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ستراتیجی ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی
ه دهوڵهتیهكان
ه نیمچ 
ه جیهادیی 
گروپ 
(داعش وهك نموونه)
هاوڕێ حهسهن -ئیدریس سیوەیلی
پێشهكی
گروپــه جیهادییــه نیمچــه دهوڵهتــهكان ،بــهو گرووپانــه
دهوترێــت كــه بهشــێكی زۆر لــه خاســیهتهكانی
دهوڵهتیــان تێدایــه ،لهوانــهش كۆنتڕۆڵیــان ههیــه
بهســهر ناوچهیهكــی جوگرافیــدا ،خاوهنــی دانیشــتوان،
پۆلیــس و دادگا و چهندیــن خاســیهتی تــرن .ئـهوهی ئـهم
گرووپانــه لــه گرووپــه ناسیۆنالیســتهكان جیادهكاتــهوه
ئهوهی ـه ك ـه ئ ـهم گروپان ـه ب ـه ناوچهیهكــی دیاریكــراوی
جوگرافیــهوه پابهنــد نیــن .بهواتایهكــی تــر ،هیــچ
بایهخێــك بــۆ ســنوری دهوڵهتــان دانانێــن و ههوڵــی
ههڵوهشــاندنهوهی ئــهو ســنوره دهســتكردانه دهدهن
كــه لهالیــهن دهوڵهتانــهوه دروســتكراون و لهگــهڵ
ئهوهشــدا بــۆ ههڵوهشــاندنهوهی سیســتمی نێودهوڵهتــی
تێدهكۆشــن( .)1ڕێكخــراوی دهوڵهتــی ئیســامی لــه
عێــراق و شــام (داعــش) نموونهیهكــی دیــاری دهوڵهتــه
نیمچـه جیهادییهكانـه ،بـهوهی كـه لــە قۆناغێكــدا خاوهنــی
حكومـهت ،دانیشــوان ،ناوچهیهكــی جوگرافــی دیاریكــراو،
ئاســایش ،پۆلیــس ،دادگا و ئــااڵی تایب ـهت بهخــۆی بــوو.
پرســیاری ســهرهكی ئــهم توێژینهوهیــه بریتییــهلــهوهی
كــه ئایــا ڕێكخــراوی دهوڵهتــی ئیســامی لــه عێــراق و
شــام خاوهنــی چ جــۆره ســتراتیجیهكی ســهربازیی یــان
سیاســهتی دهرهوهیــه؟
لهگــهڵ ئــهوهی ڕێكخــراوی دهوڵهتــی ئیســامی ئێســتا
وەكــو دەوڵەتێكــی خــاوەن جوگرافیــا نەماوە ،بەاڵم هێشــتا
بــه ههڕهشــهیەكی گــەورە دادهنرێــت لهســهر ئاشــتی و
ئاسایشــی جیهــان ،بۆیــە جێگــهی خۆیهتــی لێكۆڵینــهوه
بكرێــت سـهبارهت بـه دیــدگای ئـهم گرووپـه بــۆ ئاســایش
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و چهمكــی ئاســایش و سیاســەتی دەرەوەی و مامەڵەكــردن
لەگــەڵ ئەوانــی تــردا .لــهڕابــردودا ،چهمكــی ئاســایش
وهك ئ ـهوه وێنــا كــراوه ك ـه تایب ـهت بێــت ب ـه دهوڵ ـهت
مهبهســت لێــی بریتــی بێــت لـه پارێزراوبوونــی دهوڵـهت
لـه ههڕهشـهی سـهربازی دهوڵهتانــی تــر ،بـهاڵم لـهدوای
جهنگــی ســاردهوه ،ئـهم تێڕوانینـهوه بــۆ چهمكی ئاســایش
بهرههڵســتی كــرا لهالیــهن قوتابخانــهی گۆپنهاگــن و
دهروازهى ئاسایشــى مرۆیــی و قوتابخان ـهی وێڵــزهوه(.)2
الیهنگرانــی گۆپنهاگــن لهگــهڵ ئــهوی دان بــهگرنگــی
ئاسایشــی دهوڵهتــدا دهنێــن ،بــهاڵم پێیــان وایــه كــه
نهت ـهوهو پێكهات ـه مهزههبــی و كولتورییهكانیــش باب ـهت
و یەكێتــی ئاسایشــن لهس ـهر ئ ـهو بناغــەی ك ـه خاوهنــی
ناســنامهن ،ئهگ ـهر دهوڵ ـهت خاوهنــی س ـهروهری بێــت،
بهلهدهســتدانی ســهروهرییهكەی لهنــاو بچێــت ،ئــهوا
ههمــان شــت ڕاســته بــۆ نهتــهوهو پێكهاتــه كولتــوری
مهزههبیــهكان ،بــهوهی كــه ئهمانــهی دوایــی خاوهنــی
ناســنامهن ،دهیانهوێــت ناســنامهی خۆیــان بپارێــزن،
ئهگــهر ناســنامهكهیان لهدهســتدا ،چیــدی وهك نهتــهوه
و پێكهاتـه بوونیــان نابێــت( .)3بهاڵم ،دهروازهى ئاسایشــى
مرۆیــی و قوتابخانـهی وێڵــزگرنگی به ئاسایشــی دهوڵهت،
ئاسایشــی نهت ـهوه  ،پێكهات ـه مهزههبــی و كولتوریی ـهكان
نــادهن ،بهڵكــو الیهنگرانــی هــهردوو دهروازهكــه پێیــان
وای ـه دهبێــت ئاســایش بــۆ تاك(مــرۆڤ) بێــت ،دهوڵ ـهت
ئامڕازێكــه بــۆ بهدیهێنانــى ئاسایشــی مرۆیــی نــهك
ئامانجــی ئاســایش بێــت ،واتـه دهوڵـهت ئامــڕازی ئاسایشـه
نـهك ئامانجــی ئاســایش ،ئـهوهی ئامانجـه مرۆڤـه( .)4پاش
خســتنهڕووی ئــهم دیــدگاو ڕوانگانــهی ئاســایش ،ئێســتا
حهقــی خۆیهتــی بپرســین ئــهو گروپــهی كــه بــووه بــه

سـهرچاوهی ههڕهشـه بــۆ سـهر ئاسایشــی جیهــان ،خــۆی
چــۆن ل ـه چهمكــی ئاســایش دهڕوانێــت ،چــی الی ئ ـهم
گروپ ـه ئاسایشــهو چیــش مهترســیه؟ ؟ داعــش ههڵگــری
چ جــۆره ســتراتیجیهكه لــهبــواری ئاسایشــدا؟
تێڕوانینی سهلهفی جیهادی بۆ ئاسایش و سیاسەتی دەرەوە
گرووپــە ســەلەفییە جیهادییــەكان ئاســایش و سیاســەتی
دەرەوەیــان لەســەر چەنــد بنەمایەك داڕشــتووە ،ئەوانیش:
دەوڵەتــداری و دابەشــكاری دارلئیســام و دارلكوفــر،
دۆســتایەتی و دوژمنایەتــی و جیهــاد ،هەوڵدەدەیــن
لێــرەدا وردتــر دیــد و دونیابینــی ســەلەفی جیهــادی و لــەو

ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی
دەوڵەت لە دیدی سەلەفی جیهادی
و داعش وەكو منوونەیەكی ئەو بیرە
لەسەر بنەمای شەڕ و ملمالنێ و
كۆتایهێنان و ملكەچكردنی ئەوی تر
دامەزراوە
نێوەندەشــدا داعــش ســەبارەت بــەو چەمكانــە بخەینــەڕوو
كــە لەســەر ئــەو بناغــەدا گرووپــە ســەلەفییە جیهادییــەكان
ئاســایش و سیاســەتی دەرەوەیــان تەبەنــی كــردوە.
 -1دەوڵەتداری و دارلئیسالم
لــە دیــدی ســەلەفی جیهــادی ،لەبــەر رۆشــنایی ئایەتــی (يــا
اليهــا الذيــن امنــوا اطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول واولــي
االمــر منكــم  ...النســاء  .)59گوێڕایەڵــی كاربەدەســت
بەشــێكە لــە گوێڕایەڵــی خــوا و پێغەمبــەر ،گوێڕایەڵیــش
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بــەوە دەبێــت كــە دەوڵەتــداری هەبێــت ،بــی بوونــی
دەوڵەتــی ئیســامیی ئــەو گوێڕایەڵییــە نایەتــەدی و
مەبەســتێكی گــەورەی شــەریعەت پەكیدەكەوێــت(،)1
دەوڵەتــداری بەشــێكی گــەورەی ئیســامە و وابەســتەیە
بــە عەقیــدەوە ،الیەنــە گەشــاوەكانی ئاییــن كاتێــك
دەردەكەوێــت كــە دەوڵــەت هەبێــت و تێیــدا شــەریعەت
پیادەبكرێـــت(.)2
تیۆرســێنانی ســەلەفی جیهــادی پێیــان وایــە خــوا بۆیــە
مرۆڤەكانــی دروســتكردوە تــا بیپەرســتن ،ئەمــەش
بەوەدێتــەدی كــە دەوڵەتیــان هەبێــت و حاكمیــەت بــۆ
شــەرعی خــوا بێــت ،ئایینــداری بەرپابــكات و پارێزگاری لە
ســنوورەكانی شــەرع بــكات ،پێغەمبەرانیــش لەوپێنــاوەدا
نێــردراون ،بۆیــە هــەر سیســتمێك لــە ســەر ئیســام
بنیادنەنرابێــت بەتاڵــە و شــەرعییەتی نییــە(.)3
لەگــەڵ دروســتبونی دەوڵــەت چەمكێكــی تــر دێتەپێــش
كــە ســەلەفی جیهــادی لەســەری دەوەســتێت ،ئەویــش
دابەشــكردنی دنیــا و جــۆری دەوڵەتــە بــۆ دارلئیســام
و دارلكوفــر ،لــە جیهانبینــی ســەلەفی جیهادیــدا
دارلئیســام ئــەو ناوچەیەیــە كــە حوكمــی ئیســامیی تێــدا
جێبەجێدەكرێــت ،بــەاڵم دارلكوفــر هــەر ناوچەیەكــە
كــە حوكمــی ئیســامیی تێــدا جێبەجێنەكرێــت ،لــە ســێ
دۆخیشــدا دارلئیســام دەبێتــە دارلكوفــر ئەوانیــش :ئەگــەر
حوكمــی كوفــری تێــدا جێبەجێبكرێــت ،،موســڵمانان تێیــدا
هەســت بــە ئەمــان نەكــەن ،ببێتــە مەترســی بــۆ ســەر
دارلئیســام(.)4
الی ســەلەفی جیهادیــی هەمــوو دارلكوفرێــك خانــەی
جەنگــە (دار الحــرب) ،مەگــەر پەیمانێــك لــە نێــوان ئەوان
و موســڵمانان هەبێــت .بنــەڕەت لــە پەیوەنــدی لــە نێــوان
دارلكوفــر و دارلیســام جەنگــە ،دەبێــت ئــەوان ملكــەچ
بــن بــۆ حوكمــی ئیســام ،هەمــوو زەوی هــی خــوای
گەورەیــە ،هــی كافــر و بێبــاوەڕان نییــە ،ئیســام ئــەو
دینەیــە كــە خــوا پێــی رازییــە ،نابێــت خەڵكــی ســەرزەوی
جگــە لــە ئیســام شــتێكی تــر هەڵبژێــرن ،ئــەوە حوكمــی
خوایــە كــێ رازییــە ئەوەیــە ،كێــش رازی نییــە دۆزەخ
فراوانــە .لــەم دیــدەدا روونــە كــە ئاســایش و سیاســەتی
دەرەوەی دەوڵــەت لــە دیــدی ســەلەفی جیهــادی و

داعــش وەكــو نموونەیەكــی ئــەو بیــرە لەســەر بنەمــای
شــەڕ و ملمالنــێ و كۆتایهێنــان و ملكەچكردنــی ئــەوی
تــر دامــەزراوە ،ئــەوان وای دەبینــن كــە كافــران ئەگــەر
ئەهلــی ئیســام بــە پەیمانێــك پەنایــان نــەدان ئــەوە لــە
هیــچ شــوێنێك ســەر و ماڵیــان پارێــزراو نییــە و كوشــتنیان
رەوایــە ،ئەمــەش یەكێكــە لــە بنەڕەتەكانــی ئیســام(.)5
 -2دۆستایەتی و دوژمنایەتی
دۆســتایەتی و دوژمنایەتــی (الــوالء والبــراء) یەكێكــە لــەو
بابەتانــەی الی ســەلەفی جیهــادی پێــوەری وابەســتەبوونی
كــەس و گرووپــەكان بــە ئیســامەوە دەردەخــات ،لــە

سەلەفی جیهادیی و لەناویشیدا
داعش دیدێكی تەبەنی كردووە
كە پێیوایە كافر خوێن و ماڵی
موباحە بە هۆی كوفرەكەیەوە،
خوێنی وەك خوێنی سەگ وایە

قۆناغــە جیاوازەكانــی مێــژووی ئیســام زانایــان لــەو
بــارەوە شــتیان نووســیوە ،لــە ســەردەمی هاوچەرخیشــدا
زانایانــی ســەلەفی زۆر جەختیــان لەســەر ئــەو چەمكــە
كردوەتــەوە ،بــە فەتواكانیــان باســیان لــە وردەكاری
دۆســتایەتی و دوژمنایەتــی كــردووە .بــەاڵم هیــچ كام
لەوانــە لــە چوارچێــوە گشــتیەكەی دەرنەچــون ،بــە تایبەت
زانــا ســعودیەكان كــە پشــتیولنی حكومەتــی ســعویە
بــوون( ،جوهەیمــان عوتەیبــی) یەكــەم كــەس بــووە كــە
بــە شــێوەیەكی ورد و لــە چوارچێــوە سیاســییەكەیدا باســی
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لــەو چەمكــە كــردوە و بەســەر حكومەتــی ســعودیەدا
چەســپاندویەتی ،بــە جۆرێــك كــە ئــەو بابەتــە دەبێتــە
یەكێــك لــە بنەماكانــی داڕشــتی ئاســایش و سیاســەتی
دەرەوە ،ئــەو لــە نووســینەكانیدا بــە وردی باســی لــەو
چەمكــە كــردوە و دەڵێــت «خــوای گــەورە نموونــەی
میللەتــی ئیبراهیــم (دینــی ئیبراهیــم) دەكاتــە سەرمەشــق
بــۆ موســڵمانان ،كــە ئایینێكــە لەســەر بنەمــای دۆســتایەتی
بــۆ پەرســتنی خــوا و دوژمنایەتــی بــۆ هاوبەشــیدانان
بــۆ خــوا و هاوبەشــدانەران و دژایەتیكردنیــان
دامــەزراوە ،بەمــەش موســڵمانی راســتەقینە و درۆینــە
لەیەكجودادەكاتــەوە ،بــە جێبەجێكردنــی ئــەم الیەنــەش
نەبیــت ئیســام پیادەنابێــت»(.)6
جوهەیمــان پێیوایــە جێبەجێكردنــی ئایینــی ئیبراهیــم كــە
لەســەر موســڵمانان پێویســتكراوە شــوێنپێی هەڵگــرن بــە
ســێ قۆنــاغ دەبێــت:
 خۆداڕنین لە هاوبەشیدانان. كۆچكــردن بــۆ شــوێنێكی ئــارام كــە موســڵمانان لێــیكۆبنــەوە و ئایینــداری تێدابكــەن.
 جەنگان لەپێناو سەرخستنی ئایین()7دوای جوهەیمــان عوتەیبــی ،چەندیــن نووســەری ســەلەفی
جیهادیــی ،لەوانــە :عەبدولقــادر عەبدولعەزیــز ،ئەبــو
محەممــەد مەقدیســی ،ئەبــو قەتــادەی فەلەســتینی،
عەبدولمونعیــم موســتەفا حەلیمــە ،هانــی ســیباعی و ...
تــاد لەوبــارەوە نووســیویانە ،تەنانــەت ئەیمــەن زەواهیــری
نامیلكەیەكــی تایبەتــی لــەو بــارەوە نووســیوە لــە ژێــر
نــاوی (الــوالء والبــراء عقیــدة منقولــة وواقــع مفقــود)
تێیــدا پایەكانــی دۆســتایەتی و دوژمنایەتــی باســدەكات و
نەیارانــی ئیســامیی لــە دیــدی خۆیــەوە پۆلێــن كــردووە.
بــەالی ئــەو تیۆرســێنانەوە دۆســتایەتی و دوژمنایەتــی
یەكێكــە لــە پێوەرەكانــی تاك و گرووپەكان بە ئیســامەوە،
ئــەوان زۆر جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە كام دەســەاڵتدار
(تاغــوت)ە و لــە دیــن الیــداوە و دەبێــت خــۆی لــی بــەری
بكرێــت و جیهــادی لــە دژ بكرێــت ،دەبێــت موســڵمان
دۆســتایەتی ئەهلــی یەكتاپەرســتی بــكات و خــۆی لــە
تاغــوت و دانەرانــی یاســا دەســتكردەكان بــەدور بگرێــت.
الی زۆرێــك لــە تیۆرســێنانی ســەلەفی جیهادیــی بازنــەی

خۆبەریكــردن بــە شــێوەیەك فراوانــە هەمــوو ئەوانــەی
نەتەوەیــن ،یــان بێگانــەن یــا یاســای دەســتكرد دادەنێــن،
یــان بڕوایــان بــە دیموكراســی هەیــە دەبێــت خــۆی لێــی
بــەری بكرێـــت ،بەاڵم ئەهلی یەكتاپەرســتی لــە گرووپێكی
بچوكــدا كورتهەڵدەهێــن كــە پێویســتە دۆســتایەتی بكرێــن
و ســەربخرێن و جیهــاد لــە پاڵیانــدا بكرێــت(.)8
 -3جیهاد
وەك پێشــتر ئاماژەی پێدرا ،تیۆرســێنانی ســەلەفی جیهادی
لــە نووســینەكانیاندا زۆر جەخــت لــە دروســتكردنی
دەوڵــەت و خیالفەتــی ئیســامیی دەكەنــەوە ،لەوەشــدا
هــاوڕان كــە جیهــاد باشــترین رێگــەی بەدێهێنانــی ئــەو
ئامانجەیــە ،لەوبــارەوە ئەبــو قەتــادە فەلەســتینی (عمــر
بــن محمــود) بــە شــێوەیەكی گشــتیی باســی ئــەو رێگەیــە
دەكات كــە دەوڵەتــی ئیســامیی بەهۆیــەوە دادەمەزرێــت
و دەڵێــت «رێگــەی نمونەیــی بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی
ئیســام رێگــەی شــەرعییە كــە رێگەیەكــی گەردونییــە»،
لــە بــواری كردەیشــدا ئامــاژە بــەوە دەدات كــە دەوڵەتــی
ئیســامیی بــە رێگــەی جیهــاد دادەمەزرێــت ،جگــە لــەوە
شــتێكی ئەوتــۆ بــاس نــاكات(( .)9ئەبوبەكر ناجــی) هاوڕای
ئەبــو قەتــادە فەلەســتینییە و جەخــت لــەوە دەكاتــەوە
كــە دروســتكردنی دەوڵــەت دەبیــت لــە رێگــەی هێــزەوە
بێـــت ،ئەمــەش لەگــەڵ ســوننەتە گەردونییــەكان تەبایــە،
لــە مێــژوی ئیســامیدا بەهــۆی هێــزی چەكــداری ئــەوس
و خەزرەجــەوە توانــرا دەوڵەتــی مەدینــە دامەزرێــت.
دەبێــت ئێســتا هەمــان ئەزمــون دووبــارە بكرێتــەوە و
جیهــاد ئەنجامبدرێــت(.)10
ســەلەفی جیهادیــی و لەناویشــیدا داعــش دیدێكــی تەبەنــی
كــردووە كــە پێیوایــە كافــر خوێــن و ماڵــی موباحــە بــە
هــۆی كوفرەكەیــەوە ،خوێنــی وەك خوێنــی ســەگ وایــە،
مەگــەر بێتــە نــاو ئیســام یــان جزیــە بــدات و سەرشــۆڕی
بنوێنێــت بــۆ ئیســام ،هەمــوو كافرانــی واڵتانــی رۆژئــاوا
و واڵتانــی عەرەبــی هەمــان حوكمیــان هەیــە ،جیهــاد لــە
دژیــان واجبــە ،هــۆكاری كوشتنیشــیان شــیرك و كوفــرە،
هەركەســێكیش لــە ئیســام بچێتــە دەر بــە هەمــان شــێوە
خوێــن و ماڵــی موباحــە(.)11
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گهورهتریــن دوژمنــی خیالفهتهكــهی داعــش و بیــری
ســهلهفی جیهادیــی بێباوهڕیــی و هاوبــهش پهیداكردنــه
بــۆ خــودا .بــۆ ڕووبهڕووبونــهوهی ئــهم ههڕهشــهیه
ڕێكخــراوی داعــش ســتراتیجی ئاسایشــی خــۆی
بهشــێوهیهكی هێرشــبەرانە لهگــهڵ جیهانــی دهرهوهدا
داڕشــتووە .داعــش بــڕوای بــه دامهزراندنــی دهوڵــهت
نییــه بهواتــا مۆدێرنهكــهی كــه خاوهنــی ســنوری خــۆی
بێــت و ســتراتیجییهكی عهقاڵنــی بگرێتهبــهر لهپێنــاو
بههێزكردنــی ئهگهرهكانــی مانــهوهی .بــەالی ســەلەفی
جیهادییــەوە خەڵكــی بــۆ ســێ گــرووپ پۆلێــن دەكرێــن:
موســڵمانێك كــە خوێــن و ماڵــی پارێــزراوە ،ئەهلــی
زیمــە كــە ســەرانە دەدەن ،كافرێــك كــە ســەرانە نــادات
خوێــن و ماڵــی موباحــە بــۆ مســوڵمانان و دەبێــت جیهــاد
بەرامبــەری بكرێــت(.)12
تیۆرســێنانی ســەلەفی جیهادیــی پێیانوایــە ملمالنێــی حــەق
و باتــڵ مێژوویەكــی درێــژی هەیــە و لەگــەڵ دروســتبونی
مــروڤ و ژیانــی لەســەر زەوی دەســتپێكردوە و تــا مــرۆڤ
مابێــت بــەردەوام دەبێــت ،لەوپێناوەشــدا ئیســام جیهــادی
پێویســت كــردووە تا ئاییــن بەرقەراربێت و هاوبەشــیدانان
(وقَاتِلُو ُه ـ ْم
نەمێنێــت ،ئەمــەش لەبــەر رۆشــنایی ئایەتــی َ
ـى َل ت َ ُكــونَ فِتْنَــةٌ َويَ ُكــونَ ال ّدِيـ ُ
ـن ُكلُّـهُ ِ َّ ِ
ل ۚ(االنفــال
َحتَّـ ٰ
.)13()39
تــەواوی تیۆرســێنانی ســەلەفی جیهادیــی لەســەر ئــەوە
كۆكــن كــە جیهــاد لــە رۆژگاری ئێســتادا لەســەر هەمــوو
موسڵمانان فەرزی عەینە وەكو نوێژ و رۆژوو ،ئەوكەسەش
نەتوانێــت جێبەجێــی بــكات دەبێــت ئامادەســازی بــۆ
بــكات بــە تایبــەت راهێنانــی ســەربازی بــكات و كــۆچ
بــكات بــۆ ئــەو شــوێنەی لەگــەڵ هاوبیرەكانــی دەتوانــن
پێكــەوە جیهــادی تێــدا راگەیەنــن()14
گرووپەكانــی ســەلەفی جیهادیــی ،خۆیــان وەك كۆمەڵــی
رزگاربــوو ئەژمــار دەكــەن ،ئەوكاتــەی لــە ناوچەیــەك
دەســەاڵتیان دەبێــت خۆیــان وەكــو تاكــە هێــزی شــەرعی
دەناســێنن ،بۆیــە هیــچ دوودڵ نیــن لــەوەی هــەر كــەس
و هێزێكــی دەرەوەی خۆیــان بــە دەرچــوو یــان دوژمنــی
ئایینــی ئیســام ناوبــەرن ،هــەروەك داعــش لــە مــاوەی
دەســەاڵتەكەی خۆیــدا كــردی ،بەشــێوەیەك تەنانــەت

ئــەو گرووپــە ئیســامییانەش كــە لەگــەڵ بوچونــی داعــش
نەبــوون ،یــان ئامادەنەبــوون بەیعــەت بدەنــە ئەبوبەكــر
بەغــدادی و وەكــو خەلیفــە ئەژمــاری بكــەن ،ئــەوا داعــش
بــە دەرچــوو لــە ئاییــن ناویبــردوون و شــەڕی لــە دژیــان
راگەیانــدوە(.)15
ڕهنگ ـه لێــرهدا پرســیاری ئ ـهوه بێت ـه ئــاراوه ك ـه بۆچــی
داعــش سیاسـهتی دهرهوهی یــان ســتراتیجی خــۆی لهسـهر
بنهمایهكــی هێرشــبەرانە داڕیــژاوه؟ داعــش لــه گۆڤــاری
دابقــدا واڵمــی ئ ـهم پرســیاره دەداتــەوە و ل ـه بهشــێكی
گۆڤارهكــهدا «بهناونیشــانی بۆچــی ئێمــه ڕقمــان لــه
ئێوهیــه« هاتــووە:
یهك ـهم :ئێم ـه ڕقمــان ل ـه ئێوهی ـه ،بهرل ـه ههمووشــتێك،
لهبهئــهوهی ئێــوه بێبــاوهڕن بــە تــاك و تهنهایــی خــودا
(اللـه)  -ئێــوه درك بهمـه بكـهن یاخــود دركــی پێنهكهن-
ئێــوه هاوبـهش بــۆ ئهو بڕیــاردهدهن لـه پهرستشـهكانتاندا،
ئێــوه كوفردهك ـهن ،بــاس ل ـهوه دهك ـهن خــودا كوڕێكــی
ههیــه ،ئێــوه درۆ ههڵدهبهســتن بــە دهمــی پهیامبــهر
و نێردراوهكانــی خــوداوه ،ئێــوه مومارهســهی تــهواوی
خۆشــیه شـهیتانیهكان دهكـهن .هـهر لهبهرئـهم هۆكارهیـه
كــه ئێمــه فهرمانمــان پێكــراوه بــه ئاشــكرا ڕق و
دوژمنایهتــی خۆمــان لهبهرامبــهر ئێــوهدا ڕابگهیهنیــن.
لهمــهو پێشــیش نموونهیهكــی دیــار ههبــووه بــۆ ئێــوه
كــه ئهویــش ئیبراهیــم و شــوێنكهوتووهكانی بــوون،
كاتێــك كــه بــه گەلەگــەی خۆیانیــان وت» لهڕاســتیدا،
ئێم ـه ل ـه ئێــوه نیــن و بهرییــن ل ـهو شــتانهی ك ـه ئێــوه
پەرستشــی بــۆ دهكــهن جگــه لــه اللــه .ئێمــه ئێــوه
ڕهتدهكهینــهوهو دوژمنایهتــی و ڕق لــه نێــوان ئێمــهو
ئێــوهدا بهردهوامــی دهبێــت تاوهكــو ئێــوه باوهڕدههێنــن
بــه تــاك و تهنهایــی اللــه« .لهمــهش زیاتــر ،هــهروهك
و چــۆن كــه بیباوهڕیتــان وامــان لێــدهكات كــه رقمــان
لێتــان بێــت ،ئــاواش بێباوهڕیتــان هــۆكاری س ـهرهكیه ك ـه
وامــان لێــدهكات لهگهڵتــان بجهنگیــن ،وهك ئــهوهی
كــه فهرمانمــان پێكــراوه لهگــهڵ بێبــاوهڕان بجهنگیــن
ههتاوهكــو ئــهوان ملكهچــی حوكمــی ئیســام دهبــن،
یــان بـهوهی كـه موســوڵمان دهبــن ،یاخــود دهبێــت جزییه
بــدهن .بۆئــهو كهســانهی كــه ئــهم بژاردهیــه پهســهند
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دهكــهن -دهتوانــن بهشــێوهیهكی شــكۆمهندانه لــه
ژێــر حوكمــی ئیســامدا ژیــان بهســهر بــهرن .بــهم
شــێوهیه ،تهنانــهت ئهگــهر ئێــوه بێــن شــهڕیش لهگــهڵ
ئێمــه بــووه ســتێنن ،لــه باشــترین حاڵهتــی جهنگــدا
ئێمــه لهوانهیــه هێرشــهكانی خۆمــان لــهدژی ئێــوه
ههڵپهســێرین -ئهگــهر خۆمــان بــه پێویســتی بزانیــن-
لهپێنــاو ئــهوهی كــه قورســایی خۆمــان بخهینــه ســهر
ههڕەشــهیهكی نزیكتــر .جگــهلــه بــژاردهی وهســتانی
شـهڕ بهشــێوهیهكی كاتــی ،تهنهــا بــژاردهی چاوهڕوانكــراو
بریتیــه لــه ههڵپهســاردنی هێرشــهكانمان بهشــێوهیهكی
كاتــی .بــهالم لهكۆتاییــدا ،ئێــوه ناتوانــن بــۆ ههمیشــه
شــهڕ لهگــهڵ ئێمــه بووهســتێنن .لــه باشــترین حاڵهتــدا
ئێــوه دهتوانــن بهشــێوهیهكی كاتــی دوای بخــهن.
دووهم :ئێمــه ڕقمــان لــه ئێوهیــه لهبهرئــهوهی ئێــوه
عهلمانیــن ،كۆمهڵــگا لیبڕالێیــهكان ڕێگــه بــهزۆر شــت
دهدهن كـه خــودا ڕێگـهی پێنـهداوهو لهههمــان كاتیشــدا
زۆرێــك ل ـهو شــتانه قهدهغــهدهك ـهن ك ـه خــودا ڕێگ ـهی
پێــداوه ،مهس ـهلهیهك ك ـه ئێــوه بهالتان ـهوه گرنــك نییــه
و گوێــی پێنــادهن لهبهرئـهوهی ئێــوه جیــاوازی دهكـهن لــه
نێــوان ئایيــن و دهوڵ ـهت ،ل ـهم ڕێگهیهش ـهوه دهس ـهاڵتی
بــااڵ دهدهن ب ـه ح ـهز و ئارهزووهكانتــان لهڕێگ ـهی ئ ـهو
یاســادانهرانهی كــه خۆتــان بــه دهنگــدان دهیانگهیهنــه
دهس ـهاڵت .ب ـه ئهنجامدانــی ئ ـهم كاره ،ئێــوه دهخــوازن
ئـهو مافــی ملكهچبــوون بــۆ خــودا بۆخۆتــان زهوتبكـهن و
دهتانهووێــت ئ ـهو ماف ـه بۆخۆتــان بهكاربهێنــن.
ئایدۆلۆجیــای لیبڕالیزم ـه ســیكۆالرهكهتان وای لێكــردوون
لێبووردهبــن و تهنان ـهت داكۆكــی و پاڵپشــتی «نێربــازی»
بكــهن ،ڕێگــه دهدات بــه ئهلكحــول و دهرمــان و
زینــاو قوماركــردن و ســووخواردن بــووه بــه شــتێكی
بــاو بهربــاو .بــهم هۆیهشــهوه ،ئێمــه جهنــگ
بهرپــا دهكهیــن لــهدژی ئێــوه لهپێنــاو ئــهوهی بتــان
وهســتێنین لــه باڵوكردنــهوهی بێبــاوهڕی و ناپاكــی و
فاســقیهت --ناســیۆنالیزم و ســیكۆالریزم و بههــا لێبڕالیـه
گهندهڵهكانتــان و مهســیحیهت و بێبــاوهڕی ،لهگــهڵ
تــهواوی ئــهو بێئهخالقــی و گهندهڵیانــهی كــه لهخۆیــان
گرتــووه .ئێــوه بهئهركــی خۆتــان دهزانــن ك ـه كۆمهڵــگا

موســوڵمانهكان ئازادبك ـهن ،ئێم ـهش ب ـه ئهركــی خۆمانــی
دهزانیــن ڕووبــهڕووی كاریگــهری و دهســهاڵتی ئێــوه
ببین ـهوه و مرۆڤ ـهكان بپارێزیــن ل ـه تێگهیشــتنه ههڵ ـه و
بهالڕێبــهر و ڕێــگا شــێوێنراوهكانی ژیانــی ئێــوه.
ســێيهم :ئێم ـه جهنــگ بهرپــا دهكهیــن ل ـهدژی بێبــاوهڕان
لهبهرئــهوهی ئێــوه بێبــاوهڕن بــه بوونــی خوداكهتــان و
دروســتكهرهكهتان .ئێــوه بهچــاوی خۆتــان دروســتكردنی
ئاڵــۆزی بوون ـهوهر و زینــدهوهرهكان دهبینــن ،ئ ـهو یاســا
فیزیكیانــهی كــه بهشــێوهیهكی ورد و باوهڕپێنهكــراو
سـهرنجڕاكێش تـهواوی گـهردوون بهڕێــوه دهبـهن ،بـهاڵم
ئێــوه ســورن لهســهر ئــهوهی كــهوا ئــهو شــتانه هــهر
ههمــووی بهشــێوهیهكی ههڕهمهكــی هاتوونهتــه
بــوون .جگهلهمــهش باوهڕنهبوونتــان بــه خــودا وای
لێكــردوون نكوڵــی بكـهن لـه ڕۆژی بڕیــاردان (قیامـهت).
بانگهش ـهی ئ ـهوه دهك ـهن ك ـهوا « تهنيــا یهكجــار دهژیــن
« ئهوانــهی كــه بێبــاوهڕن و بانگهشــهی ئــهوه دهكــهن
ههرگیــز زینــدو ناكرێنــهوه.
چــوارهم :ئێمـه ڕقمــان لـه ئێوهیـه لهبـهر ئـهو تاوانانـهی
ك ـه ل ـهدژی ئیســام ئهنجامتــان داوه و جهنــگ لهدژتــان
ههڵدهگیرســێنین تاوهكــو ســزاتان بدهیــن بههــۆی
تاوانهكانتانــهوه لــهدژی ئایينهكهمــان.
پێنجـهم :ئێمـه ڕقمــان لێتانـه بههــۆی ئـهو تاوانانـهی كـه
ئێــوه ل ـهدژی موســوڵمانان ئهنجامتانــداوه .ئێم ـه ل ـهدژی
ئێــوه دهجهنگیــن بۆئ ـهوهی بتانوهســتێنین ل ـه كوشــتنی
پیــاو و ژن و منداڵهكانمــان ،دهجهنگیــن لهپێنــاو
ئازادكردنــی ئــهو كهســانهی كــه زیندانیتــان كــردون و
ئهشــكهنجهیان دهدهن.
شهشــهم :ئێمــه ڕقمــان لــه ئێوهیــه لهبهرئــهوهی ئێــوه
خاكــی ئێمهتــان داگیركــردهوه ڕووبهڕووتــان دهبینــهوه
لهپێنــاو دهركرنتــان .ههتاوهكــو یــهك بســتی زهوی
مابێــت كــه ئێمــه بیگرینــهوه ،جیهــاد واجــب دهبێــت
لهســهر ههمــوو تاكێكــی موســوڵمان.
پێویســته لێــرهدا ئامــاژه بكرێت كه ئامانجــی كۆتایی هێنان
بــه داگیركردنــی خاكــی موســوڵمان و ئهشــكهنجهدانی
موســوڵمانان الی داعــش شــتێكی الوهكیــه .ههروهكــو
خۆیــان دهڵێــن ،ئــەوان ئامانجێكــی هێرشــبەرانەیان هەیــە
9

لــە سیاســەتی دەرەوەدا و لەوبــارەوە دەڵێــن« :تهنانـهت
ئهگــهر ئێــوه هێرشــهكانيش بۆســهر ئێمــه ڕابگــرن،
ئازادمانبكــهن ،واز لــه ئهشــكهنجهدانمان بهێنــن،
واز لــه داگیكردنــی خاكهكهمــان بهێنــن ،ئێمــه هــهر
بـهردهوام دهبیــن لـهوهی كـه هـهر ڕقمــان لـه ئێــوه بێتــن
لهبهرئــهوهی ڕقــی ئێمــه لــه ئێــوه ههرگیــز كۆتایــی
نای ـهت تاوهكــو نهبــن ب ـه موســوڵمان .تهنان ـهت ئهگ ـهر
ئێــوه جزیـهش بــدهن و لهژێــر ســایهی حوكمــی ئیســامدا
بــه شــكۆمهندی بژیــن ،ئێمــه هــهر ڕقمــان لهئێوهیــه.
بێگومــان شــهڕ دهوهســتێنین لهگــهڵ ئهوانــهی جزیــه
دهدهن و ئــهو بێباوهڕانــهی كــه پهیمانیــان لهگــهڵ
ئێمـهدا بهســتووه ،بـهاڵم ئێمـه بـهردهوام دهبیــن لـهوهی

تێگهیشتنی بیری سهلهفی جیهادیی
داعش بۆ ئاسایش نهك تهنها خاڵیه
له تێگهیشتنێكی مرۆڤدۆستانه،
بهڵكو لهدژی ئاسایشی مرۆڤیشه

ك ـه ڕقمــان لێیــان بێــت».
لــەوەش گرنگتــر ،داعــش دهڵێــت« :ئ ـهوهی ك ـه گرنك ـه
بــۆ تێگهیشــتن ئهوهیــه كــهوا ئێمــه ڕووبــهڕووی ئێــوه
دهبینــهوه ،نــهك لهبهرئــهوهی ســزاتان بدهیــن یــان
ڕێگریتــان لێبكهیــن ،بهڵكــو لهبهرئــهوه ڕووبهڕووتــان
دهبین ـهوهی تاوهكــو بتانگهیهنیــن ب ـه ئــازادی ڕاســتهقینه
لــهم ژیانــهدا و ڕزگاری لــه دواڕۆژدا ،ئــازادی لــهوهی

كــه ببــن بــه كۆیلــهی حــهز و ئارهزووهكانتــان و
دهســهاڵتدار و پیــاوه ئایینیهكانتــان ،ڕزگاری لهڕێگــهی
پەرســتنی دروســتكهرهكهتان بهتهنیــا و شــوێنكهوتنی
پهیامبهرهك ـهی .ئێم ـه دهجهنگیــن لهگ ـهڵ ئێــوه لهپێنــاو
ئـهوهی لـه تاریكــی بێبــاوهڕی دهرتــان بهێنیــن بتانخهینـه
نێــو ڕۆشــنایی ئیســامهوه(.)20
پــاش خســتنهڕووی ئــهو خااڵنــهی ســهرهوه بۆمــان
دهردهكهوێــت ،تێگهیشــتنی بیــری ســهلهفی جیهــادی
داعــش بــۆ ئاســایش و سیاســەتی دەرەوە زۆر جیــاوازه
لهگــهڵ تێگهیشــتنی قوتابخانهكانــی بــواری ئاســایش،
بیــری سـهلهفی جیهــادی بــڕوای بـه دووجــۆر لـه ئاســایش
ههی ـه :ئاسایشــێك ل ـه دنیــادا ك ـه تهنهــا بــاوهڕداران ل ـه
خــۆ دهگرێــت و لە ســایەی دەوڵەتی ئیســامیدا دەســتەبەر
دەبێــت ،ئەوانــەش كــە ناموســڵمانن وەكــو ئەهلــی زیممــە
بــە شــێوەی رێــژەی لــەم ئاسایشــە ســودمەندن بــەو
شــێوەی لــە فیقهــی ئیســامیی حوكمەكانــی ئەهلــی زیمــە
باســكراوە ،ئاسایشــی دواڕۆژیــش كــه بهههمــان شــێوه
تهنهــا بــاوهڕداران جێگهیــان تێیــدا دهبێت ـهوه .بێبــاوهڕان
هــهم لــه دنیــادا و ههمیــش لــه دواڕۆژدا دوورن لــه
ئاســایش و ئارامــی ،بگــره ســهرچاوهی مهترسیشــن بــۆ
كۆمهڵــگای موســوڵمانان ،موســوڵمانان كاتێــك ههســت بـه
ئاســایش دهكـهن كـه كوفر له ڕهگ و ڕیشـهوه لهناوبهرن،
ئهمــهش لهڕێگــهی جیهــاد و كوشــتنی بێبــاوهڕان یــان
لهڕێگــهی ئــهوهی كــه بێبــاوهڕان باوهڕبهێنــن .ئهمــهش
لهڕێــگای دهوڵهتێكــی ئیســامییهوە دهبێــت ،ئــهم
دهوڵهتــه ئیســامییه بــاوهڕی بــه ســنور و ســهروهری
نییــهو بگــره خاوهنیشــی نیی ـه ،ئ ـهم دهوڵهت ـه خاوهنــی
ناســنامهیهكی ئیســامییه ،بــۆ بهرگریكــردن و پاراســتنی
ئــهم ناســنامه ئیســامییه ،لهســهر ئاســتی نێودهوڵهتــی
ســتراتیجی هێرشــكردن دهگرێتـه بـهر تاوهكــو كۆتایــی بـه
كوفــر دههێنێــت .لهس ـهر ئاســتی ناوخۆیــی ،بــاوهڕداران
پێویســته پاڵپشــتی لــه دهوڵهتــی ئیســامی بكــهن،
تهنان ـهت ئ ـهو باوهڕداران ـهی ك ـه لــهدهرهوهی دهوڵهتــی
ئیســامیدان دهبێــت پەیوەســتی و خۆشهویســتیان بــۆ
دهوڵهتــی ئیســامی ههبێــت و بچنــه پــاڵ دهوڵهتــی
ئیســامی .كهواتــه ئــهوهی لــهههڕهشــهدایه ناســنامە
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ئایینیهكانــه ،ئهولهویاتــی ســهرهكیش دهبێــت پاراســتنی
ناســنامەی ئایینــی بێــت ،ب ـهم هۆی ـهوه دهكرێــت بڵێیــن
داعــش وهك تاكــە ئامانجــی ســەرەكی س ـهیری پاراســتنی
ناســنامە ئایینیهكــە دهكات و خهبــات دهكات لهپێنــاو
گێڕانــهوهی جێبەجێكردنــی شــهریعهت ،لــە كاتێكــدا
ئاییــن یەكێكــە لــە پێنــج مەبەســتەكانی شــەریعەت نــەك
هەمــوو مەبەســتەكان.
ههڵسهنگاندنی تێگهیشتنی داعش بۆ ئاسایش
 .1بانگهش ـهی داعــش بــۆ جیهــاد ئازادكردنــی مرۆڤهكان ـه
لــه تاریكــی كوفــرهوه بــۆ ڕۆشــنایی ئیســام ،بــهاڵم
ئامــڕازی ئازادكرنــی مرۆڤــهكان ئامڕازێكــی كالســیكی و
س ـهركوتكهر و خوێناویی ـه ،داعــش ل ـه ئایینــی ئیســامدا
ســودی ل ـه تێگهیشــتنه هێــزی رەق (هــارد پــاوهرهكان)ی
ئیســام وهرگرتــووه ،هیــچ بایهخێكــی بــۆ نهرمــه هێــز
دانهنــاوه بــۆ بانگێشــتكردنی بێبــاوهڕان بــۆ نیــو بازن ـهی
بــاوهڕ كــه ئهمــهش لهڕێگــهی نواندنــی ههڵســوكهوتی
جــوان و مامهڵ ـهی نهرمونیــان و گرنگیــدان ب ـه چهمك ـه
درهوشــاوهكانی وهك دادپــهروهی و یهكســانی.
 .2تێگهیشــتنی بیــری ســهلهفی جیهادیــی داعــش
بــۆ ئاســایش نــهك تهنهــا خاڵیــه لــه تێگهیشــتنێكی
مرۆڤدۆســتانه ،بهڵكــو لــهدژی ئاسایشــی مرۆڤیشــه،
ئاسایشــی مــرۆڤ دهكات بهقوربانــی ئاسایشــی دهقــه
ئایینیــهكان ،لهكاتێكــدا ئــهوهی چەقــە مرۆڤــهو دهقــه
ئایینیــهكان بــۆ خزمــهت و ڕێنوینــی مــرۆڤ هاتــوون.
 .3فرهیــی ئایینــی لـه تێگهیشــتنی داعشــدا بوونــی نییـه،
داعــش دهیهوێــت كۆمهڵگایهكــی ئیســامی یــهك ڕیــز
و هاوشــێوه دروســتبكات ،تهنهــا ئــهو كاتــه بێبــاوهڕان
لهســایهی ئـهم كۆمهڵگایـهدا جێیــان دهبێتـهوهو پارێــزراو
دهبــن ك ـه جزی ـه بــدهن ب ـه دهوڵهتــی ئیســامی ،ب ـهاڵم
وهك لــه پێشتریشــدا باســكرا ،بیــری ســهلهفی داعــش
بیرێكــی لێــوان لێــوه لــهڕقبهرامبــهر ئــهو كهســانهش
كــه جزیــه دهدهن لــه ناوخــۆی دهوڵهتــی ئیســامیدا.
پرســیارهكه لێــرهدا ئهوهیــه ئهگــهر لهســایهی دهوڵهتــی
ئیســامیدا موســوڵمانان ڕقیــان لــه بێبــاوهڕان بێــت چ
مانایــهك بــۆ پێكهوهژیانــی ئاشــتیانه و یهكگرتــووی

كۆمهاڵیهتیــی دهمێنێتــهوه؟
 .4ئــهو ســتراتیجیهی كــه داعــش لــه بــواری
سیاســهتی دهرهوهیــدا گرتوویهتیهبــهر ســتراتیجیهكی
شكســتخواردووه ،لهالیــهك ســتراتیجیهكهی داعــش
ئامانجــی دامهزراندنــی خیالفهتێكــی جیهانــی و
ههڵوهشــاندنهوهی سیســتمی نێودهوڵهتیــه ،ئــهم
ســتراتیجیه وا دهخوازێــت كـه داعــش خاوهنــی توانایهكــی
هێرشــبهری ئهوتــۆ بێــت كــه بتوانێــت سیســتمی
نێودهوڵهتــی بگۆڕیــت ،لهڕاســتیدا داعــش توانــای زۆر
لــهوه كهمتــره كــه بتوانێــت نــهك جیهــان تهنانــهت
ڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســتیش داگیربــكات ،لهبهرئــهوهی
خاوهنــی توانــای جهنگــی هێرشــبهری نییــه ،لهالیهكــی
تــرهوه ،گرتنهبــهری ســتراتیجی هێرشــبهری فراوانخــوای
وادهكات زۆر بهخێرایــی دهوڵهتانــی جیهــان پێكــهوه
لهشــێوه ی ئاسایشــی بهكۆمــهڵ ههڵوێســت وهربگــرن،
ئهمــهش لهالیــهك لهبهرئــهوهی گروپــه جیهادییــهكان
ههڕهشــهی گــهورهن بــۆ ســهر ئاشــتی و ئاسایشــی
نێودهوڵهتــی لهالیهكــی تــر مهترســیهكی گــهورهن
بۆســهر ئاسایشــی مرۆیــی .ئهگــهر ســهیربكهین ،دوای
دروســتبوونی داعــش و ئهنجامدانــی تاوانــی جهنــگ
و دروســتكردنی مهترســی بــۆ ســهر ئاساشــی واڵتانــی
ڕۆژئــاوا ،دهســتبهجێ دهوڵهتانــی ڕۆژئــاوا لهشــێوهی
هاوپهیمانیهكــدا ڕووبــهڕووی داعــش بوونــهوه .كهواتــه
لێكهوت ـهی س ـهرهكی ســتراتیجیهكهی داعــش لهناوبردنــی
خــودی داعشــه نــهك سیســتمی جیهانــی(.)22
دهرئهنجام
داعــش گروپێكــى نیمچــه دهوڵهتــى جیهــادی بــوو ،كــه
سیاسـهتى دهرهوهى هاوشــێوهى گروپـه ئیســامییه نیمچـه
دهوڵهتهكانــى تــر لهســهر بنهمایهكــى هێرشــبهرییانه
بونیادنابــوو .پیادهكردنــى ســتراتیژى هێرشــبهرییانه
لهالیــهن داعشــهوه بــووه هــۆى دروســتبوونى
هاوپهیمانیهكــى نێودهوڵهتــى لــهدژى داعــش،
لهبهرئــهوهى داعــش بههــۆى پیادهكردنــى ســتراتیجى
هێرشــبهرییانهوه بــووه مهترســی و ههڕهشــهیهكى
ئاسایشــى بــۆ سـهر ئاشــتى و ئاسایشــى جیهــان بهگشــتى و
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ئاشــتى و ئاسایشــى ڕۆژههاڵتــى ناوهڕاســت بهتایبهتــى.
دهرئهنجــام ،ســتراتیجییه هێرشــبهرییهكهى داعــش
لهبــرى گۆڕینــى ڕهگوڕیشــهیی سیاســهتى نێودهوڵهتــى
و ههڵوهشــانهوهى سیســتمى نێودهوڵهتــى ،ســهرى
داعــش خۆیــی خــوارد و لهنــاوی بــرد .بههــۆى
ســتراتیجییهكهیهوه ،داعــش لهالی ـهك بــووه ب ـه مهترســی
بــۆ ســهر ئاسایشــى دهوڵهتــان ،لهالیهكــی تریشــهوه
بــووه س ـهرچاوهى مهترســی بــۆ س ـهر ئاسایشــى مرۆیــی
و ئاسایشــى ناســنامهیی گــروپ و پێكهاتــه نهتهوهیــی و
ئایینیـه جیــاوازهكان .لهدیــدى ئاسایشــی داعشــدا ،ئهویتر-
ئهوانــهى لــه بازنــهى ئیســامی ڕاســتهقینهدا نیــن-
ســهرچاوهى تێكدانــى ئاسایشــى كۆمهڵگــهى ئیســامییه،
لــه ههمانكاتــدا ســهرچاوهی مهترســیه بــۆ ســهر ئاییــن
و ناســنامهى ئایینــى بۆی ـه پێویســته لهناوببرێــن ،جیهــاد
ئامڕازێكــه بــۆ بهدیهێنانــى ئاسایشــى ناســنامهیی ئاییــن،
تهنیــا لهڕێگــهى دامهزراندنــی دهوڵهتێكــى ئیســامیهوه
دهكرێــت شــهریعهتى ئیســامی جێبهجێبكرێــت و بــهم
هۆیهشــهوه ئاســایش بهدیبهێنرێــت ،بــۆ موســوڵمانى
ڕاســتهقینه ئاســایش لــه دنیــادا تهنیــا لهژێــر ســایهى
دهوڵهتێكــى ئیســامیدا ههســتى پێدهكــرێ و ئهزمــون
دهكرێــت ،لــه جیهانهكــهى تریــش لــه بهههشــتدا
موســوڵمانان بــه ئاسایشــى تهواوهتــى دهگــهن.
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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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