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بیری توندڕەوی؛ هەڵسەندگاندن و
خستنەڕووی سەرچاوەكانی
ئیدریس سیوەیلی
پێشەكی
بــە چاوپۆشــی لــەو جیاوازیانــەی لــە نێــوان گرووپــە
تونــدڕەوەكان هەیــە ،بــەاڵم خاڵــی هاوبەشیشــیان زۆرە
كــە بەیەكیانــەوە دەبەســتێتەوە ،ئەمــەش بــە پلــەی یەكــەم
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرچاوە فكرییەكانیــان كــە بنەمــای
ســەرەكی ئایدۆلۆجیــای تونــدڕەوەی لەســەر دادەڕێــژن،
بــە نموونــە هــەردوو رێكخــراوی قاعیــدە و داعــش
وێــڕای بوونــی ناكۆكــی لــە نێوانیــان ،هەمــان ســەرچاوەی
فكرییــان لــە كەلەپــور و فیقهــی ئیســامیی هەیــە و
لەبــەر رۆشــنایدا دونیابینیــان داڕشــتووە ،ئــەوەی لــەم
توێژینــەوەدا خراوەتــەڕوو ئــەو ســەرچاوە و كتێبانــەن كــە
لــە ســەردەمی هاوچــەرخ نووســراون و بــە پلــەی یەكــەم
گرووپــە تونــدڕەوەكان ئیلهامیــان لێوەردەگــرن و بوونەتــە
رێنیشــاندەریان لــە بیركردنــەوە و كار و چاالكییــان ،لــە
پــاڵ ئــەم ســەرچاوانە ،دەیانــی تــر هــەن لــە كــۆن و نوێدا
كــەم تــا زۆر گرووپــە تونــدڕەوەكان لێــی ســوودمەندن و
دەیكەنــە پاڵپشــت بــۆ دیــد و تێڕوانینیــان.
یەكەم :كتێبی (ادارة التوحش)
ئــەم كتێبــە قەبــارە مامناوەنــدە ( )112الپەڕەیــە ،لــە شــەش
بــاس و دە بــەش و چەنــد وتارێــك پێكهاتــووە( ،)1بــە
مانیفێســتی رێكخراوی قاعیدە و هەنێكیش بە دەســتووری
رێكخــراوی دەوڵەتــی ئیســامیی لــە عێراق و شــام (داعش)
ئەژمــاری دەكــەن ،بــە گشــتیی بــاس لــە دۆخــی جیهانــی
ئیســامیی دەكات كــە لــە بێســەروبەرەیدایە و رەنگڕێــژی
سیاســەتی بەڕێوەبردنــی قۆناغــی بێســەروبەرەیی دەكات
تــا دەگاتــە پێكهێنانــی دەوڵــەت و خیالفەتــی ئیســامیی،
كتێبەكــە بەنــاوی (ئەبوبەكــر ناجــی) باڵوكراوەتــەوە ،كــە
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كەســایەتییەكی نادیــارە و روون نییــە ئاخــۆ كەســێكی
راســتەقینەیە یــان تەنهــا ناوێكــی خــوازراوە ،هەندێكیــش
پێیانوایــە لــە بنەڕەتــدا كتێبەكــە لەالیــەن (ســەیفولعەدل)
رێكخــەری كاروبــاری ئاســایش و هەواڵگــری رێكخــراوی
قاعیــدە نووســراوە كــە بــە رەگــەز میســرییە ،بۆچوونــی
ئــەوەش هەیــە كــە نووســینەكە كارێكــی دەســتەجەمعیە
و ئەبوبەكــر ناجــی تەنهــا ناوێكــی خــوازراوە و لەســەر
كتێبەكــە دانــراوە .نووســەر ســێ پڕەنســیپ وەكــو
قۆناغبەنــدی گەیشــتنە ئامانــج دیاریكــردووە ،ئەوانیــش:
 -1شــەكەتكردنی تواناكانــی دەوڵــەت تــا گەیشــتنە
رووخاندنــی.
 -2بەڕێوەبردنــی بێســەرەوبەرەیی (التوحــش) كــە دوای
رووخاندنــی دەوڵــەت و ئیمپڕاتۆڕیەتــەكان و دروســتبوونی
پشــێویە ،مەبەســت لەمــەش قۆناغــی ئێســتایە و لــەو
ناوچانــەی دەســەاڵتی دەوڵەتــی تێــدا نەمــاوە و گرووپــە
چەكدارەكانــی هاوشــێوەی قاعیــدە و داعــش تێیــدا زاڵ
و دەســەاڵتدارن ،نووســەر رێنمایــی پێویســت دەدات لــە
چۆنێتــی بەڕێوەبردنــی ئــەو ناوچانــە و دەســتەبەركردنی
پێویســتییەكان.
 -3دامەزراندنــی دەســەاڵتی ئیســامیی و گێڕانــەوەی
خیالفــەت كــە وەك ئامانــج و دوا قۆنــاغ وێناكــراوە(.)2
دووەم :كتێبی (إعالم األنام)
كتێبەكــە لــە ( )80الپــەڕە پێكهاتــووە ،لــە ژێر سەرپەرشــتی
عوســمان تەمیمــی بەرپرســی دەســتەی شــەرعی و
بەدەستپێشــخەری ئەندامێكــی دەســتەكە نووســراوە كــە لە
بەرەنگاربونــەوەی كەمینێكــی هێزەكانــی ئەمەریــكادا خۆی
تەقاندۆتــەوە بــەو هێزانــەدا ،كتێبەكــە لــە چــوار بــەش
پێكهاتــووە ،بەشــی یەكــەم تەرخانكــراوە بــۆ واجبوونــی
دروســتكردنی دەوڵەتــی ئیســامیی و گرنگییەكــەی ،لــە

بەشــی دووەمــدا بــاس لــە شــەرعییەتی دەوڵەتــی عێراقــی
ئیســامیی و چۆنێتــی دەستنیشــانكردنی ئیمــام (خەلیفــە)
دەكات ،هاوشــێوەی كەلەپــووری ئیســامیی و پاڵپشــت
بــە مێژوویــی ئیســامیی ســێ تیــۆر بــۆ دانانــی خەلیفــەی
موســڵمانان دەخاتــەڕوو ،یەكەمیــان هەڵبژاردنــی لەالیــەن
ئەهلــی حەلوعەقــد ،دووەمیــان دەستنیشــانكردنی لەالیــەن
خەلیفــەی پێــش خــۆی .ســێیەمیان لــە رێگــەی هێــزەوە
كەســێك دەســەاڵت بچەســپێنێت ،هــەر لــەو بەشــەدا بــاس
لــە پاڵنــەرە شــەرعییەكانی دروســتكردنی دەوڵەتــی عێراقی
ئیســامیی كــراوە ،كــە لــە هەشــت خاڵــدا خراونەتــەڕوو،
دواتــر بــاس لــە ئەركەكانــی پێشــەوای موســڵمانان دەكات
كــە لــە كتێبــە فیقهییــەكان و كەلەپــووری ئیســامییەوە
وەرگیــراون ،هــاوكات شــەش پاڵنــەری سیاســیش بــۆ
دروســتكردنی ئــەو دەوڵەتــە خراونەتــەڕوو(.)3
بەشــی ســێیەم تەرخانكــراوە بــۆ خســتنەڕوو و
وەاڵمدانــەوەی ئــەو گومانانــەی لەســەر دەوڵەتــی عێراقــی
ئیســامیی دروســتدەكرێن و لــە هەشــت خــاڵ پێكهاتــووە،
بەشــی چوارەمیــش تایبەتــە بــە واجبوونــی سەرخســتنی
دەوڵەتەكــە و خــۆی لــە چەنــد بانگەوازێكــی جیــاوازدا
دەبینێتــەوە بــۆ زانایــان ،بزووتنــەوە ئیســامییەكان،
گەنجــان و  ...تــاد(.)4
سێیەم :كتێبی (مسائل من فقه الجهاد)
كتێبەكــە لــە ( )576الپــەڕە پێكهاتــووە ،لەنــاو زۆرێــك لــە
جیهادییــەكان و ناوەندەكانــی توێژینــەوەی تایبــەت بــە
تونــدڕەوی بــە كتێبــی (فیقهــی خوێن) ناســراوە ،لەبەر ئەو
بۆچوونــە توندانــەی كتێبەكــە لەخۆیگرتــووە .نووســەری
كتێبەكــە نــاوی عەبدوڕەحمــان عولــی (ئەبــو عەبــدواڵ
موهاجیــر) بــە ڕەگــەز میســرییە ،لــە هەشــتاكانی ســەدەی
رابــردوو رویكردوەتــە پاكســتان و پاشــان ئەفغانســتان و
بەشــداری جیهــادی ئەفغانــی دژی ســۆڤییەت كــردووە،
لــە تشــرینی دووەمــی  2016بــە هــۆی بۆردمانــی فڕۆكــەی
ئەمەریكییــەكان لــە ریفــی حەلــەب كــوژراوە ،لەكاتــەدا
لــە بــەرەی فەتحــی شــام (بــەرەی نوســرەی پێشــوو)
چاالكــی دەكــرد .ئــەو لــە پاكســتان خــۆی بــۆ خوێندنــی
زانســتی شــەرعی تەرخانكردبــوو ،ماســتەری لــە شــەریعە
5

لــە زانكــۆی ئیســامی لــە پاكســتان بەدەســتهێناوە ،لــەوێ
راوەدونــراوە و نەیتوانیــوە دكتــۆرا تــەواو بــكات ،چووەتــە
ئەفغانســتان لــە ناوچــەی خۆســت پەیمانگــەی زانســتە
شــەرعییەكانی كــردەوە لــە ســەربازگەی خەلــدەن و بــووە
بەرپرســی شــەرعی ســەربازگەكە ،دواتــر لــە چەندیــن
ســەربازگەی تــر وانــەی شــەرعی دەوتــەوە ،ئەبوموســعەب
زەرقــاوی پەیوەنــدی توندوتۆڵــی لەگەڵــی هەبــووە و
نزیكــەی چــوار ســاڵ وانــەی الی موهاجیــر خوێنــدوە و
بــە بۆچوونەكانــی كاریگــەر بــووە و زۆربــەی تێزەكانــی
لــە قۆناغــی چاالكییەكانــی لــە عێــراق پراكتیــزە كــردووە،
دوای رووداوەكانــی یانــزەی ســێپتەمبەر روویكــردە ئێــران
و لــەوێ دەســتگیرا كــرا ،دوای ئازادبوونــی و لــەدوای

گرووپە توندڕەوەكان لە
تەبەنیكردنی ئایدۆلۆجیای خۆیان
پشتیان بەستوە بە چەندین كتێبی
هاوچەرخ كە لەالیەن تیۆرسێنانی
سەلەفی جیهادییەوە نوورساون

بەهــاری عەرەبــی ماوەیــەك گەڕایــەوە میســر و دواتــر
چــووە ســوریا تــا كاتــی كوژرانــی لــەوێ بــوو(.)5
ناوەرۆكــی كتێبەكــە بــۆ خســتنەڕووی بیســت بابەتــی
فیقیــی جیهــاد تەرخانكــراوە ،هەندێــك لــە بابەتەكانیــش
لقــی زۆری لێدەبێتــەوە ،نووســەر لــە تــەواوی بابەتــەكان
توندتریــن بۆچوونــی فیقهیــی تەبەنــی كــردووە ،بــۆ
ئەمــەش پاڵپشــتی بــۆ بۆچوونەكانــی لــە قورئــان ،فەرمودە

و وتــەی ئــەو زانایانــەی ئیســام دێنێـــەوە كــە پشــتیوانی
لــەو تێــزە دەكــەن ،نووســەر لەســەر ســێ بنەمــای دەق،
فیقهـــ و مێــژوو تێزەكانــی چوارچێــوەدار كــردووە ،ئــەو
بــە شــێوەیەكی حەرفــی مامەڵــە لەگــەڵ دەقــەكان (قورئــان
و فەرمــودە) دەكات ،دەرفەتــی ئیجتیهــاد و تەئویــل لــە
قورئــان ناهێڵێتــەوە ،بــە بــڕوای ئــەو چەمكەكانــی جیهــاد،
كوشــتن ،ســەربڕین و  ...تــاد بــە روونــی و راشــكاوی
هاتــوون ،فەرمــودەش دەكاتــە پاڵپشــتی دەقەكانــی قورئــان
لــە چەســپاندنی حوكمــەكان بــە شــێوەی رەهــا ،بــە
تایبــەت لەوكاتانــەی پاڵپشــتی بۆچوونەكانــی دەكات و لــە
راجیایــای مەزهەبــی دەریــدەكات و توندتریــن بۆچوونــی

 .3حوكمی بانگەوازی جەنگاوەرانی كافر بۆ ئیسالم.
 .4شەرعییەتی غافڵكوژی كافری جەنگاوەر.
 .5كردەوە خۆكوژییەكان.
 .6ئــەو كافــرە جەنگاوەرانــەی نابێــت بــە ئەنقەســت
بكوژرێــن.
 .7شــەرعییەتی كوشــتنی كافــران بــە هــەر ئامرازێــك كــە
ئامانجەكــە دێنێتــەدی.
 .8شــەرعییەتی كوشــتنی كافــری جەنــگاوەر بــە هــەر
چەكێــك بێــت ،هەرچەنــدە موســڵمانێكیان تێكــەڵ بووبێت
كــە كوشــتنی رەوا نەبێــت.
 .9شەرعییەتی كاری تێكدەرانە لە زەوی و دامەزراوەكانی
دوژمندا.
 .10شەرعییەتی رفاندنی كافری جەنگاوەر.
 .11حوكمەكانی شێواندنی جەستە.
 .12شەرعییەتی پەڕاندنی سەری كافری جەنگاوەر.
 .13جەنگان لە مانگە حەرامكراوەكاندا.
 .14جەنگان لە حەرەمدا (شاری مەككە و دەوروبەری).
 .15هانابــردن بــۆ هەڵگــەڕاوە و گرووپــە گومــڕاكان لــە
جەنگــی كافرانــدا.
 .16حوكمەكانی سیخوڕی ناو كافران.
 .17حوكمەكانی سیخوڕی موسڵمانان.
 .18حوكمەكانی دیلی كافران.
 .19حوكمەكانــی شكســتی موســڵمانان لــە بەرامبــەر
دوژمــن.
 .20حوكمەكانــی دیلــی موســڵمانان لــە دەســتی
دوژمنــدا( .)7

فیقهــی تەبەنــی دەكات(.)6
نووســەر هــەر دەقێكــی هێنابێــت ئامــاژەی بــە
ســەرچاوەكەی كــردوە ،كتێبەكــە وەكــو مەنهەجــی زۆرێــك
لــە بزووتنــەوە ســەلەفییە جیهادییــەكان ئەژماردەكرێـــت
و لــە ســەربازگە و خولەكانــدا دەوترێتــەوە ،بــە گشــتی
بابەتــەكان خۆیــان لەم ناونیشــانە ســەرەكیانەدا دەبیننەوە:
 .1دارلحەرب و دارلئیسالم.
 .2كــەس پارێــزراو نییــە ،مەگــەر بــە ئیمــان یــان
ئەمانپێــدان.

چوارەم :نامبلكەی (الفریضة الغائبة)
نامیلكەیەكــی ( )68الپەڕەیــی لەالیــەن (محەمــەد
عەبدوســەالم فــەرەج) نووســراوە( ،)8ناوبــراو دەرچــوی
كۆلێجــی ئەندازیاریــە ،لەنــاو خێزانێكــی مامناوەنــد ژیــاوە،
ئــەم بەرهەمــە چەنــد ســەد نوســخەیەكی لــێ چاپكــراوە
لــە  1980و بەســەر ئەندامانــی رێكخســتنی كۆمەڵــەی
جیهــادی میســردا دابەشــكراوە ،نوســخەی ســەرەكی
نامیلكەكــە لــە چوارچێــوەی بەڵگەنامەكانــی دۆســیەی
كوشــتنی (ئەنــوەر ســادات) ئەژماركــراوە و پارێــزراوە.

عەبدولقادر عەبدولعەزیز پێیوایە
بنەڕەت لە پەیوەندی نێوان
موسڵامن و كافر شەڕە ،پەیامنی
ئاشتی و ئاگربەست شتێكی كاتیە و
تایبەتە بە دۆخێكی دیاریكراوەوە
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هەرچەنــدە ئــەم باڵوكراوەیــە بــە قەبــارە بچووكــە ،بــەاڵم
بــووە ئیلهامبەخشــی بەشــێكی بەرچــاوی تیۆرســێنان و
گرووپــە جیهادییەكانــی دواتــر(.)9
نووســەر لــە ژێــر كاریگــەری كتێبێكــی ئیبــن رەجــەب
حەنبەلــی بــە نــاوی (الحكــم الجدیــرة باالذاعــة مــن قــول
النبــي بعثــت بالســیف بیــن یــدي الســاعة) و مەجمــوع
فەتــاوای ئیبــن تەیمیــە ئــەم كتێبــەی نووســیوە ،زیــادەڕۆی
نییــە ئەگــەر بڵێیــن ئــەم بەرهەمــە لــە شــێوەی وتارێكــی
حەماســی نووســراوە و پوختەیەكــی بیروڕاكانــی ئیبــن
تەیمیەیــە كــە لــە كتێبی مەجمــوع فەتاوا دەربــارەی جیهاد
نووســیویەتی ،نووســەر بــەراورد لــە نێــوان دۆخی ئیســتای
جیهانــی ئیســامی و ئــەو قۆناغــە دەكات كــە تەتــەرەكان
ناوچەكەیــان داگیركــرد ،پێیوایــە هاوشــێوەی ئەوكاتــە
واڵتانــی ئیســامی بوونەتــە دارلكوفــر وەك ســەردەمی
تەتــەرەكان كــە لەســەر بنەمای (یاســق) حوكمڕانیان دەكرد
و رەنگڕێــژی سیاســەت و بەڕێوەبردنــی واڵتیــان كردبــوو،
ئــەوە وەكــو دەســتورێك وابــوو بۆیــان ،ئیســتاش جیهانــی
ئیســامیی بــە دەســتورێك بەرێوەدەبرێــت كــە خۆرئــاوا
بــۆی دانــاون و بەمــەش لــە ئاییــن هەڵگەڕاونەتــەوە،
نووســەر لــەم بــەراوردەدا رەچــاوی جیــاوازی ئــەو دوو
قۆناغــە نــاكات ،هــاوكات رەخنــە لــە تــەواوی رەوتــە
ئیســامییەكان دەگرێــت و جیهــاد و كوشــتار وەكــو
فەرزێكــی لەبیركــراو بــە رێگەچــارەی گێڕانــەوەی حوكمــی
ئیســامیی دادەنێــت(.)10
نووســەر پێشــیوایە جەنــگان دژی دوژمنــی نزیــك
كــە حوكمڕانــی واڵتانــی ئیســامین لەپێشــترە
لــە جیهــاد دژی دوژمنــی دوور كــە زایۆنیزمــە
داگیركەرەكانــن ،ئــەو پێشــیوایە ئایەتــی (فَإِذَا
انــسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
الْمُشْرِكِيــنَ
فَاقْتُلُوا
حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ )التوبــة
 ،5بەهۆیــەوە  124ئایــەت نەســخ كراوەتــەوە ،لــەئێستاشــدا جیهــاد فــەرزی عەینــە لەســەر تــەواوی تاكەكانی
موســڵمانان و تەنانــەت مۆڵەتــی دایــك و باوكــی پێویســت
نییــە .بەهــۆی كاریگــەری ئــەم نامیلكەیــە ،لەوكاتــەدا
لەســەر داوای ئاسایشــی بــااڵی دەوڵەتــی میســر ،لەالیــەن
7

موفتــی میســر (جادولحــەق عەلــی جادولحــەق) بــە
نووســین وەاڵمدرایــەوە و رەخنــەی لێگیــرا(.)11
پێنجەم :كتێبی (دعوة املقاومة االسالمیة العاملیة)
ئــەم كتێبــە لەالیــەن (ئەبوموســعەب ســوری)ەوە
نووســراوە ،كتێبێكــی قەبــارە گەورەیــە دوو بەرگــە و بــە
هەردوكیــان ( )1604الپەڕەیــە( ،)12مســتەفا عەبدولقــادر
مســتەفا ناســراو بــە ئەبوموســعەب ســوری ،ســاڵی 1958
لــە حەلــەب لەدایكیبــووە ،دەرچــوی بەشــی ئەندازیاریــە،
پەیوەنــدی كــردووە بــە (تەڵیعــەی قاتلــە) كــە مــەڕوان
حەدیــد دایمەزرانــد ،دواتــر لە ســوریا هــەاڵت و لە ئوردن
و عێــراق بەشــداری چەندیــن خولــی ســەربازی كــردووە،
بووەتــە پســپۆڕی تەقینــەوە و جەنگــی پارتیزانــی ،دواتــر
بوەتــە راهێنــەری دەزگای ســەربازی ئیخوان موســلیمین لە
ئــوردن ،دوای كارەســاتی حەمــا وازی لــە ئیخــوان هێنــا،
دواتــر روویكــردە پاكســتان و عەبــدواڵ عەزامــی ناســی،
بەشــداری جیهــادی ئەفغانــی كــرد ،دۆســتایەتی لەگــەڵ
عەبدولقــادر عەبدولعەزیــز هەبــووە و لــە رووی زانســتی
شــەرعیەوە ســودی لێوەرگرتــووە ،كتێــب و نووســینەكانی
دەخســتە بەردەســتی و رەزامەنــدی وەردەگــرت بــۆ
باڵوكردنەوەیــان ،ئەوكاتــەی لــە ئەفغانســتان و پاكســتان
بــوو ،بــە شــێوەی موراســەلە بەكالۆریۆســی لــە بەشــی
مێــژووی زانكــۆی بەیروتــی عەرەبــی لقــی عەممــان
خوێنــد .دواتــر چــووە بەریتانیــا ،لــەوێ بــووە هــاوكاری
جیهادییەكانــی جەزائیــر ،لــە بواری راگەیانــدن و توێژینەوە
چاالكــی هەبــوو ،دوای دروســتبوونی بزووتنــەوەی تاڵیبــان
گەڕایــەوە ئەفغانســتان و بەیعەتــی دا بــە مــەال محەمــەد
عومــەر رێبــەری بزووتنەوەكــە و لــە وەزارەتــی راگەیاندنی
ئەفغانســتان كاری دەكــرد ،یەكێــك بــوو لــەو كەســانەی
لەالیــەن ئەمەریكیەكانــەوە داواكراوبــوو ،تــا لــە  2005لــە
پاكســتان لــە الیــەن هێزێكــی ئەمەریكییــەوە دەســتگیركرا،
دواتــر رادەســتی حكومەتــی ســوریا كرایــەوە ،دەوترێــت
دوای هەاڵیســانی شۆڕشــی ســوریا وەك كاردانەوەیــەك
بەرامبــەر پاڵپشــتی ئەمەریكییــەكان لــە شۆڕشــی ســوریا،
ئەبوموســعەب ئازادكــراوە ،بــەاڵم هیــچ ســەرچاوەیەك
دڵنیایــی لــە راســتی و دروســتی ئازادكردنــی نــەداوە و

ئەگــەر ئازادبكرایــە بێگومــان چاالكــی دەبــوو لە شــوێنێك،
ناوبــراو چەندیــن بەرهەمــی هەیــە كــە لەالیــەن ســەلەفییە
جیهادییەكانــەوە جێــی بایەخپێدانــن(.)13
كتێبەكــە لــە دوو بــەرگ پێكهاتــووە ،بەرگــی یەكــەم لەژێــر
ناونیشــانی الوەكــی (ریشــە ،مێــژوو و ئەزمــوون) بــۆ
حــەوت بــەش دابەشــكراوە بــەم شــێوەیە:
 -1واقیعی ئەمڕۆی موسڵمانان.
 -2پوختەی حوكمی شەرعی ئەم واقیعە،
 -3ریشــەی سیســتمی نێودەوڵەتــی و رێگــوزەری ملمالنــێ
لــە قابیلــەوە تــا بــۆش.
 -4ملمالنــێ لەگــەل رۆم و هاوكێشــەی هێــز بــە درێژایــی
مێژوو.
 -5پوختــەی رێگــوزەری رابوونــی ئیســامیی (-1930
.)2004
 -6پوختــەی خەرمانــەی رەوتــی جیهــادی چەكــدار (-1963
.)2004
 -7ئــەو چارەســەرانەی الی جیهادییــەكان خراونەتــەڕوو
بــۆ رزگاربــوون لــە تەنگــژە.
بەرگــی دووەم لەژێــر سەرەباســی (بانگــەواز ،مەنهــەج و
رێگــە) بــۆ دوو بــەش دابەشــكراوە بــەم شــێوەیە:
بەشی یەكەم :تیۆرەكانی بەرەنگاری ئیسالمیی جیهانی
 -1تیــۆری رووبەڕووبوونــەوە :بیروبــاوەڕی جیهــادی،
فیكــر و مەنهــەج.
 -2تیــۆری سیاســیی بــۆ بانگــەوازی بەرەنــگاری ئیســامیی
جیهانی.
 -3تیــۆری پــەروەردەی تــەواوكاری بــۆ بەرەنــگاری
ئیســامیی جیهانــی.
 -4تیــۆری ســەربازی بــۆ بانگــەوازی بەرەنگاری ئیســامیی
جیهانی.
 -5تیــۆری رێكخســتن و دروســتكردنی ســریەكانی
بەرەنــگاری ئیســامیی جیهانــی.
 -6تیــۆری خۆئامادەكــردن و راهێنــان لــە ســریەكانی
بەرەنــگاری ئیســامیی جیهانــی.
 -7تیــۆری پارەداركردنی ســریەكانی بەرەنگاری ئیســامیی
جیهانی.
 -8تیــۆری راگەیانــدن و هاندانــی بانگــەوازی بەرەنــگاری
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ئیســامیی جیهانــی.
بەشی دووەم :ئامۆژگاری و مژدە(.)14
بەرگــی یەكــەم بــە گشــتیی باســكردنە لە ملمالنێی ئیســام
و دوژمنەكانــی لــە رووی ریشــە ،مێــژوو و ئەزمونــەوە،
ئــەوە وەكــو پێشــەكیەكە بــۆ بەرگــی دووەم كــە مێــژوو،
شــیكاری سیاســیی ،شــەرعی ،فیقهی جیهاد و خســتنەڕووی
رێگــوزەری مێژوویــی جیهــاد لەخۆدەگرێــت تــا دەگاتــە
قاعیــدە ،لــەو چوارچێوەشــدا پەنــد و ئەزمونــی ســەربازی،
سیاســیی ،بــزاوت و ئەمنــی هەڵدەهێنجێــت(.)15
نووســەر لــە پێشــەكی كتێبەكــەدا دەڵێــت ئەمــە ئەزمونــی
چارەكــە ســەدەیەك ژیانــە لــە نێــو رابوونــی ئیســامی و
كاركــردن لەنــاو رەوتــی جیهــادی لــە ماوەی نێــوان (-1980

كتێبەكەی ئەبو موسعەب سوری
دەكرێت وەكو پرۆژەیەكی سرتاتیجی
كاری جیهادی ئەژمار بكرێت،ئەو
بانگەشەی جیهای تاكەكەس دەكات،
ئەوەی ئیستا بە گورگە تەنیاكان
دەنارسێت.

 ،)2004بیرۆكەكانــی ئــەم كتێبــە لــە مــاوەی چــواردە ســاڵ
گەشــەی كــردووە ،واتــە لــەدوای داگیركردنــی كوەیــت لــە
 ،1990چەنــد جارێكیــش بــە رەشنوســەكەیدا چوەتــەوە تــا
دواجــار ئەمــەی لــێ بەرهــەم هاتــووە(.)16
ئــەم كتێبــەی ســوری دەكرێــت وەكــو پرۆژەیەكــی
ســتراتیجی كاری جیهــادی ئەژمــار بكرێــت ،كــە
دەخوازێــت خاڵــە نەرێنییەكانــی رابــردوو تێپەڕێنێــت ،ئــەو

بانگەشــەی جیهــای تاكەكــەس دەكات ،ئــەوەی ئیســتا بــە
گورگــە تەنیــاكان دەناســرێت ،بۆیــە ژمارەیەكــی بەرچــاوی
بزووتنــەوە جیهادییــەكان تەبەنــی بۆچوونەكانــی نــاو ئــەم
كتێبەیــان كــردووە ،لــە خــوڵ و ســەربازگەكانی راهێنــان
نــاوەرۆك و بیرۆكەكانــی كتێبەكــە وەكــو بەشــێك لــە
پەروەردەكــردن بــە بەشــداربووان دەوترێتەوە ،بەشــێكیش
لــە ســەركردە جیهادییــەكان لــە یەمــەن ،ســوریا ،ئــوردن
و عێــراق ماوەیــەك هاورێیەتــی ئەبــو موســعەب ســوریان
كــردوە یــان لــە كارەكانیــان ســودیان لــە بۆچوونەكانــی
وەرگرتــووە لەوانــە :ئەبوموســعەب زەرقــاوی ،قاســم
ریمــی ،ئەنــوەر عولقــی ،محەمــەد بەهایــا (ئەبوخالیــد
ســوری) و ئەبــو محەمــەد جۆالنــی .ئەبوموســعەب پێیوایــە
دەبێــت ســەركردایەتی كاری جیهــادی بدرێتــە ســەركردە
خۆجێییــەكان ،چونكــە ئــەوان شــارەزاترن لــە دۆخــی
واڵت و ناوچەكــەی خۆیــان ،هــەروەك پێیوایــە دەبێــت
گۆڕانــكاری لــە ســتراتیجی جیهــاد بكرێــت لــە مەركەزیەوە
بــۆ نامەركــەزی ،بەجۆرێــك هــەر تاكێكــی موســڵمان كــە
هەڵگــری فكــری جیهادیــە دەبێــت الی خۆیــەوە هەنــگاو
بنێــت و هێــرش بكاتــە ســەر بەرژەوەندییەكانــی ئــەوەی
پێــی دەوترێــت سیســتمی نوێــی جیهــان ،لــەم رووەوە
بنەماكانــی كاری جیهــادی بچــوك دادەڕێژێــت كــە
دەكرێــت لــە هــەر واڵتێــك پەیــڕەوی لێبكرێــت ،ئــەوەی
ناوبــراو نــاوی لێنــاوە جیهــادی تاكەكــەس دواجــار لــە
گورگــە تەنیــاكان بەرجەســتە بــوو كــە ئەوروپای خســتوەتە
مەترســییەوە(.)17
شەشەم :كتێبی (العمدة)
كتێبــی (العمــدة فــي اعــداد العــدة) لەالیــەن عەبدولقــادر
عەبدولعەزیــز نووســراوە( ،)18نــاوی راســتەقینەی ســەید
ئیمــام شــەریف (دكتــۆر فــەزڵ)ە ،لەدایكبــوی 1950
باشــوری میســرە ،كۆلێجــی پزیشــكی تــەواو كــردووە و
زانســتی شــەرعی خوێنــدەوە ،ماوەیــەك كاری پزیشــكی
كــردووە ،یەكێكــە لــە دامەزرێنەرانــی كۆمەڵــەی جیهــادی
میســری و ماوەیەكــی زۆر ئەمیــری رێكخراوەكــە بــووە،
دوای كوژرانــی ئەنــوەر ســادات فەرمانــی دەســتگیركردنی
بــۆ دەرچــوو ،بــەاڵم ناوبــراو بــەر لــە دەســتگیركردنی
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روویكــردە پاكســتان ،لــە پــاڵ كاری پزیشــكی ســەرقاڵی
كاری ئیســامی بــوو ،كەســێكی نزیكــی ئەیمــەن
زەواهیــری بــوو ،دواتــر روویكــردە یەمــەن ،دوای
رووداوی یانــزەی ســێپتەمبەر دەســتگیركرا و لــە 2004
رادەســتی دەســەاڵتدارانی میســر كرایــەوە ،لــە بەندیخانــە
لەگــەڵ هاوڕێكانــی بەڵگەنامەیەكــی مێژوویــان نووســیی و
باڵویانكــردەوە بەنــاوی (ترشــید العمــل الجهــادي فــي مصر
والعالــم) ،تێیــدا لــە بەشــێك لــە بۆچوونــە توندەكانــی
پێشــووی پەشــیمان بوویــەوە ،دوای بەهــار عەرەبــی لــە
 2011ئازادكــرا .ناوبــراو بــە مامۆســتای زەواهیــری و باوكی
رۆحــی رەوتــی جیهــادی دادەنرێــت(.)19
كتێبــی (العمــدة) لــە دووتوێــی ( )420الپــەڕە چاپكــراوە،
كتێبەكــە لــە ســێ بــەش و چــوار پاشــكۆ پێكهاتــووە،
بەشــی یەكــەم لەژێــر ناونیشــانی (بیرخســتنەوەیەكی
دڵســۆزی و لێپرســینەوە) ،بەشــی دووەمــی تەرخانكــردوە
بــۆ حوكمــی راهێنانــی ســەربازی ،لــەم بەشــەدا بــە
درێــژی بــاس لــە بابەتەكانــی پەیوەســت بــە راهێنانــی
ســەربازی ،گرنگییەكــەی ،حوكمــە شــەرعییەكەی ،ئــەو
كەســانەی پاســاویان هەیــە راهێنانــی ســەربازی نەكــەن و
مــاڵ بەخشــین بــۆ جیهــاد و لــە جیهــادا كــراوە .بەشــی
ســێیەم تایبەتــە بــە بابەتــی ئەمیرایەتــی ،بــە درێــژی بــاس
لــە حوكمــی دانانــی ئەمیــر ،مەرجەكانــی ئەمیــر دەكات
دواتــر وەاڵمــی هەندێــك گومانــی پەیوەســت بــەو بابەتــە
دەداتــەوە ،پاشــان دەچێتــە ســەر باســی دروســتكردنی
حیــزب و كۆمەڵــە ئیســامییەكان ،ئەركەكانــی ئەمیــری
ســەربازگە ،شــورا و چۆنێتــی جێبەجێكردنــی ،پەیمــان
وەرگرتــن لەنــاو كۆمەڵــە ئیســامییەكان و چەنــد بابەتێكــی
پەیوەســت پێــوەی ،ئامادەســازی ئیمانــی بــۆ جیهــاد،
ئەركەكانــی ئەمیــر لــە ئامادەســازی ئیمانــی(.)20
پاشــكۆی یەكــەم لەژێــر ناونیشــانی (واجبونــی دەســتگرتن
بــە كتێــب و ســوننەتەوە) نووســراوە و نووســەر تێیــدا
بــاس لــە هەشــت بنچینــەی ســەرەكی دەكات ،ئەوانیــش:
ئــەم شــەریعەتە ئایینــی حەقــە تــا رۆژی دوایــی ،تەواوێتی
شــەریعەت ،حەرامێتــی قســە سەرخســتن بەســەر خــوا و
پێغەمبــەر ،ملكەچــی تەواو و گشــتگیر ،واجبێتی گەڕانەوە
بــۆالی خــوا و پێغەمبــەر لەكاتــی ناكۆكــی ،رەتكردنــەوە

و وەاڵمدانــەوەی ئــەوەی پێچەوانــەی شــەریعەتە ،رێگــری
لــە داهێنــان (بیدعــە) لــە ئایینــدا ،فەرمــان بــە چاكــە و
رێگــری لــە خراپــە .پاشــكۆی دووەمــی تایبــەت كــردووە
بــە بنەمــا ســەرەكیەكانی جیهــاد ،هەمــووی بیســت
سەرەباســی تایبــەت بــە جیهــاد لەخۆدەگرێـــت ،گرنگتریــن
سەرەباســەكانی :دوژمنایەتــی نێــوان كافــر و موســڵمان،
جۆرەكانــی جیهــاد ،راهێنانــی ســەربازی ئەركــی سەرشــانی
هەمــوو موســڵمانێكە ،دەســتپێكردنی جیهــاد بــە دوژمنــی
نزیــك ،كوشــتاری هەڵگــەڕاوەكان لەپێشــترە لــە كوشــتاری
كافــری ئەســڵی ،واجبێتــی كوشــتی دەســەاڵتدار ئەگــەر
كافربــوو ... ،تــاد .پاشــكۆی ســێیەم تایبەتــە بــە حوكمــی
داواكردنــی زانســتی شــەرعی بــۆ كەســی موجاهیــد،
پاشــكۆی چــوارەم تەرخانكــراوە بــۆ باســی مەبەســت
لــە ئامــادەكاری بــۆ جیهــاد و ئایــا دادپــەروەری مەرجــە
بــۆ واجبوونــی؟ تێیــدا بــاس لــە ئەركەكانــی ئەندامانــی
ســەربازگە كــراوە(.)21
ئــەم كتێبــە ،بــووە بــە بەشــێك لــە مەنهەجــی خوێنــدن
لــە ســەربازگەكانی قاعیــدە و رێكخــراوە ســەلەفییە
جیهادییــەكان( ،)22نووســەر تەبەنــی چەندیــن بیرۆكــەی
توندئــاژۆی كــردووە لــەم كتێبــە ،كــە بوونــە هەوێنــی
بیــری تونــدڕەوی الی رێكخــراوە جیهادییــەكان ،ئــەو
پێیوایــە بنــەڕەت لــە پەیوەنــدی نێــوان موســڵمان و كافــر
شــەڕە ،پەیمانــی ئاشــتی و ئاگربەســت شــتێكی كاتیــە و
تایبەتــە بــە دۆخێكــی دیاریكــراوەوە(.)23
ســەبارەت بە مەترســی دەســەاڵتدارانی واڵتانی ئیســامیی،
نووســەر دەڵێــت «تاغوتــە زینــدوەكان كــە رێبــەر و
ســەركردەكانی كوفــر و دەســەاڵتدارە هەڵگــراوەكان
دەگرێتــەوە كــە بــە یاســا دەســتكردەكان حوكمڕانــی
موســڵمانان دەكــەن ،كوفــر و خراپــە باڵودەكەنــەوە
مەترســیان زۆر زیاتــرە لــە تاغوتــی گۆڕســتانەكان،
پێغەمبــەر (د .خ) ســەرەتا جیهــادی دژی تاغوتــە
زینــدوەكان كــرد پاشــان لــە فەتحــی مەككــە بتەكانــی
شــكاند( ،)24لــە جێگەیەكــی تــردا دەڵێــت «جیهــاد دژی
دەســەاڵتدارە هەڵگــەڕاوەكان كــە بــە شــەریعەتی ئیســام
كار ناكــەن ،لەمــڕۆدا فــەرزی عەینــە لەســەر زۆربــەی
موســڵمانان و لەپێشــترە لــە جیهــادی كافــری ئەســڵی گاور
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و جولەكــە( .)25نووســەر پێشــیوایە راهێنانــی ســەربازی
فــەرزی عەینــە و واجبــی هەموو موســڵمانێكە كــە تەمەنی
گەیشــتبێتە پانــزە ســاڵی و باڵــغ و الشــەی ســاغ بێــت(.)26
حەوتەم :كتێبی (الجامع يف طلب العلم الرشیف)
كتێبێكــی قەبــارە گەورەیــە و لەالیــەن عەبدولقــادر
عەبدولعەزیــز هەمــان نووســەری كتێبــی (العمــدة)
نووســراوە ،لــە دوو بەرگــدا چــاپ كــراوە و بــە هەردوكی
( )1046الپەڕەیــە( ،)27نووســەر لــە پێشــەكیەكەیدا ئاماژەی
بــەوە داوە كــە ئامانــج لــەم كتێبــە وەرگرتنــی زانســتیی
شــەرعییە ،بەجۆرێــك نووســەر نەخشــەڕێگەیەكی
بەرفــراوان دادەنێــت بــۆ فێڕبوونــی بوارەكانــی زانســتی
شــەرعی ،پۆلێنــی زانســتی شــەرعی دەكات بــۆ قــەرزی
عەیــن و فــەرزی كیفایــە ،بــۆ هــەر بوارێكیــش ژمارەیــەك
ســەرچاوەی ســەرەكی و الوەكــی پێشــنیار دەكات بــۆ
خوێنــەر ،ئەمــە وێــرای ئــەوەی شــەنوكەوی ســەرچاوەكان
دەكات ،لــە چەندیــن شــوێنیش باســی تــر دەخاتــەڕوو
و شــیكردنەوەی بــۆ دەكات ،كــۆی گشــتیی بابەتــەكان
لــە دیدێكــی ســەلەفی جیهادییــەوە دەخاتــەڕوو ،تەبەنــی
بۆچوونــە توندەكانــی نــاو كەلەپــور و فیقهــی ئیســامیی
دەكات ،هەوڵــدەدات بــۆ بەهێزكــردن و پاســادانی
بۆچوونەكانــی لــە قورئــان ،فەرمــودە و وتــەی زانایانــی
ســەلەف و هاوچــەرخ كــە پشــتیوانی بۆچوونەكانــی
دەكــەن بەڵگەبێنێـــەوە ،رەخنــەی توندیــش لــە بۆچوونــی
نەیارانــی دەگرێــت .ئــەوەی زۆر بــەالی نووســەرەوە
جێگــەی گرنگییــە مەســەلەی كوفــری دەســەاڵتدارانە،
لــە چەندیــن جێگــەی كتێبەكــە بەشــێوەی جیــاواز
دەچێتــە ســەر ئــەو بابەتــە و جەختدەكاتــەوە لەســەر
هەڵگەڕانــەوەی دەســەاڵتدارانی واڵتانــی موســڵمان لــە
ئایینــی ئیســام ،لەمەشــەوە دژایەتیكــردن ،جیهادكــردن و
لەســەركارالبردنیان بــە فــەرز دەزانێت ،نووســەر پەرلەمان
و دیموكراســی بــە پێچەوانــەی شــەرع و لــە ئاییــن
دەرچــوون ئەژمــار دەكات ،تەنانــەت ئــەو هاوواڵتیانــەش
كــە دەنگــدەدەن بــە كاندیــدەكان و ســەرباز و قــازی
و راگەیاندنــكار كــە پشــتیوانی لــەو دەســەاڵتە دەكــەن
تەكفیــر دەكات ،لەوبــارەوە هەندێــك لــە بۆچوونەكانــی

بــە نمونــە وەردەگریــن :لــە جۆرەكانــی هاوبەشــیدانان
لــەم ســەردەمەدا پێدانــی مافــی یاســادانانە بــە خەڵكــی،
لەوانــە شــارەزایانی یاســا و ئەندامانــی پەرلەمــان و
ســەرۆكی واڵت ،ئەمانــە لــە راســتیدا كراونەتــە هاوبەشــی
خــوا ،موســڵمانان بێئــاگان لــەم هاوبەشــیدانانە گەورەیــە،
بەشــداردەبن لە هەڵبژاردنی پەرلەمان و دانانی ســەرۆكی
واڵت ئەمــە هەمــووی پێچەوانــەی شــایەتمانە(.)28
كوشــتاری دەســەاڵتدارە هەڵگــەڕاوەكان كــە حوكمڕانــی
موســڵمانان دەكەن و كار بە یاســا دەســتكردەكان دەكەن،
فــەرزی عەینــە لەســەر هەمــوو موســڵمانێكی ئــەو واڵتــە،
ئەگــەر موســڵمانێك بێتوانابــوو لــە ئەنجامدانــی جیهــاد
ئــەوە دەبێــت ئامادەســازی بــۆ بــكات( ،)29دیموكراســی

كتێبەكەی ئەبو عەبدواڵ
موهاجیر بە كتێبی (فیقهی
خوێن) نارساوە ،لەبەر
ئەو بۆچوونە توندانەی
لەخۆیگرتووە

خەســڵەتی خوایەتــی بەبــەر مرۆڤــدا دەكات ،مافــی
یاســادانانی پێــدەدات ،بەمــەش دەبێتــە هاوبەشــی خــوا لــە
یاســادانان ،ئەمــەش گەورەتریــن كوفــرە( .)30ئەندامانــی
پەرلەمــان و ئەوانــەش كــە هەڵیاندەبژێــرن (هاوواڵتیــان)
كەوتونەتــە نــاو كوفــرەوە ،ئەندامانــی پەرلەمــان لــە جیاتی
خــوا یاســا دادەنێــن ،دەنگدەرانیــش ئەوانیــان هەڵبــژاردوە
و ئــەو مافەیــان پێــداون لەجیاتــی ئــەوان یاســا دانێــن(،)31
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دەســەاڵتدارانی واڵتانــی موســڵمان كافربــوون و لــە
میللەتــی ئیســام چونەتــە دەرەوە ،قازیەكانــی ئــەم واڵتانە
بەهەمــان شــێوە كافــرن و لــە ئاییــن دەرچــوون ،دروســت
نییــە دادوەری ببەیتــە الی دەســەاڵتدارانی ئــەم واڵتانــە
و كاری پێبكرێــت ،هەركــەس دادوەری بباتــە الیــان و
پێــی رازی بێــت كافــر بــووە ،ئەندامانــی پەرلەمــان و
ئەنجومەنەكانــی یاســادانان و ئەوانــەش كــە هەڵیانبــژاردون
كافــرن و لــە ئاییــن دەرچــوون ،ئــەو ســەربازانەی ســوود
بــەم دەســەاڵتە دەگەیەنــن و دەیپارێــزن بەهەمــان شــێوە
كافــرن و لەپێنــاو تاغــوت دەجەنگــن ،هەمــوو ئەوانــەش
كــە لــە راگەیانــدن و كەســایەتییەكان پشــتیگری لــەم
دەســەاڵتدارانە دەكــەن لــە ئاییــن دەرچــوون ،واڵت بــە
یاســای كافــران بەڕێوەدەچێــت ،بەمــەش بوەتــە دارلكوفــر
بــا دانیشتوانەكەشــی موســڵمان بــن( ،)32جیهــاد دژی ئــەو
دەســەاڵتدارانەی حوكــم بەوەناكــەن كــە خــوا ناردویتــی
فــەرزی عەینــە(،)33
نووســەر دژایەتــی خــۆی بۆ ئــەو پۆلێنكردنــە رادەگەیەنێت
كــە لــە دەســتووری واڵتــدا هاتــوە و مافــی یەكســانی
دەداتــە هاوواڵتیــان ،بــە بــڕوای ئــەو ئەمــە پێچەوانــەی
شــەرعە و دەبێــت خەڵكــی لەســەر بنەمــای ئیمــان و كوفر
پۆلێــن بكرێــن ،لەوبــارەوە دەڵێت :موســڵمان و كافر وەك
یــەك نیــن ،ئــەوەی لــە دەســتوری واڵتانــدا هاتــووە كــە
هاوواڵتیــان یەكســانن ،ئــەوە پێچەوانــەی شــەرعە و تەنهــا
كافــران لــەوە ســودمەندن ،دەبێــت كار بــە حوكمەكانــی
ئیمــان بكرێــت كــە خەڵكــی بــۆ دوو گرووپــی بــاوەڕدار
و كافــر دابەشــدەكات ،ئــەم دابەشــكاریە كلیلــی جیهــادە
كــە ژیاننــەوەی ئومەتــی ئیســام و سەرشــۆڕكردنی
كافرانــە(.)34
لــەم روانگــەوە ،نووســەر جەخــت لەســەر جێبەجێكردنــی
حوكمەكانــی ئەهلــی زیمــە دەكات كە لە فیقهی ئیســامیدا
هاتــوون و لــە مێــژووی موســڵماناندا جێبەجێكــراون بــە
تایبــەت ســەرانە و جیــاكاری مامەڵەكــردن لەگەڵیــان،
لەوبــارەوە دەڵێــت :ئــەوەی پەیوەســتە بــە ئەهلــی
زیمــە ،دەبێــت ســەرانەیان لێوەرگیرێــت و لــە بەرامبــەردا
ســەروماڵیان لــە دەوڵەتــی ئیســامدا پارێــزراوە(.)35
هەروەهــا دەڵێــت :ئەوانەی بانگەشــەی هەڵوەشــاندنەوەی

حوكمەكانــی ئەهلــی زیممــە دەكەن لە دەوڵەتی ئیســامی
و بانگەشــەی بنەمــای هاوواڵتیبــوون دەكــەن وەكــو
جێگــرەوە ،هیــچ گومــان لــە كوفــری ئــەو كەســە نییــە
كــە ئــەم قســەیە دەكات ،چونكــە ئــەوە نكوڵیكردنــە لــە
زانــراو و نەگۆڕەكانــی ئاییــن ... ،دەبێــت ئەهلــی زیممــە
لــە واڵتــی موســڵمانان پابەندبكرێــت بــە جیابوونــەوە لــە
پۆشــاك و ئامرازەكانــی ســواری(.)36
دەرئەنجام
گرووپــە تونــدڕەوەكان لــە تەبەنیكردنــی ئایدۆلۆجیــای
خۆیــان پشــتیان بەســتوە بــە چەندیــن كتێبــی هاوچــەرخ
كــە لەالیــەن تیۆرســێنانی ســەلەفی جیهادییــەوە

12

نووســراون ،ئــەو كتێبانــەش كــە بوونەتــە ئیلهامبەخشــی
بیــری تونــدڕەوی ،لەالیــەن نووســەرەكانەوە بەشــێوەیەكی
لێزانانــە چەندیــن ئایــەت و فەرمودەیــان تەوزیــف
كــردوە ،ئەمــە وێــڕای ئــەوەی لــە كەلەپــور و فیقهــی
ئیســامیی بەڵگــە و پشــتیوانیان بــۆ بووچەنــە توندەكانیــان
هێناوەتــەوە ،ئــەو حــەوت كتێبــەی لــەم توێژینــەوەدا
خراونەتــەڕوو لەپێشــینەی ئــەو كتێبانــەن كــە بــرەو بــە
بیــری تونــدڕەوی دەدەن و گرووپــە تونــدڕەوەكان بــە
پلــەی یەكــەم كردویانەتــە ســەرچاوەی بیركردنــەوە و
دونیابینــی و مومارەســەی رۆژانەیــان ،بەمــەش وردبونــەوە
و خوێندنــەوەی ئــەم كتێبانــە ئاشــنامان دەكات بــە
بیركردنــەوەی گرووپــە تونــدڕەوەكان.

سەرچاوە و پەراوێز:
 .1أبــي بكــر ناجــي :إدارة التوحــش ،اخطــر مرحلــة ســتمر
بهــا االمــة ،مركــز الدراســات والبحــوث االســامیة ،دون
ســنة الطبــع ،نســخة الكترونیــة.
 .2كتــاب إدارة التوحــش‹ ..دســتور› داعــش إلرهــاب
الشــعوب ،ئینتەرنێــت.)t.ly/c5Z8( ،
 .3دولــة العــراق اإلســامیة :إعــام األنــام بمیــاد دولــة
اإلســام ،أعــدت بإشــراف :عثمــان بــن عبدالرحمــن
التمیمــي ،مؤسســة الفرقــان لالنتــاج اإلعالمــي ،دون ســنة
الطبــع ،نســخة الكترونیــة.
 .4سەرچاوەی پێشوو.
 .5حســن أبــو هینــة :أبــو عبداللــه المهاجــر :نهايــة هادئــة
لفقيــه جهادي مثيــر ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/eOOv
 .6عبيــد خليفــي :أبــو عبــد اللــه المهاجــر« :العقــل
الدمــوي» للحــركات الجهاديــة ،ئینتەرنێـــت ()t.ly/tcyv
 .7أبــو عبداللــه المهاجــر :مســائل مــن فقــه الجهــاد،
عشــرون مســألة مــن أهــم مــا یحتاجــە المجاهــد ،مكتبــة
الهمــة ،الطبعــة الثانیــة 1436 ،هـــ ،نســخة الكترونیــة.
 .8محمــد عبدالســام فــرج :الجهــاد الفریضــة الغائبــة،
دون ســنة الطبــع ،نســخة الكترونیــة.
 .9كمــال حبیــب :الكتــب المؤسســة للفكــر المتشــدد (:)1
«الفريضــة الغائبــة» ..البيــان التأسيســي المبكــر للســلفية
الجهاديــة ،ئینتەرنێــت.)t.ly/umCj( ،
 .10سەرچاوەی پێشوو.
 .11سەرچاوەی پێشوو.
 .12أبــو مصعــب الســوري :دعــوة المقاومــة االســامیة
العالمیــة ،دون مــكان الطبــع ،2004 ،نســخة الكترونیــة.
 .13أبــو مصعــب الســوري مصطفــى بــن عبدالقــادر،
ئینتەرنێــت.)t.ly/UCkv( ،
 .14أبــو مصعــب الســوري :دعــوة المقاومــة االســامیة
العالمیــة ،دون مــكان الطبــع ،2004 ،نســخة الكترونیــة.
 .15عرابــي عبــد الحــي :اســتراتيجيات الجهــاد عنــد
أبــي مصعــب الســوري ،المعهــد المصــري للدراســات،
ئینتەرنێــت (.)t.ly/fPK6
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 .16أبــو مصعــب الســوري :دعــوة المقاومــة االســامیة
العالمیــة ،ل.6
 .17عرابــي عبــد الحــي :اســتراتيجيات الجهــاد عنــد
أبــي مصعــب الســوري ،المعهــد المصــري للدراســات،
ئینتەرنێــت (.)t.ly/fPK6
 .18عبدالقــادر عبدالعزیــز :العمــدة فــي اعــداد العــدة
للجهــاد فــي ســبیل اللــه ،مركــز االیمــان لالعــام االســامي،
دون ســنة الطبــع.
 .19أحمــد ونيــس :ســيد إمــام الشــريف ..منظــر الــدم
وفقيــه المراجعــات ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/GKL5
 .20عبدالقادر عبدالعزیز :العمدة في اعداد العدة.
 .21سەرچاوەی پێشوو.
 .22لــە باشــووری كوردســتان لــە نەوەدەكانــی ســەدەی
رابــردوو لەالیــەن هەندێــك هێــزی نــاو بزووتنــەوەی
ئبســامیی ئــەم كتێبــە كرابــووە مەنهــەج و لــە خولــی
ســەربازگەكان دەوترایــەوە ،دواتریــش لەالیــەن
جوندلئیســام و پشــتیوانانی ئیســام بەشــێوەیەكی چڕتــر
لــە ســەربازگەكان دەخوێنــدرا.
 .23عبدالقــادر عبدالعزیــز :العمــدة فــي اعــداد العــدة،
ل.285
 .24سەرچاوەی پێشوو ،ل.345
 .25سەرچاوەی پێشوو ،ل.410
 .26سەرچاوەی پێشوو ،ل.29
 .27عبدالقــادر بــن عبدالعزیــز :الجامــع فــي طلــب العلــم
الشــریف ،دون ســنة الطبــع ،نســخة الكترونیــة.
 .28سەرچاوەی پێشوو ،ل.55
 .29سەرچاوەی پێشوو ،ل.62
 .30سەرچاوەی پێشوو ،ل.139
 .31سەرچاوەی پێشوو ،ل.141-140
 .32سەرچاوەی پێشوو ،ل.460 -459
 .33سەرچاوەی پێشوو ،ل.921
 .34سەرچاوەی پێشوو ،ل.461
 .35سەرچاوەی پێشوو ،ل.958
 .36سەرچاوەی پێشوو ،ل.964
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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