگەری  تەریقەتێكی  ،وەك 

بكەن  هاریكاری  ئامادەن  ئینگلیزیش  تەنانەت  هەربۆیە 

مزگەوتی بۆ دروست بكەن و پارەی بدەنێ، ئەمەش هەندێك 

باسیدەكەن،  شانازیەوە  بە  دوایی  ئیخوان  سەركردەكانی  لە 

گارق  بخەڵەتێنێت.  الیەك  هەموو  توانیوێتی  بەننا  شێخ  كە 

ئامانجەكانی  )ناڕوونی  دەڵێت:  لەوبارەوە  تۆژەر  ئەلبەرشی 

بوارد،وەك هەڵوێستگرتن  لەزۆر شت  كۆمەڵەی  ئەو  ئیخوان 

لەپرسە جەوهەریەكانی سیاسەت و نیشتیامنییەكان لەراستیدا 

نیشتیامنییەكان  مەسەلە  لەسەر  قسەی  كەمرتین  ئیخوان 

گومانی  حزبەكانیرتدا،ئەمەش  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  ك��ردووە، 

گەورەی دروستكردووە لەو الیەنەوە.

ئیخوان  بنەماكانی  ئامانجەكان و  بڵێین  بێت  گەر راست 

الستیكی نەخشێرناون تۆ هەرچییەك دەڵێیت ئەو دەتوانێت 

خۆی لەگەڵدا بگونجێنێت، مۆسۆلینی دەیوت )من لەیەككاتدا 

فكر  گرنگ  ریفۆرمیستم(  و  شۆڕشگێڕ  و  رادیكاڵ  دواكەوتو، 

نییە، بەڵكو گرنگ كاركردن و كۆكردنەوەی خەڵكە(

موسلیمین  ئیخوان  گشتی:  فەزای  9-ئایدیالیزەكردنی 

هەوڵدەدات هەموو فەزای گشتی بە رەنگی خۆی بنەخشێنێت، 

ئیسالمی،  هونەری  تۆتالیتاریزم،  رێبازی  لەسەر  بۆیە  هەر 

ئیسالمی،  ئابوریی  ئیسالمی،  خوێندنی  ئیسالمی،  ئەدەبی 

خێزانی ئیسالمی، پزیشكی ئیسالمی، زانستی ئیسالمی،دادگای 

بە)ئیسالماندنی  پاشان  كە  ئەوەی  بەرهەمدێنێت،  ئیسالمی 
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مەعریفە دەنارسێت(،بەننا داوادەكات هەموو دونیا تەسلیمی 

بەرهەمێكی  بەرامبەر هەموو  بێگومان  بنب،  حزبەكەی  ئەوو 

مرۆیی كە موڵكی مرۆڤایەتییە ،ئەوان پاشگرێكی ئایدۆلۆژیانە 

راستیدا  لە  بەاڵم  دەدرێتێ،  پیرۆزیی  پاشگرەش  دادەنێن،ئەو 

ئیخوان مەبەستێتی ئەو ئیسالمەی خۆی لە قاڵبێكدا كردوێتییە 

ئایدۆلۆژیا، حاكم بێت نەك دونیابینییەكی فراوانی ئایین.

ئەنجامگیری

ئایدۆلۆژیە  1-ئیخوان موسلیمین پۆلێندەكرێت لە حزبە 

هەموو  بەسەر  خۆی  هەژموونی  دەیەوێت  كە  شمولیەكان، 

كەلتوریدا  و  سیاسی  ئابوری  ت��اك،  كۆمەاڵیەتی،  الیەنە 

بسەپینێت.

و  فەلسەفی  الی��ەن��ە  زۆرب����ەی  ل��ە  گ��روپ��ە  2-ئ���ەو 

بە  بەاڵم  تۆتالیتارەكانە،  حزبە  هاوشێوەی  پەیكەریەكانیدا 

تایبەمتەندی ئایینی و خۆرهەاڵتیەوە.

ئەوروپای  تۆتالیتارەكانی  حزبە  ب��ارودۆخ��ەی  3-ئ��ەو 

بەرهەمهێنا، هەمان ئەو بارودۆخەیە، كە ئیخوان موسلیمین 

لە خۆرهەاڵت بەرهەم دێنێت.

4-حزبە تۆتالیتارەكانی ئەوروپا، لە ئەڵامنیا، ئیتالیا، سۆڤیت 

و  تەواوكرد  خۆیان  مێژوویی  دەورەی  تردا  واڵتێكی  چەند  و 

بگاتە  نەیتوانی  موسلیمین  ئیخوان  بەاڵم  پایان،  گەیشتنە 

دەسەاڵت و هەروا بە ناكامی مایەوە )واتە سووڕی گەشكەردن 

و مردنی خۆی تەواونەكرد(، هەربۆیە ئیخوان تائێستاش كارایی 

هەیە لەسەر ساحەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، چونكە تائێستاش 

وەك خەونێكی فریادڕەس الی زۆركەس ماوەتەوە.



سۆران سێوكانی  214

5-فەلسەفەی ئیخوان زۆر الستیكییە و دەتوانێت لەگەڵ 

ئامانجەكانی  بە  بگات  تا  بگونجێنێت،  خۆی  هەمودۆخێكدا 

خۆی  قۆزخەكانی  جار  چەندین  لەوپێناوەدا  خۆی،ئەو 

گۆڕیووە، بەاڵم وادیارە تائێستا نەیتوانیووە ئامانجی گەیشتنە 

دەسەاڵت بەدەستبێنێت.
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1

ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411



217بەرهەمهێنانی تیرۆر

3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661



سۆران سێوكانی  218

4

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83



219بەرهەمهێنانی تیرۆر

5

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104



سۆران سێوكانی  220
6

105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117



221بەرهەمهێنانی تیرۆر

7

118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135


