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سەید قوتب
لەوپەڕی سێکیوالریستەوە
بۆ ئەوپەڕی تووندڕەوی

ناکرێــت نکولــی لــە بلیمەتــی ســەید قوتــب بکەیــن لــە

لەســەر زمانــی کەســایەتی [احمــد راشــد] کــە پارێــزەرە

بــواری فەرهەنگــی و فیکــری و ئەدەبــی ،هیــچ چاوێکیــش

هاتــووە« :هــەروەك چــۆن دینــەکان ڕزگاریــان کردیــن

ناتوانێــت ئاســتی بــەرزی کەســایەتی ئــەو مرۆڤــە

لــە وەســەنیەت ،پێویســتە زانســت ڕزگارمــان بــکات لــە

نەبینێــت ،بــەاڵم کەســیش ناتوانێــت ،هەرچەنــدە زمــان

دینــەکان»

وفیکــر پــاراو بێــت نکوڵــی لــە ڕۆڵی کــرداری ســەید قوتب

« فكــا انقذتنــا الديانــات مــن الوثنيــة ينبغــى أن ينقذنــا

بــکات لــە فۆرمەڵەکردنــی زهنیەتــی تونــدڕەوی ئیســامی.

العلــم مــن الديانــات « هەروەهــا دەڵێــت :زانایانــی

لــە بیرمــە کاتێــك (معــامل يف الطريــق)م دەخوێنــدەوە،

هاوچــەرخ دەزانــن ئەتــۆم چــی تێدایــە ،و دەش ـزانن لــە

هێشــتا توانــای بیرکردنــەوەی دینیــم ســنووردار بــوو،

دوای سیســتمی خــۆری ئێمــە ملیۆنەهــا سیســتمی خــۆری

ئــەو تابلۆیــە خوێناویــەی کــە ســەید قوتــب بــۆ جیهانــی

تــر هەیــە ،کەوابــوو کــوا خــوا لــە کوێیــە؟! « العلــاء

دەکێشــا ،لــە حەمتیەتــی شــەڕ و لەبەرێــك چــوون و خوێن

املعارصيــن يعلمــون مبــا ىف الــذره مــن عنــارص ،ومبــا

ڕشــن! ســەرەڕای حــەزی زۆری خوێندنــەوەم ،هەوڵــی

وراء عاملنــا الشــمىس مــن ماليــن العــوامل ،فأيــن اللــه ؟»،

خۆدزینــەوەم دەدا لــەو کتێبــەی کــە نــاوی (معــامل يف

هــەر ئــەوەش نــا دەربــارەی ڕۆمانــی [اوالد حارتنــا ] کــە

الطريــق) ە! کــە لــە خوێندنــەوەی بوومــەوە بیروڕاکانــی

میانڕەوەکانیــش لــە ئەمســالی محمــد الغــزايل ،نەجیــب

مێشــکمی جەنجــاڵ کردبــوو وتووشــی دڵەڕاوکــێ و

مەحفوزیــان تەکفیــر کــرد لــە ســەری ،وخەریــك بــوو

سەرئێشــانی کردبــووم ،هەوڵــی خــۆ لــێ دزینــەوە و لــە

بــە کوشــتی بــدەن بــە دەســتی نەزانێــك ،ســەید قوتــب

بیرکردنیانــم دەدا!

دەربــارەی دەڵێــت :ئــەو ڕۆمانــە ئەفســانەیەکی ئەدەبییــە

ســەید قوتــب بەرلــەوەی بکەوێتــە ژێــر کاریگــەری ئەبــو

موســتەهەقی ئەوەیــە قوتابــی قوتابخانــەکان بیخوێنــن!

ئەعــای مــەودودی و ئەدەبیاتــی ئیخــوان بــە گشــتی،

« إنهــا أســطورة أدبيــه تســتحق انهــا تــدرس لتالميــذ

یەکێــك بــوو لــە گەورەتریــن ڕەخنەگــری ئەدەبــی لــە

املــدارس»

میــر ،ســەرەڕای رسوشــتی دینــداری لەســەر چەندیــن

ســەید قوتــب ســەرەرای ئــەوەی دینداریەکــی رسوشــتی

ڕۆمانــی نەجیــب مەحفــوز نووســیویەتی ،کــە دووان

تێــدا بــوو ،بــەاڵم تــا نەچــووە نــاو ئیخــوان نەکەوتــە ژێــر

لەوانــە [اوالد حارتنــا ] و [خــان الخليــي] هــەرای

کاریگــەری چــوار زاراوەکــەی [املصطلحــات االربعــة] ی

زۆریــان نایــەوە گوایــە پــڕن لــە کوفــر ،ســەید قوتــب لــە

ابــو االعلــی املــودودي  ،ئــەو بیروڕایــە توندانــەی تەبەنــا

نوســینێکی ڕەخنەیــی ئەدەبیــدا ڕۆمانــی خــان خەلیلــی

نەکــرد .بڵێــی ســەید قوتــب ژیــان بــواری پێدابایــە ،پــاش

«خــان الخليــي» نەجیــب مەحفــوزی زۆر ســتایش کــردوە،

قۆناغــی نووســینی معــامل يف الطریــق جارێکــی تــر خــان

هەرچەنــدە لــەو ڕۆمانــە لەســەر زمانــی کەســایەتیەکان

الخلیــي بخوێندبایــەوە ،نەجیــب مەحفــوزی تەکفیــر

قســەی زۆر ترســناك و دژی دینــی تێــدا کـراوە ،بــۆ منونــە

بکردبــا؟! چونکــە نەجیــب مەحفــوز پــاش ئــەوەی ســەید
قوتــب بــوو بــە ئیخــوان و زیندانــی کـرا ،ســەردانی ســەید
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قوتبــی کــردوە وەك لــە کتێبــی [املرایــا] باســی دەکات،

شــاخەکانی دەرکــردوە ،بــا لێیــان دەیــن ،بەهێــزەوە لێیــان

کەدوایــی بەدرێــژی دەیخەینــەڕوو ،و پێــی دەڵێــت-›:

دەیــن ،وبەخێراییــەوە لێیــان دەیــن ،پێویســتە گــەل گــۆر

جێــگای داخــە کــە تــۆ وازت لــە ڕەخنــەی ئەدەبــی هێنــا.

هەڵکەنــێ و خۆڵــی بەســەردا بکاتــەوە!!»

ســەید قوتــب بــە دەم پێکەنینــەوە وەاڵمــی دەداتــەوە« :

کــە هەڵگەڕایــەوە لــە شــۆڕش ،لــە کتیبی»معــامل يف

ئــەی لــەو ئاواتخوازیــە جاهیلیانــە! «

الطريــق» دەنووســێت « :وطــن املســلم الــذي يحــن

جێــگای سەرســوڕمانە ئەدیبێکــی رەخنەگــری وا گــەورە لــە

إليــه ويدفــع عنــه ليــس قطعــة أرض… إن املعركــة بــن

ماوەیەکــی وا کورتــدا بــەو شــێوەیە بگۆڕێــت لەوپــەڕی

املؤمنــن وخصومهــم هــي يف صميمهــا معركــة عقيــدة

وااڵیــی بــۆ ئەوپــەڕی داخــراوی! ئــەوە نیشــانەی

وليســت شــيئا آخــر عــى اإلطــاق… إنهــا ليســت معركــة

رسوشــتێکی ڕیزپــەڕی ،تونــدڕەوی هەڵەشــەیە ،کــە

سياســية وال اقتصاديــة… لــو كانــت شــيئا مــن هــذا لســهل

هــەردەم ســەید قوتبــی لەوپــەڕی ڕاســت بــۆ ئەوپــەڕی

وقفهــا ،وســهل حــل إشــكالها ،ولكنهــا يف صميمهــا معركــة

چــەپ جێگۆڕکــێ کــردوە! منونەیەکــی تــر ،کاتــێ شۆڕشــی

عقيــدة ،إمــا كفــر وإمــا إميــان ..إمــا جاهليــة وإما إســام!».

یــان کودەتــای  1952/7/23جــال عبدالنــارص وهاوەاڵنــی

[نیشــتیامنی موســڵامن کــە دڵــی بــۆی دەســووتێ و

روویــدا ،خۆیــان روویــان نەبــوو نــاوی بنێــن شــۆڕش و

بەرگــری لێــدەکات ،تەنهــا پارچەیــەك زەوی نیــە ...جەنــگ

ناویــان لێنابــوو حرکــة ،کەچــی ســەید قوتــب هــەرزوو

لــە نێــوان ئیامنــداران و ناحەزانیــان لــە کرۆکیــدا جەنگــی

نــاوی نــا شــۆڕش [ثــورة]! ئــەو شۆڕشــە هێنــدە ســپی و

عەقیدەیــە ،نــەك هیچــی تــر ...ئــەو جەنگــە جەنگێکــی

ئاشــتیانە دەچــوو بەڕێــوە ،هەتــا شــا فاروقیــان بەوپــەری

سیاســی و ئابــووری نیــە ...ئەگــەر شــتێکی وابــا راگرتنــی

ڕیــز وکەرامەتــەوە بــە تەپــڵ و مۆســیقا بەڕێکــرد ،بــە

جەنگەکــە ئاســان بــوو ،و چارەســەری ئاســان بــوو ،بــەاڵم

مەراســیمێکی عەســکەری و پاســەوانی شــەرەف و

لــە کرۆکیــدا جەنگــی عەقیدەیــە ،یــان کوفــر یــان ئیــان...

تەقاندنــی تۆپــی ڕیزلینــان!

یــان جاهیلیــەت یــان ئیســام]!!

پــاش  20ڕۆژێــك لــەو شۆڕشــە کاتــێ کرێکارانــی ڕســن

وەك گوومتــان پــاش جیــاوازی کەوتنــە نێوانیــان ،ســەید

وچنیــن ناڕەزاییــان دەربــڕی ،ســەید قوتــب هانــی

قوتــب بــە دەســتی هەمــان هێــز ئەشــکەنجە و لە ســێدارە

دەســەاڵتی دەدا ،کــە خــۆی بەشــێك بــوو لــەو دەســەاڵتە

درا ،کــە خــۆی ڕۆڵیکــی گــەورەی گی ـڕا لــە هاندانیــان و

و ناویــان نابــوو بــە [میرابــۆی شوڕشــی میــری] تــا دوو

ڕاهێنانیــان بــە توندوتیــژی!

کریــکاری بەشــداربووی ئــەو ناڕەزایەتیــە لــە ســێدارە

منونەیەکــی تــر لــەو گۆڕانکاریــە ترســناکانە ســەید قوتــب

بــدەن ،لــە وتارێکــدا کــە لــە [االخبــار] لــە 1952/8/15

بەرلــەوەی بچێتــە نــاو ئیخــوان ،هەرچەنــدە بــە جۆرێــك

باڵویکــردەوە لــە ژێــر ناونیشــانی [ حــرکات ال تخیفنــا]

لــە جــۆرەکان دینــدار بــوو ،کەچــی لــە 1938/7/10

تیایــدا هاتــوە « :ئیمــە شــەڕەکەمان بــردەوە بەبــێ

وتارێــك دەنووســێت بــە ناونیشــانی« :خواطــر املصيــف -

گومــان ،وکاری خــوا جێبەجــێ بــوو ..شــەیتان هــەردوو

الشــواطئ امليتــة» ئــەو وتــارە ئیخوانیەکــی نــاوداری وەك

محمــود عبدالحلیــم لــە یاداشــتەکانی بــە نــاوی[ :االخــوان

النامئــة وإيقــاظ الشــهوات الهادئــة ،وهــم يحســبون أنهــم

املســلمون احــداث صنعــت التاریــخ] باســی کــردوە،

مصلحــون».

وهەوڵێکــی زۆردرا بــۆ شــاردنەوەی وبەدرۆخســتنتەوەی

دوایــی دەڵێــت« :أطلقــوا الشــواطئ عاريــة العبــة ،أيهــا

محمــود عبدالحلیــم ،بــەاڵم لــە کۆتاییــدا وەاڵمیکــی ئــەو

املصلحــون الغيــورون عــى األخــاق ،فذلــك خــر ضــان

وتــارە لــە گۆڤــاری ئیخوانــی ڕەســمی [النذیــر] لــە ژمــارە

لتهدئــة الشــهوات الجامحــة ،وخــر ضــان لألخــاق» .ببینە

 8ی  1938/7/18بــە نــاوی «النفــوس امليتــة» لــە نوســینی

ئــەو دەســتەواژەیەی [وهــم يحســبون أنهــم مصلحــون]

محمــد حســن أبــو ســامل ،دۆزرایــەوە کــە ڕاســتی ئــەو

لێــرە بــۆ بانگــەوازی کــردن بــۆ ڕووت و قووتــی ســەر

وتــارەی ســەید قوتــب دەســەملێنێت کــە دەربــارەی مایــۆ

کەنــارەکان بــەکار دەهێنیــت ،کەچــی پــاش گۆڕانــی بــۆ

پۆشــینی ئافرەتانــە لەســەر کەنارەکانــی دەریــا ،تیایــدا

ئیســامیەت ســەدان جــار ئــەو گوزارشــە [وهــم يحســبون

ئەســەف دەکێشــێت کــە کەنــارەکان مــردوون لەبــەر

أنهــم مصلحــون] بــۆ بیروڕاکانــی پێجەوانــەی ئــەو

ونبوونــی قــەد وبــااڵی مایــۆ پۆشــی جــوان ،و بەرگــری

ئاڕاســتەیە بــەکاری دەهێنیــت ،لــە ژێــر کاریگــەری ســەید

دەکات لــە کەنــاری ڕووت و دەڵیــت کــە جەســتەی ڕووتی

قوتــب خوشکەکانیشــی لــەو ســەردەمە کراوەیــەدا کــە

ســەر کەنــارەکان ،هیــچ وروژێنــەر نیــە تەنهــا سەرســامی

کچەکانــی حســن البنــا مورشــیدی هەمــوو ئیخــوان هێشــتا

هونــەری دەوروژێنێــت ،وئەوانەشــی وای نابینــن

حیجابیــان نەکردبــوو ،کەچــی خوشــکەکانی ســەید قوتــب

خەڵکانێکــن کــە وێنەیەکــی شــێوێرناو لــە مێشــکیان دایــە!

بــە نیقابــەوە وێنەیــان دەردەکەوێــت!

ئینجــا دەڵێــت« :ئەوانــەی داوادەکــەن جلــی ســەرکەنار

ئەوەیــە هەقیقەتــی رسوشــتی هەڵچووانــەی ســەید

درێــژ بکرێــت بــۆ داپۆشــینی جەســتەکان ،ئەوانــە لــە

قوتــب کــە هــەردەم لــە بازنــەی تونــدڕەوی لــە هاڤــدژ بــۆ

ڕاســتیدا دەیانەوێــت فیتنــەی خەوتــوو بــە ئــاگا بهێنــن،

هاڤــدژدا دەخولێتــەوە ،لەوانەیــە ئەگــەر تــا ئــەو ڕۆژگارە

و شــەهەواتی هێمــن چــاالك بکەنــەوە ،پێشــیان وایــە

مابــا ئێســتا بانگخوازێکــی ئاشــتی توونــدڕەو بــوو یانیــش

چاکخــوازن!»

قۆناغێــک لــە دوای داعــش دەبــوو لــە تونــدڕەوی!

لــە کۆتاییــدا دەڵێــت « :کەنــاری ڕووتــی یاریکــەر ئــازاد
کــەن ،ئــەی چاکخوازانــی بــە غیــرەت لەســەر ڕەوشــت،

نەجیب مەحفوز چۆن باسی سەید قوتب دەکات؟

چونکــە ئــەوە باشــرین کارە بــۆ هێورکردنەوەی شــەهوەتە

وەك زۆر لــە بنەمــا و بیــروڕا هەڵەکانیــان ،بنەمایــەك

هەڵچــوو و چەمووشــەکان ،چاکرتیــن دابینکەریشــە بــۆ

هەیــە لــە نێــو ئەهلــی حەدیــس دەڵێــت :كالم األقــران

رەوشــت»

يطــوى و ال يــروى! واتــە قســەی هاوپیشــەکان لەســەر

«فالذيــن يدعــون إىل إطالــة «لبــاس» البحــر وإىل ســر

یەکــری دەپۆرشێــت و ناگێڕدرێتــەوە! یانــی ئــەو

األجســام بالربنــس ،إمنــا يدعــون ىف الواقــع إىل إثــارة الفتنــة

کەســانەی هــاوکار وهاوپیشــە و هاوســەردەم بــوون لــە
شــوێنێکدا! بــەاڵم بــەڕای مــن ئــەو بنەمایــە هــەر لــە

ژمارە  - 2نیسانی 2019

200

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

201

بنەڕەتــدا زانســتی حەدیــس هەڵدەوەشــێنێتەوە ،چونکــە

– ،)2006دەگەڕێتــەوە بــۆ نیــوەی دووەمــی ســییەکانی

بــۆ منونــە قســەی ئەهلــی حەدیــس دەرهــەق ئیاممێکــی

ســەدەی پێشــوو ،بــەاڵم ئــەو پەیوەندیــە ،بــە پلــە یــەك

گــەورەی وەك ئەبــو حەنیفــە نابێــت بە هەنــد وەرگیرێت،

پەیوەندیەکــی ئەدەبــی بــوو ،وەك نەجیــب مەحفــوز

چونکــە دەکرێــت لــە حەســەد و چــاو پــێ هەڵنەهاتــن

خــۆی لــە یاداشــتەکانی باســی دەکات ،و ســەرەڕای یەکــر

بــە بلیمەتــی ئیــام ،یــان لــە تێنەگەیشــن لــە ئاســتی

دیتنیــان بــە بەردەوامــی ،بــەاڵم هەرگیــز ئــەو پەیوەندیــە

وتــاری ئــەودا وا بــەو شــێوەیە دابەزیــوون بەســەری و

نەچۆتــە بــواری ئینســانیەوە!

نــەوە دوای نــەوەش چاولێکەریــان کــردوە! بــەڕای مــن

ســەید قوتــب چاکــە وفەزڵــی لەســەر نەجیــب مەحفــوز

شــتەکە ڕێژەییە،هەندێــك جــار :قســەی هاوپیشــەکان

هەبــووە ،بــەوەی وەك ڕەخنەگرێکــی تــا ڕادەیــەك نــارساو،

لەســەر یەکــری دەپۆرشێــت و ناگێڕدرێتــەوە! وەك لــە

یەکــەم کــەس بــووە نەجیــب مەحفــوزی پێشکەشــی

منونــەی ئەبــو حەنیفــە باســان کــرد ،هەندێــك جاریــر:

خوێنــەران کــردوە لــە ڕۆمانەکــەی بــە ناونیشــانی كفــاح

قســەی هاوپیشــەکان لەســەر یەکــری دەگێڕدرێتــەوە و
داناپۆرشێــت [كالم األقــران یــروی و ال يطــوى] ئەگــەر
زانیــان ئــەو کەســەی قســەکان دەکات کەســێکی
دادپــەروەر و بابەتخــوازە ،بــۆ منونــە بــەڕای مــن قســەی
حەزرەتــی عومــەر لەســەر خالیــد بــن ولیــد یــان ابــو
هریــرە زۆر گرنگــرە لــە هــەزاران الپــەڕەی کــە ئــەو دوو
کەســایەتیە تەقدیــس دەکرێــن.
ببینــە حەزرەتــی عومــەر چــۆن مامەڵەیــان دەکات
وەك مرۆڤــی ئاســایی و گوناهکــەر وتاوانکــەر ،کەچــی
قوتابخانــەی ئەهلــی حەدیــس دەیانفرێنێتــە ئاســانی
تەقدیســکردندا! لــەو بارەیــەوە گەواهــی نەجیــب
مەحفــوز لەســەر ســەید قوتــب م ال زۆر گرنــگ بــوو،
چونکــە هێنــدەی مــن ســەرنجم دابێــت ،نەجیــب
مەحفــوز کەســێکی زۆر ڕاســتگۆ و بابەتخــواز و پیشــەوەرە
لــە باســکردنی نزیکرتیــن کــەس تــا دوورتریــن کــەس،
وە بــە یەکێــك لــە ڕەخنەگرانــی توونــدی ســەردەمی
جــال عبدالنــارص دەنارسێــت پەیوەنــدی نێــوان ســەید
قوتــب( )1966– 1906و نەجیــب مەحفــوز (1911

سەید قوتب بیروڕای زۆری
دەربڕیوە لە نووسینەکانی،
بەاڵم ئەگەر بمانەوێ ئەو
بیروڕایانە چڕکەینەوە،
دەتوانین لە دوو پەیامی
سەرەکی چڕیان کەینەوە،
یەکەمیان پێیوایە موسڵمان
ناتوانێ هیچ بۆ زانست بکات،
باشترە لەوبوارەی بەها ڕوحی
وڕەوشتیانەی ئیسالم ئەسپی
خۆی تاودات

طيبــة ،هەروەهــا لــە دوای ئەوەشــدا لەســەر ڕۆمانــی خان

وخراپــی کەســایەتیەکەی دەخاتــە ڕوو ،بــێ گوێدانــە

الخلیلــی و القاهــرة الجديــدة ی نووســیوە بــە شــێوەیەکی

نزیکــی و دووری ،دۆســتی ونەیــاری ،ئایدیۆلۆژیــا و و

پــڕ لــە حەماســەت وســەرنج ڕاکێــش مــژدەی لــە دایــک

بیــری ئــەو کەســە.

بوونــی ڕۆمــان نووســێکی گــەورەی داوەتــە خوێنــەران،

بــۆ منونــە ڕەخنەگرێــك دەڵێــت :کەســایەتی «كــال

کــە لــە کۆتایشــدا هــەروا دەرچــوو! وەك هەمیشــە

أحمــد عبــد الجــواد» لــە «الســكرية» دا هــەر خــودی

ســیفەتی حەماســەت ئاســای خــۆی لــە وەســف کردنــی

نەجیــب مەحفــوزە ،کــە پــڕە لــە الیەنــی نێگەتیــڤ،

ڕۆمانــی كفــاح طيبــة ســەید قوتــب بــە جــۆش وخرۆشــەوە

و کەســایەتی الســيد أحمــد عبــد الجــواد [ســی

دەڵێــت :ئەگــەر بــە دەســت مــن بوایــە ئــەو چیرۆکــەم

ســەید] یــش لــە هاوســێەکی خوازتــوە ،کــە باوکێکــی

دەخســتە بــەر دەســتی هەمــوو کــوڕ و کچێــك ،چاپــم

وا دیکتاتــۆرو و توندوتیــژ و پــڕ هەڤــدژی بــووە! لــە

دەکــرد و بــاوم دەکــردەوە لەســەر هەمــوو ماڵێــك بــە

[اوالد حارتنــا] دەڵێــن ،ڕوخســاری کەســایەتی بــاوك

خۆڕایــی!! بێگومــان نەجیــب مەحفــوز لــە زۆر شــوێن دا

الجبــاوي ،هەمــان ڕوخســاری باوکــی خــودی نەجیــب

پێزانینــی خــۆی نیشــان دەدات هەتــا جارێکیــان گووتــی:

مەحفــوزی هەڵگرتــووە لــە ڕووی جدیــەت و دیســپلین

کەســێك ئــاوڕی لــێ نەدەداینــەوە ،یەکــەم کــەس لەســەر

وعەقڵمەنــدی ،هەتــا چایخانەکانــی نــاو ڕۆمانەکــەی

منــی نووســیبێت ســەید قوتــب بــوو ،ئینجــا دوایــی أنــور

خەڵکــی ئــەو نــاوە دەیانناســیەوە لــە ڕۆمانەکانــی!

املعـ ّداوي ..وەك دوو ئەدیبــی الو شــتێکی نوێیــان ال بــوو،

پاڵەوانــی ڕۆمانــی «الـراب» لــە کەســایەتیەکی هەقیقــی

منیــش گەنــج بــووم و شــتێکی نوێــم پــێ بــوو.

دەوروبــەری خــۆی وەرگرتبــوو بــە نــاوی حســن بــدر

هــەر لــە یاداشــتەکانی نەجیــب مەحفــوز دەڵێــت :ســەید

الديــن ،کــە گەنجێــك بــوو دەســەپاچەی سێکســی هەبــوو،

قوتــب یەکــەم ڕەخنەگــری ئەدەبــی بــوو کــە ئــاوڕی

دایکــی زاڵ بــوو بەســەر کەســایەتیدا ،دەرچــووی کۆلێــژی

لــە بەرهەمەکانــی مــن دایــەوە ولەســەری نووســی ،لــە

مــاف بــوو ،دەوڵەمەنــد بــوو ،ئاڵــوودەی تلیــاك بــوو و

ســااڵنی چــل دا ،ئــەو کات و ســەردەمە ناســیم ،کــە ســەید

چــووە زینــدان ،دەڵێــن لــە ڕێــگای هاوڕێیەکــی نەجیــب

بــە شــێوەیەکی بــەردەوام دەهــات بــۆ دانیشــن لەگەڵــان

مەحفــوز زانیبــووی کــە ئــەو چیرۆکــەی ئــەوی نووســیوە،

لــە گازینــۆی ئۆپرا..ئــەو پەیوەندیــەی کــە دەیبەســتینەوە

ئــەو کەســە کــون بــە کــون بــەدوای نەجیــب مەحفــوز

زیاتــر ئەدەبــی بــوو لــەوەی مرۆڤایەتــی بێــت .بۆیــە ڕای

دەگــەڕا بــۆ ئــەوەی بیکوژێــت! بــە ناچــاری ماوەیــەک

نەجیــب مەحفــوزم لەســەر ســەید قوتــب پــێ گرنگــە،

نەجیــب مەحفــوز خــۆی شــاردەوە!

چونکــە ئــەو ئەدیبــە بلیمەتــە زۆربــەی کەســایەتیەکانی

وەك ئامــاژەم پێــدا ،نەجیــب مەحفــوز ســەرەڕای پێزانینــی

لــە ژیانــی واقیعیــدا هەڵبــژاردوە و زۆر وریایانــە و

بــە پێشکەشــکردن و ناســاندنی ســەید قوتــب بــە

بلیمەتانــە بــە ناخیــان دادەچێتــە خــوارەوە ،الیەنــی بــاش

خوێنــەران لــە کتێبێکیــدا بــە نــاوی [املرایــا] کــە لــە 1972
یەکــەم چاپــی کــرا ،کــە بریتیــە لــە چیرۆکــی چەندیــن
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کەســایەتی ئەدەبــی و فیکــری و سیاســی کاریگــەر و

ســەعدیەکان ،تووندتریــن ســەعدی بــوو ،کە بــووە ئیخوان

گرنــگ لــە ژیانــی خــودی نەجیــب مەحفــوز و میــر بــە

ســکەی شــەمەندەفەری ئیخوانــی بــەرەو توندتریــن رێــگا

گشــتیدا ،هەرچەنــدە نەجیــب مەحفــوز هەموویــان بــە

پــاڵ دەنــا ،تــا ڕادەی وەاڵم دانــەوەی بیروڕاکانــی لەالیــەن

نــاوی هەقیقــی خۆیــان بــاس نــاکات ،جاروبــار کەمێــك

خــودی مورشــیدی ئیخــوان هوزەیبــی! بــا بزانیــن نەجیــب

گۆڕانکاریــان بەســەردا دەهێنێــت بــۆ شــاردنەوەی!

مەحفــوز چــۆن ســەید قوتبــی ناســیوە پۆرترێیەکــەی وەك

بــەاڵم هەندێــك لــەو کەســایەتیانە لــە کاتــی خوێندنــەوەی

خــۆی وەردەگێڕینــە ســەر کــوردی:

دەقەکــەدا دەنارسێنــەوە لەالیــان خەڵکــی شــارەزا،

بــا بزانیــن نەجیــب مەحفــوز چــۆن ســەید قوتبــی ناســیوە

هەندێکیــان هــەر نووســەر خــۆی ئامــاژەی بــە ناویانــی

پۆرترێیەکــەی وەك خــۆی وەردەگێڕینــە ســەر کــوردی:

داوە ،تێیــدا زۆر بــە بلیمەتانــە باســی ڕەهەنــدی

ئــەو ئەمــڕۆ وەك ئەفســانەیە ،وەك ئەفســانەش

دەروونــی وفیکــری کەســایەتیەکانی دەکات .لەوانەیــە

لێکدانــەوەی جیــای بــۆ دەکرێــت .هەرچەنــدە مــن

کەســانێك بڵێــن نەجیــب مەحفــوز بۆیــە بــەو شــێوەیە

لــە مامەڵــەی برایانــەی ڕیزدارانــەم زیاتــر لــەو نەدیــوە،

باســی ســەید قوتبــی کــردوە چونکــە ئیســامی بــووە،

بــەاڵم قــەت هەســتم بــە ئاســوودەیی نەکــردوە لــە

و خۆشــی عەملانیــە ،بــەاڵم هــەر لــە باســی کەســکی

بینینــی ڕوخســاری و تێڕوانینــی تیــژ و دوو چــاوی زەقــی.

عەملانــی نــارساوی وەك محمــود درویــش ی شــاعیری

مــن لــە ســالۆنی ئەدەبــی دکتــۆر ماهــر عبدالکریــم

گــەورەی فەلەســتینی و عەرەبــدا ،کــە هــەر بەنــاوی

ناســیم لــە ڕۆژگاری جەنگــی جیهانــی دووەمــدا ،ئــەو

خــۆی پۆرترێیەکــەی لەســەریدا نووســیوە ،و زۆر تاڵــر لــە

کاتــە تەمەنــی ســی ســاڵ بــوو ،وەك مامۆســتای زمانــی

ســەید قوتــب باســی دەکات ،وەك کەســێکی گۆشــەگیری،

عەرەبــی کاری دەکــرد لــە قوتابخانەیەکــی ناوەندیــدا،

بــێ هەســتی  ،ماســتاوچی ،واســتەچی ،هەلپەرســت ،

جاروباریــش بابەتــی ڕەخنەیــی لــە گۆڤــارە ئەدەبیەکانــدا

فاشــیل لــە خۆشەویســتی ،بــەس خەریکــی خوێنــدن ،و

باڵودەکــردەوە یــان شــیعری کالســیکی دەنووســی .ئــەو

دژی خەباتــی قوتابیانــی زانکــۆ ،تــا ڕادەی تاوانبارکردنــی

ئەزهــەری بــوو ،هیــچ شــارەزای زمانێکــی تــری بێگانــە

بــە ڕاپــۆرت دان لەســەر هاوڕێیانــی!!

نەبــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ســەرنجی راکێشــام ،وڕیــزی

لەگــەڵ ئەوەشــدا نەجیــب مەحفــوز زۆر خاڵــی پۆزەتیڤــی

خــۆی الم ســەپاند ،بــە بەهێــزی لۆژیکــی کاتــێ گفتوگــۆی

ســەید قوتــب بــاس دەکات لــە ڕووی ئاســتی فەرهەنگــی

دەکــرد لەگــەڵ کەســانێك کــە نــارساو بــوون بــە فراوانــی و

و ئەدەبــی وڕەخنەیــی ســەید ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا

قووڵــی فەرهەنــگ و ڕۆشــنبیریان و شــارەزایی زۆریــان بــە

باســی خاڵــە نیگەتیڤەکانیشــی دەکات وەك مرۆڤێكــی

زمانــە بیانیــەکان ،وەك دکتــۆر ابراهیــم عقــل و ســامل جــر

توونــد لــە تێروانینیــدا بــۆ مەســیحیەکانی واڵت ،توونــد

و زهیــر کامــل.

و هەڵەشــە لــە وەرگرتنــی هەڵوێســتدا کــە ســەر بــە

ئــەو کەســێکی هێمــن بــوو زۆر پەیوەســت بــوو بــە ئەدەبــی

وەفــد بــوو ،توندتریــن وەفــدی بــوو ،کــە بــوە حزبــی

گفووگــۆ ،هەرگیــز بــۆ جارێکیــش نەمدیــت تونــدی نیشــان

بــدات یــان هەڵچێــت و یــان لــە بابەتخــوازی البــدات،

و گووتــی - :ئــەو الوە بلیمــەت و ئــاگادارە و هەســتیارە و

قەتیــش لــە ئاســتی بــەرزی ئــەوان کەمــر دەرنەدەکــەوت

خــاوەن شــێواز و بیرکردنــەوەی ڕەســەنە.

رۆژیــك ،دەتگــووت هاوشــانی ئەوانــە بــە هەمــوو مانــای

منیــش بــە بەرائەتــەوە لێیــم پرســی ،خۆشــم ئەدیبەکــەم

وشــەوە ،بۆیــە قەناعەتــم هێنــا بــە بیرتیــژی و توانــای

خــۆش دەویســت - :دەی باشــە کــەی لەســەری

گفتوگــۆ و شــارەزایی و زانیــاری فراوانــی ،هەرچەنــدە

دەنووســیت؟ زەردەخەنەیەکــی نامــۆی کــرد و گووتــی:

هەمــوو ئیعتیامدێکــی لەســەر کەلەپــور [تــراث] و کتێبــی

 -چاوەڕوانبــە ،و چاوەڕوانیەکــەت زۆر دەکێشــێت!

وەرگێـڕاو بــوو .هیــچ گومانێکــم نەبــوو کــە زیرەکــر بــوو لــە

 -مەبەســتت چییــە؟ زۆر بــە ســووربوونەوە گووتــی:

هەموویــان ،لــە ابراهیــم عقــل و ســامل جــر و زهیــر کامــل.

مــن بەشــدار نابــم لــە بنیاتنانــی قەڵەمێــك ،کــە بەیانــی

هەتــا ڕەخنەکانیشــی لــە کتیبــە مۆدێرنــەکان الواز و بــێ

دروســت بــوو هەوڵــی خــۆی دەخاتــە گــەر بــۆ ڕوشــاندنی

نــاوەرۆک نەبــوون ،بــە بــەراورد لەگــەڵ ڕەخنــەی کەســانێکی

توراســی ئیســامیامن بــە هەمــوو شــێوازێکی پــڕ پێــچ

پســپۆری هەڵگــڕی بڕوانامــە پاریســیی و لەندەنیــەکان،

وپەنــا .منیــش بــە ناڕەزاییــەوە لێیــم پرســی - :کەوابــوو

ئەگــەر جیاوازیەکــی وردیــش لــە نێوانیانــدا هەبــوو ،تەنهــا

لــەوە تێبگــەم کــە تــۆ دەمارگرژیــت؟ بــێ باکانــە وەاڵمــی

بــۆ چاوێکــی وردبیــن ئاشــکرا دەبــوو .ڕۆژێکیــان دکتــۆر ماهر

دایــەوە :هەڕەشــەم لــێ مەکــە بــەو کلێشــانە ،چونکــە کار

عبدالکریــم دەربــارەی پێــی گووتــم - :گەنجێکــی بلیمەتــە،

لــە مــن نــاکات.

جێــگای داخــە کــە بــۆ بەعســەی خوێنــدن نەنێــردراوە.

 -بەداخــەوە بــۆ ئــەو هەڵوێســتەت  -ســوودی نیــە

دکتــۆر ماهــر عبدالکریــم لــەو کەســانە بــوو کــە

لەســەر ئــەو بابەتــە گفتوگــۆ بکەیــت لەگــەڵ وەفدیــەك

قســەکانی بــە بــە تەرازوێکــی زۆر هەســتیار دەکێشــا.

[ئەندامێکــی حزبــی وەفــد] ،مــن ڕۆژێــك وەفــدی بــووم،

هەرچەنــدە عبدالوهــاب اســاعیل [مەبەســتی ســەید

بــەاڵم بــا بەڕاشــکاوی پێــت بڵێــم متامنــەم بــە غەیــرە

قوتبــە] باســی دینــی نەدەکــرد ،ســەرەڕای خــۆ نیشــاندانی

دینەکانــی تــر نییــە! ئــەو بەڕاســتی وەفــدی بــوو

وەك کەســێکی مــۆدرن لــە بیرکردنــەوە و پۆشــاك و

دوایــی لــە وەفــد جیابــوەوە لەبــەر دکتــۆر احمــد ماهــر

پەیڕەوکردنــی لــە ســتایلی فەرەنســی لــە نانخواردنــدا ،و

کــە زۆر سەرســام بــوو پێی.لــە ســەردەمی ســەعدییەکان

چوونــی بەردەوامــی بــۆ ســینەماکان ،بــەاڵم کاریگــەری

بەرزکرایــەوە بــۆ پایــەی پشــکنەر [مفتــش] .چەنــد بــێ

دینــی لەســەر ئــەو و ئیامنــی و بەڵكــو دەمارگــرژی

ســەبر ببــو ،ئارامــی لــێ بڕابــوو بــە هــۆی کوشــتنی احمــد

هەرگیــز لــە مــن شــاراوە نەبــوو .لەبیرمــە نووســەرێکی

ماهــرەر ،دەتگــووت هەمــان ئــەو گوللەیــەی بەرکــەوت

الوی قیبتــی کتێبێکــی پێــدا کــە چەندیــن وتــاری ڕەخنــەی

کــە بــەر ئــەو پیــاوە کــەوت و کوشــتی! زۆر بــە خەمــەوە

ئەدەبــی وکۆمەاڵیەتــی لەخۆگرتبــوو ،ڕۆژێکیــان باســی

بــە منــی گــووت - :مەزنرتیــن پیــاوی ئــەو نیشــتیامنە لــە

ئــەو ئەدیبــە الوەی بۆمــن کــرد لــە قاوەخانەی الفیشــاوي،

دەســت چــوو .ئــەو گلەیــی لــە تەندروســتی خــۆی دەکــرد
هــەر هەلــی بــۆ ڕەخســابا ،بــەو بیانوەش لــە ڕەمەزانــدا بە
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ڕۆژوو نەدەبــوو ،بــەاڵم باســی هەقیقەتــی نەخۆشــیەکەی

دابڕانــد بــۆ کاری ڕۆژنامەگــەری .لــەو ماوەیــەدا نــارساو

بــۆ کــەس نەدەکــرد ،هەروەهــا لــە ژیانیــدا بایەخــی بــە

بــوو بــە هێرشــکردنی بەردەوامــی بۆســەر حوکمەتــی

ئافــرەت نــەدەدا ،و هەرگیــز ژنــی نەهێنــا ،لــەو بــوارەوە

وەفــد ،لــە هەمــان کاتــدا دەســتیکردبوە نووســینی کتێبــی

زۆر ئەســتۆ پــاك بــوو .ســەرەڕای جدیەتــی ڕەوشــتی و

هاوچــەرخ دەربــارەی ئایینــی ئیســام ،کــە بــە شــێوەیەکی

هەڵمەتــی ڕاســتگۆیانەی لــەدژی الدەرەکان ،الیەنێکــی بــۆ

بــێ وێنــە ســەرکەوتنی بــە دەســت هێنابــوو .ئەوەبــوو

مــن دەرکــەوت کــە قــەت بــاوەڕم نەدەکــرد ئەگــەر بەخۆم

شۆڕشــی یۆلیــۆی  1950هەڵگیرســا لــە کاتێکــدا ئــەو

لێیــم نەدیتبــا .ئەویــش ئــەوە بــوو نووســەرێک هەبــوو

ســەرقاڵی هێرشــکردنە ســەر وەفــد و بەرگریکــردن بــوو لە

خاوەنــی گۆڤارێــك و چاپخانەیــەك بــوو ،کــە زنجیرەیــەک

ئایینــی ئیســامدا ،بەالیەنــی کەمــەوە دوو ســاڵ تێپــەڕی

کتیبــی مانگانــەی دەردەکــرد.

کەقــەت یەکرتمــان نەبینــی و هەواڵــی تایبەتــی لەمنــدا

عبدالوهــاب زۆر بــە ســووك ســەیری دەکــرد و دەربــارەی

بـڕا .ڕۆژێکیــان لــە ســەردانی مامۆســتا ســامل جــر بــووم و

دەیگــووت :ئەگــەر گۆڤــاری خــۆی نەبــا کــەس یــەك

پێــی گووتــم :لەوەدەچێــت بەوزووانــە ئەســتێرەی بەختــی

وشەشــی بــۆ باڵونەدەکــردەوە .چەنــدە تووشــی

عبدالوهــاب اســاعیل بدرەوشــێتەوە ..بــە بایەخــەوە لێــم

سەرســوڕمان بــووم کاتێــك وتارێکیــم بینــی لــە گۆڤــاری

پرســی - :مەبەســتت چییــە؟  -ئــەو بۆتــە موقەرەبــەکان

الرســالة دەربــارەی خــاوەن گۆڤارەکــە کــە بــەرزی

[نزیکەکانــی دەســەاڵت]  -وەك نووســەرێکی سیاســی

کردبــوەوە بــۆ حــەوت تەبەقــەی ئاســان! نەمزانــی

یــان وەک نووســەرێکی ئایینــی؟  -بەڵکــو وەك یەکێــك

چــۆن ئــەو شــتە لێکدەمــەوە ،تــا زانیــم کــە لەگەڵــی پێــك

لــە ئیخوانــی موســلمین .بــە سەرســوڕمانەوە گووتــم:

هاتــووە بــۆ باڵوکردنــەوەی کتێبێکــی بــە مــە بلەغێکــی

 -ئیخــوان؟! بــەاڵم مــن دەمناســی وەك ســەعدیەکی

بــاش کــە هیــچ نووســەری تــر وەری نەگرتبێــت!

تونــدڕەو .بــە تەوســەوە گوتــی - :پاکــی و بــێ گــەردی بــۆ

یەکســەر هەڵوێســتی کوێرانەییــم بیرکەوتەوە لە نووســەرە

ئــەو خوایــەی گــۆڕان دەکات و ناگۆڕێــت!

قیبتیەکــە ،زۆر بێــزار وجــاڕس بــووم بــە ئاشــکراکردنی

دوایــی لــە پــاش نزیکــەی ســاڵێك چاومــان بەیــەك کــەوت

ئــەو الیەنــە هەلپەرســتەی لــە کەســایەتی ئــەودا ،بۆیــە

لەبــەردەم بــاری ئەنگلــۆ زۆر بــە گەرمــی تۆقەمــان کــرد،

گومانــم کەوتــە ڕاســتگۆیی و ئەمانەتــی .لــەوەو بــەدواوە

پێکــەوە بــە دەم قســەوە هەنگاومــان دەنــا تــا باســی

لــە دەروومنــدا جۆرێــك لــە نفــوری بەردەوامــم هەبــوو

شــۆڕش هــات ،کاتــێ زۆر بــە تەحەفــوزەوە گووتــی- :

بەرامبــەری ،ســەرەڕای هاوڕێیەتیــان .بــەردەوام بــوو لــە

شۆڕشــێکی پیــرۆزە ،بــەاڵم زەحمەتــە بزانیــت چییــان

کارکردن وەك پشــکنەر و نووســەر هەتا وەزارەت کەوتەوە

دەوێــت ..لــە قســەکانی هەســتم بــە تااڵویــەك دەکــرد

دەســتی وەفــد لــە ســاڵی  ،1950دوایــی ناڕەحــەت بــوو لە

نهێنیەکەیــم پــێ هەڵنەهێــرا و نەشــی درکانــد .توانــای

مامەڵەکردنــی لەالیــەن وەزیرهك ـهی وەفــد ،بۆیــە نامــەی

پاراســتنی نهێنیەکانــی هەبــوو کــە بــە دەگمــەن ئــەو

دەســت لــە کارکێشــانەوەی پێشــکەش کــرد ،و خــۆی

توانایــە لــە نــاو میرسیــەکان دەســت دەکەوێــت.

پێیــم گــووت - :زانیومــە بوویتــە ئیخوانــی موســلمین؟

خێوکــەر .بــە توونــدی گووتــی :سۆشیالســتی و نیشــتیامنی

زەردەخەنەیەکــی لێڵــی کــرد و گووتــی - :هەر موســڵامنێك

و ژیــاری ئەوروپــی شــتی پیــس وقێزەونــن ،پێویســتە لــە

چاوەڕوانــی ئــەوەی لێدەکرێــت! اي مســلم عرضــة لذلــك!

دەروومنانــدا ڕیشەکێشــیان بکەیــن..

 -جێــگای داخــە کــە تــۆ وازت لــە ڕەخنــەی ئەدەبــی هێنــا.

زۆر بــە توونــدی هێرشــی کــردە ســەر زانســت  ،تــا ئــەو

بــە دەم پێکەنینــەوە گووتــی - :ئــەی لــەو ئاواتخوازیــە

ڕادەیــەی واقــم وڕمــا و لێیــم پرســی - :هەتــا زانســتیش؟!

جاهیلیانــە! لێــرەدا جیــا بووینــەوە و هەســتم دەکــرد لــە

 -بەڵــێ ،ئێمــە ناتوانیــن شــتێکی ئەوتــۆ لــەو بــوارە

ئایینــدەدا پێــك ناگەینــەوە تەنهــا بــە ڕێکــەوت نەبێــت لــە

پێشــکەش بکەیــن ،لــەو بــوارەدا پێشــان کەوتــوون و

ڕێــگادا .لــە یەکــەم بەریــەك کەوتــی شــۆڕش و ئیخــوان دا

ئێمــەش هــەر وا بــە بەجێــاوی دەمێنینــەوە هەرچەنــدە

یەکێــك بــوو لــەو ئەندامانــەی جەماعــەت کــە دەســتگیر

هەوڵــان دا و تێکۆشــاین ،هیــچ پەیامێکــی زانســتامن پــێ

ک ـران ،پــاش دادگایــی کــردن بــە  10ســاڵ زینــدان حوکــم

نییــە پێشکەشــی جیهانــی بکەیــن ،بــەاڵم پەیامــی ئیســام

درا .ســاڵی  1956ئازادکــرا لــە زینــدان ،پێمبــاش بــوو

و تەنهــا پەرســتنی خوامــان هەیــە ،نــەك ســەرمایەداری

ســەردانی کــەم بــۆ پیرۆزبایــی ،چــووم بــۆ ماڵەکــەی لــە

و مادیەتــی دیالەکتیکــی ....زۆر گوێــم بــۆ ڕاگــرت و بــە

شــەقامی خیــرت.

ســەرکوتکردنی هەڵچوونەکانــم تــا ئەرکــی موجامەلــە

لــە ڕاســتیدا زۆر نەگــۆڕا بــوو ،ســەری ســپی ببــوو ،وەك

پێشــێل نەکــەم ،دوایــی هەڵســام بــۆ ڕۆیشــن ولێیــم

چاوەڕوانــە بــۆ هــەر پیاوێکــی تەمەنــی پەنجــا و حــەوت

پرســی - :ئــەی چــی دەڵێــی دەربــارەی ئایینــدە؟  -هیــچ

و پەنجــا و هەشــت دا ،کێشیشــی زیــادی کردبــوو تــا

پێشــنیارێکت پێیــە؟  -بەڵــێ پێشــنیارێکم پێیــە ،بــەاڵم

ئــەو ڕادەیــەی وا هەســتم کــرد تەندروســتی لــە جــاران

دەترســم نەفامــی وجاهیلــی بێــت ،ئەویــش ئەوەیــە

باشــر دیاربــوو .پــاش چــاك وچۆنــی ،پرســیار کــردن لــە

بگەڕێیتــەوە بــۆ ڕەخنــەی ئەدەبــی! لەســەرخۆوە گووتــی:

حــاڵ و ئەحــواڵ ،ئــەو هێســتا وەك هەمیشــە ســەنگینی

 -ئۆفەرێکــی کارکردنــم پێگەیشــتوە لــە دەرەوەی واڵت.

و ســاردی دەمــاری دەگمەنــی خــۆی پاراســتبوو ،بەبــێ

 -ئــەی چیــت بڕیــاردا؟  -بیــری لێدەکەمــەوە ..ماڵئاواییــم

پێشــەکی هاتــە ســەر باســە گشــتیەکان ،و بــەو پــەڕی

لێکــرد و ڕۆیشــت .لــە پــاش تێپەڕبوونــی ســاڵێک بەســەر

متامنــەوە بیروڕاکانــی دەردەبــڕی - ..پێویســتە قورئــان

ئــەو یەکرتبینینــە ،ڕۆژنامــەکان هەواڵــی پیالنێکــی نوێــی

شــوێنی هەمــوو یاســا هــاوردەکان بگرێتــەوە .دەربــارەی

تــری ئیخوانیــان باڵوکــردەوە ،ئــەو کاتــە هیچــم نەزانــی

ئافرەتیــش گووتــی :پێویســتە ئافــرەت بگەڕێتــەوە

دەربــارەی چارەنووســی عبدالوهــاب ئیســاعیل [ســەید

ماڵــەوە ،قەینــاکا بخوێنێــت ،بــەاڵم بــۆ مــاڵ نــەك وەزیفــە،

قوتــب] کــە پێموابــوو واڵتــی جێهێشــتووە بــۆ کارکــردن

هیچــی تیــدا نیــە کــە دەوڵــەت گەرەنتــی مووچەیەکــی

لــە دەرەوەی واڵت .بــەاڵم هاوڕێــم قــەدری رزق بــۆی

بــۆ بــکات لــە حالەتــی تــەاڵق یــان لەدەســتدانی بــە

دووپــات کردمــەوە کــە ئــەو دەســتی لــە پیالنەکــەدا
هەبــووە ،و بەرەنــگاری ئــەو هێــزەی کردۆتــەوە کــە بــۆ
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دەســتگیرکردنی ڕۆیشــتوون ،لــە ئاکامــدا گوللـــەیەکی

بــەاڵم لــە بــواری بەهــا و ڕەوشــت و مەعنەویاتــدا،

کوشــندەی بەرکەوتــوە و جەســتەی بــێ گیانــی کەوتۆتــە

پەیامــی ئیســام و یەکتــا پەرســتی خــوا و بەهــا

ســەرزەوی .املرایــا ،عبدالوهــاب اســاعیل ،ل  ،257نجیــب

بەرزەکانــی ئیســامامن هەیــە پێشکەشــی بکەیــن

محفــوظ

« منیــش لەگــەڵ نیــوەی یەکەمــی قســەکەی ســەید
قوتــب م کــە « هیــچ پەیامێکــی زانســتیامن پــێ

دوو پەیامی سەرەکیی سەید قوتب

نییــە پێشکەشــی جیهانــی بکەیــن» بــەاڵم کارەســات

لە قۆناغی تووندڕەویدا

لەوەدایــە بەشــی دووەمــی قسەکەشــی کــە بریتیــە لــە

ســەید قوتــب بیــروڕای زۆری دەربڕیــوە لە نووســینەکانی،

پێشــکەش کردنــی « پەیامــی ئیســام و یەکتــاپەرســتی

بــەاڵم ئەگــەر مبانــەوێ ئــەو بیروڕایانــە چڕکەینــەوە،

خــوا و بەهــا بەرزەکانــی ئیســام « یــش نەهاتــە دی،

دەتوانیــن لــە دوو پەیامــی ســەرەکی چڕیــان کەینــەوە،

وبەڵکــو ئــەو پەیامــە گــۆڕا بــۆســەرچاوەی نیگەرانــی

یەکەمیــان پێیوایــە موســڵامن ناتوانــێ هیــچ بــۆ زانســت

و شــوهرەت بــەدی موســڵامن ،وماڵوێرانــی ،ومــرۆڤ

بــکات ،باشــرە لەوبــوارەی بەهــا ڕوحــی وڕەوشــتیانەی

کــوژی و دڕندایەتــی نــاوەوەی جیهانــی ئیســام و

ئیســام ئەســپی خــۆی تــاودات! پەیامــی دووەم هەوڵێکــی

دەرەوەش! 

بــێ وچانــی موســڵامنانە بــۆ چاڕدانــی شــەڕ وجەنــگ

ئیســامێکیان پێشکەشــی خەڵــک کــرد کــە پڕاوپــڕە لــە

لــەدژی هەمــوو جیهانــی ناموســڵامندا ،بۆئــەوەی حوکمــی

هونــەری کوشــن و ســەربڕینیوەحشــیانەی ،کــە بــۆ

خــودای تێــدا پیــادە بکــرێ! کــە پێیوایــە تــا ئــەوە جێبەجێ

ئاژەڵێــش گوناهــە بــەو شــێوەیە ئەنجــام بدرێــت و بــە

نەبێــت ،خــودا ڕازی نابێــت ،ومرۆڤایەتیــش ناحەســێتەوە!

کۆمــەڵ خەڵــكبەبەرچــاوی یەکــەوە و چــاوی کامێ ـراوە،
بــە نــۆرە ســەرببڕیت!

یەکەم :پەیامی هاوکێشەی زانست و بەهاکان

ئیســامێك کــە هەمــوو دنیا باســی پیرۆزکردنــی ئازادیەکان

ســەید قوتــب لــە زۆربــەی کتێبەکانــی پەیامێــك یــان

دەکات ،کەچــی ئــەو ئــاواتدەخوازێــت بــە گەڕانــەوەی

بیرۆکەیــەک دەڵێــت ودەڵێتــەوە و جەختــی لەســەر

ســەردەمی کۆیالیەتــی و ســبایا و جاریەچیەتــی!

دەکاتــەوەکــە لــە بــواری زانســت و تەکنۆلۆژیــا «ئێمــەی

 ئیســامێك خەڵــک پــاش دیتنــی هــەزار ڕەحمــەت بــۆ

موســڵامن هیــچ دەســتکەوتێك و پەیامێکــیزانســتیامن

فاشــیزم و گــۆڕی مۆســۆلینی دەنێرێــت!

پــێ نییــە پێشکەشــی جیهانــی بکەیــن ،چونکــە لــەو

ئیســامێك هــەر خەریکــی تەکفیــر وتەفســیق و

بــوارەدا جیهانــی خۆرئــاوا و ئێســتا ژاپــۆن و چیــن و

ڕەجمکــردن و کوشــن و دەســتبڕینی خەڵکــە!

کۆریاشــی هاتەســەر ،زۆر پێشــان کەوتوونەتــەوە و

قــەت بــە عەقڵــم داناچێــت کەســێك لــە بلیمەتــی و

هــەرواش بــە بەجێــاوی دەمێنینــەوە هەرچەنــدەش

ڕۆشــنبیری ســەید قوتــب دابێــت،ئەگــەر بژیــا بــا ئــەو

هەوڵــان دا پیشــبڕکێیان لەگەڵــدا بکەیــن!

کارەســاتانەی بدیبــا ڕازیبــا پێــی.

پــاش ئــەوەی ســەید قوتــب لــە ئەمریــکا گەڕایــەوە ،دیــارە
شــۆکێکی کلتــوری و ســەدمەیەکی حــەزاری بــوو ،لەبــەر

شوا ِب َب ْي ِع ُك ـ ُم
َوالْ ُق ـ ْرآنِ َو َم ـ ْن أَ ْو َف ِب َع ْهـ ِـد ِه ِم ـ َن اللَّ ـ ِه ف َْاس ـتَ ْب ِ ُ
الَّـ ِـذي بَايَ ْعتُ ـ ْم ِب ـ ِه َو َذلِـ َـك  ُه ـ َو الْ َف ـ ْو ُز الْ َع ِظي ـ ُم ﴾
[بهڕاســتی خــوا ،گیــان و ماڵــی لــه ئیامنــداران کڕیــوه

بــێ هیوایــی لــە پێشــبڕکێی زانســتی لەگــەڵ خۆرئــاوا ،لــە

بــهوهی کــه بهههشــت بــۆ ئهوانــهو بهشــیانه ،ئهوانــه

جیاتــی ڕووکردنــە زانســت ،ڕووی کــردە ئــەو بــوارەی کــە

دهجهنگــن لــه پێنــاوی ئایینــی خــوادا ،دهکــوژن یــان

بــە تێگەیشــتنی خــۆی خۆرئــاوا بــە چەندیــن ســەدە لــە

دهکوژرێــن ،ئــهو پاداشــت و بهڵێنــه بهڕاســتی لهســهر

پــاش ئیسالمیســتانە! ڕووی کــردە دیــن و بەهــای ڕەوشــتی

خوایــه و بــاس ک ـراوه لــه ت ـهورات و ئینجیــل و قورئانــدا،

و ڕوحــی ،کەچــی لــەو زیندووکردنەوەیــەی بەهــا دینــی و

جــا کــێ ههیــه بــه قــهدهر خــوا بهوهفــاو بهئهمــهک

ڕەوشــتی وڕوحــی ومەعنەویــەکان ،لــە ژێــر نــاوی ســەحوە

بێــت بــۆ جــێ بهجێکردنــی بهڵێنهکانــی ،کهواتــه

و ڕابوونــی ئیســامیدا ،ئــەو وەحشــە دڵ رەق و درنــدە و

زۆر دڵخــۆش و کامــهران بــن بــهو مامهڵهیــهی کــه

بــێ ڕەوشــت و بــێ بەهایــەی لــێ وەپــاش کــەوت ،کــە

ئهنجامتانــداوه و ب ـهو فرۆشــن و کڕین ـهی کــه لهس ـهری

گوومانــم نییــە کــە ســەید قوتــب ســەرەڕای خێرایــی لــە

ڕێککهوتــوون ،بێگومــان هــهر ئهوهشــه ســهرفرازی و

گۆڕانــی بیــروڕا و فیکریــدا ،ئەگــەر بــەو ڕۆژە گەیشــتبا

ســهرکهوتنی نهبــڕاوه و بــێ ســنوور ].التوبــة111 :

و بیدیبــا ،رسوشــتیشــاعیرانەی و باگراونــدی ئەدەبــی و

بە حەماسەتەوە گوزارشی لێدەکات ،دەڵێت:

فەرهەنگــی زەبەالحــی بــە گەواهــی نەجیــب مەحفــوز،

[دەقێکــی ترســناکە! هەقیقەتــی پەیوەنــدی ئیامنــداران

قــەتڕێــگای پــێ نــەدەدا وەك تەماشــاکەرێك مبێنێــت

و خــوا  ،هەروەهــا هەقیقەتــی ئــەو بەیعەتــەی کــە بــە

لەبــەردەم ئــەو هەمــوو فەزاحــات ودڕندەییــە و کارەســات

موســڵامن بوونیــانداویانــە بەخــوا بــە درێژایــی ژیانــدا

وخوێنــەی کــەشــانۆی بوکەڵەکــەی چەنــد داوێکــی بــە

ئاشــکرا دەکات ،ئــەوەی ئــەو بەیعەتــەی دا و جێبەجێــی

بیــر و پەنجەکانــی ســەید قوتــب دەجوڵێ ـران!

کــرد ئــەوە ئیامنــداری هەقیقییــە و وەســفیئیامنــداری

زۆر سەرســام بــوو بــە شارســتانیەتی خۆرئــاوا توشــی

بەســەردا جێبەجــێ دەبێــت ،و هەقیقەتــی ئیامنــی لێــوە
دووەم :پەیامی جیهادی ڕەها

ڕەنــگ دەداتــەوە ،دەنــا هــەر قســەیەکی ڕووتــە ئیامنــی

ســەید قوتــب وەك توندڕەوتریــن فەقیهەکانــی ســەردەمی

پێویســتی بــەســەملاندن ولێکۆڵینەوەیــە!

شــەڕی خاچپەرســتی زۆر ئــەو پەیامــەی جیهــادی ڕەهــا

نــص رهيــب! إنَّــه يكشــف عــن حقيقــ ِة ال َعالقــة
 «إنَّــه ٌّ

دووبــارە دەکاتــەوە ،لــە تەفســیری ئایەتــی  111ســورەتی
ــرى ِمــ َن الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن أَنْف َُســ ُه ْم
تەوبــە :-: ﴿ إِ َّن اللَّــ َه اشْ َ َ
َوأَ ْم َوالَ ُهــ ْم بِــأَ َّن لَ ُهــ ُم الْ َج َّنــ َة يُقَاتِلُــو َن ِف َســبِيلِ اللَّــ ِه

التــي تربــط املؤمنــن باللــه ،وعــن حقيقــة ال َب ْيعــة التــي

فَ َي ْقتُلُــو َن َويُ ْقتَلُــو َن َو ْعـ ًدا َعلَ ْيـ ِه َح ًّقــا ِف التَّـ ْو َرا ِة َوالْ ِنْجِيــلِ
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َ
طــوال
أعطوهــا بإســامهم

الحيــاة ،ف َمــن بايــع هــذه البيعـةَ ،ووفَّ بهــا فهو املؤ ِمــن الحق،
الــذي ينطبــق عليــه وصــف (املؤ ِمــن) ،وتتمثَّــل فيــه حقيق ـ ُة
اإلميــان ،وإالَّفهــي دعــوى تحتــاج إىل التصديــق والتحقيـ ق.

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
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حقيق ـ ُة هــذه البيعــة  -أو هــذه املبايعــة كــا سـ َّـاها اللــه

ئینجــا ســەید قوتــب پلەیەکیرتیــش لــە نرخــی مرۆڤــی

كر ًمــا منــه ،وفضــاً وســاحة  :-أ َّن اللــه  -ســبحانه  -قــد

ئیامنــدار دادەبەزێنێــت کاتــێ دەڵێــت :ئــەوەی بەیعەتــی

ـس املؤمنــن وأموالَهــم؛ فلــم يَ ُعـ ْد لهــم
اسـ َ
ـتخلص لنفســه أن ُفـ َ

لەســەر ئــەوە کــرد ،ئــەوەی ئیمــزای لەســەر ئــەو

منهــا يشء ،مل يعــد لهــم أن يَ ْسـتَ ْبقوا منهــا بق َّيــة ال يُنفقونهــا
يف ســبيله ،مل يع ـ ْد لهــم خيــار يف أن يبذلــواأو ُي ِســكوا ،كال،

رف بهــا كــا يشــاء،
إنَّهــا صفق ـ ٌة مش ـراة ،لشــاريها أن يت ـ َّ
َوفْـ َـق مــا يفــرض ،ووفــق مــا يُحـ ِّدد ،وليــس للبائــع فيهــا ِمــن
ميــي يف الطريــق املرســوم ،ال يتلفَّــت وال
يش ٍء ســوى أن
َ
يتخـ َّـر ،وال يُناقــش وال يجــادل ،وال يقــول إالَّ الطاعــة ،والعمل

واالستســام ،والثمــن :هــو الج َّنــة ،والطريــق: هــو الجِهــاد

ســەفقەیە کــرد .بــە نرخەکــەی ڕازی بــوو ،وجێبەجێــی
کــرد ،ئــەوە ئیامنــدارە ،ئیامنــداران خــودا لێــی کڕیــون
و ئەوانیــش فرۆشــتیان ،لــە ڕەحمەتــی خواوەیــە کــە
نرخێکــی بــۆ ئــەو ســەفقەیە دانــاوە ،دەنــا خــۆی پێــدەری
نەفــس و ماڵــە ،خــۆیخاوەنــی ژیــان و ماڵــە ،بــەاڵم ڕیــزی
لــە ئادەمیــزاد نــاوە بــەوەی کردویەتــی بــە داواکــراو،
ڕیــزی لێنــاوە بــەوەی ڕێــگای داوەگرێبەســت بــکات و

والقتــل والقتــال ،والنهايــة :هــي النــر أو االستشــها د.

ئیم ـزای بــکات – هەتــا لەگــەڵ خواشــدا! -ڕیــزی لێنــاوە

« هەقیقەتــی ئــەو بەیعەتــە یــان ئــەو کڕیــن وفرۆشــتنە

کــە پابەنــدی کــردوە بــە گرێبەســت و پەیامنەکانــی،

[مبایعــة] وەك خــودا نــاوی نــاوە بــە کــەرەم و فــەزڵ و

بەجێهێنانیشــی کردۆتــە پێــوەری کەرامەتــی ئینســانیەتی،

ســەماحەتی خــۆی!بریتیــە :خــوای تەعــاال نەفــس وماڵــی

پەیــان شکاندیشــی کردۆتــە پێــوەری ڕۆچوونــی بــۆ
ش
جیهانــی چوارپــێوئــاژەاڵن ،نەگریســرین ئــاژەڵِ ﴿ :إ َّن َ َّ

ئیامنــداری بۆخــۆی دانــاوە ،و هیچــی ئیامندارانــی تێــدا
نەماوەتــەوە ،ناتوانــن تۆزێکیشــی بهێڵنــەوە وســەرفی
نییــە ســەرفی کــەن و خەرجــی کــەن یــان بیگرنــەوە،

اب ِع ْنـ َد اللَّـ ِه ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا فَ ُهـ ْم ال يُ ْؤ ِم ُنــو َن  *ال َِّذيـ َن
الـ َّد َو ِّ
َعا َهـدْتَ ِم ْن ُهـ ْم ثُـ َّم يَ ْنقُضُ ــو َن َع ْه َد ُهـ ْم ِف ك ُِّل َمـ َّر ٍة َو ُهـ ْم ال
يَتَّقُــونَ﴾ [األنفــال ]56-55 :

نەخێــرناتوانــن ،ئــەوە ســەفقەیەکی ک ـڕاوە ،و کڕیارەکــە

أمــى عقــ َد الصفقــة ،مــن
َمــن بايــع عــى هــذاَ ،مــن َ
ارتــى الثم ـ َن َّ
ووف ،فهــو املؤ ِمــن ،فاملؤمنــون هــم الذيــن

نەکــەن لــە پێنــاو خــوادا ،هیچــی تــر لــە دەســتە خۆیــان

بــۆی هەیــە چۆنــی بوێــت وا بەرخــوردی لەگــەڵ
بــکات بــەو شــێوەیەیدەیەوێت...فرۆشــیاریش هیچــی

اشــرى اللــه منهــمفباعــوا ،و ِمــن رحمــة اللــه أن ج َعــل
للصفقــة مث ًنــا ،وإالَّ فهــو واهــب األن ُفـ ِ
ـس واألمــوال ،وهــو

بــۆی نەخشــە کێــراوە! بــۆی نییــە نــە ئــاوڕبداتــەوە،

مالــك األنفــس واألمــوال ،ولك َّنــه كـ َّرم هــذااإلنســا َن فجعله

نابێــت لــە ملکەچــی و کارکــردن و خۆبەدەســتەوەدان

حتــى مــع اللـه- وك َّرمــه فق َّيــده بعقــوده وعهــوده ،وجعــل

بەدەســتەوە نییــە تەنهــا ڕۆیشــن نەبێــت بــەو ڕێگایــەی
نــە هەڵبژیــرێ ،نــە گفتوگــۆ بــکات ،نــە موجادەلــە بــکات،

ويض َيهــا -
مريــ ًدا؛ وك َّرمــه فجعــل لــه أن يعقــ َد العقــود ُ

زیاتــر هیــچشــتێکیرت بنوێنێــت ،نرخەکەشــی :بەهەشــتە ،و

ـاس إنســانيته الكرميــة؛ ونقضــه لهــا هــو
وفــا َءهبهــا مقيـ َ
ِ
ش
مقيــاس
ارتكاســه إىل عالَــم البهيمــة :رش البهيمــة ﴿ ِإ َّن َ َّ

ڕێگاکەشــی جیهاد و کوشــن و کوشــتارە ،و کۆتاییەکەشــی:
یــان ســەرکەوتنە یــانشــەهیدبوونە!»

اب ِع ْنـ َد اللَّـ ِه ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروافَ ُهـ ْم ال يُ ْؤ ِم ُنــو َن  *ال َِّذيـ َن
الـ َّد َو ِّ

َعا َهـدْتَ ِم ْن ُهـ ْم ثُـ َّم يَ ْنقُضُ ــو َن َع ْه َد ُهـ ْم ِف ك ُِّل َمـ َّر ٍة َو ُهـ ْم ال
ئینجــا ســەید قوتــب ســەرکۆنەی موســڵامنان دەکات کــە

أَنْف َُســ ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُهــ ْم بِــأَ َّن لَ ُهــ ُم الْ َج َّنــ َة يُقَاتِلُــو َن ِف َســبِيلِ
اللَّ ـ ِه فَ َي ْقتُلُــو َن َويُ ْقتَلُــو َن ﴾ [التوبــة ،]111 :عونَــك الله ـ ّم،
فــإ َّن العقــد رهيــب ،وهــؤالء الذيــن يزعمــون أنفســهم

جیهــاد ناکــەن و ناکــوژن و ناکوژرێــن لــە ڕۆژەەاڵت و

«مســلمني» يف مشــارِق األرض ومغاربهــا ،قاعــدون
ال يُجاهــدون لتقريــ ِر ألوهيــ ِة اللــه يف األ ْرض ،وطــ ْرد

باشــور و باکــوور مــاوە موســڵامنان[جیهــاد] ی تێــدا

حيــاة العبــاد ،وال يَقتلــون ،وال يُقتلــون ،وال يُجاهــدون
جهــا ًدا مــا دون ال َقتْــل وال ِقتــا ل.

بەیعەتێکــی مەترســیدارە –بــێ گومــان -بــەاڵم لــە

وەک بڵێــی تەنهــا ئامانجــی ژیــان ئەوەیــە بکوژیــت و

ملــی هەمــوو ئیامندارێکــە توانــای بەســەردا بشــکێت،

بکوژرێیــت تــا هەمــوو زەوی دەخەیتــە ژێــر ڕکێڤــی

لەســەری الناکەوێــت تەنهــا بــەکەوتنــی ئیامنــی نەبێــت،

الوهیەتــی خــوا ،داعشــیشخاوەنــی ئــەو ڕوئیایەیــە بۆیــە

ترسناکییەکەشــی لەوەدایــە کــە لــە ســاتی نووســینی ئــەو
ــرى ِمــ َن
وشــانە هەســتی پێدەکــەم:: ﴿ ِإ َّن اللَّــ َه اشْ َ َ
الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن أَنْف َُســ ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُهــ ْم بِــأَ َّن لَ ُهــ ُم الْ َج َّنــ َة يُقَاتِلُــو َن

لــە ئێســتاوە نەخشــەی هەمــوو جیهانیــان ڕەشــکردۆتەوە

يَتَّ ُقــو َن ﴾ [األنفــال]56-55 :

ڕۆژئــاوا! ئێســتائەگــەر زینــدوو بــا دەیزانــی ئاواتەکــەی
جێبەجــێ بــووە ،چونکــە بــەس جەمســەری بەســتەڵەکی
نەکــەن ،مرحــی ،دەڵێــت:

الطواغيــت الغاصبــة لحقــوقِ الربوب َّيــة وخصائصهــا يف

و دابەشــیان کردۆتــە ســەر ویالیەتەکانیــان!

ِف َســبِيلِ اللَّــ ِه فَ َي ْقتُلُــو َن َويُ ْقتَلُــو َن ﴾ [التوبــة]111 :
خودایــە هاریکارمــان بــە،گرێبەســتێکی ڕەهیبــە ،ئەوانــەی

بەسەر سەید قوتبدا دەکەن

خۆیــان نــاو نــاوە [موســڵامن] لــە ڕۆژەەاڵت و ڕۆژئــاوا،

بــەاڵم ســەرەڕای گۆڕانــی ســەید قوتــب بــۆ ئــەو

دانیشــتوون و جیهــاد ناکــەن بــۆبەجێهێنانــی ئولوهیەتــی

جــۆرە بیرکردنەوەیــە تووندڕەوانــە ،دەتوانیــن

و خوداوەنــدی خــودا لەســەر زەویــدا ،و دەرکردنــی ئــەو

بڵییــن ســەید قوتــب لــە ڕێــگای کتێبەکانــی ئەبــو

تاغوتانــەی مافــی پەروەردگاریەتــی وتایبەمتەندیەکانیــان

ئەعــای مــەودودی و ســەڕجاوە کۆنــە ئەســەری

لــە ژیانــی بەنــدەکان زەوت کــردوە ،و نــە دەکــوژن و نــە

وســەلەفیەکانەوە بــەرەو توونــدڕەوی دینــی پەلکێش

دەکوژرێــن ،نــە جیهادێکیــش دەکــەن کەمــر لــە کوشــن

کــرا ،نــەك ســەید قوتــب ببێتــە دامەزرێنــەری

و کوشــتار!

داعشــیەتی ســەلەفیەت!

كل
وإنَّهــا لَ َب ْيعــة رهيبــة  -بــا شــكٍّ- ولك َّنهــا يف عنــق ِّ

بۆیــە ســەرەڕای ئــەوەی نکوڵــی لــە تونــدڕەوی ســەید

داعشییە سەلەفیەکانیش موزایەدە

مؤمــن قــادر عليهــا ،ال تســقط عنــه إالَّ بســقوط إميانــه،

قوتــب ناکرێــت ،بــەاڵم هــەر دەبــێ ئــەو هەقیقەتــە

ومــن هنــا تلــك ال َّر ْهبــة التــيأستشــعرها اللحظــة وأنــا
ـرى ِم ـ َن الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن
أخ ـ ُّط هــذه الكلــات: ﴿ إِ َّن اللَّ ـ َه اشْ ـ َ َ

بزانیــن کــە داعــش پــەروەردەی باوکانی ســەلەفیەتن ،نەك
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ســەید قوتــب کــە بــە بــەراورد بــە ســەلەفییە داعشــیەکان
بــە حــەوت ئــاو شــوراوەتەوە!!

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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خۆشــرین شــت کــە لــە بەرنامەکەیەکــی تیڤــی کــوردی

هاووێنــەی مەملەکەتــی بەنــی ئومەیــە ،و لەڕێــگای ئــەو

گوێــم لێبــوو ئــەو بڕگەیــە بــوو کــە عەبدولەتیف ســەلەفی

ژیانــە دوو نیشــانە دەپێکــن ،کــە یەکەمیــان ژیانــە لەنــاو

گووتــی:

مەســەلە ساردوســڕەکانی ئەســا و ســیفات و قەبــر

«داعــش پــەروەردەی قوتابخانــەی ئــەو گــرووپ و حیزبــە

وبیدعــە ،و دوەمیــش ژیــان بەســەر بردنێکــی دوورە

ئیســامییانەن ،کــە کاریگــەرن بــە کتێبەکانــی ســەید

لــە بڤەکانــی دەســەاڵتەوە و باســنەکردنیەتی بەهیــچ

قوتــب» ،دەشــڵێت «داعــش بەرهەمــی بــە سیاســیکردنی

شــێوەیەكی نێگەتیــڤ.

ئیســامە».

عبــد اللطیــف و شــوێن کەوتوانیشــی لــە ســەلەفیەکان،

ئــەوەی ژیانــی ســەید قوتــب بخوێنێتــەوە دەزانێــت،

وەك چــۆن کێشــە ڕوکەشــیەکانی ســعودیە وەك گوێرایەڵی

ئــەو نوســەر و بیرمەنــدە لــە چ ئاســتێكی بــەرز بــوو

وەلــی ئەمــر ،و حەڕامکردنــی ڕاپەڕیــن یــان خــروج ،و

لــە بیرکردنــەوە و تێڕامانــی شارســتانی کاتێــك دوور

تەحریمــی خۆپیشــاندان ،و قەدەغەکردنــی ئافــرەت لــە

بــوو لــە میکرۆبــی ســەلەفیەت ،کــە لــە رێــگای

ســەیارە لێخوڕیــن ،بەبــێ هیــچ پێوێســتیەك ئــەو باســانە

کتێبەکانــی مــەودودی و چەنــد تەفســیرێکەوە بــۆی

بــۆ کۆمەڵــگای کــوردی دەوروژێنــن ،بــە هەمــان شــێوە

گوێزرایــەوە.

دەیەوێــت ئــەو هەڵمەتــەی لــە کەنــداو و ســعودیە

چونکــە پێــش گەیشــتنی ئــەو ڤایرۆســە بــە ســەید ،ســەید

دەکرێتــە ســەر ســەید قوتــب بــۆ ئێــرەی بهێنێــت ،گوایــە

نەفەســێکی جــوان و ئیســامێکی لیبــوردەی میــری

داعشــیەکان بــە کتێبــی ســەید قوتــب پەروەردەبــوون ،بــۆ

وعەقڵێکــی ســەلیم و جوانــی مابــوو ،وەك دەزانیــن

ئــەوەی لەبەرپرســیارەتی ئــەو هەمــوو توندڕەوییــە وکارە

دژی مانــەوەی سیســتمی کۆیالیەتــی و جزیــە وســەرانە

تیرۆرســتییە خۆیــان بدزنــەوە ،دەســتە پیســەکەیان بــە

بــوو ،کــە ئــەوە کوفــری ئەکبــەرە الی ســەلەفیەکان

ســەید قوتــب بســڕنەوە!

وموســڵامنانی پابەنــد بــە گشــتی!

ئەگــەر ســەید قوتــب هێنــدە بێــزراو بێــت لەالیــەن

رەخنــەی ســەلەفیەت لــە ســەید قوتــب وەك هــەر

ســەلەفیەت ،چــۆن جیهادییــەکان و داعشــیەکان هەمــووی

رەخنەیەکــی ئاســایی نیــە ،وەک هــەر کەســێ لــە

ســەلەفی ڕێچکــەن؟!

کەســێکی تــری دەگرێــت ،بەلکــو هەوڵدانــی ماســتاوکردن

ســەید قوتــب لەالیــەن هەمــوو ،یــان زۆربــەی هــەرە

ومەیلــداری کردنــی دەعــوەی ســەلەفیە بــۆ فەرمانــڕەوا

زۆری زانایانــی ســەلەفی وەهابــی ســەرکۆنەکراوە و لــە

ئیســتبدادیەکانی ســعودیە وخەلیــج دژی هــەر هێامیەکــی

چاکرتیــن حاڵــدا کەســێکی نــەزان و فەقیرحــاڵ وجاهیلــە

شــۆڕش و ڕاپەڕیــن و گــۆڕان.

بــە ئەحــکام و ئســولی ئیســام ،نــە زانــا بــووە و نەهیــچ،

رەخنــەی ســەلەفیەکان لــە ســەید قوتــب ،ڕەخنەیەکــی

بەڵکــو تەنهــا ئەدیبێــك بــوو! هەرکەســەی ئیدانــەش ک ـرا

زانســتی ڕووت و دوور نیــە لــە هــەوا وئــارەزوو ومەرامــی

لەالیــەن ســەلەفیەت بێگومــان لــە نێوەنــدی ســەلەفی

پەنهانــی ،بەڵکــو بــۆ درێژەدانــە بــە ژیــان لــە ژینگەیەکــی

گاڵتەیــان بــە بەرهەمەکانــی دێــت.

هێشــتا ئەگــەر بڵێیــت حەماســی فەلەســتینی پــەروەردەی

لــە تونــدڕەوی بــە تایبەتــی لــە قۆناغــی دووەمــی ژیانــی

کتیبەکانــی ســەید قوتــن ،لەبــەر ئیخوانیەتــی حەمــاس،

پــاش زیندانــی و ئەشــکەنجەدانی وەك ئاماژەمــان

ڕێــی تیدەچێــت ،بــەاڵم ئــەو دڕندایەتیــەی جەماعاتــی

پێــدا ،لــە قۆناغــی یەکەمــدا ئــەو ســەید قوتبــەی کــە

ســەلەفیەتی جیهــادی بدەیتــە پــاڵ ســەید قوتــب ،کــە

العدالــة االجتامعيــة يف اإلســام 1948م ،و معركــة اإلســام

ســەرەڕای هــەر ناکۆکیەکــان لەگــەڵ هەندیــك لــە

والرأســالية 1950م ،و الســام العاملــي واإلســام 1951

بیروبــاوەڕی توندوتیــژی ،ئــەوە ئیفرتایــە و هەڵەیەکــی

نووســی ،هەســت بــە فکرێکــی تارادەیــەك میانــڕە

زانســتی وبابەتیانەیــە!.

وکــراوە دەکەیــت ،لــە بــەراوردا لەگــەڵ کتێبــە کانــی

دەبــا داعشــیەکان ئەگــەر پــەروەردەی ســەید قوتــن بــا

قۆناغــی دووەمــی ژیانیــدا وەك هــذا الدیــن ،املســتقبل

هێنــدەی بەگــوێ بکــەن ،کــە ســەید قوتــب پێــی وایــە

لهــذا الديــن ،و اإلســام ومشــكالت الحضــارة ،و معــامل

ســەردەمی ســەرانە و جزیــە و کۆیالیەتــی تیپەڕیــوە و

يف الطريــق  1965کــە دوایــی نووســی ،هەتــا ســێ جــار

کاتیــان بەســەر چــوە؟! بــەاڵم شــێخێکی ســەلەفی وەك

دەســتکاری جوانرتیــن کتێبــی خــۆی کــردوە ،العدالــة

ســاڵح فــۆزان بــە توندتریــن شــێوە ڕەخنــە لــە ســەید

االجتامعيــة يف اإلســام ،کــە هەرجــارەی توندتــری کــردوە

قوتــب دەگرێــت لەســەر ئــەو ڕایــە جوانــەی دەربــارەی

لــەوەی پێشــووتر!

کاتــی بەســەرچوونی کۆیالیەتــی و ســەرانە!

لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا ســەید قوتــب ناکرێــت

ئەو وەحشــە بەشــەریانەیداعش و جەماعاتی ســەلەفیەتی

بکرێتــە ســەرچاوەی ئیلهامــی ســەلەفیەکان ،چونکــە

جیهــادی ،و ســەلەفیەتی بانگەوازیــش لــە ژێرکاریگــەری

خــۆی هیــچ ئاشــنایەکی ئەوتــۆی بــە ســەرچاوەکانی فیکــر

کتێبەکانــی ئەحمــەد بــن حەنبــەل و ئینب تەیمیــە و محمد

وئەدەبیاتــی ســەلەفیەت نەبــووە ،هەندێــك لــە بیــڕوڕا

بــن عبــد الوهــاب و لــە ژێــر دەســتی ابــن بــاز و ابــن

توندەکانیشــی وەك ئــەوەی لــە ســورەتی التوبــة دەریــان

عثیمیــن و االلبــاين و صالــح الفــوزان و حــاد االنصــاري و

دەبڕێــت ،دەربــارەی بااڵدەســت بوونــی ئایەتەکانــی

عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن و هــادي بــن ربیــع املدخــي

شمشــێر [الســیف] هــەر لــە کتێبــەکان و بەتایبــەت

و کەسســانی تــر دەرچــوون ،کــە هەموویــان فەتــوای زۆر

کتێبــی جهــاد يف ســبیل اللــە ی ابــو االعلــی املــودودي و

توندیــان هەیــە لــە دژی ســەید قوتــب و قەدەغەکردنــی

لــە تەفســیرە ئەســەریە ســەلەفیەکان بــۆی پەڕیوەتــەوە،

خوێندنــەوەی کتێبەکانــی وتاوانبارکردنــی بــە جۆرەهــا

چونکــە زۆربــەی هــەرە زۆری فەقیهەکانــی ســەردەم وەک

تۆمەتــی ســەیر وســەمەرەی دژی توحیــد و وحــدة الوجــود

محمــد عبــدة و رشــید رضــا و محمــد الغ ـزايل و محمــود

و گاڵتەکــردن بــە پیغەمبــەران ،ناکرێــت بلێیــت ئەوانــە

شــلتوت وچەندینــی تــر پێچەوانــەی ئــەو ڕایــەن ،هەتــا

پــەروەردەی ســەید قوتــب ن!

یەکیکــی وەك شــێخ رشــید رضــا کــە ســەر بــە مدرســەی

هەرچەنــدە ئێمــە ســەید قوتــب یــش بــە دوور ناگریــن

سەلەفیشــە!! یانــی ئــەو جــۆرە بیرکردنــەوە شارســتانیە
زاڵبــوو بەســەر بیــری دینــی لــە میــر ،بــە پێچەوانــەوەش
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لەوبــەر دەریــای ســوور لــە ســعودیە چەتەکانــی

بزاوتنێــك ،ئــەوەش ســیفەتێکی خەڵکــی عەســەبییە}

محمــد بــن عبدالوهــاب وەك داعشــی ئــەو ســەردەمە

کاتێــک ئــەو قســەیە بــۆ شــێخ عبــد العزيــز بــن بــاز

خراپرتیــش ،خەڵکــی شــار و شــارۆچکەکانیان دەکوشــن

دەخوێندرێتــەوە دەڵێــت :گاڵتەکــردن بــە پێغەمبــەران

و ژنەکانیشــیان بــە ملــک الیمیــن و جاریــە دەبــردن!

هەڵگەڕانەوەیەکــە بۆخــۆی! [االســتهزاء باألنبيــاء ردة

یانــی هێشــتا داعــش کەمێــك باشــرە لــە محمــد بــن عبــد

مســتقلة] املرجــع( :درس لســاحته يف منزلــه بالريــاض

الوهابــی شــێخی عبداللطیفــی ســەلەفی ،کــە دەســتیان لــە

ســنة  - 1413تســجيالت منهــاج الســنة بالريــاض).

ژن وکچــی موســڵامنانیش نەدەپاراســت ،چ جــای بیپارێــزن

هــەر پرســیاری لێدەکــەن :ئایــە نابێــت خەڵــک

لــە مەســیحی و یەزیــدی و دورزی و ئیســاعیلی وهتــد!!

دووربخرێتــەوە لــەو جــۆرە کتێبانــە کــە قســەی وای

ڕەخنەی شێخانی سەلەفیەت لە سەید قوتب!

تێدایــە؟

لەنــاو ســەلەفیەکان کــە کەســێك ڕەخنــەی عەقیدەیــی

شــێخ عبــد العزيــز بــن بــاز لەوەاڵمــدا دەڵێــت :پێویســتە

لێگیـرا ،هەتــا میانــڕەوی ســەلەفیەکانیش گوێــی بۆناگــرن،

ئــەو کتێبانــە بدڕێرنێــن! ينبغــي أن متــزق.

چ جــای توندڕەوانیــان!

شــێخ ئەلبانــی لــە فەتوایەکــدا دەربــارەی کتێبیکــی

ســەید قوتــب لــە دەیەهــا بابەتــی عەقیــدی بــە بــەردەوام

هــادی املدخــي لەســەر ســەید قوتــب دەڵێــت :ئــەوەی

ســەرکۆنە دەکرێــت و ئیدانــە دەکرێــت لــە الیــەن

وتووتــە دەربــارەی ســەید قوتــب ڕاســت وهەقــە! –

زانایانــی ســەلەفی .بــا ئێســتا چەنــد هەڵوێســتێك لــەو

ســەرەڕای ئــەوەی مەدخەلــی زۆر ســوکایەتی دەکات بــە

هەڵوێســتانەی شــێخانی نــاوداری ســەلەفیەت بــاس

ســەید قوتــب و دەیەهــا تۆمەتــی پێــدەکات!! -کــە بــۆ

بکەیــن:

خوێنــەر ئەگــەر کەمێــك فەرهەنگــی ئیســامی هەبێــت

لــە فەتوایەکــدا شــێخ وموفتــی گشــتی ســعودیە .عبــد

دەردەکەویــت ،کــە ســەید قوتــب شــارەزا نەبــوو بــە

العزيــز بــن بــاز دەربــارەی وەســفێکی ســەید قوتــب لــە

ئســوڵ و فروعــی ئیســام .خــوا پاداشــتت داتــەوە بــە

کتێبــی «التصويــر الفنــي يف القــرآن» دەربــارەی حەزرەتــی

چاکرتیــن شــێوە ئــەی براکــەم [ربیــع] بــۆ هەڵســانت بــە

مــوىس دەلێــت:

ئەرکــی نیشــاندان و ئاشــکراکردنی نەفامــی و الدانــی لــە

دەربــارەی ئــەو ئایەتــە[ :فأصبــح يف املدينــة خائفـاً يرتقب]

ئیســامدا»!!

کــە ســەید دەیەوێــت بــاس لــە وێناکردنــی هونــەری

ئینب عثمین دەربارەی سەید قوتب دەڵێت:

جوانــی قورئــان بــکات و دەڵێت»:وهــو تعبــر مصــور

«ئەهلــی عیلــم وەك الدویــش و االلبــاين باســی چەنــد

لهيئــة معروفــة ،هيئــة املتفــزع املتلفــت املتوقــع للــر

ســەرنجێك دەکــەن لەســەر ئــەو کتێبــە [يف ظــال القــرآن]

يف كل حركــة وتلــك ســمة العصبيــن) «التصويــر الفنــي»

کــە لەبەردەســتدایە ،تــەواوی ئــەو کتێبــەم نەخوێندۆتەوە،

{ئــەو گوزارشــێکی وێنەکــراوە بــۆ هەیئەتێکــی نــارساو،

بەڵکــو تەفســیری ســورەتی ئیخــاس م خوێنــدەوە،

کەســێکی تۆقیــو و چاوەڕوانیکــەری شــەڕ لــە هەمــوو

بەڵگەیــە کــە بــە قەولــی یەکێتــی بــوون ،وحــدة

الوجــود دەڵێت..»!!.کــە پرســیاری لێدەکــەن دەربــارەی

املدخلــی و کەســانی تــرن لــە قوتابخانــەی تونــدڕەوی

خوێندنــەوەی کتێبەکانــی ســەید قوتــب ،دەڵێــت :ئــەوەی

ســەلەفیزم ..ڕقیشــیان لــەو پیــاوە لەبــەر ئــەوەی ســەید

ئامــۆژگاری بــۆ خــوا و پێغەمبــەر و بــرا موســڵامنەکانی

قوتــب لــە دراســات اســامیة ،بــە تێڕوانینــی دووربینانــەی

بوێــت خەڵــك هانــدەدات بــۆ خوێندنــەوەی کتێبــە

بلیمەتانــەی خــۆی ،وەســفی حوکمــی ســعودی دەکات

کۆنــەکان ،بــەاڵم تەفســیری ســەید قوتــب کارەســاتی

بــەوەی «کــە وێنەیەکــی ســاختە و دزێــو و بێزێ ـراوە لــە

تێدایــە [ففیــه طــوام] ،بــەاڵم ئاواتەخوازیــن خــودا لێــی

حوکمــی ئیســام» بۆیــە هێرشــی دەکەنــە ســەر.

ببەخشــێت ،وەك تەفســیری بــۆ االســتواء و قــل هــو اللــه

ئــەو مەدرەســەیەی تونــدڕەوەی هەتــا وەاڵمــی شــتە

احــد!!

جــوان و مرۆییەکانــی ســەید قوتــب یــش دەدەنــەوە،

ابــن بــاز یــش لەبــەر تەفســیری ئایەتــی [الرحمــن

کاتــێ ســەید دەڵێــت بەندایەتــی بــە سیســتمێکی جیهانــی

عــى العــرش اســتوى] کــە ســەید قوتــب وەك چەندیــن

بەســەرچوو وەســف دەکات ،و دەڵێــت بەندایەتــی

موفەســیری تــر دەڵێــت« :واالســتواء عــى العــرش كنايــة

هیچــی تــر نابێــت مبینێــت ،و دەبێــت قەدەغــە بکرێــت

عــن غايــة الســيطرة واالســتعالء ]:ئیســتوا لەســەر عــەرش

کاتــێ جیهــان فێــری سیســتمێکی تــری غەیــری کۆیالیەتــی

کینایەیــە لــە زاڵبــوون و بەرزبــوون یــان بااڵبــوون..

دەبــن»

دەڵێــت« :إنــكار االســتواء املعــروف وهــو العلــو عــى

شــێخ صالــح بــن فــوزان الفــوزان دەڵێــت :ئــەو قســەیە

العــرش وهــذا باطــل يــدل عــى أنــه مســكني ضائــع يف

ناهــەق وبەتاڵــە -پەنــا بەخــوا  -هەرچەنــدە زۆر لــە

التفســر» نکولــی کــردن لــە ئیســتواو دانیشــتنی زانـراو کە

نووســەر و بیرمەنــدان دەیڵێــن و دەیڵێنــەوە ،نــەك

بااڵبوونــە لەســەر عەرشــدا ،ئــەوە کارێکــی پوچەڵکــراوە

زانایــان ،بەڵکــو بیرمەنــدان وەك ناویــان دەنێــن !!! (هــذا

و بەڵگەشــە لەســەر ئــەوەی فەقیرێکــی گومبــووە لــە

كالم باطــل  -والعيــاذ باللــه  -رغــم أنــه يــردده كثــر مــن

تەفســیردا!! [مــن رشيــط أقــوال العلــاء فيمؤلفــات سـ ّيد

الكتــاب واملفكريــن وال نقــول العلــاء ،بــل نقــول املفكرين

الســنة بالريــاض].
قطــب :تســجيالت منهــاج ُ

كــا يســمونهم».

وەك دەبینیــن ڕاســتە ســەید قوتــب لــە بەشــی دووەمــی

داعــش و توندڕەوەکانــی تــر پەیــڕەو لــەو ســەلەفە نــاودار

ژیانــی ئاڕاســتەیەکی زۆر تووندوتیــژی گرتەبــەر ،بــەاڵم

وپیرۆزکراوانــە دەکــەن ،کــە کاتێــك هشــامی کــوڕی

هــەر تووندڕەویەکــەی لــە ســەلەفیەتەوە وەرگرتــووە،

عبدامللــك غیالنــی الدمشــقي کوشــت ،رجــاء بــن حيــوة

ســەلەفیەتیش بــە گشــتی کەیفــی بــە چــارەی ســەید

ی تابیعــی ،کــە ســەلەفیەکان دەڵێــن خەڵــک بارانــی بــە

قوتــب نایــەت ،کەوابــوو ئــەوان پــەروەردەی ژێــر دەســتی

دوعــای ئــەو دەبارانــد! نامەیەکــی بــۆ خەلیفــە هیشــام

احمــد بــن حنبــل والرببهــاري و ابــن تیمیــە و محمــد بــن

دەنووســێت و دەڵێــت :ئــەی ئەمیــری موســڵامنان پێــم

عبدالوهــاب و ابــن بــاز و االلبــاين و ابــن عثیمیــن و ربیــع

گەیشــتۆتەوە ،دڵــت شــتێکی کــردوە لەبــەر کوشــتنی
غیــان و صالــح ،ســوێندت بــۆ دەخــۆم میــری موســڵامنان
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کوشــتنی ئــەو دوانــە چاکــر و خێرتــرە لــە کوشــتنی دوو

دروســت کــردوە تــا چێژیــان لێوەرگــرن!! وەك دەڵێــت « :بــە

هــەزار لــە [ســەربازە کافرەکانــی] ڕۆم و تــورك!!

نســبەت کافرانــەوە خــودا ئیزنــی نــەداون هیــچ شــتێك بخــۆن

یانــی هێشــتا خەلیفــە کەمیــك مرۆڤــر بــووە ،و هەســتی

و هیــچ شــتێکی بــۆ حــەاڵل نەکــردوون ،چونکــە دەفەرموێــت:

بــە ئــازاری ویــژدان کــردوە ،بــە کوشــتنی ئــەو دوو زانایــە!

[یــا ایهــا النــاس کلــوا مــا يف االرض حــاال طیبــا] مەرجــی

کەچــی کاکــی تابیعــی بــاران بارێــن ،نایەوێــت خەلیفــە

دانــاوە لــەوەی دەیخــۆن حــەالل بێــت ،کــە لەالیــەن خــوا

ویژدانیشــی بهەژێــت بــۆ کوشــتنی زانایەکــی موســڵامن

و پێغەمبــەرەوە ڕێــگای پێدرابێــت ،خــوداش تەنهــا ئیزنــی

چونکــە بیدعەچیــە! بەڵکــو کوشــتنیان بــە خێرتــر

بــە ئیامنــداران داوە بیخــۆن ،هیــچ ئیزنــی بــەوان نــەداوە

دەزانیــت لــە دوو هــەزار ســەربازی کافــری موحاریــب!!

شــتێك بخــۆن تــا بــاوەڕی پێدەهێنــن ،بۆیــە مــاڵ وســامانیان

ئــەو ڕیوایەتــە بــە شــانازیەوە لــە کتێبــی [العواصــم مــا

موڵکێکــی شــەرعی خۆیــان نیــە ،چونکــە مولکــی شــەرعی

يف كتــب ســيد قطــب مــن القواصــم] ی شــێخی گــەورەی

بریتیــە لــە توانــای بەکارهێنــان و تەســەروف پێکردنــی

عبداللطیــف ی ســەلەفی ،هــادي بــن ربیــع املدخــي دا

شــتەکان ،لــەوەی شــەرعدانەریش واتــە پێغەمبــەر ڕێــگای

هاتــووە ل !10

پێــداوە ،شــەرعدانەریش ڕێــگای نــەداون بــە تەســەڕوف

ئــەو داعشــانە کــەی گرنگیــان داوە بــە ســەید قوتــب

کــردن بــە مــاڵ وســامانیان تەنهــا بــە مەرجــی ئیــان نەبێــت»

تــا شــوێن کەوتــەی ئــەو بــن ،ئــەوان شــوێن کەوتــەی

لــە شــوێنێکی تــر دەڵێــت »:هەروەهــا ئەگــەر موســڵامنێك

ئەحمــەد بــن حنبــل ن لــە کتێبــە ترســناکەکەی بــە نــاوی:

خۆیــان و منداڵیانــی ڕفانــد ودزی یــان زاڵ بــوو بەســەریان

رســالة الــرد عــى الجهميــة والزنادقــة ،کــە تیــرو توانــج و

بــە هــەر ڕێگایــەك ،ئــەوە نەفســی کافــری شــەڕکەر

تۆمەتــی دنیــای نامێنێــت ئاڕاســتەی موســڵامنانی جیــاواز

و مــاڵ وســامانیان حەاڵلــە بــۆ موســڵامنان ،ئەگــەر

لــە مەزهەبــی خــۆی دەکات! کــە لەســەر بنچینەیــدا

دەســتیان بەســەردا گــرت بــە ڕێگایەکــی شــەرعی دەبێتــە

هەمــوو بزاڤتــە تونــدڕەوەکان دامــەزران .هــەر لــە

موڵکیــان»!! مجمــوع الفتــاوی  7:34نقــد الفکــر الســلفي

نامیلکەیەکــی تــری کــوڕی حەنبــەل [کتــاب الصــاة] نوێــژ

نوســەری ئــەو کتێبــە دەڵێــت :لەوانەیــە ئەگــەر ئــەو

نەکــەر بەکافــر دەزانێــت ،و دەڵێــت نابــێ نوێــژی لەســەر

فەتوایــەم دیبــا بــە خێرایــی بەســەریدا تێپەڕیبــام ،بــەاڵم

بکریــت و لــە گۆڕســتانی موســڵامنان بنێژرێــت!! کــە بــەو

کێشــەکە لەوەدایــە گەنجانێــک ئەمــڕۆ ئــەو قســانە

قســەیە بێــت ،دەبــێ زیاتــر لــە نیــوەی ئومەتــی ئیســامی

وەك هەقیقەتێکــی ســەملێندراو بــاس دەکــەن ،یەکێــك

بــە کافــر بکریــت و تۆبــەدار بکریــت ،و ئەگــەر نویــژی

لــەو گەنجــە حەماســیانە [وەك داعشــەکان] بەڵگــەی

نەکــرد بکوژریــت!!

پــی هێنایــەوە لەبەردەمــم بــۆ تەقینەوەکانــی ئیســپانیا،

ئــەو داعشــانە پــەروەردەی ئیــن تەیمیــەن ،کــە پێــی وایــە

و دەیــوت ئیســپانیا دار الحربــە ،و خەڵكەکــەی مــاڵ و

کافــر یانــی هــەر غەیــرە موســڵامنێك ،هیــچ شــتێکی حەاڵلیــان

خوێنیــان حــەاڵيل ،ئەوەشــی لــەوێ ڕوویــدا ڕێپێــدراو

بۆنیــە هەتــا بیخــۆن ،چونکــە خــوا تەنهــا بــۆ ئیامندارانــی

بووچونکــە خەڵکەکــەی موســڵامن نیــن!!!!...

ئەگــەر ئیــن تەیمیــە ئــەو قســانە دەرهــەق کافــری
شــەڕکەر بــکات ،هەرچەنــدە جیــاوازی نــاکات لــە
نێــوان جەنــگاوەر و مەدەنــی ،بــەاڵم ئیــن عثێمیــن کــە
عبداللطیــف ســەلەفی بــە مامۆســتای دووەمــی خــۆی
دەزانێــت لەپــاش ربیــع املدخــي ،دەڵێــت:
«جەنــگ دژی کافــران لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی یــا
مەســڵەحەتی ڕاجیحەیــە تــا بــە زۆر بکرێنــە موســڵامن،
هەروەهــا شــیرك و کوفریــان خوێنیانــی حــەاڵل کــردوە،
نــەك تەنهــا شــەڕ و دوژمنکاریــان ،وپێیوایــە کافــری
شــەڕکەر ئــەو کافرانــەن کــە بەڕاشــکاوی جــاڕی کوفــری
خۆیــان دەدەن»!!! مجمــوع فتــاواه ورســائله ج،16: 7
هەروەهــا ج ،1068 : 10رشح بــاب الجهــاد يف کتابــه
الــرح املمتــع!
وەك دەبینیــن ســەید قوتــب لەگەشــتە فیکــری ودینیەکەی
لــە وێســتگەی توونــدڕەوی گیرســایەوە ،بــەاڵم هــەر وەك
قوتابیەکــی فکــری تونــدڕەوی ســەلەفی حســێبی بــۆ
دەکرێــت .ســەید قوتــب لــە چــاو باوکانــی تونــدڕەوی
ســەلەفیزم کۆتــری ســپی و شــێنەی بایــە!
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