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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

مەراقــی گــەورەی واڵتانــی عەرەبــی لــە ئێســتادا، ئیخــوان 

هێنانیــان،  بەنــاو  هــەر  باســە  شــایەنی  موســلیمینە. 

ــۆ  ــان ب ــەوە هەوڵی ــت. لەبەرئ ــا دادەگرێ ــم دنی ــرس و بی ت

ــە  ــەوە ب ــد حیزبێك ــی چەن ــی دامەزراندن ــە ڕێ ــەوەدا ل ئ

نــاوی جیاجیــاوە، خۆیــان لــەوە دەربازبكــەن و ئــەو 

نــاوە بەناوبانگــەی پــێ  بشــارنەوە كــە بــە ڕاســتی توشــی 

ڕوگیریەكــی گــەورەی كــردون. بــۆ منونــە بڕوانــە پارتــی داد 

و گەشــەپێدانی توركیــا و حیزبــی ئــازادی و دادپــەروەری 

ــد. ــر و... هت می

لــەم مــاوەی دوایــدا بــە زمانــی فەڕەنســی، كتێبێكــی 

باڵوكرایــەوە  بــارەوە  لــەو  گەورەیــان  قــەوارە 

تــا  ســەرەتاوە  لــە  بەســەرهاتیان  و  چیــرۆك  كــە 

كۆتایــی دەگێڕێتــەوە. نووســەری كتێبەكــە توێــژەر 

و  برازانــە  میكائیــل  فەڕەنســی  ڕۆژنامەنووســی  و 

وادیــارە تــەواوی واڵتانــی عەرەبــی لــە ڕۆژهەاڵتــەوە 

ــەك ســەرانی  ــە هــەر جێی ــاوا تەیكــردوە و ل ــۆ ڕۆژئ ب

دوور  گفتوگــۆی  بینیبێــت،  موســلیمینی  ئیخــوان 

كتێبەشــی  ئــەم  ســازداوە.  لەگەڵیانــدا  درێــژی  و 

بەرهەمــی ئــەو گفتوگــۆ و دیدارانەیــە كــە چــوار ســەد 

الپــەڕەی قــەوارە گــەورە دەبێــت. 

میكائیــل بــرازان بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان دەڵێــت: 

ــی  ــش ئێســتا ئیخــوان موســلیمین ڕابەرایەت ــەك پێ )ماوەی

ــان دەكــرد كــە میــرە، بــەاڵم  گەورەتریــن واڵتــی عەرەبی

هەنوكــە لــە هەمــوو شــوێنێك ڕاوەدوو دەنرێــن و لــە 

ــدا  ــر زەمینەكان ــود لەژێ ــن، یاخ ــد دەكرێ ــەكان تون زیندان

ــە  ــەو ژیان ــۆ ئ ــەوە ب ــار دەدەن و دەگەڕێن ــان حەش خۆی

ــوو(. ــرد ب ــان بەڕێك ــر زۆری ــەی پێش نهێنی

ئاخۆ دەبێت ئیخوان موسلیمین كێ  بن؟

ــی  ــی عەرەب ــەری واڵتان ــەر تاس ــە بەس ــن ك گروپگەلێك

و تەنانــەت لــە دیاســپۆرای ئەوروپــی و ئەمریكیــدا، 

ــان  ــێوازی دەزگا ی ــەر ش ــوان لەس ــەوە. ئیخ باڵوبوونەت

پارتــی سیاســی یاخــود )ڕێكخــراوی خێرخــوازی( لەنــاو 

ــان ڕێكخســتووە. وەلــێ  هەمیشــە  دوو كەوانــەدا، خۆی

ــە  ــان ب ــدی پتەوی ــە پەیوەن ــەوەن ك ــی ئ ــوێن گومان ش

بزاوتــە تەكفیــری و جیهادییــە توندڕەوەكانــەوە هەیــە.

ســوێندی  و  ڕەتدەكەنــەوە  ئــەوە  خۆیــان  ئەڵبەتــە 

ــان  ــڕەون و پەیوەندی ــەوان میان ــە ئ ــۆن ك ــەورە دەخ گ

بــە تونــدڕەوی و تونــدڕەوە نەفامەكانــەوە نییــە. بــەاڵم 

ــدەكات؟ ــان پێ ــێ  باوەڕی ك

بەهەرحــاڵ توێــژەران و لێكۆڵیــاران لــە بارەیانــەوە 

جیــاوازن. هەندێــك دەڵێــن: )ئیسامیســتی میانــڕەون( 

و هەندێكــی دیكــە دەڵێــن: )تیۆكراســتیەكی ماســك 

پۆشــن(. لــە ڕاســتییدا هیــچ شــتێک ئــەوە ناســەملێنێت  

كــە ئیخوانــەکان پشــتیوانی قاعیدەیــان كــرد بێــت، 

وەلــێ  زۆر بــە زەحمــەت ســەركۆنەی كار و كــردەوە و 

ــان  ــەت قوتبییەكانی ــە تایب ــەن. ب ــان دەك تەقینەوەكانی

ــن. ــاو ئیخوان ــی ن ــن باڵەكان ــە پەڕگیرتری ك

ئــەوە مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت ئــەوان گــەر بــە 

ڕوكــەش پشــتیوانیان نەكــەن، بــۆ ئەوەیــە ڕاســتگۆییان 

لــە بــەردەم كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــدا لــە دەســت 

نــەدەن، بــەاڵم بــە نهێنــی و لەژێــرەوە هاوســۆزن 

لەگەڵیانــدا. ســەرەڕای ئــەوەش دامەزرێنەرانــی قاعیــدە 

و ئــەو ئایدیایانــەی بانگەشــەی بــۆ دەكــەن و ئــەو 

دروشــامنەی بــەرزی دەكەنــەوە، هــەر هەموویــان 

ــن. ــلیمینەوە دێ ــوان موس ــەرەی ئیخ ــە ب ــتەوخۆ ل ڕاس

بۆیــە هیــچ گومانــی تێــدا نییــە كــە ڕێكخــراوی قاعیــدە، 
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ــدە  ــلیمینە. هەرچەن ــوان موس ــتی ئیخ ــی دەس بەرهەم

یــەك  ئامانجەكانــی هەردووالیــان وەك  كارەكتــەر و 

ــە ئیخــوان  ــاوازە. چونك ــەاڵم ســراتیژییەتیان جی ــن، ب ب

ســراتیژیەتی  نەمــاوە  بــەوە  بڕوایــان  موســلیمین 

بــن الدن و زەواهیــری و زەرقــاوی، هیــچ ئاكامێكــی 

ــت  ــوان جەخ ــراتیژییەتی ئیخ ــەوە س ــت، لەبەرئ هەبێ

ــگاو  ــە هەن ــگاو ب ــتە هەن ــە پێویس ــەوە ك ــەوە دەكات ل

ــە  ــت و ل ــۆ بهاوێ ــێلگیرانە، پەلوپ ــێوەیەكی ش ــە ش و ب

كۆمەڵگــەدا جێــی خــۆی بكاتــەوە، بەرلــەوەی پەالمــاری 

ــدات.  ــەاڵت ب دەس

ئیخوانــەکان پێیــان وایــە گــەر لــە واڵتێكــدا بگەنــە 

دەســەاڵت، ئــەوا واڵتانــی دیكــە بــە ئاســانی دەكەونــە 

ــی  ــوون حوكمڕان ــەدا ب ــەو بڕوای ــە ل ــن دەســتیان. وات ب

ــداو و  ــا كەن ــاوە ت ــە زەری ــەن، ل ــی بك ــی عەرەب واڵتان

ــە  ــامیش بكەوێت ــی ئیس ــەری جیهان ــەت سەرتاس تەنان

ــان.  ــی خۆی ــر ڕكێف ژێ

دەســەاڵت،  گەیشــتە  مورســی  محەمــەد  کاتێکیــش 

بــەاڵم  ســەریان.  كەوتبــوە  ئــەوە  كەڵكەڵــەی 

حوزەیــران   30 جەمــاوەری  شۆڕشــی  ســەروەختێك 

تەقییــەوە و لــە دەســەاڵت هێنایانــە خــوارەوە، بــێ  

توندوتیــژی.  بردەبــەر  پەنایــان  دڵییــەك  دوو  هیــچ 

ــان هــات ئــەوا شــێوازی ئاشــتیانە  واتــە كــەی بەدەردی

ــا  ــەوا پەن ــن و گــەر بەدەردیشــیان نەهــات، ئ بەكاردێن

دەبەنــە بــەر بەكارهێنانــی كوتــەك، بــۆ تۆقاندنــی 

ــز.  ــری هێ ــە زەب ــان ب ــە ژێرباری ــك و خــوا و هێنان خەڵ

ئــەوە فەلســەفەی ئیخــوان موســلیمینە لە ســاتەوەختی 

لەالیــەك  لەبەرئەوەشــە  هــەر  دروســتبونییانەوە. 

نووســینگەی ئیرشــادیان هەیــە و لەالیەكی دیكەشــەوە، 

ــان  ــەن. یەكەمی ــەت شــك دەب ــی تایب ــی نهێن دەزگایەك

ــە و  ــەنگینی هەی ــی س ــتیخوازانەی فەرم ــی ئاش ڕویەك

دووەمیشــیان، لــە پەنــا و پەســێودا كاردەكات و ئەركــی 

ــۆ هەڕەشــەكردن و  ــە ب ــی شــەقام و پەنابردن جوواڵندن

ــەوە. ــرۆر و تەقین تی

ئــەم كتێبــە دەڵێــت:  میكائیــل برازانــی نووســەری 

)ســاڵی 2010 ســەردانی میــرم كــرد و ڕابــەری گشــتی 

مەهــدی  محەمــەد  موســلیمین  ئیخــوان  پێشــوتری 

ــك  ــە یەكێ ــە دەكەوێت ــدا ك ــەی خۆی ــە ماڵەك ــف، ل عاك

لــە گەڕەكەكانــی شــاری قاهیــرە پێشــوازی لێكــردم. 

لــەو دانیشــتنەدا دەربــارەی پەیوەنــدی نێــوان قاعیــدە 

و ڕێكخــراوی ئیخــوان موســلیمین پرســیارم لێكــرد، 

ــك  ــچ جۆرێ ــە هی ــی: ب ــەوە و وت ــی دام ــش وەاڵم ئەوی

ــدا  ــان كات ــەاڵم لەهەم ــە، ب ــدا نیی ــدی لەنێوامنان پەیوەن

ــن  ــی ب ــۆ كار و كردەوەكان ــەوە ب ــاو هێنان ــە پاس كەوت

پێــی ڕاگەیانــدم  بــارەوە  لــەو  الدن و پرۆژەكــەی و 

كــە: تەنانــەت گروپــە جیهادییەكــەی بــن الدنیــش 

ئامانجــی كوشــن نییــە لــە پێنــاو كوشــتندا، بەڵكــو 

ــە  بــۆ خاتــری ئازادكردنــی ســەر زەمینــی موســڵامنان ل

داگیــركاری بیانــی ئــەو کارە دەکات. ئــەوەش ئــەو 

ــەر  ــان بەس ــاد... پاش ــن جیه ــی دەڵێی ــە پێ ــتەیە ئێم ش

ــە  ــدی كەوت ــە تون ــەوە و ب ــارسدا تەقی ــال عەبدولن جەم

پەالماردانــی(.

وەك ئاشــكرایە دوای ئــەوەی ئەفســەرانی ئازادیخــواز 

ســەردەکەوێت،  شۆڕشــەكەیان  تەممــوزدا   23 لــە 

ئیخوانــەكان دێــن بــۆ الی عەبدولنــارس و پێــی دەڵێــن: 

)ڕاســتە ئێــوە كۆدێتــان كــرد و ســەركەوتن، وەلــێ  
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئیخوانەکان پێیان وایە گەر 
لە واڵتێكدا بگەنە دەسەاڵت، 
ئەوا واڵتانی دیكە بە ئاسانی 

دەكەونە بن دەستیان. 
واتە لەو بڕوایەدا بوون 

حوكمڕانی واڵتانی عەرەبی 
بكەن، لە زەریاوە تا كەنداو و 
تەنانەت سەرتاسەری جیهانی 

ئیسالمیش بكەوێتە ژێر 
ڕكێفی خۆیان

ئێــوە لــە چەنــد ئەفســەرێك بــەالوە زیاتــر نیــن. لــە 

بەرامبــەردا ئێمــە- ئیخــوان موســلیمین-، نوێنەرایەتــی 

میریــن  شــەقامی  ئێمــە  و  دەكەیــن  جەمــاوەر 

و گرەنتــی شۆڕشــین. بۆیــە پێویســتە گوێــامن بــۆ 

بگریــت و داواكارییەكامنــان یــەك بــە یــەك جێبەجــی 

بــكات،  یاســایەك دەوڵــەت دەری  بكەیــت. هــەر 

پێویســتە یەكەمجــار ئێمــە بیبینیــن، بــۆ ئــەوەی 

بڕیــاری لەســەر بدەیــن یاخــود ڕەتــی بكەینــەوە. 

بەبــێ  هیــچ  یاســاكان هــەروا دەربكــەن،  نابێــت 

سانســۆرێكی ئایینــی(.

ســەروەختێك عەبدولنــارس لــە حەســەن هوزەیبــی 

دەپرســێت:  ئیخــوان  ئەوســای  گشــتی  ڕابــەری 

وەاڵمــی  هوزەیبــی  چییــە؟(،  )داواكاریەكانتــان 

یاســایەك  لێدەكــەم  )داوات  دەداتــەوە و دەڵێــت: 

دەربكەیــت بــۆ بااڵپۆشــی و تــەواوی ژنــان و كچانــی 

ــك  ــچ كچێ ــت هی ــەوە.. نابێ ــن پێی ــش پابەندب میری

داپــۆرشاوی بچێتــە دەرەوە(. بەبــێ  لەچــك و 

ــوون، وەاڵمــی  ــارس دوای كەمێــك بێدەنــگ ب عەبدولن

ــۆ كچێكــت  ــەر ت ــی ڕاب ــت: )جەناب ــەوە و دەڵێ دەدات

هەیــە لــە كۆلێــژی پزیشــكی دەخوێنێــت و بااڵپــۆش 

نییــە. گــەر تــۆ نەتوانــی كچەكــەی خــۆت دابپۆشــی، 

ئــەی مــن چــۆن بتوانــم پەچــە بــدەم بــە ســەری دە 

ملیــۆن كــچ و ژنــی میریــدا؟!(.

بــەو جــۆرە عەبدولنــارس بــە ڕویانــدا دەوەســتێتەوە و 

پێیــان دەڵێــت: )داواكەتــان بــە هیــچ جۆرێــك قبــوڵ 

نییــە. ئێــوە شــتێكن و دەوڵــەت شــتێكی دیكەیــە. واز 

لــە دەوڵــەت بێنــن بــە ئــازادی كاربــكات و هــەوڵ بــۆ 

بــەرەو  پێشــردنی كۆمەڵگــە و دروســتكردنی ژێرخانی 

ئابــوری و نەهێشــتنی هــەژاری و دواكەوتویــی بــدەن. 

ئەمــە شــەڕی ســەرەكییە، نــەك لەچــك پێكردنــی 

كچــان و ڕێگرتــن لــە چونــە دەرەوەیــان(.

بــەم قســانەدا بۆمــان دەردەكەوێــت كــە لــەو كاتــەدا 

میــر، لــە بــەردەم دوو پــرۆژەی ناكــۆك و تــەواو 

ــارس و  ــال عەبدولن ــرۆژەی جەم ــوە: )پ ــە یەكداب دژ ب

پــرۆژەی ئیخــوان موســلیمین(. یەكەمیــان پرۆژەیەكــی 

ڕابونخــوازی، داهــات و ویســتی و پێشــكەوتوخواز 

بــوە، دووەمیشــیان پرۆژەیەكــی ڕابــردوو پەرســتی 

ــوە.  كۆنەخــواز ب

نوێــی  میرێكــی  ئەوەبــوو  خواســتی  عەبدولنــارس 
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ســەربەخۆ دروســت بــكات كــە بــەرەو ڕێــگای گەشــە 

و نوێبونــەوە مــل بنێــت، بــە ئامانجــی قوتاركردنــی 

ــی  ــە كاروان ــن ب ــی و ڕاگەیش ــی دواكەوتوی ــە دۆزەخ ل

دەوڵەتێكــی  دەیویســت  ئــەو  هاوچــەرخ.  جیهانــی 

)واتــە  وشــەكە  مۆدێرنــی  مانــای  بــە  نەتەوەیــی 

جوتیــاری  ڕزگاركردنــی  هەوڵــی  لــە  دەوڵەتێــك 

میریــدا بێــت، لــە نەزانــی، نەخوێنــدەواری، هــەژاری 

بــۆ  هەوڵبــدات  هەروەهــا  مێژویــی،  ملكەچــی  و 

باشــركردنی بارودۆخــی ژنــان(، بونیــاد بنێــت.

بكاتــە  میــر  دەیویســت  عەبدولنــارس  جەمــال 

و  خواســت  و  هەرێامیەتــی  هێــزی  گەورەتریــن 

ویســتی زۆر گــەورە بــوو، ڕەنگــە لەســەر و توانــای 

ــان دەتوانیــن بڵێیــن كۆســپ  خۆشــییەوە بــوو بێــت .ی

و  بــوون  گــەورە  زۆر  بەردەمــی،  ئاڵنگاریەكانــی  و 

شــكاند. پشــتی  لەدواجــاردا  هەرئــەوەش 

ــكەوتوخوازییە  ــە پێش ــەم ڕوانگ ــاو ئ ــاڵ لەن ــە هەرح ب

و  كۆنەپەرســت  پــرۆژەی  جێــگای  ڕۆشــنگەرەدا، 

دواكەوتــوی ئیخوان موســلیمین نەدەبــوەوە. لەبەرئەوە 

ڕوبەڕووبونــەوە لــە نێوانیانــدا دەبــوو هــەر ڕووبــدات. 

بــەاڵم  ڕوونــەدات،  ئــەوە  هەوڵیــدا  عەبدولنــارس 

نەیتوانــی. ئــەم مەســەلەیە چاودێــران و توێــژەران، زۆر 

ــتی  ــەوەی ڕاس ــن. ئ ــەری ڕادەوەس ــەن لەس ــە دەگم ب

بێــت عەبدولنــارس وەك پاشــاموەی ســەردەمی ڕابــردوو 

ــە  ــەروەختێك كۆمەڵگ ــوو س ــردن و پێیواب ــەیری دەك س

پێشــكەوت و هۆشــیاربوەوە، ئەوانیــش بەســەر دەچــن. 

)ئایــا میــری  پرســیارە دەخەینــەڕوو:  ئــەم  ئێســتا 

ــاح  ــری عەبدولفەت ــە می ــارس، زۆر ل ــال عەبدولن جەم

)ئەمــڕۆ  بوترێــت:  ناكرێــت  جیاوازە؟(.ئایــا  سیســی 

چەنــد بــە دوێنــێ  دەچێــت؟(. ئاخــر عەبدوفەتــاح 

لــەو  و  بــكات  ڕزگار  میــر  دەیەوێــت  سیســیش 

بێســەر و بەرییــەی تێیكەوتــوە، دەریبهێنێــت. ئەمیــش 

ئیخــوان موســلیمین لــە بــەردەم ئــەو پرۆســەیەدا، وەك 

كۆســپ دەبینێــت كــە ڕێگــرە لــە بــەردەم پێشــكەوتن 

نییــە  ســەیر  كەواتــە  میــردا.  هەســتانەوەی  و 

ــی  ــت. جارێك ــی بێ ــااڵی سیس ــەی ب ــارس منون عەبدولن

ــگاری و  ــان ئاڵن ــەردەم هەم ــە ب ــۆی ل ــر خ ــە می دیك

دەبینێتــەوە.  تاقیكردنــەوەدا  هەمــان 

دواجــار میكائیــل بــرازان ئــەم پرســیارە دەكات كــە 

پێیــەوە ســەرقاڵبوە: )جیــاوازی چییــە لــە نێــوان ڕەوتــی 

ئایــا  میــردا؟  لــە  ســەلەفی  ڕەوەتــی  و  ئیخوانــی 

ــتی  ــود دووش ــن، یاخ ــت نی ــەك ش ــان هەری هەردووكی

جیــاوازن؟(. هەروەهــا دەڵێــت: )پرســیارم لــە زۆرێــك لە 

پســپۆڕانی وەك جیــڵ كیبــڵ و كەســانی دیكــە كــردوە، 

ــووم  ــان وت ــدا پێی ــە وەاڵم ــە و ل ــەو بابەت ــەبارەت ب س

كــە ســەلەفییەكان زۆر دۆگامتــرن و زیاتــر بــە دەقــەوە 

ــەوە  ــە ڕووی فیكریی ــی ل ــە تەواوەت ــەوان ب ــدن. ئ پابەن

داخــراون و تەنانــەت ڕواڵــەت و جــل و بەرگیشــیان 

ڕێــک و ڕاســت، ســیامی ســەدەكانی ناوەڕاســتی پێــوە 

دیــارە. بــەاڵم ئیخــوان موســلیمین یــان النــی كــەم 

ســەركردە و دەســتە بژێرەكانیــان، ئــەوا قاتــی مۆدێــرن 

دەپۆشــن و بۆینباخــی زۆر شــیك دەبەســن. ســەرەڕای 

ئــەوەش لــە ســەلەفییەتدا، چەندیــن ڕەوت هــەن. تەنها 

ــژی  ــەر توندوتی ــە ب ــە پەنابردن ــڕوای ب ــان ب ــەك ڕەوتی ی

هەیــە، نــەك هەموویــان.  ئەوانــی تریــان بــە بانگــەوازی 

ــەركز  ــداری س ــن و الیەن ــەوە خەریك ــتیانەی بێوەی ئاش
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــن  ــارەی ب ــە ب ــێ  ســەروەختێك ل ــن. وەل ــن و ئارامی گرت

الدنــەوە پرســیاریان لێدەكەیــت، پێت دەڵێن: شــەهیدە! 

لــە ڕاســتییدا ئەوانــە هەمویــان چ ئیخوانــەكان و چ 

ــە فیكــری ســەیدقوتب  ــر، ســەر ب ســەلەفییەكانی می

و محەمــەد قوتبــی برایــن. ئــەوەش ئــەو ڕەوتەیــە كــە 

ــرد و  ــی تەكفیرك ــەی میری ــتەكاندا كۆمەڵگ ــە شەس ل

دەڵێــت: كۆمەڵگەیەكــە لــە دۆخــی جاهلیــدا دەژی 

و لــە ئیســام تەوەلــا بــوە. بــەاڵم چ ئیخــوان و چ 

ــن.  ــەو فیكرەنی ــری ئ ــەك، دەرگی ــەلەفییەكان وەك ی س

ــی ڕوون و  ــەوە جیاوازییەك ــە ڕووی مێژویی ــە ل ئەڵبەت

ڕەوان لــە نێــوان ئیخــوان موســلیمین و ســەلەفییەكاندا 

ئیخوانیــش  كردەوەكانــی  لەســەر  یەكێــك  و  هەیــە 

ــەوە(. ــرازان ڕونكردۆت ــل ب ــۆ میكائی ــەوەی ب ئ

ســەبارەت بــەو پرســە بــرازان دەڵێــت: )بــۆ تێگەیشــن 

ــۆ  ــش ب ــە تایبەتی ــە و ب ــر و گازان ــەو گی ــوو ئ ــە هەم ل

ڕوونبونــەوەی ئــەو  بابەتــە، ڕومكــردە نووســینگەی 

كەســی  لەوێــش  و  موســلیمین  ئیخــوان  ئیرشــادی 

پێشــوازی  شــاتر  خەیــرەت  ڕێكخراوەكــە  دوەمــی 

لێكــردم و پێــی وتــم: لــە ڕووی تیۆریــەوە جیاوازییەكــی 

و  ســەلەفییەت  بــاوەڕی  و  بیــر  نێــوان  لــە  گــەورە 

ــەاڵم ئێمــە وەك ئیخــوان موســلیمین  ــە، ب ــدا نیی ئیخوان

گرنگــی بــە پــەروەردە كردنــی تاكەكــەس، خێــزان، 

ــێ   ــتی، وەل ــە گش ــن ب ــەت دەدەی ــە و حكوم كۆمەڵگ

بــە  تەنهــا  زۆر  ماوەیەكــی  ســەلەفییەكامنان  بــرا 

ئیســامیكردنەوەی تاكەكــەس و خێزانــەوە خەریــك 

دەبــوون، بــێ  ئــەوەی لــەوە دوورتــر بــڕۆن، واتــە 

و  بكــەن  فۆرمەڵــە  سیاســی  پرۆژەیەكــی  بێئــەوەی 

ــەوەی  ــت، وەك ئ ــە دەس ــی بگرن ــدەن حوكمڕان هەوڵب

ئێمــە دەیكەیــن. بــەاڵم ئێســتا ئەوانیــش گــۆڕاون و 

وەک ئێمــە بونەتــە سیاســی. بــۆ منونــە پێــش شۆڕشــی 

ــك بەشــداری  ــچ كلۆجێ ــە هی ــەر، ســەلەفییەكان ب یەنای

حەرامیشــیان  بــە  بگــرە  نەدەكــرد،  هەڵبژاردنیــان 

ــەر دوو  ــك ه ــد مانگێ ــیش چەن ــی. دوای شۆڕش دەزان

ــی  ــان یەكای ــەوەی خۆی ــوون، بەرل ــوون و تیاماب دڵ ب

ــەی  ــی و پرۆس ــی سیاس ــاو ملمانێ ــە ن ــەوە و بێن بكەن

هەڵبژاردنــەوە. دوای ئــەوە پارتــی نوریــان دروســتكرد. 

لــە ئێستاشــدا چــوار تــا پێنــچ حیزبــی ســەلەفی بونیــان 

ــاوازی ســەرەكی نێوامنــان،  ــە كورتییەكــەی جی ــە. ب هەی

ــەی   ــە كای ــوو تێكــەڵ ب ــەم مــاوەی دوایــش ئەوەب ــا ئ ت

ــود  ــە یاخ ــەتكردن باش ــا، سیاس ــان ن ــن ی ــی ببی سیاس

خراپــە؟(.

دواجــار دەكرێــت بڵێیــن دوژمنانــی ئیخوان موســلیمین 

خۆیانــن.  موســلیمین  ئیخــوان  یەكــەم،  پلــەی  بــە 

مادامەكــی رشۆڤەكردنیــان بــۆ ئیســام رشۆڤەكردنێكــی 

ــوپرایزی  ــە س ــە ل ــە جگ ــراوە، بۆی ــەراپاگیرانە و داخ س

نائومێــدی، هیچــی دیكەیــان دەســتگیر  ناحــۆش و 

ــت. نابێ

ئــەو  بــۆ  ناكرێــت  و  فــرە ڕەهەنــدە  ئاییــن  ئاخــر 

ــەوە  ــە، كورتبكرێت ــی و زۆرە ملێی ــەر پێ ــتنە س تێگەیش

و  هەیانــە  بارەیــەوە  لــە  موســلیمین  ئیخــوان  كــە 

ــەواوی كۆمەڵگــەدا بیســەپێنن.  ــت، بەســەر ت دەیانەوێ

ئاییــن بــۆ ئــەوە هاتــوە كار ئاســانیامن بــۆ بــكات، 

نــەك سەرشــامنان قــورس كات. ئیســام ئایینــی ئەقــڵ و 

ــی و  ــی ڕق و نەفام ــەك ئایین ــە، ن ــت و كرانەوەی زانس

داخــران بێــت.
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ــی  ــی هەماهەنگ ــام توان ــدا، ئیس ــەردەمی خۆی ــە س ل

لەگــەڵ ســەرجەم شارســتانییەتەكاندا بــكات، ســەرباری 

ــدن  ــرس و تۆقان ــەك ت ــێ ، ن ــامن دەدات ــەوەش دڵنیای ئ

بخاتــە دڵامنــەوە. ئیســام دینــی ســۆز و بەزەییــە، نــەك 

ڕق و توڕەیــی. ئیســام ڕوناكییــە، وەلــێ  ئیســامی 

پەیامــی  لــە  بنەڕەتییــەی  ڕەهەنــدە  ئــەو  سیاســی 

ئیســام و قورئانــی پیــرۆزى فەرامۆشــكردوە، بۆیــە 

ئایدۆلۆژیاكەیــان درەنــگ یــان زوو شكســت دەخــوات.

بەهاكانــی  و  نــۆرم  دژایەتــی  ئەوانــەش  ســەرەڕای 

مێــژووش  بزاوتــی  دژی  و  دەكــەن  مۆدێرنــە 

لــە  ئەركــۆن  محەمــەد  لەبەرئــەوە  دەوەســتنەوە. 

یەكێــك لــە دەســتەواژەكانیدا، لــە بارەیانــەوە دەڵێــت: 

)ئەوانــە شــوێن مەترســین و دەبنــە باعیســی شــێواندنی 

ڕۆشــنگەر  زانســتی  هــزری  و  ئاییــن  ناوەڕۆكــی 

لەیەككاتــدا(. هــەر لەبــەر ئــەوەش بــوو عەبدولفەتــاح 

لەبەرئــەوە  تەنهــا  بــوو.  زاڵ  بەســەریاندا  سیســی 

بەســەریاندا ســەرنەكەوت كــە گــەل و ســوپای لەگەڵــدا 

بــوو، بەڵكــو لەبەرئەوەی تێگەیشــتنێكی ڕۆشــنگەرانەی 

باشــی بــۆ ئاییــن هەیــە، تــەواو وەك عەبدولنــارس. 

ــتەقینەن،  ــڵامنێكی ڕاس ــەوە موس ــە ناخ ــان ل هەردووكی

تێگەیشــتنێكی  ئیخوانــەکان(  )واتــە  ئــەوان  بــەاڵم 

بــۆ  دەمارگیرانەیــان  تاریكخــوازی  دەســتەگەرایی 

ئیســام هەیــە.


