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سەردەق

دروســتبوونیەوە  لــە  موســلمین  ئیخــوان 

تاوەكــو ئەمــڕۆ، بــە گەلــێ  هــەورازو نشــێو 

تێپەڕیــون،  ســانادا  دژوارو  ژینگــەی  و 

هێزێكــە دارای ئەزمونێكــی دورو درێــژە لــە 

ــە  ــزە ل ــەم هێ ــدا، ئ خەباتــی شــاراوەو نهێنی

ــرتین  ــارساوەو باش ــەوە ن رووی نێونەتەوەیی

چەكــی سیاسیشــی پێیــە، كــە چەكــی ئاینــە، 

بــەوردی  كۆڵینەوەیــەدا  لــەم  هەربۆیــە 

ــراوە،  ــی ئیخــوان ك ــەو شــیكاری بوون رشۆڤ

ــەی  ــە بازن ــۆن بووەت ــە چل ــەی ك ــەم بوون ئ

ــاو  ــتەكانی دنی ــەواوی تیرۆریس ــی ت رادیكاڵ

پێشــچاوی  لــە  خــۆی  وێنــای  چۆنیــش 

كۆڵــەر و زانســتی و پســپۆڕەكانی بــواری 

ئیســالم ناســیدا شــێواندووەو بەچەندیــن 

رەنــگ و بــە چەندیــن شــێوەو كــردەی 

جیــا لێنەویوە،هرەوەهــا لــەم كۆڵینەوەیــەدا  

ــە  ــوان ل ــی ئیخ ــە بوون ــەملێرناوە ك ــەوە س ئ

نێــو تــەواوی بەرگــە جیاجیاكانــدا بــۆ تەنهــا 

ئامانجێكــە.

ــی  ــی دەكات؟ لەمیان ــلمین چ ــوان موس ئیخ

وەك  ئــەوان  ئۆبامــادا،  دەســەاڵتدارێتی 

هێــزە  چــاو  لــە  میانــەڕەو  تەوژمێكــی 

بــوون.  نومایــان  دیكــەدا  رادیكاڵەكانــی 

ــەری  ــەر ی بەڕێوەب ــس كلێب ــە جیم بۆمنوون

تــا  ئەمەریــكا  نیشــتیامنی  هەواڵگریــی 

ئەندازەیــەك بــە متامنــە بەخۆنەبوونــەوە 

ــێوە  ــی ش ــە گروپێك ــەی ب ــەو گروپ ــای ئ وێن

ســیكیوالر دەچــوان1. لەوماوەیــەدا جــۆن 

تاونــدا  جــۆرج  زانكــۆی  لــە  ئیســپۆتیتۆ 

ئــەوەی خســتە روو، كــە ئیخــوان موســلمین 

ســەرچاوەی هێزگەلێكــی پەیوەســن و دارای 

جواڵنــەوەو پارتگەلێكــن كــە بوونەتــە هێــزی 

رۆژهەاڵتــی  لــە  ســەقامگیریی  و  هێــوری 

ناوەڕاســتدا2، بــەاڵم بۆچوونــی دووەم لەمەڕ 

ــی  ــوون لەالیەك ــە، چ ــە نێودای ــزە ل ــەم هێ ئ

ــی  ــی عەرەب ــرەوە میرنشــینە یەكگرتووەكان ت

لــە 2014 بەفەرمــی ئیخــوان موســلمین و 

هەمووگروپــە پەیوەســتە نێونەتەوەییەكانــی 

، تەنانــەت ئەنجومەنــی  ســەربە ئیخــوان 

ئەمریكایــش،  ئیســالمییەكانی  پێوەنییــە 

تیرۆریســتی  گروپگەلێكــی  وەكــو 

نێونەتەوەیــی ناســاند3. هــاوكات حكومەتــی 

بەریتانیــا روانگــەی وەهایــە، كــە ئیخــوان و 

ــۆزو  ــی ئاڵ ــی دارای پێوەندییەك هاوكۆلكەكان

نــاڕوون بــە پەڕگیریــی و توندوتیژییــەوە. 

ئیخــوان هــەم لــە رووی ئایدیۆلۆژییــەوەو 

ــەوە،  ــۆڕو پێوەندییان ــەو ت ــە رووی ئ ــەم ل ه

كــە هەیەتــی بووەتــە پردێــك بــۆ پەڕینەوەی 

دنیــای  بــۆ  ئەندامەكانــی  و  تاكــەكان 

پەڕگیریــی و توندڕەویــی4. هەربۆیــە لــەم 

دوواییانــەدا ســیناتۆر تیــد كــروز و ماریــۆ 

ــە خســتنە رووی یاســایەك  دالرز هەســتان ب

ــو  ــلمین وەك ــوان موس ــی ئیخ ــۆ دیاریكردن ب

رێكخراوێكــی تیرۆریســتی. لــە مانگــی دووی 

2016 دا لیژنــەی دادوەریــی لــە ئەنجومەنــی 

رەزامەندیــی  ئەمریــكان  نوێنەرانــی 

كــە  یاســایەك  پــرۆژە  لەســەر  دەربڕیــی 

تێیــدا وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا ئیخــوان 

وەك رێكخراوێكــی تیرۆریســتی دەرەكیــی 

ــە مانگــی شەشــی  دەناســێنێت، هەروەهــا ل

نوێنەرێــك  وەك  بــرات  دیــو  دا   2016

ــك  ــە دوژمنێ ــی ئیخــوان ب ــە ناونان هەڵســا ب

لــە نێوخــۆی ئارامــی و ئاسایشــی واڵتــدا، 

وزارەتــی  لەالیــەن  هۆشــداریی  هــاوكات 

ئــەو گــروپ و  ناوخــۆوە درایــە هەمــوو 

ــە  ــەوە وابەســتانەی ئیخــوان ل كــۆڕو كۆبوون

ئەمریــكادا، ئــەو هۆشــدارییە بــۆ ئــەوە بــوو 

نەبــادا لــەرووی دارای و هەماهەنگییــەوە 

لــە هاوكاریكردنــی ئیخوانــدا تێوەگلێــن5. 

ــەی  ــە روانگ ــە كام ــرەدا ئەوەی پرســیارەكە لێ

دووەم  روانگــەی  ئایــا  دروســن،  ســەرێ  

لەجێیخۆیدایــە؟ ئیخــوان لــە چێبونییــەوە 

دارای رێكخســن و جواڵنەوەیەكی ســەربازی 

لــە  نێزیكــەی سەدەیەكیشــە  بــۆ  بــووەو 

تیرۆریســتیدا  كاری  كــردەو  چەندیــن 

خۆیبینیوەتــەوە. لەهەمــوو ســۆنگەیەكەوە 

چێبوونــی  بەســەر  كاریگەریــی  ئیخــوان 

ســوننی  تیرۆریســتییەكانی  رێكخــراوە 

ــە  ــارو بەرچــاوە، بۆمنوون ــەوە دی مەزهەبەكان

جەماعــەی  قاعیــدە،  دروســتبونی  لــە 

هەمــوو  داعــش.  و  حەمــاس  ئیســالمی، 

ــەرو  ــرس و دامەزرێن ــە بەرپ ــەو رێكخراوان ئ

ئەندامــە كاراكانیــان یــان پێشــوو تــر ئیخــوان 

ــە ئێستەیشــدا هــەر ئیخوانــن  بــون، یاخــۆ ل

ئەدەبیاتــی  و  هەژمــوون  لەژێــر  یاخــۆ 

تیۆریســت و باوەڕەكانــی ئیخوانــدا هاتونەتە 

پێشــێ . بەپێچەوانــەی ئــەو پڕوپاگەندەیــەی 

كــە ئیخوانییــەكان رووبــە خۆرئــاوا دەیكــەن، 

ــتیان  ــردوودا دەس ــە راب ــا ل ــە تەنه ــەوان ن ئ

لــە  بەڵكــو  هەبــووە،  توندوتیژییــدا  لــە 

ــی و  ــەی توندوتیژی ــەو زەمین ــدا ل ئێستەیش

بەهارییــن. كەشــێكی  رادیكاڵییــەدا 
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پێشینەی مێژوویی

  حەســەن بەنــا )1906ـ1949( دامەزرێنــەری 

ئیخــوان موســلمینە لــە ســاڵی 1928 دا  . 

ئــەو لەســەرەتادا مامۆســتای خوێندنگــەو 

هەندێــك كاتیــش وەك ســەعاتچییەك لــە 

شــارۆچكەیەكی گچكــەی باكــوری قاهیــرەدا 

مژوڵــی كار بــوو. ئــەو لــە خێزانێكی وابەســتە 

بــە ئاینداریــی و لەســەر رێچــكان و رەوگــەی 

باوەڕانــەی  ئــەو  بارهــات،  حەنەفییــەكان 

كــە زیاتــر لەنێــو وەهابــی و ســەلەفییەكاندا 

ــی  ــا هــەر لەتەمەن ــوو6. بەن ــان هەب رەواجی

ــەوە  ــەو گروپان ــو ئ ــە نێ ــدا دەچوون جەوانی

ــیحی و  ــی مەس ــازارو ئەزییەت ــازی ئ ــە نی ك

ناموســڵامنەكانیان هەبــوو، بەتایبەتــی لــە 

ئاواییەكەیــدا هەمیشــە لــە دەورو خولــی 

ــاو  ــەو خولی ــوو ئ ــوو7. هەم ــە ب ــەو گروپان ئ

خەونانــەی بەنــا، پاڵیاننــا بــەوەوە تــا لەنێــو 

نهێنــی  فــرە  بەشــێوەیەكی  هاوەڵەكانیــدا 

ــرو  ــوە بی ــتبكەن و لەوێ ــتنێك دروس رێكخس

ئەندێشــەی كاری توندوتیــژو تیرۆریســتیو 

چەكداریــی بــرەو پێبدەن8.ئــەو رێكخســتنە 

تایبەتــە لــە دەســاڵی هەوەڵی دروســتبوونیدا 

توندوتیژیــی  چەندیــن  بــۆ  دەســتیانرد 

ــی  ــان بریت ــرسدا. دیارترینی ــە می ــیی ل سیاس

ئەحمــەد  دادوەر  غافڵكوژیــی  لــە  بــوو 

ــا  ــاڵی 1947 دا و هەروەه ــە س ــدەر ل خازین

مەحمــود  وەزیــران  ســەرۆك  غافڵكوژیــی 

كوشــتنی  دا،   1948 لــە  پاشــا  نوقرەیشــی 

پاســاوی  بــە  گوایــە  وەزیــران  ســەرۆك 

ئــەوە بــووە، كــە بڕیاریــی یاســاغكردن و 

لــەو  داوە9.  گروپەكــەی  تەنگپێهەڵچنینــی 

ــەرەوەی دەزگای  ــرەی یادخ ــەدا بەگوێ وەخت

ــرناوە  ــەوە خەمڵێ ــكا، ئ ــی ئەمەری هەواڵگیری

كــە گروپەكــە دارای حەشــارگەی چــەك و 

چۆڵــەو نێزیكــەی 6 بــۆ 7 هــەزار پارچــە 

چەكیــان هەیــە10.  گــەش و منــای ســەربازی 

كــە  بــوو  زەمینەیــەدا  لــەو  گروپەكــە 

ــپییەكەی  ــا س ــی كۆدەت ــەرە ئازادەكان ئەفس

میــرسی 1952 ئەوانــەی لــە پالنــی روخانــی 

پادشــایەتی میــرسدا بەشــدار بــوون بــەرە 

ــاو گروپەكــەوە11.  ــان دەكــردە ن ــەرە دزەی ب

پەنــای  نەتەنهــا  نهێنییەكــە  رێكخسســتنە 

كەســەكان،  غافڵكوژیــی  بــەر  دەبــردە 

ــب  ــی بۆم ــۆ چاندن ــرد ب ــتی ب ــو دەس بەڵك

تیرۆریســتی12.  تەقینــەوەی  چەندییــن  و 

بۆنــەی  لــە  منوونــە  بــۆ  شــێوەیەو  بــەم 

ــان  كریسمســی 1945 دا، یانەیەكــی بەریتانی

لــە  تەقاندەوە،هەروەهــا  میــرسدا  لــە 

دێســەمبەری 1946 دا 7 بنكــەی پۆلیســییان 

ــاڵ  ــدەوە. دووس ــرەدا تەقان ــاری قاهی ــە ش ل

دواتــرو هــەر لەقاهیــرەدا چەنــد مــاڵ و   

ــد  ــووەكان و چەن ــی ج ــی بزنس كۆمپانیایەك

ــە قاهیــرەدا تەقانــدەوە13.  ســینەمایەكیان ل

شــەمەندەفەری  وێســتگەی  هــاوكات 

ئیســامعیلییەو شــەرقییەو هۆتێــل كینــگ 

ــاڵی 1948  ــە س ــامعیلییە ل ــان لەئیس جۆرجی

پۆلیــس  ســاڵدا  لەهەمــان  تەقانــدەوە.  دا 

نهێنــی  بنكەیەكــی  ســەر  هەڵیكوتایــە 

گروپەكــە و لەوێــدا دەســتیانگرت بەســەر 

165 بۆمبــدا14. لەپــاش غافڵكوژیی حەســەن 

ــا لــە 1949 دا، حەســەن حودیبــی بــووە  بەن

مورشــیدی گشــتی رێكخراوەكــە15 ، ئــەو 

لەپێنــاو ســوككردنی فشــارو لێپێچینەوەكانــی 

نهێنییــەی  دەزگا  ئــەو  بڕیاریــدا  میریــی، 

رێكخراوەكــە كــە ئەركــی تیــرۆرو كوشــن 

بــوو هەڵوەشــێنێتەوە16. لــە شەســتەكانەوە 

دیســانەوە رێكخراوەكــە خــۆی ســازدایەوەو 

بــە  ســەربازییەكانی  راهێنانــە  بنكــەی 

لــەم  ئــەوان  دەســتپێكرد،  شــاراوەیی 

رێبــەرە  كوشــتنی  ئامانجیــان  قۆناغــەدا 

سیاســییەكان بــوو، بەتایبەتــی لــە پالنــی 

ــوون17.  ــارسدا ب ــدو ن ــال عەب كوشــتنی جەم

ــی ئیخــوان  ــە رێبەران ــك ل ــەدا زۆرێ ــەم كات ل

حودەیبــی  لەوانــە  زیندانكــران،  تونــدی 

توانــی لــە زیندانــدا هەڵبێــت، ئــەو بــۆ 

بــوو، هــاوكات  مــاوەی 3 ســاڵ ســزا درا 

ســەید  ئیخــوان  نێــو  تیۆریســتی  گــەورە 

قوتــب لەگــەڵ دووان لــە رێبــەرە دیارەكانــی 

دیكــەدا ســاڵی 1966 لــە ســێدارە دران. ئــەو 

ــی  ــە باڵ ــرد ك ــەوە دەك ــی ل ــەردەوام نكول ب

ســەربازی ئیخــوان برێتییــە لــە تاكتیكــی كارو 

چاالكــی رێكخراوەكــە.

داڕشتنی ژێرخانی رێكخراوەكە

ــی  ــە بوون ــە ل ــەو نكولیكردن ــاش هەمــوو ئ پ

چەكداریــی،  خەباتــی  ســەربازیو  باڵــی 

دەســتپێكی  و  شەســتەكان  كۆتایــی  لــە 

ریچكخــراوی  چەندیــن  حەفتاكانــدا، 

دروشــمی  و  نــاو  ژێــر  لــە  تیرۆریســتی 

ــە  ــەو رێكخراوان ــەوە. ل ــادا قوتبوون ــا جی جی

ــاوە  ــە ن ــرنا ك ــڵامنان پێكهیچ ــی موس كۆمەڵ

بــوو.  تەكفیــرو هیجــرە  زیاتــر  باوەكــەی 

ئــەو رێكخــراوە لەالیــەن دوو ســەركردەی 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 54
ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

No.(65 - 64) December .2017

دامــەزرا،  ئیخــوان  نهێنییەكــەی  دەزگا 

ــە زینــدان ئازادكــران  ئــەوان پــاش ئــەوەی ل

ئــەم رێكخراوەیــان دامەزرانــد. ئەوانیــش 

شــوكری مســتەفا و شــێخ عەلــی ئیســامعیلی 

بــرای ســەركردەی ئیخــوان شــێخ فەتــاح 

ــەك  ــەو كەســەی كــە لەت ــوو، ئ ئیســامعیل ب

درابــوون18.   ســێدارە  لــە  قوتبــدا  ســەید 

كــە  دیكــە  گروپێكــی  لەوكاتــەدا  هــەر 

ــوو  ــی ب ــەزرا بریت ــەوە دام ــەن ئیخوان لەالی

لــە كۆمەڵــی ئیســالمی. ئــەم گروپــە لــە 

تیــرۆری  بەرپرســایەتی    دا   1981 ســاڵی 

ئەنــوەر ســاداتی ســەرۆكی میــرس كەوتــە 

هەردوكیــان  رێكخراوانــە  ئــەو  ئەســتۆ. 

ئیخوانــەوە  دیارەكانــی  رێبــەرە  لەالیــەن 

بانگەشــەی  كاتیــش  هیــچ  و  دامــەزراون 

ــوەر  ــردووە. ئەن ــوان نەك ــە ئیخ ــان ل دابڕانی

ســادات مانگێــك پێــش ئــەوەی تیــرۆری 

بكــەن، لــە دوا وتاریــدا ئــەوەی نەشــاردەوە، 

ــان  ــی ئیســالمی هەم ــی كۆمەڵ ــە ئەندامان ك

ــەن كــە  ــن و هەمــوو ئەوان ــەی ئیخوان ئەوان

ــەوە  ــوون و كەوتوونەت ــدا قوتارب ــە زیندان ل

لــە  توندوتیژیــی19.  كــردەی  و  چاالكــی 

نەوەدەكانــدا میــرس كەوتــە وێــزەی ئــەو 

شــەپۆلی توندوتیژییــەی، كــە لــە واڵتــدا 

دەســتیپێكردبوو، ئــەوان بــەردەوام هیچــوری 

نێوخۆیــان تێــك دەداو هێرشــیان دەكــردە 

ســەر دامەزراوەكانــی میــری و كەمینــەی 

ــاوكات  ــوو، ه ــی ب ــە گیرهان ــان ب قیبتییەكانی

و  دەكوشــت  بیانییەكانیــان  گەشــتیارە 

مانگــی  لــە  لەوەیــش  جگــە  دەفڕانــدن 

شەشــی 1995 دا وەختێــك حوســنی موبارەك 

كوشــتنیان  پالنــی  بــوو،  ئەســیوبیا  لــە 

داڕشــت20. هــەر لەهەمــان ســاڵدا رێبــەری 

مەعنــەوی ئیخــوان شــێخ عومــەر عەبــدو 

نابینایــان،  بــە شــێخی  نــارساو  رەحامنــی 

ــرتدا،  ــایەتی دیاری ــۆ كەس ــەك ن ــاوڕێ  لەت ه

ــان  ــە پالندان ــران ب ــەوان تاوانبارك ــوو ئ هەم

بازرگانــی  نێوەنــدی  تەقاندنــەوەی  بــۆ 

جیهانــی لــە ســاڵی 1993 دا. لــە مانگــی 

رەحــامن،  عەبــدو  عومــەر  دا   2017 2ی 

كارۆلینــا  نــۆرس  زیندانــی  لــە  لەكاتێكــدا 

زیندانــی هەتــا هەتایــی بــوو، كۆچــی دوایــی 

كــرد. موحەمــەد مورســی لــە ســاڵی 2012 دا 

و لــە یەكــەم وتاریــدا وەك ســەرۆكی واڵت و 

ــرەدا بانگەشــەی  ــازادی قاهی ــی ئ ــە مەیدان ل

ئازادیــی كــرد بــۆ شــێخ عومــەر عەبــدو 

لــەو دەمەیشــدا خانــەوادەی  و  رەحــامن 

شــێخ لــە نێــو ئاپــۆرای خەڵكیــدا بــوون.

رێكخســتنی  گەاڵڵەبوونــی  دیــارە 

لەالیــەن  جواڵنەوەكــە  نێونەتەوەیــی 

ــەعید  ــاوی س ــاوە بەن ــەن بەن ــەی حس زاواك

رەمــەزان بایەخــی تایبەتــی خــۆی هەبــوو21. 

ــعودیەو  ــۆ س ــات ب ــاڵی 1954 هەڵه ــەو س ئ

دوواتــر لــە ســاڵی 1958 دا چــووە جنێــف و 

لــە ژێــر رێنوماییەكانــی موســتەفا مەشــهوردا 

دامەزرانــد.  نێونەتەوەیــی  رێكخســتنیكی 

ئــەو دامەزرێنــەرو دانــەری نەخشــە رێــگای 

جیهــاد  نوســەری  و  ئیخــوان  داهاتــووی 

رێگەیــە بــوو22. رێكخســتنەكە تــا نێوەنــدی 

كارو  نەكەوتبــووە  بەتــەواوی  هەشــتاكان 

چاالكیــی، كاتێــك مەشــهور لــە پــاش تیــرۆری 

ســادات میــرسی بەجێهێشــت، ئیــدی لــە 

ئیــدی  گیرســایەوە،  ئەڵامنیــادا  خۆرئــاوای 

ــە  ــی دەزگا نهێنییەك ــاڵی 1986 دا توان ــە س ل

گروپــە  ئــەم  دامبەزرێنێــت23.  لەوێنــدەر 

نەتەنهــا بەرپــرس بوو لــە چاالكییــە بەرفراوان 

و گشــتییەكانی ئیخــوان، بەڵكــو هەماهەنگی 

هێرشــانەی  ئــەو  هەمــوو  هــاوكاری  و 

ــو  ــە تیرۆریســتییەكان لەنێ ــە گروپ ــرد، ك دەك

بــەم  ئەنجامیانــدەدا.  ئەمریــكادا  خاكــی 

شــێوەیەو بــۆ منونــە شــەكیبب مەخلــوف، 

لقــی  رێبەرەكانــی  دیارتریــن  لــە  یەكێــك 

جنێفــی ئیخــوان، لەهەمانكاتــدا ســەرۆكی 

ئیســالمییەكانی  ریچكخــراوە  فیدراســیۆنی 

عەلــی  رەحیــم  عەبــدو  بــوو.  ئەوروپــا 

پســپۆڕی  میــرسو  پەرلەمانــی  ئەندامــی 

لــە  یەكێــك  بــە  ئــەو  تیرۆریــزم،  بــواری 

تیرۆریســتەكانی  رێبــەرە  ترســناكرتین 

ــو  ــوان نێ ــەی ئیخ ــراوە نێونەتەوەییەك رێكخ

زەد دەكات24. بەهەمــان شــێوە لەســۆنگەی 

جەنــەڕاڵ فــواد عەالمــەوە، كــە یەكێــك بــوو 

لــەو كەســانەی لەبــارەی كردەكانــی ئیخــووان 

كۆڵینــەوەی  حەفتــاكان  و  شەســت  لــە 

كردبــوو، ئــەو پێیوایــە كــە بەپشــتیوانی مادی 

ــی  و هــاوكاری لقــی جنێفــی ئیخــوان كۆمەڵ

ئیســالمی لــە میــرسدا دامــەزراوە25.

هەژموون و كاریگەریی دوواتر

نهێنییــە  رێكخســتنە  دیكــەی  كاری  دیــارە 

بــوو  بریتــی  ئیخــوان  نێونەتەوەییەكــەی 

ــە  ــان ب ــۆ خۆی ــە ب ــەك ك ــد چاالكیی ــە چەن ل

ــەوان  ــرد، ئ ــیان دەك ــی باس ــادی مەدەن جیه

دزەیــان دەكــردە نێــو ئەرتــەش و ســوپاو 
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پاش هەموو 
ئەو نكۆڵیكردنە 
لە بوونی باڵی 
سەربازی و خەباتی 
چەكداریی، لە 
كۆتایی شەستەكان 
و دەستپێكی 
حەفتاكاندا، 
چەندین رێكخراوی 
تیرۆریستی لەژێر ناو 
و دروشمی جیاجیادا 
قوتبوونەوە. لەو 
رێكخراوانە كۆمەڵی 
موسڵمانان پێكهێنرا 
كە ناوە باوەكەی 
زیاتر تەكفیرو هیجرە 
بوو

هەواڵگیرییــان  میرییــەوەو  دامەزراوەكانــی 

حكومــەت  جواڵنــەوەی  كارو  لەهەمبــەر 

ــی  ــی ژێربەژێری ــە خەبات ــان ب ــردو برەوی دەك

ــە  ــەو زانیارییان ــا. ئ ــە ئەوروپ ــان دەدا ل خۆی

لــە رشۆڤــەی یادخەرەوەكانــدا لــە 1991 دا 

ئاشــكرا بــوو، ئــەوان لــە ئامانجــی ســرتاتیژیی 

ئیخوانــدا چەندیــن بەڵگەیــان خســتبووەروو. 

لەوێــدا ئیخــوان نەخشــەی بــۆ ئەمریــكای 

باكــورو بــۆ هاندانــی تیرۆریــزم و بــۆ چەندین 

داڕشــتووە26.  تیرۆریســتی  كــردەی  كارو 

 5 دا   2009 لــە  نوونــە  بــۆ  و  دواتریــش 

ئەندامــی بــااڵی ئیخــوان بەتۆمەتی پشــتیوانی 

مــادی و هەماهەنگــی بزووتنــەوەی حەمــاس 

حەمــاس  بزووتنــەوەی  كــران.  تۆمەتبــار 

لقــی ئیخــوان موســلمینە لــە فەلەســتین و 

وەك رێكخراوێكــی تیرۆریســتیی دەرەكیــی 

دیاریكــراوە. لەراســتیدا هەشــتاو نەوەدەكانــی 

ــاڵی  ــە دوو دەس ــن ل ــردوو برێتی ــەدەی راب س

گرنــگ و بایەخــدار بــۆ خەباتــی مەدەنــی 

ئیخــوان موســلمین. بزووتنــەوەی حەمــاس 

لــە  هاتــو  هــات،  بەســەردا  گۆڕانــكاری 

توانــی  خێرخوازییــەوە  رێكخراوگەلێكــی 

ریشــەی بزووتنەوەیەكــی جیهــادی دابڕێژێــت 

و لــە راپەڕینەكانــی 1987 تاوەكــو 1993 دا 

رۆڵــی گــەورە ببینێــت. ئــەم بزووتنەوەیــە 

ســەرچاوە  و  رادیــكاڵ  ریشــەیەكی  بــووە 

توندوتیــژو  كــردەی  كارو  چەندیــن  بــۆ 

ســەرچاوەی  بوونــە  ئــەوان  تیرۆریســتی. 

كــە  جیهــادی،  رێكخــراوی  چەندیــن 

عەرەبەكانیــان وەك جیهادیــی دەنــاردە دەرێ  

ــرەوە  ــتان. لێ ــو ئەڤغانس ــی وەك ــۆ واڵتانێك ب

رەوی جیهادییــەكان بــە لێشــاو روویكــردە 

نێــو  چونــە  و  پاكســتان  و  ئەڤغانســتان 

ــەو  ــی ســۆڤییەت ل ــە داگیركاری جەنگــی دژ ب

بــە چێكردنــی  ســنورەدا. ئیخــوان هەســتا 

مەكتەبــی  بەنێــوی  تایبــەت  كۆمەڵــەی 

رۆژهەاڵتــی  لەتــەواوی  خزمەتگــوزاری 

ناوەڕاســتدا. ئیــدی ئــەم نوســینگانەی ئیخــوان 

ئیســالمی  الوانــی  تۆماركردنــی  كاریــان 

ــە  ــە ل ــۆ منوون ــاد. ب ــی جیه ــۆ بەرەكان ــوو ب ب

كەســێكی  ئــەردەن،  لــە  دا   1984 ســاڵی 

نێــوی  بــە  ئیخــوان  بــە  ســەر  جیهــادی 

ــوزاری  ــینگەی خزمەتگ ــەزام نوس ــدواڵ ع عەب

ــەزام  ــدواڵ ع ــد27.  فەلســەفەی عەب دامەزران

بــوو  هاوكاریكــردن  و  خۆشــكردن  زەمینــە 

جیهادێكــی  دەســتپێكی  و  چێبــوون  بــۆ 

كارەكانــی  ئــەو  گڵۆبــاڵ،  و  نێونەتەوەیــی 

هێنــد بەرچــاو و وسەرمەشــق بــوون كــە بــە 

بابــی جیهــادی نێونەتەوەیــی و گڵۆبــاڵ نــاوی 

فەلســەفەكەی  بێگومــان  دەركردبــوو28، 

عــەزام لــە جیهادییەكانــی میــرسو جەماعەتــی 

ئیســالمییەوە ســەرچاوەی گرتبــوو، ئــەو بــووە 

جیهادییــەكان  دەرەوەی  ناردنــە  بناغــەی 

ــااڵی  ــەی ب ــووە منوون ــالم و ب ــای ئیس ــۆ دنی ب

كەســێكی وەك ئوســامە بــن الدن، چــوون 

وەختــی خــۆی لــە زانكۆكانــی ســعودییەدا 

ــاڵی  ــەوە29. لەس ــامە گتبووی ــە ئوس ــەی ب وان

زەواهــری  ئەیمــەن  و  الدن  بــن  دا    1985

بەســەر  ئــەوەی  پــاش  عــەزام  و عەبــدواڵ 

ــرسدا  ــە می ــوو، ل ــەڕی ب ــاداتدا تێپ ــرۆری س تی

هەڵهاتــن و چوونــە پاكســتان، ئیــرت لــەوێ  

پاكســتانیان  خزمەتگــوزاری  نوســینگەی 
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دامەزرانــد. دووابــەدووای ئــەوە نوســینگەكە 

رێكخــراوی  بناغــەی  بــووە  خــۆ  كاوە  بــە 

ــی  ــدا نوســینگەی عەمان ــدە. لەهەمانكات قاعی

نوســینگە  چوارچێــوەی  لــە  كــە  ئیخــوان 

لــە  یەكێــك   ، بــوو  خزمەتگوزارییــەكان 

ــێ   ــە پێش ــتەكانی هێنای ــناكرتین تیرۆریس ترس

بەنێــوی ئەبــوو مەســعەب زەرقــاوی30. ئــەو 

لەالیــەن یەكێــك لــە رێبــەرە پێشــووەكانی 

موحەمــەدی  ئەبــو  بەنــاوی  ئیخــوان 

ــاڵی 1999  ــوو. لەس ــتە كراب ــی ئاراس مەقدیس

جیهــادی  تەوحیــدو  رێكخــراوی  زەرقــاوی 

ســاڵ   6 دووای  رێكخراوەكــە  دامەزرانــد. 

وابەســتە بــوو بــە قاعیــدەوە، دووای ئــەوەی 

لــە  ئوســامە  دابوویــە  پەیامنــی  زەرقــاوی 

ــش  ــەوەی زەرقاوی ــاش ئ ــی 2004 دا. پ كۆتای

وردە  وردە  ئیــدی  كــوژرا،  دا   2006 لــە 

گروپــی  لــە  خــۆی  زەرقــاوی  گروپەكــەی 

داعشــدا بینییــەوە. لــە راســتیدا لــە دیدارێكی 

ــف  ــەك یوس ــە لەت ــی عەرەبیی ــی كەناڵ تایبەت

ــە 2014 دا، راســتەوخۆ قــەرزاوی  قــەرزاوی ل

ــر  ــوو بەك ــێ  ئەب ــە بەڵ ــا ك ــەوەدا ن ــی ب دان

بەغــددی پێشــرت ئەندامــی ئیخــوان موســلمین 

ئەندامــی  چەندیــن  هــاوكات  بــووە31. 

بــەوەدا  دانیــان  ئیخــوان بۆخۆیــان  بــااڵی 

نابــوو، كــە پشــتیوانی خۆیــان بــۆ داعــش 

وەجــدی  شــێخ  لەوانــە  دووپاتدەكەنــەوە 

غەنیمــی كەســایەتی دیــاری قەتــەر32. 

قاعیــدەو  رسوشــتی  راســتیدا  لــە 

پەیوەندییەكانــی لەتــەك ئیخوانــدا 

تــا ئەندازەیــەك ناروونــە. زەرقــاوی 

ــەوەی خســتە  ــدا ئ ــە لێدوانەكانی ل

ــە هەشــتاكاندا  ــە ئوســامە ل روو ك

ئیخــوان  لەتــەك  پێوەنــدی 

جیــوازی  چــوون  چــووە،  تێــك 

لەمــەڕ  هەبــووە  بۆچونــدا  لــە 

ــە  ــۆڤییەت ل ــە س ــی دژ ب هەڵمەت

بــەاڵم  ئەڤغانســتاندا،  جەنگــی 

خربــاوی  رسوت  وەك  كەســێكی 

بــااڵی  فــرە  ئەندامێكــی  كــە 

ئیخــوان بــوو، وەلــێ  پاشــرت بــە 

جــودا  جیاوازییەكانــی  هــۆی 

ــەوە  ــی ئ ــەو لەبایەخ ــەوە، ئ بووی

كەمدەكاتــەوەو دەڵێــت بــەردەوام 

ئیخــوان و قاعیــدە هەماهەنگییــان 

تێكەڵــە33. دەســتیان  هەیــەو 

ــی 7ی 2013  ــەوەی لەماگ ــاش ئ ــە پ بۆمنوون

مورســی لــە تەختــی دەســەاڵت هێرنایــە 

ــێتێكی  ــری كاس ــتەوخۆ زەواه ــوارێ ، راس خ

رەخنــەی  تێیــدا  وەشــانكردو  ڤیدیۆیــی 

كــە  گــرت،  ســەلەفییەكان  لــە  تونــدی 

ئیخوانــەكان  ئــازادی  نەبوونــە پشــتیوانی 

بــۆ  گەشــە  و  داد  پارتــی  هەوڵەكانــی  و 

ــە  ــا ل ــەریعەت34، هەروەه ــەوەی ش گەڕان

ــوو  راگەیەنراوێكــی دیكــەی زەواهــری هاتب

كــە رەخنــە لــە ســەرۆكی لەســەركار الدراوی 

میــرس دەگرێــت بــۆ ئــەو گەمــە سیاســییەی 

كــردی35،  بەرهەڵســتكارانی  لەگــەڵ  كــە 

بــەاڵم دوواجــار زەواهــری پشــتیوانی خــۆی 

بــۆ ئــازادی مورســی دەربــڕی و دژ بــە هەمو 

گروپــە هەواڵگیرییەكانــی ئێــران و حزبوڵــاڵ 

و ســوپای پاســداران ئاخاوتنــی دا36.

پارتی سیاسیی یان گروپی جیهادی

دیــارە پێداگــری بەڕێوەبەرایەتییەكــەی ئۆبامــا 

رێكخراوێكــی  بــە  ئیخــوان  ناســاندنی  بــۆ 

هەواڵنیبــۆ  هروەهــا  و  میانــەڕەو  

ــی مورســی شــتێكی نالۆژیكــی  دادگایینەكردن

بــوو، نــە لەبــەر ئــەوەی ئیخــوان بــەردی 

بناغــەی ترســناكرتین گروپە تیرۆریســتییەكانی 

ــزە  ــەم هێ ــەوەی ئ ــەر ئ ــو لەب ــە، بەڵك جیهان

ــێرپەنجەی  ــەن و ش ــییەكی درێژخای ــە خۆش ن

لــە  ئیخــوان  چــوون  تیــرۆرە.  تەشــەنەی 

لــە  خەالفــەت  گەڕانــەوەی  ئەجێندایــدا 

بوونــی  توندوتیــژەوە  جیهــادی  رێگــەی 

ئامانجــی  دەســتبەرداری  هەیە.ئیخــوان 

هەمــوو  ئیــدی  بــوو،  خــۆی  بونیــادی 
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ــەر.  ــە ب ــەوەی دەگرێت ــاو مان ــەك لەپێن رێگەی

لەســەرەتاوە حەســەن بەنــا چەمكــە جیهــادی 

و ســەربزییەكانی لــە بونیائیخوانــدا شــوێن 

ــوی  ــوداوە نێ ــی خ ــوی كەتیبەكان ــرەو بەنێ ك

ــی  ــە هەوێن ــتەواژانەی ل ــەو دەس ــردن37، ئ ب

فەرمانبــەرداری مورســیدا هەســتیان پێدەكــرا. 

لەئاســتی  ئیخــوان  ئەندامانــی  هەربۆیــە 

ســەرێ  دەســت دەبــەن بــۆ توندوتیــژی و 

ــەی  ــن منون ــەوە دیارتری ــەم بارەش ــادو ل جیه

ــە38،  ــم عەبدولفتوح ــدول مونعی ــتە عەب ئێس

لــە  هەبــووە  رۆڵــی  ئیخــوان  هەروەهــا 

لەنێــو  نهێنــی  رێخراوگەلــی  هێشــتنەوەی 

میــرسدان بۆمنوونــە لیــوای نهێنــی 95 كــە 

ئاژاوەكانــی  لــە  ســاڵی 1995 دامەزرابــوو، 

ســەروبەندی رووخانــی موبارەكــدا لــە 2011 

رۆڵــی دژواریــان لــە كــردەی توندوتیژیــدا 

لــە زنجیــرە دیدارێكــی كەناڵــی  بینــی39. 

جەزیــرەدا لەتــەك ئوســامە یاســینی وەزیــری 

ئــەوەی  مورســی  كابینەكــەی  پێشــووی 

لیوایــە  ئــەو  ئەندامانــی  كــە  ئاشــكراكرد، 

كوشــن  و  رفانــدن  لــە  بینیــوە  رۆڵیــان 

رۆژنامەیەكــی  تێكدەرانــەدا40.  كاری  و 

ــەوە  ــارەی ئەوكاران ــت لەب ــرسی دەیخواس می

ئیخــوان  بــەاڵم  بدرێــت،  رونكردنــەوە 

خواســتەكانی  وەاڵمــی  شــۆخییەوە  بــە 

نەدایــەوە41.42. زۆرێــك لــەو ئەندامانــەی 

ــت و  ــی كوش ــوان رۆڵ ــەی ئیخ ــوا نهێنییەك لی

ــە 2014 دا دووان  ــە ل ــڕاوەن بۆمنون ــان گێ بڕی

خســتنە  بەتۆمەتــی  دادگایكــران  لەوانــە 

خــوارەوەی الوێــك لەســەر باڵەخانەیەكــەوە، 

ئــەم بەڵگەیــە لــە باڵوبوونــەوەی ڤیدیۆكەیــدا 

بەڕوونــی دیاربــوو43. بەگوێــرەی پێــڕەوی 

ــای  ــەوان دارای 10 بنەم ــوان ئ ــۆی ئیخ نێوخ

ــن44.  ــكاری نیی چەســپاون كــە شــیاوی گۆڕان

لــە  بریتییــە  بنەمایانــە  ئــەو  چوارەمــی 

بــاوەڕی جیهــاد و شــەهیدیی. لــەو بــاوەڕەدا 

ــڵامن  ــی موس ــانی تاك ــی سەرش ــاد ئەرك جیه

و گــروپ و پارتــە ئیســالمییەكانە45. لــەم 

ــی  ــارەزاو ئەكادیمیان ــە ش ــێك ل ــەدا بەش میان

ئەمریــكا لــەم پرســەدا یــان بەرژەوەنــدی 

مادییــان هەیــە یاخــۆ چاوپۆشــیی لــەو هەڵــە 

ــگای  ــە پەیامن ــەن، بۆمنون ــە دەك ــارو زەقان دی

بروكینگــی ئەمریكــی ئەمریكــی لــە رشۆڤــەی 

ــاس  ــدا ب ــۆدی ئیخوان ــی میت ــدی چوارەم بەن

ــی  ــەی دێموكراس ــی پرۆس ــەوەدەكات لەكات ل

و ئــازادی رێژەیــدا، پێویســتە ئیخــوان پابەنــد 

بــێ  بــە بنەمــا دیموكراتییەكانــەوە46. لــە 

راســتیدا ئــەم نەزمــە وانەبــوو كاتــێ مورســی 

ئــازادی  پانتاییەكانــی  ســەرتەخت  چــووە 

ــردو  ــادی ك ــارەكانی زی ــردەوەو47 فش كورتك

رەوشــێكی نادیموكراتــی خولقانــد تاوەكــو 

هێرنایــە خــوارێ 48.

ریفۆرمخوازە ئیسالمییەكان

ئیخــوان وەك ئەوەی ریشــەی هێزە بناژۆكانەو 

ئیــدی  بــوو،  دەرهاویشــتەیدا   لــە  عــش 

ــی  ــەتناكە رەوتێك ــە وەحش ــەو رەوش ــاش ئ پ

ئیســالمگەرای جیــاواز لــە ئیخــوان چێبــوو كــە 

ــوێنی  ــی ش ــەوە بەخێرای ــەرووی جەماوەریی ل

ئەندازەیــەك  بــە  هــاوكات  و  بووەتــەوە 

ــۆ  ــوو. ب ــاوادا تێداب ــەڕووی خۆرئ ــەوەی ب كران

منوونــە ئیســالم بحیــری یەكێــك لــە ســەركردە 

كــە  جوڵەوانەبــوو  ئــەو  هەڵكەوتوەكانــی 

لەســەر دەربڕینەكانــی لەســەر ئەزهــەر و 

قســەكردن لەســەر نەزمــی ئیســالمگەرایی 

لــە تەلەفزیۆنــدا بڕیــاردرا بــۆ مــاوەی ســاڵێك 

زیندانیــی بكرێــت49. ئــەو بــۆ چــوار ســاڵێك 

لــە تیڤییەكانــەوە قســەی لــە ســەر تونــدڕەوی 

ــتووە دەدا  ــالمە چەقبەس ــە و ئیس ــەی ل و تان

ســوننیەكاندا  رەوگــەی  لــە  بوونــی  كــە 

ئیســالمی  لــە  باســی  هەروەهــا  هەیــە، 

ئازادیخــوازی و شۆڕشــگێڕی دەكــرد و لەگــەڵ 

ــوو.  ــدا ب ــەوەی مزگــەوت و دەوڵەت جودابوون

ــەر  ــە ب ــەمبەری 2016 دا كەوت ــە دێس ــەو ل ئ

ئەمەیــش  ســەرۆكایەتییەوە،  لێخۆشــبوونی 

لــە مێــژووی میــرسدا بڕیارێكــی دەگمــەن 

ــۆرم  ــتیوانانی ریف ــە پش ــر ل ــی ت ــوو. یەكێك ب

بریتییــە  رۆشــنگەریی  و  هــزر  ئــازادی  و 

ئــەو رشۆڤەكارێكــی  ئیراهیــم عیســا،  لــە 

سەرنوســەری  میرسییــەو  جەماوەردۆســتی 

رۆژنامەیەكــی ســەربەخۆی میرسییــە بەنێــوی 

لــە دەســتپێكی  عیســا  ابراهیــم  )املقــال(. 

ــە  ــاوە ل ــە وازیهێن ــد ك ــاڵەدا رایگەیان ــەم س ئ

بەرنامــە تەلەفزیۆنییەكــەی، چــوون لەالیــەن 

واڵتــی ســعودییەوە فشــاری فــرە كراوەتــە 

ــی  ــەردەوام هێرش ــم ب ــوون ابراهی ــرس، چ می

وەهابــی  رادیكاڵییەتــی  ســەر  كردووەتــە 

هۆزگەرایــی  چەقبەســتووی  رەوگــەی  و 

هەڵوێســتە  ئیســالمگەراكاندا50.  لەنێــو 

لــە  عســا  ئیراهیــم  ریفۆرمیســتییەكانی 

هەمبــەر تیرۆریســتەكاندا فــرە قــورس و تاڵن، 

ئەویــان خســتووەتە  وە   1992 لــە  ئــەوان 

لیســتی كوشــتنەوە، هەربۆیــە ئــەم پیــاوە 
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ــدی  ــی تون ــر چاودێرییەك ــەردەوام هــا لەژێ ب

ئیخــوان  بــۆ  نەیارییەكــەی  ئاسایشــییدا. 

ئەویــان  بەرهەڵســتییەكانی  و  موســلمین 

كردووەتــە بابەتــی فەتواكانیانــو لێــرەو لــەوێ  

و لــە پالتفۆرمــی ئاینییانــەوە وەك كافرێــك 

نــاوی دەبــەن51. قەمیانیش یەكێكــی دیكەیە 

لــەو ریفۆرمخــوازە مەزنانــەی دونیــای ئیســالم 

دیــدو  بــاوەڕو  بــۆ  ئەویــش  میــرسدا،  لــە 

ــدان و  ــەڕووی زین ــی رووب ــەرنجە بوێرەكان س

ــەوە.  ــوون بووەت ــوای كافرب ئەشــكەنجەو فەت

ــۆی  ــو زانك ــوێنێكی وەك ــە ش ــە ك ــەو پێیوای ئ

ــی تیرۆریســتیدا  ــەڵ رێكخراوێك ئەزهــەر لەگ

جیــاواز نییــە، هەمــوو ئــەم كەســایەتییانە 

جەمــاوەری  و  نوێــن  جواڵنەوەیەكــی  كــە 

تەوژمــی  بــە  تەنگیــان  هەیــەو  بەرینیــان 

لەســەر  هێشــتا  هەڵچنیــوە،  رادیكاڵــەكان 

ــە  ــن و نەبوونەت ــارساو نی ــاوا ن ــتی خۆرئ ئاس

بەرنامــەو  ئــەوان52.  بایەخــی  شــوێن 

خۆرئــاوادا  لــە  ئیخــوان  كاری  میتــۆدی 

راســتییەكانی  و  هەژمــوون  بەتــەواوی 

ئــەم جواڵنــەوە ریفۆرمخوازییــەی پەراوێــز 

ــێ   ــەكان تەن ــەرنجی خۆرئاوایی ــتووەو س خس

میكانیزمــی  بــە  ئیخوانە،ئەوانیــش  لەســەر 

رێكخراوێكــی  وەك  خۆیــان  فریودەرانــە 

شــلڕەو هەژمــاردووە.

ئەنجامگیریی

لــە  بناژۆخــواز  هێزێكــی  وەك  ئیخــوان 

ســەردەمی   لــە  هــەر  و  چێبونییــەوە 

جەوانییەتــی حەســەن بەنــاوە دەســتی بردووە 

بــۆ بەرنامــەو بــاوەڕی رادیــكاڵ و كــردەی 

تونــدو تیــژ، بەتایبەتــی لــەو قۆناغــەدا كــە 

ــیحی و  ــان و مەس ــزی دیی ــە مەتەرێ كەوتبوون

ئــەو موســڵامنانەی كــە شــێوە نەمییەكیــان تێدا 

بەدیدەكــرا. ئیخوان بەرپرســە لــە دامەزراندنی 

لــە  رێكخراوەكــە  لقێكــی  وەك  حەمــاس 

ســەركردە  لــە  ســێ   هــاوكات  فەلەســتین، 

دیارەكانیــان بەشــداربوون لــە دامەزراندنــی 

رێكخــراوی تیرۆریســتی قاعیــدە دا، هەروەهــا 

ــەوە برشــیاری  ــە زیندان ســەركردەكانی هــەر ل

ــادی  ــالمی و جیه ــی ئیس ــی كۆمەڵ دامەزراندن

ــەری  ــەوان دامەزرێن ــان دا. ئ ــالمی میرسی ئیس

ــوون  ــش ب ــادن،  هــەر ئەوانەی ــدو جیه تەوحی

كــە ئێســتە بانگەشــەی خەالفــەت دەكــەن لــە 

دەوڵەتــی ئیســالمیدا و هــەوەڵ ئەزموونــی 

خۆشــیان بــە وەشــانكردنی ڤیدیــۆی پەڕاندنــی 

هەروەهــا  دەســتپێكرد،  نەیارانیــان  ســەری 

بــە چەندیــن رێكخراویــرتەوە  پەیوەندییــان 

رێكخــراوە  لیســتی  لــە  هــان  كــە  هەیــە 

نــارساو  دەرەكییەكانــی  تیرۆریســتییە 

ــی  ــە راســتیدا هەڵمەت ــكاوە. ل ــەن ئەمری لەالی

هیــچ  لــە  تیرۆریــزم  رووبەڕووبوونــەوەی 

كاتێكــدا ناتوانێــت ســەركەوتوو بێــت، تاوەكــو 

هەڵمەتێــك نەبێــت رووبــە هــزرو ئایدیــای 

هەمــوو  نەتوانێــت  تاوەكــو  چەقبەســتوو، 

ئــەو پــەردە ســاختەو مەكراویــان راماڵێــت، 

ــواردوودا.  ــی ژەنگخ ــەر ناخێك ــان لەس ــە ه ك

خۆرئــاوا هەتاوەكــو ئیخــوان وەك رێكخراوێكی 

لــە  ناتوانێــت  نەناســێت،  تیرۆریســتی 

وبنــاژۆ  رادیــكاڵ  هێــزی  مەترســییەكانی 

قوتــاری بێــت. ئەمریــكا تاوەكــو نەكەوێتــە 

نەرمخوازییەكانــی  هێــام  هێــزو  مەتەرێــزی 

ئیخوانــەوەو بەدروســتی نەیانخوێنێتــەوە لــەم 

پــرۆژە دا ســەركەوتوو نابێــت. ئیخــوان بــە 

ئاشــكرا جــاڕی ئــەوەی داوە، كــە خۆرئــاوا 

گۆڕەپانــی  و  بــاوەڕی  بــێ   ســەرزەمینی 

ــە  ــارە ل ــەم گوت ــرە، ئ ــزی شــەڕو دار ولكوف هێ

ــاڵ  ــەد س ــەی س ــۆ نزك ــەوە ب ــۆدی ئیخوان میت

دەكرێتــەوەن  لەبــارەوە  جەختــی  دەبێــت 

ئــەم گوتــارە لــە میتــۆدی ئیخوانــدا گوتارێكــی 

هێــزی  هەیــە،  بەردەوامــی  دانەبــڕواوەو 

ئیخــوان لــە ئێســتادا شــۆڕبووەتەوە بۆنێــو 

كایــە زیندووەكانــی تیــرۆر،  هەشــتا ســاڵی 

رەبــەق تێپەڕیــوە تاوەكــو ئــەوڕۆ كــە لوتكــەی 

لەداعشــدا  خــۆی  تیــرۆر  وەحشــەتناكی 

پارتێكــی  و  پێنــاو  بازەنــو  دەبینێتەوە،هیــچ 

ــەك  ــووە لینكێكــی لەت ــكاڵ نەب ئیســالمی رادی

ــچ كەســایەتییەكی  ــدا گرێنەدابێــت، هی ئیخوان

جیهــادی نەبــووە، كــە بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان 

نەبێــت،  ئیخــوان  منداڵدانــی  نێــو  زاڕۆی 

لــە میتۆددایــە،  ئیخــوان  گرفتــی ســەرەكی 

ــی  ــی ناوچەگەرییەت ــە بەرگ ــەم ل ــك ه میتۆدێ

عەرەبیــدا، هەمیــش لەبەرگــی بناژۆخــوازی 

ــران  ــە چاودێ ــك ل ــەت زۆرێ ــرۆردا، تەنان و تی

پێیــان وەهایــە كــە بنچینــەو هەوڵــی ئیخــوان 

بــۆ مەبەســتێكی دیاریكــراوە كــە ئەویــش 

كوژانــەوەو  و  وێرانــكاری  فەلســەفەی 

بڕیــن  و  كوشــن  فەلســەفەی  خاپوركردنــە، 

و تیــرۆر لــە هەنــگاوی یەكەمــی ئیخوانــدا 

رۆژێــك  فەلســەفەیەی  ئــەو  هەبــوو، 

ــەردەدا  ــر تێب ــامعیلییەی ئاگ ــینەماكانی ئیس س

ــەوە  ــەی جووەكان ــاو كۆمەڵگ ــە ن ــك ل و رۆژێ

حاخامێكــی ســەردەبڕی و رۆژێكــی دی گــڕی 
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لــە كڵێســاكانی قاهیــرە بــەردەداو یــان الوێكــی 

قیبتــی بــە كــوژراوی لــە گۆشــەی شــەقامێكدا 

درێــژەی  فەلســەفەیە  ئــەم  دەدۆزییــەوە، 

هەبــووەو لقەكانــی  بــۆ زیــاد لــە حەفتــا 

خۆرئاوایــی  و  ئیســالمی  و  عەرەبــی  واڵتــی 

ــتەیش  ــەفەیە ئێس ــەم فەلس ــەوە. ئ درێژبووەت

لەهەمــووكات زیاتــر زینــدووەو خــۆی لــە 

حەلــەب  و  موســڵ  رەقــەو  كوشــتارگەكانی 

لــە  چاودێــران  دەبینێتــەوە.  كۆبانێــدا  و 

ــەوەی  ــەو كۆڵین ــداو ل ــەنگاندنی ئیخوان هەڵس

ــە  ــووە، ك ــە ب سەرێشــدا راســتییەكیان ال گەاڵڵ

ئەویــش ئەوەیــە ئایــا ئــەم هێــزە بەرنامەیەكــی 

چــوون  ژیــان،  و  دەوڵەتــداری  بــۆ  پێیــە 

ــەی  ــد مانگ ــی چەن ــە حوكم ــە ل ــەم ئەزموون ئ

مورســیدا وێنایەكــی دزێــوی نیشــاندا، وێنایــەك 

ــڕ  ــی پ ــاڵ حوكم ــان س ــی دەی ــی بوون بەزووی

ــە  ــرد، ئەم ــیرین ك ــی ش ــتیبدادی موبارەك ئیس

ئــەو گریامنەیــە زاڵــرت و بەرچاوتــر دەكات، كــە 

ــاد نانــی  پێامندەڵێــت ئیخــوان بەرنامــەی بونی

پێنییــە، بەڵكــو عەقڵــی بونیادگــەرای پێیــە، 

ئیخــوان مۆركــی ئاوەدانــی و موئەسەســاتی 

ناناســێت، ئیخــوان هێزێكــە بــۆ ســەدەیەك 

دەچێــت نهێنییــەو ژێــر بەژێــرە، لەكاتێكــدا 

بــۆ  ئــەدی  دەناســێت،  خــۆی  بەمیانــەڕەو 

لــە ئەزموونــی هەشــتا ســاڵدا ئــەم هێــزە 

میانــەڕەوە نەیتوانــی بێتــە نێــو كایــەی سیاســی 

و دارێــك لەســەر بەردێكــی واڵتانــی عەرەبــی 

دابنێــت، گریامنەكــە لێــرەدا تەنهــا شــتێكە، 

شــتێك كــە پێامندەڵێــت ئیخــوان كارەكتەرێــك 

دروســتدەكات، كــە وابــكات مــرۆڤ لــە ژیــان 

رابــكات، ئــەوان كــە بەرنامەیەكیــان پێنییــە 

بــۆ ژیــان، مانــای ئــەوە نییــە كــە هیــچ نییــن، 

و  تێكــدان  بــۆ  هەیــە  بەرنامەیــان  بەڵكــو 

كوشــن، بۆیــە زۆرجــار دەســتیان دەچێتــە 

چاودێــران  هەربۆیــە  خۆشــیانەوە،  خوێنــی 

هێنــدەی  دنیــان  هێزێكــی  هیــچ  دەڵێــن 

ــە خــۆ  ــردووە، ك ــرۆڤ نەك ــە م ئیخــوان وای ل

كــوژی بــكات، خۆكــوژی لــە فەلسشــەفەی 

ئیخوانــدا ماناكــەی تەنهــا تێكــدان و هەڵهاتــن 

بونیادگــەراكان  ژیانــە،  بەرگكەنەگرتنــی  و 

گۆڕانــكاری  ســاڵی  هــەزار  وێنــای  ناتوانــن 

بكــەن لــە پــاش پێغەمبــەر و بۆیــە توشــی 

كەڵچــە شــۆك دەبــن و بەرگــە ناگــرن.  لەبــەر 

ئــەوە  بــەوردی  كۆڵینەوەیــەدا  لــەم  ئــەوە 

ــە  ــوان بووەت ــۆن ئیخ ــە چل ــەوە ك روونكراوەت

تیرۆریــزم و چۆنیــش خــۆی  كارای  كانــگای 

لەبەنــدو بــاوە دیموكراتییــەكان دەپەڕێنێتــەوە، 

ئەوەیــش روونكراوەتــەوە كــە لینكــی تــەواوی 

هێــزە تیرۆریســتییەكان مەرجــەع و میراتەكەی 

خاوەنییەتــی.  ئیخــوان  و  ئیخوانەوەیــە  لــە 

ــتیەمان  ــەو راس ــە ئ ــەم كۆڵینەوەی ــار ئ دوواج

پێدەڵێــت كــە بەڵــێ  ئیخــوان لوتەالیــە لەگــەڵ 

ژیــان و مەدەنییــەت و ئاوەدانــی و پێكەوەیــی 

و هەمــوو ئــەو چەمكــە جوانانــەی كــە ژیانــی 

ــو  ــە نێ ــوان ل ــەوەن ئیخ ــان رازاندووەت ئەمرۆی

دەماریــدا تونــدڕەوی هەیــەو هــەر رۆژەی 

واڵتــە  ئــەم  زەمینــی  لەســەر  دەمارێكــی 

ئیســالمییە بندەســتانەدا دەتەقێــت، جــارێ  

لــە فەلەســتین و جارێــك لــە ئەڤغانســتان 

ئەوڕۆیــش  و  ئێــراق  لــە  جارێكیــش  و 

لــە  دەكرێــت  ســبەینێش  ســوریادایە.  لــە 

بێــت  نێوچەیــەدا  ئــەم  دیكــەی  بەشــێكی 

ناوەراســت،  رۆژهەاڵتــی  پێیدەوترێــت  كــە 

دەمــاری  ئــەو  پریشــكی  بەدڵنیایشــەوە 

توندڕەوییــە جــار جــار سەردەكێشــێت بــۆ 

خۆرئــاواو ئەمریــكا.






