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ــە  ــن ل ــی ســەید قوتــب بکەی ــە بلیمەت ــی ل ناکرێــت نکول

بــواری فەرهەنگــی و فیکــری و ئەدەبــی، هیــچ چاوێکیــش 

مرۆڤــە  ئــەو  کەســایەتی  بــەرزی  ئاســتی  ناتوانێــت 

ــان  ــدە زم ــت، هەرچەن ــیش ناتوانێ ــەاڵم کەس ــت، ب نەبینێ

وفیکــر پــاراو بێــت نکوڵــی لــە ڕۆڵی کــرداری ســەید قوتب 

بــکات لــە فۆرمەڵەکردنــی زهنیەتــی تونــدڕەوی ئیســالمی. 

لــە بیرمــە کاتێــك )معــامل يف الطريــق(م دەخوێنــدەوە، 

هێشــتا توانــای بیرکردنــەوەی دینیــم ســنووردار بــوو، 

ئــەو تابلۆیــە خوێناویــەی کــە ســەید قوتــب بــۆ جیهانــی 

دەکێشــا، لــە حەمتیەتــی شــەڕ و لەبەرێــك چــوون و خوێن 

ڕشــن! ســەرەڕای حــەزی زۆری خوێندنــەوەم، هەوڵــی 

خۆدزینــەوەم دەدا لــەو کتێبــەی کــە نــاوی )معــامل يف 

الطريــق( ە! کــە لــە خوێندنــەوەی بوومــەوە بیروڕاکانــی 

و  دڵەڕاوکــێ  وتووشــی  کردبــوو  جەنجــاڵ  مێشــکمی 

ــە  ــەوە و ل ــێ دزین ــی خــۆ ل ــووم، هەوڵ سەرئێشــانی کردب

بیرکردنیانــم دەدا!

 ســەید قوتــب بەرلــەوەی بکەوێتــە ژێــر کاریگــەری ئەبــو 

ئەعــالی مــەودودی و ئەدەبیاتــی ئیخــوان بــە گشــتی، 

ــە  ــی ل ــری ئەدەب ــن ڕەخنەگ ــە گەورەتری ــوو ل ــك ب یەکێ

ــن  ــەر چەندی ــداری لەس ــتی دین ــەرەڕای رسوش ــرس، س می

کــە دووان  نووســیویەتی،  نەجیــب مەحفــوز  ڕۆمانــی 

هــەرای  الخليــي[  ]خــان  و   ] حارتنــا  ]اوالد  لەوانــە 

زۆریــان نایــەوە گوایــە پــڕن لــە کوفــر، ســەید قوتــب لــە 

ــی  ــان خەلیل ــی خ ــدا ڕۆمان ــی ئەدەبی ــینێکی ڕەخنەی نوس

»خــان الخليــي« نەجیــب مەحفــوزی زۆر ســتایش کــردوە، 

ــایەتیەکان  ــی کەس ــە لەســەر زمان ــەو ڕۆمان ــدە ل هەرچەن

قســەی زۆر ترســناك و دژی دینــی تێــدا کــراوە، بــۆ منونــە 

ــزەرە  ــە پارێ ــد راشــد[ ک ــایەتی ]احم ــی کەس لەســەر زمان

ــن  ــان کردی ــەکان ڕزگاری ــۆن دین ــەروەك چ ــووە: »ه هات

ــە  ــکات ل ــان ب ــە وەســەنیەت، پێویســتە زانســت ڕزگارم ل

ــەکان« دین

» فكــا انقذتنــا الديانــات مــن الوثنيــة ينبغــى أن ينقذنــا 

الديانــات » هەروەهــا دەڵێــت: زانایانــی  العلــم مــن 

ــە  ــە، و دەشــزانن ل ــۆم چــی تێدای ــن ئەت هاوچــەرخ دەزان

دوای سیســتمی خــۆری ئێمــە ملیۆنەهــا سیســتمی خــۆری 

ــاء  ــە؟! » العل ــە کوێی ــوا ل ــوا خ ــوو ک ــە، کەواب ــر هەی ت

املعارصيــن يعلمــون مبــا ىف الــذره مــن عنــارص، ومبــا 

ــه ؟«،  ــن الل ــن العــوامل، فأي ــا الشــمى مــن مالي وراء عاملن

هــەر ئــەوەش نــا دەربــارەی ڕۆمانــی ]اوالد حارتنــا [ کــە 

ــب  ــزال، نەجی ــد الغ ــالی محم ــە ئەمس ــش ل میانڕەوەکانی

مەحفوزیــان تەکفیــر کــرد لــە ســەری، وخەریــك بــوو 

ــب  ــك، ســەید قوت ــە دەســتی نەزانێ ــدەن ب ــە کوشــتی ب ب

دەربــارەی دەڵێــت: ئــەو ڕۆمانــە ئەفســانەیەکی ئەدەبییــە 

ــن!  ــەکان بیخوێن ــی قوتابخان ــە قوتاب ــتەهەقی ئەوەی موس

» إنهــا أســطورة أدبيــه تســتحق انهــا تــدرس لتالميــذ 

ــدارس«  امل

 ســەید قوتــب ســەرەرای ئــەوەی دینداریەکــی رسوشــتی 

تێــدا بــوو، بــەاڵم تــا نەچــووە نــاو ئیخــوان نەکەوتــە ژێــر 

ــة[ ی  ــات االربع ــەی ]املصطلح ــوار زاراوەک ــەری چ کاریگ

ــا  ابــو االعلــی املــودودي ، ئــەو بیروڕایــە توندانــەی تەبەن

نەکــرد. بڵێــی ســەید قوتــب ژیــان بــواری پێدابایــە، پــاش 

ــر خــان  ــق جارێکــی ت ــامل يف الطری قۆناغــی نووســینی مع

تەکفیــر  نەجیــب مەحفــوزی  الخلیــي بخوێندبایــەوە، 

بکردبــا؟! چونکــە نەجیــب مەحفــوز پــاش ئــەوەی ســەید 

قوتــب بــوو بــە ئیخــوان و زیندانــی کــرا، ســەردانی ســەید 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــی دەکات،  ــا[ باس ــی ]املرای ــە کتێب ــردوە وەك ل ــی ک قوتب

کەدوایــی بەدرێــژی دەیخەینــەڕوو، و پێــی دەڵێــت:‹- 

جێــگای داخــە کــە تــۆ وازت لــە ڕەخنــەی ئەدەبــی هێنــا. 

ســەید قوتــب بــە دەم پێکەنینــەوە وەاڵمــی دەداتــەوە: » 

ئــەی لــەو ئاواتخوازیــە جاهیلیانــە! » 

جێــگای سەرســوڕمانە ئەدیبێکــی رەخنەگــری وا گــەورە لــە 

ــەڕی  ــت لەوپ ــێوەیە بگۆڕێ ــەو ش ــدا ب ــی وا کورت ماوەیەک

نیشــانەی  ئــەوە  داخــراوی!  ئەوپــەڕی  بــۆ  وااڵیــی 

کــە  هەڵەشــەیە،  تونــدڕەوی  ڕیزپــەڕی،  رسوشــتێکی 

ــەڕی  ــۆ ئەوپ ــەڕی ڕاســت ب ــی لەوپ هــەردەم ســەید قوتب

چــەپ جێگۆڕکــێ کــردوە! منونەیەکــی تــر، کاتــێ شۆڕشــی 

یــان کودەتــای 1952/7/23 جــال عبدالنــارص وهاوەاڵنــی 

ــۆڕش و  ــن ش ــاوی بنێ ــوو ن ــان نەب ــان رووی ــدا، خۆی رووی

ــەرزوو  ــب ه ــەید قوت ــی س ــة، کەچ ــوو حرک ــان لێناب ناوی

ــدە ســپی و  ــەو شۆڕشــە هێن ــورة[! ئ ــا شــۆڕش ]ث ــاوی ن ن

ئاشــتیانە دەچــوو بەڕێــوە، هەتــا شــا فاروقیــان بەوپــەری 

ــە  ــرد، ب ــیقا بەڕێک ــڵ و مۆس ــەوە بــە تەپ ــز وکەرامەت ڕی

و  شــەرەف  پاســەوانی  و  عەســکەری  مەراســیمێکی 

ــان!  ــی ڕیزلین ــی تۆپ تەقاندن

ــن  ــی ڕس ــێ کرێکاران ــە کات ــەو شۆڕش ــك ل ــاش 20 ڕۆژێ پ

هانــی  قوتــب  ســەید  دەربــڕی،  ناڕەزاییــان  وچنیــن 

دەســەاڵتی دەدا، کــە خــۆی بەشــێك بــوو لــەو دەســەاڵتە 

و ناویــان نابــوو بــە ]میرابــۆی شوڕشــی میــرسی[ تــا دوو 

کریــکاری بەشــداربووی ئــەو ناڕەزایەتیــە لــە ســێدارە 

ــە 1952/8/15  ــار[ ل ــە ]االخب ــە ل ــدا ک ــە وتارێک ــدەن، ل ب

ــا[  ــرکات ال تخیفن ــانی ] ح ــر ناونیش ــە ژێ ــردەوە ل باویک

بەبــێ  بــردەوە  شــەڕەکەمان  ئیمــە   « هاتــوە:  تیایــدا 

ــەردوو  ــەیتان ه ــوو.. ش ــێ ب ــوا جێبەج ــان، وکاری خ گوم

شــاخەکانی دەرکــردوە، بــا لێیــان دەیــن، بەهێــزەوە لێیــان 

دەیــن، وبەخێراییــەوە لێیــان دەیــن، پێویســتە گــەل گــۆر 

هەڵکەنــێ و خۆڵــی بەســەردا بکاتــەوە!!«

يف  کتیبی«معــامل  لــە  شــۆڕش،  لــە  هەڵگەڕایــەوە  کــە 

الــذي يحــن  الطريــق« دەنووســێت : »وطــن املســلم 

ــن  ــة ب ــة أرض… إن املعرك ــس قطع ــه لي ــع عن ــه ويدف إلي

املؤمنــن وخصومهــم هــي يف صميمهــا معركــة عقيــدة 

وليســت شــيئا آخــر عــى اإلطــالق… إنهــا ليســت معركــة 

سياســية وال اقتصاديــة… لــو كانــت شــيئا مــن هــذا لســهل 

وقفهــا، وســهل حــل إشــكالها، ولكنهــا يف صميمهــا معركــة 

عقيــدة، إمــا كفــر وإمــا إميــان.. إمــا جاهليــة وإما إســالم!«. 

و  دەســووتێ  بــۆی  دڵــی  کــە  موســڵان  ]نیشــتیانی 

بەرگــری لێــدەکات، تەنهــا پارچەیــەك زەوی نیــە... جەنــگ 

لــە نێــوان ئیانــداران و ناحەزانیــان لــە کرۆکیــدا جەنگــی 

ــەو جەنگــە جەنگێکــی  ــر... ئ ــەك هیچــی ت ــە، ن عەقیدەی

ــا راگرتنــی  ــە... ئەگــەر شــتێکی واب سیاســی و ئابــووری نی

جەنگەکــە ئاســان بــوو، و چارەســەری ئاســان بــوو، بــەاڵم 

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

ــان ئیســالم[!! ــەت ی ــان جاهیلی ی

ــەید  ــان، س ــە نێوانی ــاوازی کەوتن ــاش جی ــان  پ وەك گوومت

قوتــب بــە دەســتی هەمــان هێــز ئەشــکەنجە و لە ســێدارە 

ــان و  ــە هاندانی ــڕا ل ــەورەی گی ــی گ ــۆی ڕۆڵیک ــە خ درا، ک

ڕاهێنانیــان بــە توندوتیــژی!

منونەیەکــی تــر لــەو گۆڕانکاریــە ترســناکانە ســەید قوتــب 

بەرلــەوەی بچێتــە نــاو ئیخــوان، هەرچەنــدە بــە جۆرێــك 

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

وتارێــك دەنووســێت بــە ناونیشــانی: »خواطــر املصيــف - 

الشــواطئ امليتــة« ئــەو وتــارە ئیخوانیەکــی نــاوداری وەك 
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محمــود عبدالحلیــم لــە یاداشــتەکانی بــە نــاوی: ]االخــوان 

کــردوە،  باســی  التاریــخ[  احــداث صنعــت  املســلمون 

ــتنتەوەی  ــاردنەوەی وبەدرۆخس ــۆ ش ــی زۆردرا ب وهەوڵێک

ــە کۆتاییــدا وەاڵمیکــی ئــەو  محمــود عبدالحلیــم، بــەاڵم ل

وتــارە لــە گۆڤــاری ئیخوانــی ڕەســمی ]النذیــر[ لــە ژمــارە 

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

ــەو  ــتی ئ ــە ڕاس ــەوە ک ــامل، دۆزرای ــو س ــن أب ــد حس محم

وتــارەی ســەید قوتــب دەســەملێنێت کــە دەربــارەی مایــۆ 

پۆشــینی ئافرەتانــە لەســەر کەنارەکانــی دەریــا، تیایــدا 

ئەســەف دەکێشــێت کــە کەنــارەکان مــردوون لەبــەر 

ــری  ــوان، و بەرگ ــی ج ــۆ پۆش ــااڵی مای ــەد وب ــی ق ونبوون

دەکات لــە کەنــاری ڕووت و دەڵیــت کــە جەســتەی ڕووتی 

ســەر کەنــارەکان، هیــچ وروژێنــەر نیــە تەنهــا سەرســامی 

نابینــن  وای  وئەوانەشــی  دەوروژێنێــت،  هونــەری 

خەڵکانێکــن کــە وێنەیەکــی شــێوێرناو لــە مێشــکیان دایــە! 

ــەرکەنار  ــی س ــەن جل ــەی داوادەک ــت: »ئەوان ــا دەڵێ ئینج

ــە  ــە ل ــتەکان، ئەوان ــینی جەس ــۆ داپۆش ــت ب ــژ بکرێ درێ

ــن،  ــاگا بهێن ــە ئ ــوو ب ــەی خەوت ــت فیتن ڕاســتیدا دەیانەوێ

و شــەهەواتی هێمــن چــاالك بکەنــەوە، پێشــیان وایــە 

ــوازن!« چاکخ

ــازاد  ــەر ئ ــی یاریک ــاری ڕووت ــت: » کەن ــدا دەڵێ ــە کۆتایی ل

ــەر ڕەوشــت،  ــرەت لەس ــە غی ــی ب ــەی چاکخوازان ــەن، ئ ک

چونکــە ئــەوە باشــرین کارە بــۆ هێورکردنەوەی شــەهوەتە 

ــۆ  ــە ب ــن دابینکەریش ــەکان، چاکری ــوو و چەمووش هەڵچ

رەوشــت«

»فالذيــن يدعــون إل إطالــة »لبــاس« البحــر وإل ســر 

األجســام بالربنــس، إمنــا يدعــون ىف الواقــع إل إثــارة الفتنــة 

النامئــة وإيقــاظ الشــهوات الهادئــة، وهــم يحســبون أنهــم 

مصلحــون.«

ــا  ــة، أيه ــة العب ــواطئ عاري ــوا الش ــت: »أطلق ــی دەڵێ دوای

ــك خــر ضــان  ــورون عــى األخــالق، فذل املصلحــون الغي

لتهدئــة الشــهوات الجامحــة، وخــر ضــان لألخــالق«. ببینە 

ــون[  ــم مصلح ــبون أنه ــم يحس ــتەواژەیەی ]وه ــەو دەس ئ

ــەر  ــی س ــۆ ڕووت و قووت ــردن ب ــەوازی ک ــۆ بانگ ــرە ب لێ

ــۆ  ــی ب ــاش گۆڕان ــت، کەچــی پ ــەکار دەهێنی ــارەکان ب کەن

ئیســالمیەت ســەدان جــار ئــەو گوزارشــە ]وهــم يحســبون 

ئــەو  پێجەوانــەی  بیروڕاکانــی  بــۆ  مصلحــون[  أنهــم 

ئاڕاســتەیە بــەکاری دەهێنیــت، لــە ژێــر کاریگــەری ســەید 

ــە  ــەدا ک ــەردەمە کراوەی ــەو س ــی ل ــب خوشکەکانیش قوت

کچەکانــی حســن البنــا مورشــیدی هەمــوو ئیخــوان هێشــتا 

حیجابیــان نەکردبــوو، کەچــی خوشــکەکانی ســەید قوتــب 

ــت! ــان دەردەکەوێ ــەوە وێنەی ــە نیقاب ب

ســەید  هەڵچووانــەی  رسوشــتی  هەقیقەتــی  ئەوەیــە 

قوتــب کــە هــەردەم لــە بازنــەی تونــدڕەوی لــە هاڤــدژ بــۆ 

هاڤــدژدا دەخولێتــەوە، لەوانەیــە ئەگــەر تــا ئــەو ڕۆژگارە 

مابــا ئێســتا بانگخوازێکــی ئاشــتی توونــدڕەو بــوو یانیــش 

ــدڕەوی! ــە تون ــوو ل ــە دوای داعــش دەب ــک ل قۆناغێ

نەجیب مەحفوز چۆن باسی سەید قوتب دەکات؟

وەك زۆر لــە بنەمــا و بیــروڕا هەڵەکانیــان، بنەمایــەك 

ــران  ــت: كالم األق ــس دەڵێ ــی حەدی ــو ئەهل ــە نێ ــە ل هەی

ــەر  ــەکان لەس ــەی هاوپیش ــە قس ــروى! وات ــوى و ال ي يط

ئــەو  یانــی  ناگێڕدرێتــەوە!  و  دەپۆرشێــت  یەکــری 

ــە  ــوون ل ــاوکار وهاوپیشــە و هاوســەردەم ب ــانەی ه کەس

ــە  ــەر ل ــە ه ــەو بنەمای ــن ئ ــەڕای م ــەاڵم ب ــوێنێکدا! ب ش
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــدا زانســتی حەدیــس هەڵدەوەشــێنێتەوە، چونکــە  بنەڕەت

بــۆ منونــە قســەی ئەهلــی حەدیــس دەرهــەق ئیامێکــی 

گــەورەی وەك ئەبــو حەنیفــە نابێــت بە هەنــد وەرگیرێت، 

ــن  ــێ هەڵنەهات ــە حەســەد و چــاو پ ــت ل ــە دەکرێ چونک

ــتی  ــە ئاس ــن ل ــە تێنەگەیش ــان ل ــام، ی ــی ئی ــە بلیمەت ب

ــەری و  ــوون بەس ــێوەیە دابەزی ــەو ش ــەودا وا ب ــاری ئ وت

ــن  ــەڕای م ــردوە! ب ــان ک ــەوەش چاولێکەری ــەوە دوای ن ن

شــتەکە ڕێژەییە،هەندێــك جــار: قســەی هاوپیشــەکان 

ــە  ــەوە! وەك ل ــت و ناگێڕدرێت ــری دەپۆرشێ لەســەر یەک

ــر:  ــك جاری ــرد، هەندێ ــە باســان ک ــو حەنیف ــەی ئەب منون

ــەوە و  ــری دەگێڕدرێت ــەر یەک ــەکان لەس ــەی هاوپیش قس

داناپۆرشێــت ]كالم األقــران یــروی و ال يطــوى[ ئەگــەر 

کەســێکی  دەکات  قســەکان  کەســەی  ئــەو  زانیــان 

ــە بــەڕای مــن قســەی  دادپــەروەر و بابەتخــوازە، بــۆ منون

ــو  ــان اب ــد ی ــن ولی ــد ب ــەر خالی ــەر لەس ــی عوم حەزرەت

هریــرە زۆر گرنگــرە لــە هــەزاران الپــەڕەی کــە ئــەو دوو 

کەســایەتیە تەقدیــس دەکرێــن. 

دەکات  مامەڵەیــان  چــۆن  عومــەر  حەزرەتــی  ببینــە 

وەك مرۆڤــی ئاســایی و گوناهکــەر وتاوانکــەر، کەچــی 

قوتابخانــەی ئەهلــی حەدیــس دەیانفرێنێتــە ئاســانی 

نەجیــب  گەواهــی  بارەیــەوە  لــەو  تەقدیســکردندا! 

مەحفــوز لەســەر ســەید قوتــب م ال زۆر گرنــگ بــوو، 

نەجیــب  دابێــت،  ســەرنجم  مــن  هێنــدەی  چونکــە 

مەحفــوز کەســێکی زۆر ڕاســتگۆ و بابەتخــواز و پیشــەوەرە 

ــەس،  ــن ک ــا دوورتری ــەس ت ــن ک ــکردنی نزیکری ــە باس ل

وە بــە یەکێــك لــە ڕەخنەگرانــی توونــدی ســەردەمی 

ــەید  ــوان س ــدی نێ ــت پەیوەن ــارص دەنارسێ ــال عبدالن ج

 1911( مەحفــوز  نەجیــب  و   )1966– قوتــب)1906 

ــییەکانی  ــی س ــوەی دووەم ــۆ نی ــەوە ب –2006(، دەگەڕێت

ــەك  ــە ی ــە پل ــە، ب ــەو پەیوەندی ــەاڵم ئ ســەدەی پێشــوو، ب

پەیوەندیەکــی ئەدەبــی بــوو، وەك نەجیــب مەحفــوز 

خــۆی لــە یاداشــتەکانی باســی دەکات، و ســەرەڕای یەکــر 

دیتنیــان بــە بەردەوامــی، بــەاڵم هەرگیــز ئــەو پەیوەندیــە 

نەچۆتــە بــواری ئینســانیەوە!

ســەید قوتــب چاکــە وفەزڵــی لەســەر نەجیــب مەحفــوز 

هەبــووە، بــەوەی وەك ڕەخنەگرێکــی تــا ڕادەیــەك نــارساو، 

یەکــەم کــەس بــووە نەجیــب مەحفــوزی پێشکەشــی 

ــە ناونیشــانی كفــاح  ــە ڕۆمانەکــەی ب ــەران کــردوە ل خوێن

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



ژمارە 2 - نیسانی 2019
202

طيبــة، هەروەهــا لــە دوای ئەوەشــدا لەســەر ڕۆمانــی خان 

الخلیلــی و القاهــرة الجديــدة ی نووســیوە بــە شــێوەیەکی 

ــە دایــک  ــە حەماســەت وســەرنج ڕاکێــش مــژدەی ل ــڕ ل پ

ــەران،  ــە خوێن ــەورەی داوەت ــێکی گ ــان نووس ــی ڕۆم بوون

هەمیشــە  وەك  دەرچــوو!  هــەروا  کۆتایشــدا  لــە  کــە 

ــی  ــە وەســف کردن ســیفەتی حەماســەت ئاســای خــۆی ل

ڕۆمانــی كفــاح طيبــة ســەید قوتــب بــە جــۆش وخرۆشــەوە 

ــەم  ــەو چیرۆک ــە ئ ــن بوای ــە دەســت م ــەر ب ــت: ئەگ دەڵێ

ــم  ــك، چاپ ــوڕ و کچێ ــوو ک ــتی هەم ــەر دەس ــتە ب دەخس

ــە  ــك ب ــوو ماڵێ ــەر هەم ــردەوە لەس ــاوم دەک ــرد و ب دەک

خۆڕایــی!! بێگومــان نەجیــب مەحفــوز لــە زۆر شــوێن دا 

پێزانینــی خــۆی نیشــان دەدات هەتــا جارێکیــان گووتــی: 

کەســێك ئــاوڕی لــێ نەدەداینــەوە، یەکــەم کــەس لەســەر 

منــی نووســیبێت ســەید قوتــب بــوو، ئینجــا دوایــی أنــور 

املعــّداوي.. وەك دوو ئەدیبــی الو شــتێکی نوێیــان ال بــوو، 

منیــش گەنــج بــووم و شــتێکی نوێــم پــێ بــوو.

 هــەر لــە یاداشــتەکانی نەجیــب مەحفــوز دەڵێــت: ســەید 

قوتــب یەکــەم ڕەخنەگــری ئەدەبــی بــوو کــە ئــاوڕی 

ــە  ــی، ل ــەری نووس ــەوە ولەس ــن دای ــی م ــە بەرهەمەکان ل

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

بــە شــێوەیەکی بــەردەوام دەهــات بــۆ دانیشــن لەگەڵــان 

لــە گازینــۆی ئۆپرا..ئــەو پەیوەندیــەی کــە دەیبەســتینەوە 

زیاتــر ئەدەبــی بــوو لــەوەی مرۆڤایەتــی بێــت. بۆیــە ڕای 

ــە،  ــێ گرنگ ــب پ ــەید قوت ــەر س ــوزم لەس ــب مەحف نەجی

ــەی کەســایەتیەکانی  ــە زۆرب ــە بلیمەت ــەو ئەدیب چونکــە ئ

و  وریایانــە  زۆر  و  هەڵبــژاردوە  واقیعیــدا  ژیانــی  لــە 

بلیمەتانــە بــە ناخیــان دادەچێتــە خــوارەوە، الیەنــی بــاش 

گوێدانــە  بــێ  ڕوو،  دەخاتــە  کەســایەتیەکەی  وخراپــی 

نزیکــی و دووری، دۆســتی ونەیــاری، ئایدیۆلۆژیــا و و 

ــەو کەســە.  ــری ئ بی

»كــال  کەســایەتی  دەڵێــت:  ڕەخنەگرێــك  منونــە  بــۆ 

ــودی  ــەر خ ــكرية« دا ه ــە »الس ــواد« ل ــد الج ــد عب أحم

نەجیــب مەحفــوزە، کــە پــڕە لــە الیەنــی نێگەتیــڤ، 

]ســی  الجــواد  عبــد  أحمــد  الســيد  کەســایەتی  و 

ســەید[ یــش لــە هاوســێەکی خوازتــوە، کــە باوکێکــی 

وا دیکتاتــۆرو و توندوتیــژ و پــڕ هەڤــدژی بــووە! لــە 

بــاوك  کەســایەتی  ڕوخســاری  دەڵێــن،  حارتنــا[  ]اوالد 

ــب  ــودی نەجی ــی خ ــاری باوک ــان ڕوخس ــالوي، هەم الجب

ــپلین  ــەت و دیس ــە ڕووی جدی ــووە ل ــوزی هەڵگرت مەحف

ڕۆمانەکــەی  نــاو  چایخانەکانــی  هەتــا  وعەقڵمەنــدی، 

ڕۆمانەکانــی!  لــە  دەیانناســیەوە  نــاوە  ئــەو  خەڵکــی 

پاڵەوانــی ڕۆمانــی »الــرساب« لــە کەســایەتیەکی هەقیقــی 

دەوروبــەری خــۆی وەرگرتبــوو بــە نــاوی حســن بــدر 

الديــن، کــە گەنجێــك بــوو دەســەپاچەی سێکســی هەبــوو، 

دایکــی زاڵ بــوو بەســەر کەســایەتیدا، دەرچــووی کۆلێــژی 

ــوو و  ــاك ب ــوودەی تلی ــوو، ئاڵ ــد ب ــوو، دەوڵەمەن ــاف ب م

چــووە زینــدان، دەڵێــن لــە ڕێــگای هاوڕێیەکــی نەجیــب 

مەحفــوز زانیبــووی کــە ئــەو چیرۆکــەی ئــەوی نووســیوە، 

ــوز  ــب مەحف ــەدوای نەجی ــون ب ــە ک ــون ب ــە ک ــەو کەس ئ

ــەک  ــاری ماوەی ــە ناچ ــت! ب ــەوەی بیکوژێ ــۆ ئ ــەڕا ب دەگ

نەجیــب مەحفــوز خــۆی شــاردەوە!

وەك ئامــاژەم پێــدا، نەجیــب مەحفــوز ســەرەڕای پێزانینــی 

بــە  قوتــب  ســەید  ناســاندنی  و  پێشکەشــکردن  بــە 

خوێنــەران لــە کتێبێکیــدا بــە نــاوی ]املرایــا[ کــە لــە 1972 

ــن  ــی چەندی ــە چیرۆک ــە ل ــە بریتی ــرا، ک ــی ک ــەم چاپ یەک
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

کەســایەتی ئەدەبــی و فیکــری و سیاســی کاریگــەر و 

گرنــگ لــە ژیانــی خــودی نەجیــب مەحفــوز و میــرس بــە 

ــە  ــان ب ــوز هەمووی ــب مەحف ــدە نەجی ــتیدا، هەرچەن گش

ــك  ــار کەمێ ــاکات، جاروب ــاس ن ــان ب ــی خۆی ــاوی هەقیق ن

ــاردنەوەی!  ــۆ ش ــت ب ــەردا دەهێنێ ــان بەس گۆڕانکاری

بــەاڵم هەندێــك لــەو کەســایەتیانە لــە کاتــی خوێندنــەوەی 

شــارەزا،  خەڵکــی  لەالیــان  دەنارسێنــەوە  دەقەکــەدا 

ــی  ــە ناویان ــاژەی ب ــان هــەر نووســەر خــۆی ئام هەندێکی

ڕەهەنــدی  باســی  بلیمەتانــە  بــە  زۆر  تێیــدا  داوە، 

دەروونــی وفیکــری کەســایەتیەکانی دەکات. لەوانەیــە 

ــێوەیە  ــەو ش ــە ب ــوز بۆی ــب مەحف ــن نەجی ــانێك بڵێ کەس

ــووە،  ــالمی ب ــە ئیس ــردوە چونک ــی ک ــەید قوتب ــی س باس

و خۆشــی عەملانیــە، بــەاڵم هــەر لــە باســی کەســکی 

عەملانــی نــارساوی وەك محمــود درویــش ی شــاعیری 

گــەورەی فەلەســتینی و عەرەبــدا، کــە هــەر بەنــاوی 

خــۆی پۆرترێیەکــەی لەســەریدا نووســیوە، و زۆر تاڵــر لــە 

ســەید قوتــب باســی دەکات، وەك کەســێکی گۆشــەگیری، 

بــێ هەســتی ، ماســتاوچی، واســتەچی، هەلپەرســت ، 

ــدن، و  ــی خوێن ــەس خەریک ــتی، ب ــە خۆشەویس ــیل ل فاش

ــی  ــا ڕادەی تاوانبارکردن ــی زانکــۆ، ت ــی قوتابیان دژی خەبات

بــە ڕاپــۆرت دان لەســەر هاوڕێیانــی!! 

لەگــەڵ ئەوەشــدا نەجیــب مەحفــوز زۆر خاڵــی پۆزەتیڤــی 

ســەید قوتــب بــاس دەکات لــە ڕووی ئاســتی فەرهەنگــی 

ــدا  ــان کات ــە هەم ــەاڵم ل ــی ســەید، ب ــی وڕەخنەی و ئەدەب

باســی خاڵــە نیگەتیڤەکانیشــی دەکات وەك مرۆڤێكــی 

ــد  ــیحیەکانی واڵت، توون ــۆ مەس ــدا ب ــە تێروانینی ــد ل توون

و هەڵەشــە لــە وەرگرتنــی هەڵوێســتدا کــە ســەر بــە 

ــی  ــوە حزب ــە ب ــوو، ک ــدی ب ــن وەف ــوو، توندتری ــد ب وەف

ســەعدیەکان، تووندتریــن ســەعدی بــوو، کە بــووە ئیخوان 

ســکەی شــەمەندەفەری ئیخوانــی بــەرەو توندتریــن رێــگا 

پــاڵ دەنــا، تــا ڕادەی وەاڵم دانــەوەی بیروڕاکانــی لەالیــەن 

خــودی مورشــیدی ئیخــوان هوزەیبــی! بــا بزانیــن نەجیــب 

مەحفــوز چــۆن ســەید قوتبــی ناســیوە پۆرترێیەکــەی وەك 

ــە ســەر کــوردی: خــۆی وەردەگێڕین

بــا بزانیــن نەجیــب مەحفــوز چــۆن ســەید قوتبــی ناســیوە 

پۆرترێیەکــەی وەك خــۆی وەردەگێڕینــە ســەر کــوردی:

ئەفســانەش  وەك  ئەفســانەیە،  وەك  ئەمــڕۆ  ئــەو 

مــن  هەرچەنــدە  دەکرێــت.  بــۆ  جیــای  لێکدانــەوەی 

ــوە،  ــەو نەدی ــر ل ــەم زیات ــەی ڕیزداران ــەی برایان ــە مامەڵ ل

بــەاڵم قــەت هەســتم بــە ئاســوودەیی نەکــردوە لــە 

بینینــی ڕوخســاری و تێڕوانینــی تیــژ و دوو چــاوی زەقــی. 

مــن لــە ســالۆنی ئەدەبــی دکتــۆر ماهــر عبدالکریــم 

ناســیم لــە ڕۆژگاری جەنگــی جیهانــی دووەمــدا، ئــەو 

ــی  ــتای زمان ــوو، وەك مامۆس ــاڵ ب ــی س ــی س ــە تەمەن کات

عەرەبــی کاری دەکــرد لــە قوتابخانەیەکــی ناوەندیــدا، 

جاروباریــش بابەتــی ڕەخنەیــی لــە گۆڤــارە ئەدەبیەکانــدا 

ــەو  ــی. ئ ــیکی دەنووس ــیعری کالس ــان ش ــردەوە ی باودەک

ــە  ــری بێگان ــی ت ــارەزای زمانێک ــچ ش ــوو، هی ــەری ب ئەزه

نەبــوو، لەگــەڵ ئەوەشــدا ســەرنجی راکێشــام، وڕیــزی 

خــۆی الم ســەپاند، بــە بەهێــزی لۆژیکــی کاتــێ گفتوگــۆی 

دەکــرد لەگــەڵ کەســانێك کــە نــارساو بــوون بــە فراوانــی و 

قووڵــی فەرهەنــگ و ڕۆشــنبیریان و شــارەزایی زۆریــان بــە 

زمانــە بیانیــەکان، وەك دکتــۆر ابراهیــم عقــل و ســامل جــرب 

ــل.  ــر کام و زهی

ئــەو کەســێکی هێمــن بــوو زۆر پەیوەســت بــوو بــە ئەدەبــی 

ــدی نیشــان  ــت تون ــش نەمدی ــۆ جارێکی ــز ب ــۆ، هەرگی گفووگ
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بــدات یــان هەڵچێــت و یــان لــە بابەتخــوازی البــدات، 

ــەوت  ــر دەرنەدەک ــەوان کەم ــەرزی ئ ــتی ب ــە ئاس ــش ل قەتی

ــای  ــوو مان ــە هەم ــە ب ــانی ئەوان ــووت هاوش ــك، دەتگ رۆژی

توانــای  بیرتیــژی و  بــە  بۆیــە قەناعەتــم هێنــا  وشــەوە، 

هەرچەنــدە  فراوانــی،  زانیــاری  و  شــارەزایی  و  گفتوگــۆ 

ــی  ــراث[ و کتێب ــور ]ت ــەر کەلەپ ــی لەس ــوو ئیعتیادێک هەم

وەرگێــڕاو بــوو. هیــچ گومانێکــم نەبــوو کــە زیرەکــر بــوو لــە 

ــر کامــل.  ــە ابراهیــم عقــل و ســامل جــرب و زهی ــان، ل هەمووی

هەتــا ڕەخنەکانیشــی لــە کتیبــە مۆدێرنــەکان الواز و بــێ 

نــاوەرۆک نەبــوون، بــە بــەراورد لەگــەڵ ڕەخنــەی کەســانێکی 

لەندەنیــەکان،  و  پاریســیی  بڕوانامــە  هەڵگــڕی  پســپۆری 

ــا  ــوو، تەنه ــدا هەب ــە نێوانیان ــش ل ــی وردی ــەر جیاوازیەک ئەگ

بــۆ چاوێکــی وردبیــن ئاشــکرا دەبــوو. ڕۆژێکیــان دکتــۆر ماهر 

ــە،  ــی بلیمەت ــم: - گەنجێک ــی گووت ــارەی پێ ــم دەرب عبدالکری

ــردراوە. ــدن نەنێ ــەی خوێن ــۆ بەعس ــە ب ــە ک ــگای داخ جێ

کــە  بــوو  کەســانە  لــەو  عبدالکریــم  ماهــر  دکتــۆر   

قســەکانی بــە بــە تەرازوێکــی زۆر هەســتیار دەکێشــا. 

هەرچەنــدە عبدالوهــاب اســاعیل ]مەبەســتی ســەید 

قوتبــە[ باســی دینــی نەدەکــرد، ســەرەڕای خــۆ نیشــاندانی 

و  پۆشــاك  و  بیرکردنــەوە  لــە  مــۆدرن  کەســێکی  وەك 

ــدا، و  ــە نانخواردن ــە ســتایلی فەرەنســی ل ــی ل پەیڕەوکردن

ــەری  ــەاڵم کاریگ ــینەماکان، ب ــۆ س ــی ب ــی بەردەوام چوون

بەڵكــو دەمارگــرژی  ئیانــی و  ئــەو و  لەســەر  دینــی 

ــەرێکی  ــە نووس ــوو. لەبیرم ــاراوە نەب ــن ش ــە م ــز ل هەرگی

الوی قیبتــی کتێبێکــی پێــدا کــە چەندیــن وتــاری ڕەخنــەی 

ئەدەبــی وکۆمەاڵیەتــی لەخۆگرتبــوو، ڕۆژێکیــان باســی 

ئــەو ئەدیبــە الوەی بۆمــن کــرد لــە قاوەخانەی الفیشــاوي، 

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

ــەنە. ــەوەی ڕەس ــێواز و بیرکردن ــاوەن ش خ

 منیــش بــە بەرائەتــەوە لێیــم پرســی، خۆشــم ئەدیبەکــەم 

لەســەری  کــەی  باشــە  دەی   - دەویســت:  خــۆش 

ــی:  ــرد و گووت ــۆی ک ــی نام ــیت؟ زەردەخەنەیەک دەنووس

دەکێشــێت!  زۆر  چاوەڕوانیەکــەت  و  چاوەڕوانبــە،   -

بــە ســووربوونەوە گووتــی:  - مەبەســتت چییــە؟ زۆر 

ــی  ــە بەیان ــك، ک ــی قەڵەمێ ــە بنیاتنان ــم ل مــن بەشــدار ناب

دروســت بــوو هەوڵــی خــۆی دەخاتــە گــەر بــۆ ڕوشــاندنی 

ــچ  ــڕ پێ ــێوازێکی پ ــوو ش ــە هەم ــالمیان ب ــی ئیس توراس

ــوو  ــی: - کەواب ــم پرس ــەوە لێی ــە ناڕەزایی ــش ب ــا. منی وپەن

لــەوە تێبگــەم کــە تــۆ دەمارگرژیــت؟ بــێ باکانــە وەاڵمــی 

دایــەوە: هەڕەشــەم لــێ مەکــە بــەو کلێشــانە، چونکــە کار 

ــاکات. ــن ن ــە م ل

نیــە  - ســوودی  ئــەو هەڵوێســتەت  بــۆ  بەداخــەوە   -

ــەك  ــە گفتوگــۆ بکەیــت لەگــەڵ وەفدی ــەو بابەت لەســەر ئ

]ئەندامێکــی حزبــی وەفــد[، مــن ڕۆژێــك وەفــدی بــووم، 

ــرە  ــە غەی ــەم ب ــم متان ــت بڵێ ــکاوی پێ ــا بەڕاش ــەاڵم ب ب

ــوو ــدی ب ــتی وەف ــەو بەڕاس ــە! ئ ــر نیی ــی ت دینەکان

ــەر دکتــۆر احمــد ماهــر  ــە وەفــد جیابــوەوە لەب دوایــی ل

ــە ســەردەمی ســەعدییەکان  ــوو پێی.ل ــە زۆر سەرســام ب ک

ــێ  ــد ب ــش[. چەن ــکنەر ]مفت ــەی پش ــۆ پای ــەوە ب بەرزکرای

ســەبر ببــو، ئارامــی لــێ بڕابــوو بــە هــۆی کوشــتنی احمــد 

ــەوت  ــەی بەرک ــەو گوللەی ــان ئ ماهــرەر، دەتگــووت هەم

کــە بــەر ئــەو پیــاوە کــەوت و کوشــتی! زۆر بــە خەمــەوە 

بــە منــی گــووت: - مەزنریــن پیــاوی ئــەو نیشــتیانە لــە 

دەســت چــوو. ئــەو گلەیــی لــە تەندروســتی خــۆی دەکــرد 

هــەر هەلــی بــۆ ڕەخســابا، بــەو بیانوەش لــە ڕەمەزانــدا بە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ڕۆژوو نەدەبــوو، بــەاڵم باســی هەقیقەتــی نەخۆشــیەکەی 

ــە  ــدا بایەخــی ب ــە ژیانی ــۆ کــەس نەدەکــرد، هەروەهــا ل ب

ــەو بــوارەوە  ــا، ل ئافــرەت نــەدەدا، و هەرگیــز ژنــی نەهێن

ــتی و  ــی ڕەوش ــەرەڕای جدیەت ــوو. س ــاك ب ــتۆ پ زۆر ئەس

هەڵمەتــی ڕاســتگۆیانەی لــەدژی الدەرەکان، الیەنێکــی بــۆ 

مــن دەرکــەوت کــە قــەت بــاوەڕم نەدەکــرد ئەگــەر بەخۆم 

ــوو  ــەرێک هەب ــوو نووس ــەوە ب ــش ئ ــا. ئەوی ــم نەدیتب لێی

خاوەنــی گۆڤارێــك و چاپخانەیــەك بــوو، کــە زنجیرەیــەک 

کتیبــی مانگانــەی دەردەکــرد.

عبدالوهــاب زۆر بــە ســووك ســەیری دەکــرد و دەربــارەی 

دەیگــووت: ئەگــەر گۆڤــاری خــۆی نەبــا کــەس یــەك 

تووشــی  چەنــدە  باونەدەکــردەوە.  بــۆ  وشەشــی 

ــاری  ــە گۆڤ ــی ل ــم بین ــك وتارێکی ــووم کاتێ سەرســوڕمان ب

بــەرزی  کــە  گۆڤارەکــە  خــاوەن  دەربــارەی  الرســالة 

نەمزانــی  ئاســان!  تەبەقــەی  بــۆ حــەوت  کردبــوەوە 

چــۆن ئــەو شــتە لێکدەمــەوە، تــا زانیــم کــە لەگەڵــی پێــك 

ــی  ــە بلەغێک ــە م ــی ب ــەوەی کتێبێک ــۆ باوکردن ــووە ب هات

بــاش کــە هیــچ نووســەری تــر وەری نەگرتبێــت!

یەکســەر هەڵوێســتی کوێرانەییــم بیرکەوتەوە لە نووســەرە 

قیبتیەکــە، زۆر بێــزار وجــاڕس بــووم بــە ئاشــکراکردنی 

ــە  ــەودا، بۆی ــایەتی ئ ــە کەس ــە هەلپەرســتەی ل ــەو الیەن ئ

گومانــم کەوتــە ڕاســتگۆیی و ئەمانەتــی. لــەوەو بــەدواوە 

ــوو  ــم هەب ــوری بەردەوام ــە نف ــك ل ــدا جۆرێ ــە دەروومن ل

بەرامبــەری، ســەرەڕای هاوڕێیەتیــان. بــەردەوام بــوو لــە 

کارکردن وەك پشــکنەر و نووســەر هەتا وەزارەت کەوتەوە 

دەســتی وەفــد لــە ســاڵی 1950، دوایــی ناڕەحــەت بــوو لە 

مامەڵەکردنــی لەالیــەن وەزیره كــه ی وەفــد، بۆیــە نامــەی 

دەســت لــە کارکێشــانەوەی پێشــکەش کــرد، و خــۆی 

ــارساو  ــەدا ن ــەو ماوەی ــەری. ل ــۆ کاری ڕۆژنامەگ ــد ب دابڕان

بــوو بــە هێرشــکردنی بەردەوامــی بۆســەر حوکمەتــی 

وەفــد، لــە هەمــان کاتــدا دەســتیکردبوە نووســینی کتێبــی 

هاوچــەرخ دەربــارەی ئایینــی ئیســالم، کــە بــە شــێوەیەکی 

ــوو  ــوو. ئەوەب ــت هێناب ــە دەس ــەرکەوتنی ب ــە س ــێ وێن ب

شۆڕشــی یۆلیــۆی 1950 هەڵگیرســا لــە کاتێکــدا ئــەو 

ســەرقاڵی هێرشــکردنە ســەر وەفــد و بەرگریکــردن بــوو لە 

ئایینــی ئیســالمدا، بەالیەنــی کەمــەوە دوو ســاڵ تێپــەڕی 

ــدا  ــی لەمن ــی تایبەت ــی و هەواڵ ــان نەبین ــەت یەکرم کەق

بــڕا. ڕۆژێکیــان لــە ســەردانی مامۆســتا ســامل جــرب بــووم و 

پێــی گووتــم: لەوەدەچێــت بەوزووانــە ئەســتێرەی بەختــی 

عبدالوهــاب اســاعیل بدرەوشــێتەوە.. بــە بایەخــەوە لێــم 

ــەکان  ــە موقەرەب ــەو بۆت ــە؟ - ئ ــتت چیی ــی: - مەبەس پرس

]نزیکەکانــی دەســەاڵت[ - وەك نووســەرێکی سیاســی 

یــان وەک نووســەرێکی ئایینــی؟ - بەڵکــو وەك یەکێــك 

لــە ئیخوانــی موســلمین. بــە سەرســوڕمانەوە گووتــم: 

ســەعدیەکی  وەك  دەمناســی  مــن  بــەاڵم  ئیخــوان؟!   -

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

ــت! ــۆڕان دەکات و ناگۆڕێ ــەی گ ــەو خوای ئ

دوایــی لــە پــاش نزیکــەی ســاڵێك چاومــان بەیــەك کــەوت 

لەبــەردەم بــاری ئەنگلــۆ زۆر بــە گەرمــی تۆقەمــان کــرد، 

ــی  ــا باس ــا ت ــەوە هەنگاومــان دەن ــەوە بــە دەم قس پێک

شــۆڕش هــات، کاتــێ زۆر بــە تەحەفــوزەوە گووتــی: - 

شۆڕشــێکی پیــرۆزە، بــەاڵم زەحمەتــە بزانیــت چییــان 

ــرد  ــەك دەک ــە تااڵوی ــتم ب ــەکانی هەس ــە قس ــت.. ل دەوێ

ــای  ــد. توان ــی درکان ــرنا و نەش ــێ هەڵنەهێ ــم پ نهێنیەکەی

پاراســتنی نهێنیەکانــی هەبــوو کــە بــە دەگمــەن ئــەو 

ــت.  ــت دەکەوێ ــەکان دەس ــاو میرسی ــە ن ــە ل توانای
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ــلمین؟  ــی موس ــە ئیخوان ــە بوویت ــووت: - زانیوم ــم گ پێی

زەردەخەنەیەکــی لێڵــی کــرد و گووتــی: - هەر موســڵانێك 

چاوەڕوانــی ئــەوەی لێدەکرێــت! اي مســلم عرضــة لذلــك! 

- جێــگای داخــە کــە تــۆ وازت لــە ڕەخنــەی ئەدەبــی هێنــا. 

ــە  ــەو ئاواتخوازی ــەی ل ــی: - ئ ــەوە گووت ــە دەم پێکەنین ب

جاهیلیانــە! لێــرەدا جیــا بووینــەوە و هەســتم دەکــرد لــە 

ئایینــدەدا پێــك ناگەینــەوە تەنهــا بــە ڕێکــەوت نەبێــت لــە 

ڕێــگادا. لــە یەکــەم بەریــەك کەوتــی شــۆڕش و ئیخــوان دا 

یەکێــك بــوو لــەو ئەندامانــەی جەماعــەت کــە دەســتگیر 

کــران، پــاش دادگایــی کــردن بــە 10 ســاڵ زینــدان حوکــم 

درا. ســاڵی 1956 ئازادکــرا لــە زینــدان، پێمبــاش بــوو 

ــە  ــۆ ماڵەکــەی ل ــی، چــووم ب ــۆ پیرۆزبای ســەردانی کــەم ب

شــەقامی خیــرت. 

ــوو، وەك  ــوو، ســەری ســپی بب ــۆڕا ب ــە ڕاســتیدا زۆر نەگ ل

چاوەڕوانــە بــۆ هــەر پیاوێکــی تەمەنــی پەنجــا و حــەوت 

و پەنجــا و هەشــت دا، کێشیشــی زیــادی کردبــوو تــا 

ــاران  ــە ج ــتی ل ــرد تەندروس ــتم ک ــەی وا هەس ــەو ڕادەی ئ

ــە  ــردن ل ــیار ک ــی، پرس ــاش چــاك وچۆن ــوو. پ باشــر دیارب

ــەو هێســتا وەك هەمیشــە ســەنگینی  حــاڵ و ئەحــواڵ، ئ

ــێ  ــتبوو، بەب ــۆی پاراس ــی خ ــاری دەگمەن ــاردی دەم و س

ــەڕی  ــەو پ ــتیەکان، و ب ــە گش ــەر باس ــە س ــەکی هات پێش

متانــەوە بیروڕاکانــی دەردەبــڕی.. - پێویســتە قورئــان 

شــوێنی هەمــوو یاســا هــاوردەکان بگرێتــەوە. دەربــارەی 

بگەڕێتــەوە  ئافــرەت  پێویســتە  گووتــی:  ئافرەتیــش 

ماڵــەوە، قەینــاکا بخوێنێــت، بــەاڵم بــۆ مــاڵ نــەك وەزیفــە، 

ــی  ــی مووچەیەک ــەت گەرەنت ــە دەوڵ ــە ک ــدا نی هیچــی تی

بــۆ بــکات لــە حالەتــی تــەاڵق یــان لەدەســتدانی بــە 

خێوکــەر. بــە توونــدی گووتــی: سۆشیالســتی و نیشــتیانی 

و ژیــاری ئەوروپــی شــتی پیــس وقێزەونــن، پێویســتە لــە 

دەروومنانــدا ڕیشەکێشــیان بکەیــن.. 

ــا ئــەو  ــە توونــدی هێرشــی کــردە ســەر زانســت ، ت زۆر ب

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

- بەڵــێ، ئێمــە ناتوانیــن شــتێکی ئەوتــۆ لــەو بــوارە 

پێشــکەش بکەیــن، لــەو بــوارەدا پێشــان کەوتــوون و 

ئێمــەش هــەر وا بــە بەجێــاوی دەمێنینــەوە هەرچەنــدە 

هەوڵــان دا و تێکۆشــاین، هیــچ پەیامێکــی زانســتان پــێ 

نییــە پێشکەشــی جیهانــی بکەیــن، بــەاڵم پەیامــی ئیســالم 

ــەرمایەداری  ــەك س ــە، ن ــان هەی ــتنی خوام ــا پەرس و تەنه

ــە  ــرت و ب ــۆ ڕاگ ــم ب ــی.... زۆر گوێ ــی دیالەکتیک و مادیەت

ســەرکوتکردنی هەڵچوونەکانــم تــا ئەرکــی موجامەلــە 

پێشــێل نەکــەم، دوایــی هەڵســام بــۆ ڕۆیشــن ولێیــم 

ــارەی ئایینــدە؟ - هیــچ  پرســی: - ئــەی چــی دەڵێــی دەرب

پێشــنیارێکت پێیــە؟ - بەڵــێ پێشــنیارێکم پێیــە، بــەاڵم 

دەترســم نەفامــی وجاهیلــی بێــت، ئەویــش ئەوەیــە 

بگەڕێیتــەوە بــۆ ڕەخنــەی ئەدەبــی! لەســەرخۆوە گووتــی: 

ــە دەرەوەی واڵت. ــتوە ل ــم پێگەیش ــی کارکردن - ئۆفەرێک

 - ئــەی چیــت بڕیــاردا؟ - بیــری لێدەکەمــەوە.. ماڵئاواییــم 

لێکــرد و ڕۆیشــت. لــە پــاش تێپەڕبوونــی ســاڵێک بەســەر 

ــی  ــی پیالنێکــی نوێ ــە، ڕۆژنامــەکان هەواڵ ــەو یەکربینین ئ

ــی  ــە هیچــم نەزان ــەو کات ــردەوە، ئ ــان باوک ــری ئیخوانی ت

ــەید  ــاعیل ]س ــاب ئیس ــی عبدالوه ــارەی چارەنووس دەرب

ــردن  ــۆ کارک ــی جێهێشــتووە ب ــوو واڵت ــە پێمواب ــب[ ک قوت

لــە دەرەوەی واڵت. بــەاڵم هاوڕێــم قــەدری رزق بــۆی 

دووپــات کردمــەوە کــە ئــەو دەســتی لــە پیالنەکــەدا 

ــۆ  ــە ب ــەوە ک ــزەی کردۆت ــەو هێ ــگاری ئ ــووە، و بەرەن هەب
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دەســتگیرکردنی ڕۆیشــتوون، لــە ئاکامــدا گوللـــەیەکی 

کوشــندەی بەرکەوتــوە و جەســتەی بــێ گیانــی کەوتۆتــە 

ســەرزەوی. املرایــا، عبدالوهــاب اســاعیل، ل 257، نجیــب 

ــوظ محف

دوو پەیامی سەرەکیی سەید قوتب

لە قۆناغی تووندڕەویدا

ســەید قوتــب بیــروڕای زۆری دەربڕیــوە لە نووســینەکانی، 

بیروڕایانــە چڕکەینــەوە،  ئــەو  ئەگــەر مبانــەوێ  بــەاڵم 

ــەوە،  ــان کەین ــەرەکی چڕی ــی س ــە دوو پەیام ــن ل دەتوانی

ــۆ زانســت  ــچ ب ــێ هی ــە موســڵان ناتوان ــان پێیوای یەکەمی

ــتیانەی  ــی وڕەوش ــا ڕوح ــوارەی بەه ــرە لەوب ــکات، باش ب

ئیســالم ئەســپی خــۆی تــاودات! پەیامــی دووەم هەوڵێکــی 

بــێ وچانــی موســڵانانە بــۆ چاڕدانــی شــەڕ وجەنــگ 

لــەدژی هەمــوو جیهانــی ناموســڵاندا، بۆئــەوەی حوکمــی 

خــودای تێــدا پیــادە بکــرێ! کــە پێیوایــە تــا ئــەوە جێبەجێ 

نەبێــت، خــودا ڕازی نابێــت، ومرۆڤایەتیــش ناحەســێتەوە!

یەکەم: پەیامی هاوکێشەی زانست و بەهاکان

ســەید قوتــب لــە زۆربــەی کتێبەکانــی پەیامێــك یــان 

لەســەر  جەختــی  و  ودەڵێتــەوە  دەڵێــت  بیرۆکەیــەک 

دەکاتــەوە  کــە لــە بــواری زانســت و تەکنۆلۆژیــا »ئێمــەی 

ــتیان  ــی  زانس ــتکەوتێك و پەیامێک ــچ دەس ــڵان هی موس

پــێ نییــە پێشکەشــی جیهانــی بکەیــن، چونکــە لــەو 

بــوارەدا جیهانــی خۆرئــاوا و ئێســتا  ژاپــۆن و چیــن و 

و  کەوتوونەتــەوە  پێشــان  زۆر  هاتەســەر،  کۆریاشــی 

دەمێنینــەوە هەرچەنــدەش  بەجێــاوی  بــە  هــەرواش 

هەوڵــان دا پیشــبڕکێیان لەگەڵــدا بکەیــن! 

بــەاڵم لــە بــواری بەهــا و ڕەوشــت و مەعنەویاتــدا، 

بەهــا  و  خــوا  پەرســتی  یەکتــا  و  ئیســالم  پەیامــی 

بکەیــن  پێشکەشــی  هەیــە  ئیســالمان   بەرزەکانــی 

ــەید  ــەکەی س ــی قس ــوەی یەکەم ــەڵ نی ــش لەگ » منی

پــێ  زانســتیان  پەیامێکــی  هیــچ   « کــە  م   قوتــب 

ــات  ــەاڵم کارەس ــن« ب ــی بکەی ــی جیهان ــە پێشکەش نیی

 لەوەدایــە بەشــی دووەمــی قسەکەشــی کــە بریتیــە لــە 

پێشــکەش کردنــی » پەیامــی ئیســالم و یەکتــا  پەرســتی 

ــە دی،  ــش نەهات ــالم » ی ــی ئیس ــا بەرزەکان ــوا و بەه خ

ــی  ــۆ  ســەرچاوەی نیگەران ــەو پەیامــە گــۆڕا ب وبەڵکــو ئ

و شــوهرەت بــەدی موســڵان، وماڵوێرانــی، ومــرۆڤ 

و  ئیســالم  جیهانــی  نــاوەوەی  و  دڕندایەتــی  کــوژی 

دەرەوەش!  

ــە  ــڕە ل ــە پڕاوپ ــرد ک ــک ک ــی خەڵ ــالمێکیان پێشکەش ئیس

هونــەری کوشــن و ســەربڕینی  وەحشــیانەی، کــە بــۆ 

ــە  ــت و ب ــام بدرێ ــێوەیە ئەنج ــەو ش ــە ب ــش گوناه ئاژەڵێ

کۆمــەڵ خەڵــك  بەبەرچــاوی یەکــەوە و چــاوی کامێــراوە، 

ــەرببڕیت!  ــۆرە س ــە ن ب

ئیســالمێك کــە هەمــوو دنیا باســی پیرۆزکردنــی ئازادیەکان 

دەکات، کەچــی ئــەو ئــاوات  دەخوازێــت بــە گەڕانــەوەی 

ســەردەمی کۆیالیەتــی و ســبایا و جاریەچیەتــی! 

ــۆ  ــەت ب ــەزار ڕەحم ــی ه ــاش دیتن ــک پ ــالمێك خەڵ   ئیس

ــت!  ــۆلینی دەنێرێ ــۆڕی مۆس ــیزم و گ فاش

و  وتەفســیق  تەکفیــر  خەریکــی  هــەر  ئیســالمێك 

خەڵکــە!  دەســتبڕینی  و  کوشــن  و  ڕەجمکــردن 

قــەت بــە عەقڵــم داناچێــت کەســێك لــە بلیمەتــی و 

ــەو  ــا ئ ــا ب ــەر بژی ــت،  ئەگ ــب دابێ ــەید قوت ــنبیری س ڕۆش

کارەســاتانەی بدیبــا ڕازیبــا پێــی. 
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پــاش ئــەوەی ســەید قوتــب لــە ئەمریــکا گەڕایــەوە، دیــارە 

زۆر سەرســام بــوو بــە شارســتانیەتی خۆرئــاوا توشــی 

شــۆکێکی کلتــوری و ســەدمەیەکی حــەزاری بــوو، لەبــەر 

بــێ هیوایــی لــە پێشــبڕکێی زانســتی لەگــەڵ خۆرئــاوا، لــە 

جیاتــی ڕووکردنــە زانســت، ڕووی کــردە ئــەو بــوارەی کــە 

ــە  ــن ســەدە ل ــە چەندی ــاوا ب ــە تێگەیشــتنی خــۆی خۆرئ ب

پــاش ئیسالمیســتانە! ڕووی کــردە دیــن و بەهــای ڕەوشــتی 

و ڕوحــی، کەچــی لــەو زیندووکردنەوەیــەی بەهــا دینــی و 

ڕەوشــتی وڕوحــی ومەعنەویــەکان، لــە ژێــر نــاوی ســەحوە 

و ڕابوونــی ئیســالمیدا، ئــەو وەحشــە دڵ رەق و درنــدە و 

ــە  ــەوت، ک ــاش ک ــێ وەپ ــەی ل ــێ بەهای ــێ ڕەوشــت و ب ب

ــە  ــە کــە ســەید قوتــب ســەرەڕای خێرایــی ل ــم نیی گوومان

ــتبا  ــەو ڕۆژە گەیش ــەر ب ــدا، ئەگ ــروڕا و فیکری ــی بی گۆڕان

ــی و  ــدی ئەدەب ــا، رسوشــتی  شــاعیرانەی و باگراون و بیدیب

ــوز،  ــب مەحف ــە گەواهــی نەجی فەرهەنگــی زەبەالحــی ب

ــت  ــاکەرێك مبێنێ ــەدەدا وەك تەماش ــێ ن ــگای پ ــەت  ڕێ ق

لەبــەردەم ئــەو هەمــوو فەزاحــات ودڕندەییــە و کارەســات 

ــە  ــی ب ــد داوێک ــەی چەن ــانۆی بوکەڵەک ــە  ش ــەی ک وخوێن

ــر و پەنجەکانــی ســەید قوتــب دەجوڵێــرنان!  بی

دووەم: پەیامی جیهادی ڕەها

ســەید قوتــب وەك توندڕەوتریــن فەقیهەکانــی ســەردەمی 

ــا  ــادی ڕەه ــەی جیه ــەو پەیام شــەڕی خاچپەرســتی زۆر ئ

دووبــارە دەکاتــەوە،  لــە تەفســیری ئایەتــی 111 ســورەتی 

ـَه اْشــَرَى ِمــَن الُْمْؤِمِنــَن أَنُْفَســُهْم  تەوبــە :    :-  ﴿ إِنَّ اللَـّ

ـِه  اللَـّ َســِبيِل  يِف  يَُقاتِلُــوَن  الَْجنَّــَة  لَُهــُم  ِبــأَنَّ  َوأَْمَوالَُهــْم 

ــْوَراِة َواأْلِنِْجيــِل  ــا يِف التَّ ــِه َحقًّ  فَيَْقتُلُــوَن َويُْقتَلُــوَن َوْعــًدا َعلَيْ

وا ِببَيِْعُكــُم  ــِه فَاْســتَبِْرُ ــرْآِن َوَمــْن أَْوىَف ِبَعْهــِدِه ِمــَن اللَّ َوالُْق

ــُم ﴾ ــْوُز الَْعِظي ــَو الَْف ــَك  ُه ــِه َوَذلِ ــْم ِب ــِذي بَايَْعتُ الَّ

ــوه  ــداران کڕی ــه ئیان ــی ل ــان و ماڵ ــوا، گی ــتی خ ]به ڕاس

ــه  ــیانه، ئه وان ــه و به ش ــۆ ئه وان ــت ب ــه به هه ش ــه وه ی ک ب

ده جه نگــن لــه پێنــاوی ئایینــی خــوادا، ده کــوژن یــان 

ــه ر  ــتی له س ــه به ڕاس ــت و به ڵێن ــه و پاداش ــن، ئ ده کوژرێ

خوایــه و بــاس کــراوه لــه تــه ورات و ئینجیــل و قورئانــدا، 

جــا کــێ هه یــه بــه قــه ده ر خــوا به وه فــاو به ئه مــه ک 

که واتــه  به ڵێنه کانــی،  به جێکردنــی  جــێ  بــۆ  بێــت 

کــه  مامه ڵه یــه ی  بــه و  بــن  کامــه ران  و  دڵخــۆش  زۆر 

ــه له ســه ری  ــه ی ک ــه و فرۆشــن و کڕین ــداوه و ب ئه نجامتان

ڕێککه وتــوون، بێگومــان هــه ر ئه وه شــه ســه رفرازی و 

التوبــة: 111  ســه رکه وتنی نه بــڕاوه و بــێ ســنوور.[ 

بە حەماسەتەوە گوزارشی لێدەکات، دەڵێت: 

ــداران  ــدی ئیان ــی پەیوەن ــناکە! هەقیقەت ــی ترس     ]دەقێک

ــە  ــە ب ــەی ک ــەو بەیعەت ــی ئ و خــوا ، هەروەهــا هەقیقەت

ــدا  ــی ژیان ــە درێژای ــە بەخــوا ب ــان  داویان موســڵان بوونی

ــەو بەیعەتــەی دا و جێبەجێــی  ئاشــکرا دەکات، ئــەوەی ئ

ــداری  ــفی  ئیان ــە و وەس ــداری هەقیقیی ــەوە ئیان ــرد ئ ک

بەســەردا جێبەجــێ دەبێــت، و هەقیقەتــی ئیانــی لێــوە 

ڕەنــگ دەداتــەوە، دەنــا هــەر قســەیەکی ڕووتــە ئیانــی 

ــە!  ــە  ســەملاندن ولێکۆڵینەوەی پێویســتی ب

ــة  ــِة الَعالق ــن حقيق ــف ع ــه يكش ــب! إنَّ ــصٌّ رهي ــه ن   »إنَّ

ــي  ــة الت ــة البَيْع ــه، وعــن حقيق ــن بالل ــط املؤمن ــي ترب الت

ــواَل   ــالمهم ط ــا بإس أعطوه

الحيــاة، فَمــن بايــع هــذه البيعــَة، ووىفَّ بهــا فهو املؤِمــن الحق، 

الــذي ينطبــق عليــه وصــف )املؤِمــن(، وتتمثَّــل فيــه حقيقــُة 

اإلميــان، وإالَّ  فهــي دعــوى تحتــاج إل التصديــق والتحقيــق . 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ها اللــه  حقيقــُة هــذه البيعــة - أو هــذه املبايعــة كــا ســاَّ

ــد  ــبحانه - ق ــه - س ــاحة -: أنَّ الل ــالً وس ــه، وفض ــا من كرًم

اســتخلَص لنفســه أنُفــَس  املؤمنــن وأموالَهــم؛ فلــم يَُعــْد لهــم 

منهــا يشء، مل يعــد لهــم أن يَْســتَبْقوا منهــا بقيَّــة ال يُنفقونهــا 

يف ســبيله، مل يعــْد لهــم خيــار يف أن يبذلــوا  أو مُيِســكوا، كال، 

ــصَّف بهــا كــا يشــاء،  إنَّهــا صفقــٌة مشــراة، لشــاريها أن يت

د، وليــس للبائــع فيهــا ِمــن  َوفـْـَق مــا يفــرض، ووفــق مــا يُحــدِّ

ــت وال   يشٍء ســوى أن ميــَي يف الطريــق املرســوم، ال يتلفَّ

، وال يُناقــش وال يجــادل، وال يقــول إالَّ الطاعــة، والعمل  يتخــرَّ

ــاد  ــو الِجه ــق  : ه ــة، والطري ــو الجنَّ ــن: ه ــالم، والثم  واالستس

ــص أو االستشــهاد .  والقتــل والقتــال، والنهايــة: هــي الن

ــەو کڕیــن وفرۆشــتنە  ــان ئ ــە ی ــەو بەیعەت »   هەقیقەتــی ئ

ــەزڵ و  ــەرەم و ف ــە ک ــاوە ب ــاوی ن ــة[ وەك خــودا ن ]مبایع

ســەماحەتی خــۆی!  بریتیــە: خــوای تەعــاال نەفــس وماڵــی 

ــدا  ــی تێ ــاوە، و هیچــی ئیانداران ــداری بۆخــۆی دان ئیان

نەماوەتــەوە، ناتوانــن تۆزێکیشــی  بهێڵنــەوە وســەرفی 

نەکــەن لــە پێنــاو خــوادا، هیچــی تــر لــە دەســتە خۆیــان 

نییــە ســەرفی کــەن و خەرجــی کــەن یــان بیگرنــەوە، 

ــر  ناتوانــن، ئــەوە ســەفقەیەکی کــڕاوە، و کڕیارەکــە  نەخێ

لەگــەڵ  بەرخــوردی  وا  بوێــت  چۆنــی  هەیــە  بــۆی 

ــی  ــیاریش هیچ ــێوەیەی  دەیەوێت...فرۆش ــەو ش ــکات ب ب

بەدەســتەوە نییــە تەنهــا ڕۆیشــن نەبێــت بــەو ڕێگایــەی 

ــەوە،  ــاوڕ  بدات ــە ئ ــە ن ــۆی نیی ــراوە! ب ــە کێ ــۆی نەخش ب

نــە هەڵبژیــرێ، نــە گفتوگــۆ بــکات، نــە موجادەلــە بــکات، 

نابێــت لــە ملکەچــی و کارکــردن و خۆبەدەســتەوەدان 

زیاتــر هیــچ  شــتێکیر بنوێنێــت، نرخەکەشــی: بەهەشــتە، و 

ڕێگاکەشــی جیهاد و کوشــن و کوشــتارە، و کۆتاییەکەشــی: 

ــەهیدبوونە! « ــان  ش ــەرکەوتنە ی ــان س ی

ــی  ــی مرۆڤ ــە نرخ ــش ل ــب پلەیەکیری ــەید قوت ــا س ئینج

ئیانــدار دادەبەزێنێــت کاتــێ دەڵێــت: ئــەوەی بەیعەتــی 

ئــەو  لەســەر  ئــەوەی  ئیمــزای  کــرد،  ئــەوە  لەســەر 

ــی  ــوو، وجێبەجێ ــەی ڕازی ب ــە نرخەک ــرد. ب ــەفقەیە ک س

ــون  ــی کڕی ــودا لێ ــداران خ ــدارە، ئیان ــەوە ئیان ــرد، ئ ک

و  ئەوانیــش فرۆشــتیان، لــە ڕەحمەتــی خواوەیــە کــە 

نرخێکــی بــۆ ئــەو ســەفقەیە دانــاوە، دەنــا خــۆی پێــدەری 

نەفــس و ماڵــە، خــۆی  خاوەنــی ژیــان و ماڵــە، بــەاڵم ڕیــزی 

لــە ئادەمیــزاد نــاوە بــەوەی کردویەتــی بــە داواکــراو، 

ــکات و  ــت ب ــگای داوە  گرێبەس ــەوەی ڕێ ــاوە ب ــزی لێن ڕی

ــاوە  ــزی لێن ــا لەگــەڵ خواشــدا!- ڕی ــکات – هەت ئیمــزای ب

کــە پابەنــدی کــردوە بــە گرێبەســت و پەیانەکانــی، 

 بەجێهێنانیشــی کردۆتــە پێــوەری کەرامەتــی ئینســانیەتی، 

پەیــان شکاندیشــی کردۆتــە پێــوەری ڕۆچوونــی بــۆ 

جیهانــی چوارپــێ  وئــاژەاڵن، نەگریســرین ئــاژەڵ: ﴿ إِنَّ رَشَّ 

َوابِّ ِعْنــَد اللَّــِه الَِّذيــَن كََفــُروا فَُهــْم ال يُْؤِمُنــوَن    * الَِّذيــَن  الــدَّ

َعاَهــْدَت ِمْنُهــْم ثـُـمَّ يَْنُقُضــوَن َعْهَدُهــْم  يِف كُلِّ َمــرٍَّة َوُهــْم ال 

يَتَُّقــوَن﴾ ]األنفــال: 56-55[  

ــن  ــة، م ــَد الصفق ــَى عق ــن أم ــذا، َم ــى ه ــع ع ــن باي َم

، فهــو املؤِمــن، فاملؤمنــون هــم الذيــن  ارتــى الثمــَن ووىفَّ

ــل  ــه أن جَع ــة الل ــن رحم ــوا، وِم ــم  فباع ــه منه ــرى الل اش

ــِس واألمــوال، وهــو  ــا، وإالَّ فهــو واهــب األنُف للصفقــة ثًن

مالــك األنفــس واألمــوال، ولكنَّــه كــرَّم هــذا  اإلنســاَن فجعله 

ــا -  ــود ومُيضيَه ــَد العق ــه أن يعق ــل ل ــه فجع ــًدا؛ وكرَّم مري

حتــى مــع اللــه  -  وكرَّمــه فقيَّــده بعقــوده وعهــوده، وجعــل 

ــا هــو  ــاَس إنســانيته الكرميــة؛ ونقضــه له ــا مقي ــاَءه  به وف

مقيــاس ارتكاِســه إل عالـَـم البهيمــة: رش البهيمــة ﴿ إِنَّ رَشَّ 

َوابِّ ِعْنــَد اللَّــِه الَِّذيــَن كََفــُروا  فَُهــْم ال يُْؤِمُنــوَن    * الَِّذيــَن  الــدَّ
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َعاَهــْدَت ِمْنُهــْم ثـُـمَّ يَْنُقُضــوَن َعْهَدُهــْم يِف كُلِّ َمــرٍَّة َوُهــْم ال 

ــال: 56-55[  ــوَن ﴾   [ األنف يَتَُّق

ئینجــا ســەید قوتــب ســەرکۆنەی موســڵانان دەکات کــە 

جیهــاد ناکــەن و ناکــوژن و ناکوژرێــن لــە ڕۆژەەاڵت و 

ــی ئاواتەکــەی  ــا دەیزان ــدوو ب ــەر زین ــاوا! ئێســتا  ئەگ ڕۆژئ

جێبەجــێ بــووە، چونکــە بــەس جەمســەری بەســتەڵەکی 

باشــور و باکــوور مــاوە موســڵانان   ]جیهــاد[ ی تێــدا 

ــت:  ــی، دەڵێ ــەن، مرح نەک

لــە  بــەاڵم  گومــان-  –بــێ  مەترســیدارە  بەیعەتێکــی 

ــکێت،  ــەردا بش ــای بەس ــە توان ــوو ئیاندارێک ــی هەم مل

لەســەری الناکەوێــت تەنهــا بــە  کەوتنــی ئیانــی نەبێــت، 

ترسناکییەکەشــی لەوەدایــە کــە لــە ســاتی نووســینی ئــەو 

ـَه اْشــَرَى ِمــَن  وشــانە هەســتی پێدەکــەم:    :   ﴿ إِنَّ اللَـّ

ــوَن  ــَة يَُقاتِلُ ــُم الَْجنَّ ــأَنَّ لَُه ــْم ِب ــُهْم َوأَْمَوالَُه ــَن أَنُْفَس  الُْمْؤِمِن

 ]111 ﴾   [ التوبــة:  َويُْقتَلُــوَن  فَيَْقتُلُــوَن  ـِه  اللَـّ َســِبيِل  يِف 

خودایــە هاریکارمــان بــە،  گرێبەســتێکی ڕەهیبــە، ئەوانــەی 

ــاوا،  ــە ڕۆژەەاڵت و ڕۆژئ ــڵان[ ل ــاوە ]موس ــاو ن ــان ن خۆی

دانیشــتوون و جیهــاد ناکــەن بــۆ  بەجێهێنانــی ئولوهیەتــی 

و خوداوەنــدی خــودا لەســەر زەویــدا، و دەرکردنــی ئــەو 

ــان  تاغوتانــەی مافــی پەروەردگاریەتــی و  تایبەمتەندیەکانی

لــە ژیانــی بەنــدەکان زەوت کــردوە، و نــە دەکــوژن و نــە 

دەکوژرێــن، نــە جیهادێکیــش دەکــەن کەمــر لــە کوشــن 

ــتار!   و کوش

وإنَّهــا لَبَيْعــة رهيبــة - بــال شــكٍّ  -  ولكنَّهــا يف عنــق كلِّ 

ــه،  ــقوط إميان ــه إالَّ بس ــقط عن ــا، ال تس ــادر عليه ــن ق مؤم

ــا  ــة وأن ــعرها اللحظ ــي  أستش ــة الت ــك الرَّْهب ــا تل ــن هن وم

ــَن  ــَن الُْمْؤِمِن ــَرَى ِم ــَه اْش ــات  :  ﴿ إِنَّ اللَّ أخــطُّ هــذه الكل

ــِبيِل  ــوَن يِف َس ــَة يَُقاتِلُ ــُم الَْجنَّ ــأَنَّ لَُه ــْم ِب ــُهْم َوأَْمَوالَُه أَنُْفَس

ــك اللهــّم،  ــوَن ﴾   [ التوبــة: 111[، عونَ ــوَن َويُْقتَلُ ــِه  فَيَْقتُلُ اللَّ

ــهم  ــون أنفس ــن يزعم ــؤالء الذي ــب، وه ــد رهي ــإنَّ العق ف

قاعــدون  ومغاربهــا،  مشــاِرق  األرض  يف  »مســلمن« 

وطــرْد  األرْض،  يف  اللــه  ألوهيــِة  لتقريــِر  يُجاهــدون  ال 

الطواغيــت الغاصبــة لحقــوِق الربوبيَّــة  وخصائصهــا يف 

حيــاة العبــاد، وال يَقتلــون، وال يُقتلــون، وال يُجاهــدون 

ــال .  ــل والِقت ــا دون الَقتْ ــاًدا م جه

وەک بڵێــی تەنهــا ئامانجــی ژیــان ئەوەیــە بکوژیــت و 

بکوژرێیــت تــا هەمــوو زەوی دەخەیتــە ژێــر ڕکێڤــی 

الوهیەتــی خــوا، داعشــیش  خاوەنــی ئــەو ڕوئیایەیــە بۆیــە 

لــە ئێســتاوە نەخشــەی هەمــوو جیهانیــان ڕەشــکردۆتەوە 

ــان!  ــەر ویالیەتەکانی ــە س ــیان کردۆت و دابەش

داعشییە سەلەفیەکانیش موزایەدە

بەسەر سەید قوتبدا دەکەن

ــەو  ــۆ ئ ــب ب ــەید قوت ــی س ــەرەڕای گۆڕان ــەاڵم س ب

دەتوانیــن  تووندڕەوانــە،  بیرکردنەوەیــە  جــۆرە 

ــو  ــی ئەب ــگای کتێبەکان ــە ڕێ ــب ل ــەید قوت ــن س بڵیی

ئەعــالی مــەودودی و ســەڕجاوە کۆنــە ئەســەری 

وســەلەفیەکانەوە بــەرەو توونــدڕەوی دینــی پەلکێش 

دامەزرێنــەری  ببێتــە  قوتــب  ســەید  نــەك  کــرا، 

ســەلەفیەت! داعشــیەتی 

ــەید  ــدڕەوی س ــە تون ــی ل ــەوەی نکوڵ ــەرەڕای ئ ــە س بۆی

قوتــب ناکرێــت، بــەاڵم  هــەر دەبــێ ئــەو هەقیقەتــە 

بزانیــن کــە داعــش پــەروەردەی باوکانی ســەلەفیەتن، نەك 

ســەید قوتــب کــە بــە بــەراورد بــە ســەلەفییە داعشــیەکان 

ــاو شــوراوەتەوە!! ــە حــەوت ئ ب
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــوردی  ــی ک ــی تیڤ ــە بەرنامەکەیەک ــە ل خۆشــرین شــت ک

گوێــم لێبــوو ئــەو بڕگەیــە بــوو کــە عەبدولەتیف ســەلەفی 

گووتــی:

»داعــش پــەروەردەی قوتابخانــەی ئــەو گــرووپ و حیزبــە 

بــە کتێبەکانــی ســەید  ئیســالمییانەن، کــە کاریگــەرن 

قوتــب«، دەشــڵێت »داعــش بەرهەمــی بــە سیاســیکردنی 

ــالمە«. ئیس

ئــەوەی ژیانــی ســەید قوتــب بخوێنێتــەوە دەزانێــت، 

ئــەو نوســەر و بیرمەنــدە لــە چ ئاســتێكی بــەرز بــوو 

ــك دوور  ــتانی کاتێ ــی شارس ــەوە و تێڕامان ــە بیرکردن ل

بــوو لــە میکرۆبــی ســەلەفیەت، کــە لــە رێــگای 

ــۆی  ــد تەفســیرێکەوە ب ــی مــەودودی و چەن کتێبەکان

ــەوە. گوێزرای

چونکــە پێــش گەیشــتنی ئــەو ڤایرۆســە بــە ســەید، ســەید 

میــرسی  لیبــوردەی  ئیســالمێکی  و  جــوان  نەفەســێکی 

دەزانیــن  وەك  مابــوو،  جوانــی  و  ســەلیم  وعەقڵێکــی 

ــەرانە  ــە وس ــی و جزی ــتمی کۆیالیەت ــەوەی سیس دژی مان

ســەلەفیەکان  الی  ئەکبــەرە  کوفــری  ئــەوە  کــە  بــوو، 

وموســڵانانی پابەنــد بــە گشــتی!

هــەر  وەك  قوتــب  ســەید  لــە  ســەلەفیەت  رەخنــەی 

لــە  کەســێ  هــەر  وەک  نیــە،  ئاســایی  رەخنەیەکــی 

کەســێکی تــری دەگرێــت، بەلکــو هەوڵدانــی ماســتاوکردن 

ــڕەوا  ــۆ فەرمان ــەلەفیە ب ــوەی س ــی دەع ــداری کردن ومەیل

ئیســتبدادیەکانی ســعودیە وخەلیــج دژی هــەر هێایەکــی 

شــۆڕش و ڕاپەڕیــن و گــۆڕان.

ــی  ــب، ڕەخنەیەک ــەید قوت ــە س ــەلەفیەکان ل ــەی س رەخن

زانســتی ڕووت و دوور نیــە لــە هــەوا وئــارەزوو ومەرامــی 

پەنهانــی، بەڵکــو بــۆ درێژەدانــە بــە ژیــان لــە ژینگەیەکــی 

هاووێنــەی مەملەکەتــی بەنــی ئومەیــە، و لەڕێــگای ئــەو 

ژیانــە دوو نیشــانە دەپێکــن، کــە یەکەمیــان ژیانــە لەنــاو 

قەبــر  و  ســیفات  و  ئەســا  ساردوســڕەکانی  مەســەلە 

بردنێکــی دوورە  بەســەر  ژیــان  و دوەمیــش  وبیدعــە، 

لــە بڤەکانــی دەســەاڵتەوە و باســنەکردنیەتی بەهیــچ 

ــڤ. ــێوەیەكی نێگەتی ش

ــەلەفیەکان،  ــە س ــی ل ــوێن کەوتوانیش ــف و ش ــد اللطی عب

وەك چــۆن کێشــە ڕوکەشــیەکانی ســعودیە وەك گوێرایەڵی 

وەلــی ئەمــر، و حەڕامکردنــی ڕاپەڕیــن یــان خــروج، و 

ــە  ــرەت ل ــی ئاف ــاندان، و قەدەغەکردن ــی خۆپیش تەحریم

ســەیارە لێخوڕیــن، بەبــێ هیــچ پێوێســتیەك ئــەو باســانە 

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــن، ب ــوردی دەوروژێن ــگای ک ــۆ کۆمەڵ ب

دەیەوێــت ئــەو هەڵمەتــەی لــە کەنــداو و ســعودیە 

دەکرێتــە ســەر ســەید قوتــب بــۆ ئێــرەی بهێنێــت، گوایــە 

داعشــیەکان بــە کتێبــی ســەید قوتــب پەروەردەبــوون، بــۆ 

ئــەوەی لەبەرپرســیارەتی ئــەو هەمــوو توندڕەوییــە وکارە 

ــە  ــەکەیان ب ــتە پیس ــەوە، دەس ــان بدزن ــتییە خۆی تیرۆرس

ــب بســڕنەوە! ســەید قوت

ئەگــەر ســەید قوتــب هێنــدە بێــزراو بێــت لەالیــەن 

ســەلەفیەت، چــۆن جیهادییــەکان و داعشــیەکان هەمــووی 

ــەن؟! ــەلەفی ڕێچک س

ســەید قوتــب لەالیــەن هەمــوو، یــان زۆربــەی هــەرە 

ــە  ــەرکۆنەکراوە و ل ــی س ــەلەفی وەهاب ــی س زۆری زانایان

چاکریــن حاڵــدا کەســێکی نــەزان و فەقیرحــاڵ وجاهیلــە 

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

بەڵکــو تەنهــا ئەدیبێــك بــوو! هەرکەســەی ئیدانــەش کــرا 

ــەلەفی  ــدی س ــە نێوەن ــان ل ــەلەفیەت بێگوم ــەن س لەالی

ــت.  ــی دێ ــە بەرهەمەکان ــان ب گاڵتەی
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هێشــتا ئەگــەر بڵێیــت حەماســی فەلەســتینی پــەروەردەی 

ــاس،  ــی حەم ــەر ئیخوانیەت ــن، لەب ــەید قوت ــی س کتیبەکان

ــی  ــەی جەماعات ــەو دڕندایەتی ــەاڵم ئ ــت، ب ــی تیدەچێ ڕێ

ــە  ــب، ک ــەید قوت ــاڵ س ــە پ ــادی بدەیت ــەلەفیەتی جیه س

لــە  هەندیــك  لەگــەڵ  ناکۆکیەکــان  هــەر  ســەرەڕای 

بیروبــاوەڕی توندوتیــژی، ئــەوە ئیفرایــە و هەڵەیەکــی 

زانســتی وبابەتیانەیــە!. 

ــا  ــن ب ــەروەردەی ســەید قوت ــەر پ ــا داعشــیەکان ئەگ دەب

ــە  ــی وای ــب پێ ــەید قوت ــە س ــەن، ک ــوێ بک ــدەی بەگ هێن

ســەردەمی ســەرانە و جزیــە و کۆیالیەتــی تیپەڕیــوە و 

ــەلەفی وەك  ــێخێکی س ــەاڵم ش ــوە؟! ب ــەر چ ــان بەس کاتی

ــەید  ــە س ــە ل ــێوە ڕەخن ــن ش ــە توندتری ــۆزان ب ــاڵح ف س

ــارەی  ــەی دەرب ــە جوان ــەو ڕای ــت لەســەر ئ ــب دەگرێ قوت

کاتــی بەســەرچوونی کۆیالیەتــی و ســەرانە!

ئەو وەحشــە بەشــەریانەیداعش و جەماعاتی ســەلەفیەتی 

ــەری  ــە ژێرکاریگ ــش ل ــەلەفیەتی بانگەوازی ــادی، و س جیه

کتێبەکانــی ئەحمــەد بــن حەنبــەل و ئین تەیمیــە و محمد 

ــن  ــاز و اب ــن ب ــتی اب ــر دەس ــە ژێ ــاب و ل ــد الوه ــن عب ب

عثیمیــن و االلبــان و صالــح الفــوزان و حــاد االنصــاري و 

عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن و هــادي بــن ربیــع املدخــي 

و کەسســانی تــر دەرچــوون، کــە هەموویــان فەتــوای زۆر 

توندیــان هەیــە لــە دژی ســەید قوتــب و قەدەغەکردنــی 

خوێندنــەوەی کتێبەکانــی وتاوانبارکردنــی بــە جۆرەهــا 

تۆمەتــی ســەیر وســەمەرەی دژی توحیــد و وحــدة الوجــود 

ــە  ــت ئەوان ــت بلێی ــەران، ناکرێ ــە پیغەمب ــردن ب و گاڵتەک

ــەروەردەی ســەید قوتــب ن! پ

ــن  ــە دوور ناگری ــش ب ــب ی ــە ســەید قوت ــدە ئێم هەرچەن

لــە تونــدڕەوی بــە تایبەتــی لــە قۆناغــی دووەمــی ژیانــی 

ئاماژەمــان  وەك  ئەشــکەنجەدانی  و  زیندانــی  پــاش 

ــە  ــەی ک ــەید قوتب ــەو س ــدا ئ ــی یەکەم ــە قۆناغ ــدا، ل پێ

ــة االجتاعيــة يف اإلســالم 1948م، و معركــة اإلســالم  العدال

والرأســالية 1950م، و الســالم العاملــي واإلســالم 1951 

میانــڕە  تارادەیــەك  فکرێکــی  بــە  هەســت  نووســی، 

وکــراوە دەکەیــت، لــە بــەراوردا لەگــەڵ کتێبــە کانــی 

ــتقبل  ــن، املس ــذا الدی ــدا وەك ه ــی ژیانی ــی دووەم قۆناغ

لهــذا الديــن، و اإلســالم ومشــكالت الحضــارة، و معــامل 

ــار  ــێ ج ــا س ــی، هەت ــی نووس ــە دوای ــق 1965 ک يف الطري

دەســتکاری جوانریــن کتێبــی خــۆی کــردوە، العدالــة 

االجتاعيــة يف اإلســالم، کــە هەرجــارەی توندتــری کــردوە 

لــەوەی پێشــووتر!

ناکرێــت  قوتــب  ســەید  ئەوانەشــدا  هەمــوو  لەگــەڵ 

چونکــە  ســەلەفیەکان،  ئیلهامــی  ســەرچاوەی  بکرێتــە 

خــۆی هیــچ ئاشــنایەکی ئەوتــۆی بــە ســەرچاوەکانی فیکــر 

ــڕوڕا  ــە بی ــك ل ــووە، هەندێ ــەلەفیەت نەب ــی س وئەدەبیات

توندەکانیشــی وەك ئــەوەی لــە ســورەتی التوبــة دەریــان 

ئایەتەکانــی  بوونــی  بااڵدەســت  دەربــارەی  دەبڕێــت، 

شمشــێر ]الســیف[ هــەر لــە کتێبــەکان و بەتایبــەت 

ــی املــودودي و  ــو االعل ــە ی اب ــاد يف ســبیل الل ــی جه کتێب

ــەوە،  ــە تەفســیرە ئەســەریە ســەلەفیەکان بــۆی پەڕیوەت ل

چونکــە زۆربــەی هــەرە زۆری فەقیهەکانــی ســەردەم وەک 

ــدة و رشــید رضــا و محمــد الغــزال و محمــود  محمــد عب

ــا  ــەن، هەت ــەو ڕای ــەی ئ ــر پێچەوان ــی ت ــلتوت وچەندین ش

ــە مدرســەی  یەکیکــی وەك شــێخ رشــید رضــا کــە ســەر ب

ــتانیە  ــەوە شارس ــۆرە بیرکردن ــەو ج ــی ئ ــە!! یان سەلەفیش

زاڵبــوو بەســەر بیــری دینــی لــە میــرس، بــە پێچەوانــەوەش 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

چەتەکانــی  ســعودیە  لــە  ســوور  دەریــای  لەوبــەر 

ــەردەمە  ــەو س ــی ئ ــاب وەك داعش ــن عبدالوه ــد ب محم

ــن  ــارۆچکەکانیان دەکوش ــار و ش ــی ش ــش، خەڵک خراپری

و ژنەکانیشــیان بــە ملــک الیمیــن و جاریــە دەبــردن! 

یانــی هێشــتا داعــش کەمێــك باشــرە لــە محمــد بــن عبــد 

الوهابــی شــێخی عبداللطیفــی ســەلەفی، کــە دەســتیان لــە 

ژن وکچــی موســڵانانیش نەدەپاراســت، چ جــای بیپارێــزن 

لــە مەســیحی و یەزیــدی و دورزی و ئیســاعیلی وهتــد!!

ڕەخنەی شێخانی سەلەفیەت لە سەید قوتب!

ــی  ــەی عەقیدەی ــێك ڕەخن ــە کەس ــەلەفیەکان ک ــاو س لەن

لێگیــرا، هەتــا میانــڕەوی ســەلەفیەکانیش گوێــی بۆناگــرن، 

ــان! ــای توندڕەوانی چ ج

ســەید قوتــب لــە دەیەهــا بابەتــی عەقیــدی بــە بــەردەوام 

الیــەن  لــە  دەکرێــت  ئیدانــە  و  دەکرێــت  ســەرکۆنە 

ــەو  ــتێك ل ــد هەڵوێس ــتا چەن ــا ئێس ــەلەفی. ب ــی س زانایان

بــاس  ســەلەفیەت  نــاوداری  شــێخانی  هەڵوێســتانەی 

ــن: بکەی

ــد  ــعودیە. عب ــتی س ــی گش ــێخ وموفت ــدا ش ــە فەتوایەک ل

العزيــز بــن بــاز دەربــارەی وەســفێکی ســەید قوتــب لــە 

کتێبــی »التصويــر الفنــي يف القــرآن« دەربــارەی حەزرەتــی 

مــوىس دەلێــت:

دەربــارەی ئــەو ئایەتــە: ]فأصبــح يف املدينــة خائفــاً يرقب[ 

کــە ســەید دەیەوێــت بــاس لــە وێناکردنــی هونــەری 

جوانــی قورئــان بــکات و دەڵێت:«وهــو تعبــر مصــور 

ــر  ــع لل ــت املتوق ــزع املتلف ــة املتف ــة، هيئ ــة معروف لهيئ

ــي«   ــر الفن ــن( »التصوي ــك ســمة العصبي ــة وتل يف كل حرك

ــارساو،  ــی ن ــۆ هەیئەتێک ــراوە ب ــێکی وێنەک ــەو گوزارش }ئ

کەســێکی تۆقیــو و چاوەڕوانیکــەری شــەڕ لــە هەمــوو 

ــەبییە{ ــی عەس ــیفەتێکی خەڵک ــەوەش س ــك، ئ بزاوتنێ

ــاز  ــن ب ــز ب ــد العزي ــێخ عب ــۆ ش ــەیە ب ــەو قس ــک ئ کاتێ

دەخوێندرێتــەوە دەڵێــت: گاڵتەکــردن بــە پێغەمبــەران 

ردة  باألنبيــاء  ]االســتهزاء  بۆخــۆی!  هەڵگەڕانەوەیەکــە 

مســتقلة[ املرجــع: )درس لســاحته يف منزلــه بالريــاض 

ســنة 1413 - تســجيالت منهــاج الســنة بالريــاض(.

خەڵــک  نابێــت  ئایــە  لێدەکــەن:  پرســیاری  هــەر 

دووربخرێتــەوە لــەو جــۆرە کتێبانــە کــە قســەی وای 

تێدایــە؟

شــێخ عبــد العزيــز بــن بــاز لەوەاڵمــدا دەڵێــت: پێویســتە 

ئــەو کتێبانــە بدڕێرنێــن! ينبغــي أن متــزق.

کتێبیکــی  دەربــارەی  فەتوایەکــدا  لــە  ئەلبانــی  شــێخ 

ــەوەی  ــت: ئ ــب دەڵێ هــادی املدخــي لەســەر ســەید قوت

وتووتــە دەربــارەی ســەید قوتــب ڕاســت وهەقــە!  –

ــە  ســەرەڕای ئــەوەی مەدخەلــی زۆر ســوکایەتی دەکات ب

ــۆ  ــە ب ــدەکات!!-  ک ــی پێ ــب و دەیەهــا تۆمەت ســەید قوت

ــت  ــی ئیســالمی هەبێ ــك فەرهەنگ ــەر کەمێ ــەر ئەگ خوێن

دەردەکەویــت، کــە ســەید قوتــب شــارەزا نەبــوو بــە 

ــە  ــەوە ب ــوا پاداشــتت دات ــالم. خ ــی ئیس ــوڵ و فروع ئس

چاکریــن شــێوە ئــەی براکــەم ]ربیــع[ بــۆ هەڵســانت بــە 

ئەرکــی نیشــاندان و ئاشــکراکردنی نەفامــی و الدانــی لــە 

ئیســالمدا«!!

ئین عثمین دەربارەی سەید قوتب دەڵێت:

ــد  ــی چەن ــان باس ــش و االلب ــم وەك الدوی ــی عیل »ئەهل

ســەرنجێك دەکــەن لەســەر ئــەو کتێبــە ]يف ظــالل القــرآن[ 

کــە لەبەردەســتدایە، تــەواوی ئــەو کتێبــەم نەخوێندۆتەوە، 

خوێنــدەوە،  م  ئیخــالس  ســورەتی  تەفســیری  بەڵکــو 

وحــدة  بــوون،  یەکێتــی  قەولــی  بــە  کــە  بەڵگەیــە 
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ــارەی  ــەن دەرب ــیاری لێدەک ــە پرس ــود دەڵێت.!!«..ک الوج

خوێندنــەوەی کتێبەکانــی ســەید قوتــب، دەڵێــت: ئــەوەی 

ــڵانەکانی  ــرا موس ــەر و ب ــوا و پێغەمب ــۆ خ ــۆژگاری ب ئام

کتێبــە  خوێندنــەوەی  بــۆ  هانــدەدات  خەڵــك  بوێــت 

کۆنــەکان، بــەاڵم تەفســیری ســەید قوتــب کارەســاتی 

ــی  ــن خــودا لێ ــەاڵم ئاواتەخوازی ــوام[، ب ــه ط ــە ]ففی تێدای

ببەخشــێت، وەك تەفســیری بــۆ االســتواء و قــل هــو اللــه 

ــد!! اح

]الرحمــن  ئایەتــی  تەفســیری  لەبــەر  یــش  بــاز  ابــن 

ــن  ــب وەك چەندی ــەید قوت ــە س ــتوى[ ک ــرش اس ــى الع ع

ــة  ــت: »واالســتواء عــى العــرش كناي ــر دەڵێ موفەســیری ت

عــن غايــة الســيطرة واالســتعالء:[ ئیســتوا لەســەر عــەرش 

ــوون.. ــان بااڵب ــوون ی ــوون و بەرزب ــە زاڵب ــە ل کینایەی

دەڵێــت: »إنــكار االســتواء املعــروف وهــو العلــو عــى 

ــع يف  ــكن ضائ ــه مس ــى أن ــدل ع ــل ي ــذا باط ــرش وه الع

التفســر« نکولــی کــردن لــە ئیســتواو دانیشــتنی زانــراو کە 

ــراوە  ــی پوچەڵک ــەوە کارێک ــدا، ئ ــەر عەرش ــە لەس بااڵبوون

و بەڵگەشــە لەســەر ئــەوەی فەقیرێکــی گومبــووە لــە 

تەفســیردا!! ]مــن رشيــط أقــوال العلــاء فيمؤلفــات ســيّد 

ــاض[. ــنة بالري ــاج الُس ــجيالت منه ــب: تس قط

وەك دەبینیــن ڕاســتە ســەید قوتــب لــە بەشــی دووەمــی 

ــی ئاڕاســتەیەکی زۆر تووندوتیــژی گرتەبــەر، بــەاڵم  ژیان

هــەر تووندڕەویەکــەی لــە ســەلەفیەتەوە وەرگرتــووە، 

ســەلەفیەتیش بــە گشــتی کەیفــی بــە چــارەی ســەید 

قوتــب نایــەت، کەوابــوو ئــەوان پــەروەردەی ژێــر دەســتی 

احمــد بــن حنبــل والرببهــاري و ابــن تیمیــە و محمــد بــن 

عبدالوهــاب و ابــن بــاز و االلبــان و ابــن عثیمیــن و ربیــع 

املدخلــی و کەســانی تــرن لــە قوتابخانــەی تونــدڕەوی 

ــەوەی ســەید  ــەر ئ ــاوە لەب ــەو پی ســەلەفیزم.. ڕقیشــیان ل

قوتــب لــە دراســات اســالمیة، بــە تێڕوانینــی دووربینانــەی 

بلیمەتانــەی خــۆی، وەســفی حوکمــی ســعودی دەکات 

بــەوەی »کــە وێنەیەکــی ســاختە و دزێــو و بێزێــرناوە لــە 

ــە ســەر. ــە هێرشــی دەکەن حوکمــی ئیســالم« بۆی

ئــەو مەدرەســەیەی تونــدڕەوەی هەتــا وەاڵمــی شــتە 

جــوان و مرۆییەکانــی ســەید قوتــب یــش دەدەنــەوە، 

کاتــێ ســەید دەڵێــت بەندایەتــی بــە سیســتمێکی جیهانــی 

بەندایەتــی  دەڵێــت  و  دەکات،  وەســف  بەســەرچوو 

ــر نابێــت مبینێــت، و دەبێــت قەدەغــە بکرێــت  هیچــی ت

کاتــێ جیهــان فێــری سیســتمێکی تــری غەیــری کۆیالیەتــی 

ــن«  دەب

ــەو قســەیە  ــت: ئ ــوزان دەڵێ ــوزان الف ــن ف ــح ب ــێخ صال ش

ناهــەق وبەتاڵــە- پەنــا بەخــوا - هەرچەنــدە زۆر لــە 

نــەك  دەیڵێنــەوە،  و  دەیڵێــن  بیرمەنــدان  و  نووســەر 

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

كالم باطــل - والعيــاذ باللــه - رغــم أنــه يــردده كثــر مــن 

الكتــاب واملفكريــن وال نقــول العلــاء، بــل نقــول املفكرين 

ــمونهم«. ــا يس ك

داعــش و توندڕەوەکانــی تــر پەیــڕەو لــەو ســەلەفە نــاودار 

کــوڕی  هشــامی  کاتێــك  کــە  دەکــەن،  وپیرۆزکراوانــە 

ــوة  ــن حي ــاء ب ــت، رج ــقي کوش ــی الدمش ــك غیالن عبداملل

ــە  ــی ب ی تابیعــی، کــە ســەلەفیەکان دەڵێــن خەڵــک باران

ــە هیشــام  ــۆ خەلیف ــی ب ــد! نامەیەک ــەو دەباران ــای ئ دوع

ــم  ــڵانان پێ ــری موس ــەی ئەمی ــت: ئ ــێت و دەڵێ دەنووس

گەیشــتۆتەوە، دڵــت شــتێکی کــردوە لەبــەر کوشــتنی 

غیــالن و صالــح، ســوێندت بــۆ دەخــۆم میــری موســڵانان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە کوشــتنی دوو  ــرە ل کوشــتنی ئــەو دوانــە چاکــر و خێرت

ــورك!!  ــی[ ڕۆم و ت ــەربازە کافرەکان ــە ]س ــەزار ل ه

یانــی هێشــتا خەلیفــە کەمیــك مرۆڤــر بــووە، و هەســتی 

بــە ئــازاری ویــژدان کــردوە، بــە کوشــتنی ئــەو دوو زانایــە! 

ــە  ــت خەلیف ــن، نایەوێ ــاران بارێ ــی ب ــی تابیع کەچــی کاک

ــڵان  ــی موس ــتنی زانایەک ــۆ کوش ــت ب ــی بهەژێ ویژدانیش

خێرتــر  بــە  کوشــتنیان  بەڵکــو  بیدعەچیــە!  چونکــە 

ــە دوو هــەزار ســەربازی کافــری موحاریــب!!  دەزانیــت ل

ئــەو ڕیوایەتــە بــە شــانازیەوە لــە کتێبــی ]العواصــم مــا 

يف كتــب ســيد قطــب مــن القواصــم[ ی شــێخی گــەورەی 

ــي دا  ــع املدخ ــن ربی ــادي ب ــەلەفی، ه ــف ی س عبداللطی

هاتــووە ل 10!

ئــەو داعشــانە کــەی گرنگیــان داوە بــە ســەید قوتــب 

ــەی  ــوێن کەوت ــەوان ش ــن، ئ ــەو ب ــەی ئ ــوێن کەوت ــا ش ت

ئەحمــەد بــن حنبــل ن لــە کتێبــە ترســناکەکەی بــە نــاوی: 

رســالة الــرد عــى الجهميــة والزنادقــة، کــە تیــرو توانــج و 

تۆمەتــی دنیــای نامێنێــت ئاڕاســتەی موســڵانانی جیــاواز 

لــە مەزهەبــی خــۆی دەکات! کــە لەســەر بنچینەیــدا 

لــە  هــەر  دامــەزران.  تونــدڕەوەکان  بزاڤتــە  هەمــوو 

نامیلکەیەکــی تــری کــوڕی حەنبــەل ]کتــاب الصــالة[ نوێــژ 

نەکــەر بەکافــر دەزانێــت، و دەڵێــت نابــێ نوێــژی لەســەر 

بکریــت و لــە گۆڕســتانی موســڵانان بنێژرێــت!! کــە بــەو 

قســەیە بێــت، دەبــێ زیاتــر لــە نیــوەی ئومەتــی ئیســالمی 

ــژی  ــەر نوی ــت، و ئەگ ــەدار بکری ــت و تۆب ــر بکری ــە کاف ب

ــت!! ــرد بکوژری نەک

ــە  ــی وای ــە پێ ــەن، ک ــن تەیمی ــەروەردەی ئی ــانە پ ــەو داعش ئ

کافــر یانــی هــەر غەیــرە موســڵانێك، هیــچ شــتێکی حەاڵلیــان 

ــی  ــۆ ئیانداران ــا ب ــوا تەنه ــە خ ــۆن، چونک ــا بیخ ــە هەت بۆنی

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

نســبەت کافرانــەوە خــودا ئیزنــی نــەداون هیــچ شــتێك بخــۆن 

و هیــچ شــتێکی بــۆ حــەاڵل نەکــردوون، چونکــە دەفەرموێــت: 

ــی  ــا[ مەرج ــالال طیب ــا يف االرض ح ــوا م ــاس کل ــا الن ــا ایه ]ی

ــوا  ــەن خ ــە لەالی ــت، ک ــەالل بێ ــۆن ح ــەوەی دەیخ ــاوە ل دان

و پێغەمبــەرەوە ڕێــگای پێدرابێــت، خــوداش تەنهــا ئیزنــی 

ــەداوە  ــەوان ن ــی ب ــچ ئیزن ــۆن، هی ــداران داوە بیخ ــە ئیان ب

شــتێك بخــۆن تــا بــاوەڕی پێدەهێنــن، بۆیــە مــاڵ وســامانیان 

ــەرعی  ــی ش ــە مولک ــە، چونک ــان نی ــەرعی خۆی ــی ش موڵکێک

پێکردنــی  تەســەروف  و  بەکارهێنــان  توانــای  لــە  بریتیــە 

ــگای  ــەر ڕێ ــە پێغەمب ــەرعدانەریش وات ــەوەی ش ــتەکان، ل ش

پێــداوە، شــەرعدانەریش ڕێــگای نــەداون بــە تەســەڕوف 

کــردن بــە مــاڵ وســامانیان تەنهــا بــە مەرجــی ئیــان نەبێــت« 

لــە شــوێنێکی تــر دەڵێــت:« هەروەهــا ئەگــەر موســڵانێك 

خۆیــان و منداڵیانــی ڕفانــد ودزی یــان زاڵ بــوو بەســەریان 

بــە هــەر ڕێگایــەك، ئــەوە نەفســی کافــری شــەڕکەر 

ئەگــەر  موســڵانان،  بــۆ  حەاڵلــە  وســامانیان  مــاڵ  و 

دەســتیان بەســەردا گــرت بــە ڕێگایەکــی شــەرعی دەبێتــە 

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

نوســەری ئــەو کتێبــە دەڵێــت: لەوانەیــە ئەگــەر ئــەو 

ــەاڵم  ــام، ب ــە خێرایــی بەســەریدا تێپەڕیب ــا ب ــەم دیب فەتوای

قســانە  ئــەو  ئەمــڕۆ  گەنجانێــک  لەوەدایــە  کێشــەکە 

وەك هەقیقەتێکــی ســەملێندراو بــاس دەکــەن، یەکێــك 

لــەو گەنجــە حەماســیانە ]وەك داعشــەکان[ بەڵگــەی 

ــپانیا،  ــی ئیس ــۆ تەقینەوەکان ــم ب ــەوە لەبەردەم ــی هێنای پ

و دەیــوت ئیســپانیا دار الحربــە، و خەڵكەکــەی مــاڵ و 

خوێنیــان حــەاڵل، ئەوەشــی لــەوێ ڕوویــدا ڕێپێــدراو 

بووچونکــە خەڵکەکــەی موســڵان نیــن...!!!! 
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ئەگــەر ئیــن تەیمیــە ئــەو قســانە دەرهــەق کافــری 

لــە  نــاکات  جیــاوازی  هەرچەنــدە  بــکات،  شــەڕکەر 

ــە  ــن ک ــن عثێمی ــەاڵم ئی ــی، ب ــگاوەر و مەدەن ــوان جەن نێ

عبداللطیــف ســەلەفی بــە مامۆســتای دووەمــی خــۆی 

دەزانێــت لەپــاش ربیــع املدخــي، دەڵێــت:

یــا  بەرژەوەنــدی  پێنــاو  لــە  کافــران  دژی  »جەنــگ 

ــڵان،  ــە موس ــە زۆر بکرێن ــا ب ــە ت ــڵەحەتی ڕاجیحەی مەس

ــردوە،  ــی حــەاڵل ک ــان خوێنیان هەروەهــا شــیرك و کوفری

کافــری  وپێیوایــە  تەنهــا شــەڕ و دوژمنکاریــان،  نــەك 

ــەن کــە بەڕاشــکاوی جــاڕی کوفــری  ــەو کافران شــەڕکەر ئ

خۆیــان دەدەن«!!! مجمــوع فتــاواه ورســائله ج7 :16، 

کتابــه  الجهــاد يف  بــاب  : 1068، رشح  هەروەهــا ج10 

الــرح املمتــع!

وەك دەبینیــن ســەید قوتــب لەگەشــتە فیکــری ودینیەکەی 

لــە وێســتگەی توونــدڕەوی گیرســایەوە، بــەاڵم هــەر وەك 

قوتابیەکــی فکــری تونــدڕەوی ســەلەفی حســێبی بــۆ 

ــدڕەوی  ــی تون ــاو باوکان ــە چ ــب ل ــەید قوت ــت. س دەکرێ

ــە! ــێنەی بای ــری ســپی و ش ســەلەفیزم کۆت


