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بزووتنەوەی تاڵیبان و ئیخوان
موسلیمین لە ئەفغانستان
مێژووی پەیوەندی ،واقیع و رێگوزەری
ئایندەی
مستەفا زەهران
ئیســامی رۆژهەاڵتیــی كاریگــەری زۆری هەبــووە لەســەر
ســەرهەڵدان و گەشــەكردنی بزاوتــە ئیســامییەكان لــە
ناوخــۆی ئەفغانســتان ،هــەر لــە ســەرەتای حەفتاكانــی
ســەدەی پێشــوو تــا ســەرەتاكانی ســەدەی نــوێ و
دواتریــش ،جــا ئەمــەش لــە چوارچێــوەی دامــەزراوەی
ئایینیــی تەقلیــدی و بەدیاریكــراوی ئەزهــەر بووبێــت ،یــان
لــە رێگــەی رەوتــە ئیســامییە ئوســوڵی و ســەلەفییەكانەوە
كــە ناســنامەی ئایینــی و فیكــری زۆرینــەی بزووتنــەوە
ئیســامییەكانی ئەفغــان بــوو.
ئەگــەر بــە وردی ســەرنج بدەیــن ،كاریگــەری بیرمەنــدە
ئیســامیەكانی وەكــو جەمالەدیــن ئەفغانــی و ئەبــو ئەعالی
مــەودودی هەســتپێدەكەین ،كــە بــە چەنــد دەیــە بــەر
لــە رەوتــی ئیســامیی رۆژهــەاڵت كاریگەرییــان كردوەتــە
ســەر ناوخــۆی ئەفغــان ،هــەر لەوێــوە رێكخــراوی قاعیــدە
ســەریهەڵدا كــە تــەواوی حاڵەتــی ئیســامیی چ كۆمەڵــەكان
یــان رێكخســتنەكان پێــی كاریگــەر بــوون ،ئەمــەش مانــای
وایــە كاریگــەری و جێكەوتــەی دووالیەنــەی قــوڵ هەبــووە
لــە یــەك كاتــدا پیكــەوە.
ســەركردە یەكەمینەكانــی جیهــاد و دامەزرێنەرانــی پارت و
كۆمەڵــەكان كــە رێبەرایەتــی بەرەنگاربوونــەوەی ســۆڤیەت
بــوون ،تێكەڵەیــەك بــوون لەمــە ،هەندێك سەركردەشــیان
بــە فرەبیــری كاریكەربــوون ،لەوانــە عەبــد رەب رەســول
ســەییاف ،بورهانەدیــن رەبانــی و ئەحمــەد شــا مەســعود،
بیــری كۆمەڵــەی ئیخــوان موســلیمینی میســر كاریگــەری
روونــی هەبــوو لەســەر كاركردنیــان لــە ناوخــۆی ئەفغــان،
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دواتریــش كــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان هــات بیــری ســەید
قوتــب بــووە هەوێنــی دونیابینــی ئــەو بزووتنەوەیــە لــە
بابەتەكانــی حاكمیــەت و شــەریعە و دەوڵــەت لــە دیــدگای
ئیســامییەوە.
هــەروەك پەیوەنــدی بزووتنــەوەی تاڵیبــان و كۆمەڵــەی
ئیخــوان موســلیمین و درێژكراوەكانــی و تێگەیشــتن لێــی
تــا ئــەم چركەســاتە جێگــەی تێڕامــان و گرنگیپێدانــە ،بــە
تایبــەت لــە وێســتگەكانی بەریەككەوتــن و نزیكبوونەوەیان
لــە دوو دەیــەی رابــردوو ،بااڵدەســتبوونی بزووتنــەوەی
تاڵیبــان لــەم دواییانــە و دروســتكردنی ئیمارەتی ئیســامیی
دووەم ،وادەكات بــە گرنگییــەوە بڕوانرێتــە تێگەیشــتن لەو
پەیوەندییــە و مێــژووی و واقیعەكــەی و وەســتان لەســەر
رێگــوزەری ئاینــدەی و گریمانــەی چۆنێتتــی مانــەوەی ئــەو
پەیوەندییــە كــە تــا ئێســتا نیشــانەی پرســیاری لەســەرە،
كاریگەری ئیخوان لەسەر ئیسالمییەكانی ئەفغانستان
ئایدۆلۆجیــای ئیخــوان موســلیمین یــان ئیســامیی سیاســیی
كــە ئیخــوان دانیپێدانــاوە لــە ئەفغانســتان لــە قۆناغــی
جیهــادی ئەفغانــی جەماوەرێكــی گــەورەی هەبــوو،
ژمارەیــەك لــە ســەركردەكانی كــە لــە بازنــەی ســوننەدا
بــوون بــە رێژەیەكــی بەرچــاو بــەو بیــرە كریگــەر بــوون،
ئەمــەش بــۆ ســێ هــۆكاری جیــاواز دەگەرێتــەوە ،یەكــەم:
كاریگــەری دووالیەنــەی نێــوان ئیخــوان موســلیمین و
ئەدەبیاتــی جەمالەدیــن ئەفغانــی ،دووەم :ئیخــوان
نمونەیەكــی سیاســیی بــوو كــە تــا رادەیەكــی زۆر وەكــو
بزاوتێكــی میانــڕەو و عەقاڵنــی لێیدەڕوانــرا لــە نــاو
ئیســامیی ســوننیدا ،بــە دیاریكراویــش لــە نێــو گۆڕەپانــی

ئیســامیدا كــە چەندیــن بیــر و رەوتــی جیــاواز تێیــدا
شــەپۆلی دەدا ،دیارترینیــان ســەلەفییەت ،ســێیەم:
ژمارەیــەك ســەركردەی ئیســامیی سیاســیی ســوننە لــە
ئەفغانســتان لــە ئەزهــەر لــە میســر خوێندبویــان.
بــە گوێــرەی گێڕانــەوە مێژووییــەكان ،كۆمەڵــی ئیخــوان
موســلیمین لــە ســەردەمی حەســەن بەننــا دامەزرێنــەری
كۆمەڵەكــەوە گرنگــی گــەورەی بــە ئەفغانســتان داوە،
ئیخــوان ســاڵی  1944بەشــی پەیوەنــدی بــە واڵتانــی
ئیســامییەوە پێكهێنــا ،یەكێــك لــە پالنــەرە ســەرەكییەكانی
ئــەم كارە بەرەنگاربوونــەوەی داگیركردنــی ئەفغانســتان
بــوو لەالیــەن ئینگلیــزەوە ،كــە دۆخەكــەی هاوشــێوەی

كە بزووتنەوەی تاڵیبان هات
بیری سەید قوتب بووە هەوێنی
دونیابینی ئەو بزووتنەوەیە لە
بابەتەكانی حاكمیەت و شەریعە و
دەوڵەت لە دیدگای ئیسالمییەوە.

میســر بــوو ،هــەر لــەو چوارچێوەشــدا ســاڵی 1948
هــارون مەجــدی بانگهێشــتی میســر كــرا بــۆ بەشــداری لــە
كۆنگــرەی ئیســامیی لــە شــاری ئیســماعیلییە ،رێكخراوەكە
توانــی ژمارەیــەك قوتابــی ئەفغانــی بێنێتــە زانكــۆی
ئەزهــەر بــۆ خوێنــدن ،هەندێــك لەوانــە لــە قۆناغــی
دواتــردا بوونــە ســەركردە ،لەناویانــدا :بورهانەدیــن
رەبانــی و عەبــد رەب رەســول ســەییاف ،پەیوەندییەكــە
دواتــر گــۆڕا بــۆ هەماهەنگــی راســتەوخۆ و هــاوكاری
كــە رۆڵێكــی میحــوەری بینــی لــە بانگەشــەی جیهــاد
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دژی ئەفغانســتان لــە قۆناغــی جبهــادی ئەفغانــی ،ئــەم
هاوكارییــە راهێنانــی ســەربازی و هــاوكاری دەگرتەخــۆ
كــە ئیخــوان ســەنتەر و كرۆكەكــەی پێكدەهێنــا ،كەســانی
دیــاری وەكــو كەمــال ســەنانیری ،عەبــدواڵ عــەزام ،كەمــال
هەلبــاوی و عەبدولمونیعــم ئەبولفتــوح رۆڵــی بەرچاویــان
گێــڕا لــەو روەوە.
لەنــاو ســەركردە دیارەكانــی ئیخــوان بورهانەدیــن
رەبانــی ســەرۆكی كۆمەڵــەی ئیســامیی ،كــە خوێندنــی
ســەرەتایی لــە فەیزئابــاد ناوەنــدی ویالیەتــی بەدخشــان
تەواوكــرد بەرلــەوەی بچێتــە قوتابخانــەی خانــەی زانســتە
شــەرعییەكان (ئەبوحەنیفــە) لــە كابــول و لــەوێ لــە
زانكــۆی كابــول شــەریعەی خوێنــد و لــە  1963هــەر
لەوێــش بــووە مامۆســتا ،دواتــر لــە  1966رویكــردە
قاهیــرە و لــە زانكــۆی ئەزهــەر درێــژەی بــە خوێنــدن
دا ،ماســتەری لــە فەلســەفەی ئیســامیی بەدەســتهێنا و
گەڕایــەوە زانكــۆی كابــول و لــەوێ وانــەی دەوتــەوە ،لــە
كاتــی رۆیشــتنی بــۆ قاهیــرە پەیوەنــدی لەگــەڵ كۆمەڵــەی
ئیخــوان دروســتكردوە و هەندێــك بیــری ئــەو رێكخراوەی
لەگــەڵ خــۆی بــردەوە بــۆ ئەفغانســتان.
ســاڵی  1977بزاوتــی ئیســامیی تووشــی لێكتــرازان بــوو،
بــووە كۆمەڵــەی ئیســامیی بــە ســەرۆكایەتی بورهانەدیــن
رەبانــی و حیزبــی ئیســامیی بــە ســەرۆكایەتی قەلبەدیــن
حیكمەتیــار ،بــە تێپەڕبوونــی كات ئەســتێرەی رەبانــی
دروشــایەوە ،لەنــاو توێــژی خوێندكارانــی زانكــۆ و
دەرەوە جەمــاوەری پەیداكــرد ،ســاڵی  1972بــە ســەرۆكی
كۆمەڵــەی ئیســامیی هەڵبژێردرابــوو ،لــە واقیعــی زەمینــی
ســاڵێ  1979لــە بەرەنگاربوونــەوەی هێزەكانــی ســۆڤییەت
چەنــد ســەركەوتنی تۆمــار كــرد ،هێزەكانــی یەكــەم بــوون
لــە چونــە نــاو كابــول لــە كاتــی شكســتی شــیوعی ،لــەو
دەمەشــەوە ســەرەتاكانی ملمالنێــێ هێــزە چەكدارەكانــی
ئەفغــان قەتماغــەی بەســت كــە ئەنجامەكــەی نزیكــەی 40
هــەزار قوربانــی لێكەوتــەوە.
لەوكاتــەدا كــە ئەفغانســتان لەبــەردەم داگیــركاری
ســۆڤییەتدا بــوو ،هێــزە ئیســامییە چەكــدارەكان هەرچەند
لەناوخۆیانــدا ناكــۆك بــوون ،بــەاڵم لــە بەرەكانــی جەنــگ
و ســەربازگەی مەشــقەكان بــە تایبــەت لــە ناوچــەی

پیشــاوەری ســنووری چەندیــن ســەركردەی ئیخوانــی
میســری دەبینــران ،لەوانــە عومــەر تەلمەســانی و مســتەفا
مەشــهور ،بــەاڵم ئــەم ســەركردانە نەیانتوانــی پێكدادانــی
ســەربازی نێــوان گرووپــە ئەفغانییــەكان بوەســتێنن ،بــە
تایبــەت لەســەر شــوێنكەوتنی راســتەوخۆ و وەرگرتنــی
رێنمایــی لــە رێكخســتنی دایــك لــە میســر ،هــاوكات
دونیابینیەكــی رونیــان نەبــوو لەوبــارەوە ،رەنگــە ئەمــەش
یەكێــك بێــت لــە هۆكارەكانــی ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی
تاڵیبــان لــە قۆناغــی دواتــردا لــە دەرەوەی منداڵدانــی
جوگرافــی و فیكــری و بــە ئامانجــی وەســتاندنی جەنگــی
ناوخۆیــی ،ژمارەیــەك قوتابــی زانســتە شــەرعییەكان بــە

بە گوێرەی گێڕانەوە مێژووییەكان،
كۆمەڵی ئیخوان موسلیمین
لە سەردەمی حەسەن بەننا
دامەزرێنەری كۆمەڵەكەوە گرنگی
گەورەی بە ئەفغانستان داوە

رێبــەری مــەال محەمــەد عومــەر بەرەنگاربونــەوەی ئــەو
هێزانــە و كۆتایهێنــان بــە ملمالنــێ و جەنگــی ناوخۆیــی.
چاوتێڕینی رەبانی لە دەسەاڵت
دوای پاشەكشــەی هێزەكانــی یەكێتــی ســۆڤیەت لــە
ئەفغانســتان و ئــەو شكســتەی توشــیان بــوو لەســەر
دەســتی هێــزە ئەفغانییــەكان ،لــە  24نیســان 1992
رەزامەنــدی درا لەســەر پێكهێنانــی حكومەتــی كاتــی
بــۆ مــاوەی دوو مانــگ بــە ســەرۆكایەتی ســیبغەتواڵ
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موجــەددی ،بــە دواشــیدا بورهانەدیــن رەبانــی شــوێنی
بگرێتــەوە بــۆ مــاوەی چــوار مانــگ ،دەقــی رێكەوتنەكــەش
بەوجــۆرە بــوو كــە كۆمەڵــەی ئیســامیی لــەو حكومەتــە
كاتییــە پۆســتی وەزارەتــی بەرگــری وەربگرێـــت ،بــەاڵم
حیزبــی ئیســامیی بــە ســەرۆكایەتی حیكمەتیــار وێــڕای
ئــەوەی واژۆی لەســەر رێكەوتنەكــە كردبــوو پێــی رازی
نەبــوو ،نــەك هــەر ئەوەنــدەش بەڵكــو هەوڵیــدا بــە هێزی
ســەربازی خــۆی بســەپێنێت و هێرشــی كــردە ســەر شــاری
كابولــی پایتەختــی ئەفغانســتان ،چاوتێبڕینەكانــی رەبانــی
هۆكارێكــی ســەرەكی تەنگــژەی ناوخۆیــی ئەفغانســتان
بــوو بــە تایبــەت لــە نێــوان هاوڕێكانــی دوێنــێ ،كــە
خۆیدەبینیــەوە لــە پابەندنەبوونــی رەبانــی بــەوەی ئیمــزای
لەســەر كردبــوو و مانــەوەی لــە پۆســتەكەیدا زیاتــر لــەو
مــاوەی لــە رێكەوتنەكــەدا ئامــاژەی پێدرابــوو كــە چــوار
مانــگ بــوو ،ئەمــەش یارمەتیــدەرە لــە راڤەكردنــی
هــۆكاری شكســتی ئەزمونــی ئیســامییەكان لــە دەســەاڵت
بــە تایبــەت ئەوانــەی بــە بیــری ئیخــوان موســلیمین
كاریگــەر بــوون لەوكاتــەدا.
رێگــوزەری رووداوەكان و دیمەنــی بەردەوامــی جەنگــی
ناوخۆیــی موجاهیدانــی ئەفغــان وایكــرد كــە ژمارەیــەك
دەوڵەتــی عەرەبــی و ئیســامیی دەســتتێوەردان بكــەن،
ئەمــەش بــە ئامانجــی راگرتنــی رژانــی خوێــن لەوكاتــەدا،
بــە كــردەوەش لــە ئــازاری  1993لــە ئیســام ئابــاد
كۆبوونەوەیەكــی بەرفــراوان بەڕێوەچــوو ،كــە تــەواوی
حیزبە ئیسالمییە سوننیەكانی ئەو كاتە و حیزبە شیعەكانی
لەخۆگرتبــوو ،دەرئەنجامــی كۆبوونەوەكــە رێكەوتنێــك
واژۆكــرا كــە بــە (رێكەوتنــی ئیســام ئابــاد) دەناســرێت،
بەگوێــرەی رێكەوتنەكــە بــۆ مــاوەی  18مانــگ بورهانەدیــن
رەبانــی پۆســتی ســەرۆكایەتی كۆمــار وەردەگرێــت و
قەلبەدیــن حیكمەتیار پۆســتی ســەرۆكوەزیران وەردەگرێت
و دەبێــت جەنــگ راوەســتێت ،بــەاڵم رێكەوتنەكــە هــەر
مەرەكەبــی ســەر كاغــەز بــوو ،هــەردوو حیــزب جارێكــی
تــر كەوتنــەوە یەكترتۆمەتباركــردن و دواجــار جەنــگ لــە
نێوانیــان هەڵگیرســایەوە ،لــە  1حوزەیرانــی  1994رەبانــی
رووبــەڕووی هەوڵێكــی كودەتــا بوویــەوە كــە حیكمەتیــار،
رۆســتەم ،ســیبغەتواڵ موجــەددی و حیزبــی یەكێتــی شــیعە

پێیهەڵســان ،لــە مانگــی تەممــوزی  1994ئەنجومەنــی
ویالیەتــی هیــرات مــاوەی ســەرۆكایەتی رەبانــی بــۆ
ســاڵێك درێژكــردەوە.
تاڵیبان و رەبانی رووبەڕوو
بــە هاتنــی ســاڵی  1994بزووتنــەوەی تاڵیبــان لەســەر
شــانۆی رووداوەكانــی ئەفغانســتان وەك هێزێكــی نــوێ
و كاریگــەر دەركــەوت ،ئــەو هێــزە دەیویســت مێزەكــە
هەڵگێرێتــەوە و ســنوورێك بــۆ دۆخــی نەشــیاو دانێــت،
رەبانــی بــە ئەزمونــی خــۆی زانــی دۆخەكــە گــۆڕاوە و
ناچــارە هەنــگاو بنێــت ،لــە  1996رێكەوتنێكــی بــۆ كاری
هاوبــەش و دابەشــكردنی دەســەاڵت لەگــەڵ حیكمەتیــار
واژۆ كــرد ،بــەاڵم تاڵیبــان هەنــگاوی گــەورەی نابــوو
لەســەر ئاســتی سیاســیی ســەربازی ،كــە خۆیدەبینیــەوە
لــە گەیشــتن بــە بەرقەراركردنــی ئاشــتەوایی دوای چەنــد
ســاڵ لــە شــەڕ و ناكۆكــی ،تالیبــان هیــچ دەرفەتێكــی
لەدەســتنەدەدا و دەســتیگرت بەســەر كابولــی پایتەختــدا،
خــۆی وەكــو حكومەتێكــی شــەرعی واڵت ناســاند ،بەمــەش
ســەركەوت بەســەر چاوتێبرینەكانــی رەبانــی و بــە ناچــاری
لــە  26ئەیلولــی  1996كابولــی روەو ناوچەكانــی باكــوری
زۆرینــە تاجیكــی جێهێشــت.
دەتوانیــن مێــژووی پەیوەندییەكانــی تاڵیبــان و ئــەو
موجاهیــدە ئەفغانیانــەی هەڵگــری بیــری ئیخــوان بــوون
بــە خــودی بزووتنــەوەی ئیخوانــەوە بگێرینــەوە بــۆ
ســەركەوتنەكانی تالیبــان و دروســتكردنی یەكــەم ئیمارەتی
ئیســامیی لــە  ،1996كــە دوای شكســتی ئەزمونــی رەبانــی
و هاوڕێكانــی بــوو لــە دەســەاڵت لــە مــاوەی نێــوان -1992
 1996وەكــو ســەرۆكی واڵت لەنــاو پشــێویی و جەنگــی
ناوخۆیــدا.
بەوپێیــەی یەكــەم ئەزمونــی ئەفغانــی ئیســامییە كــە
كاریگەربێــت بــە بیــری ئیخــوان موســلیمین ،چــاوی لــەوە
بــوو دەســەاڵتی خــۆی بەســەر تەواوی واڵت بــۆ ماوەیەكی
دورودرێــژ بســەپێنێت ،چونكــە خــۆی بــە درێژكــراوەی
فیكــری ئیخــوان دەبینــی لــە جوگرافیای ئەفغانســتان ،هەر
ئەمــەش وای كــرد دواتــر و دوای لەناوچونــی دەســەاڵتی
تاڵیبــان لەســەر دەســتی هێــزە ئەمەریكییــەكان كــە ســود
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لــەوە ببینێــت تــا كاربــكات بــۆ گەڕانــەوەی پلەپلــەی
ســەرلەنوێ بــۆ نــاو گۆڕەپانــی سیاســیی ئەفغانســتان،
ئەمــەش دوای ئــەوەی لەســەر داوای ســەرۆكی ئەوكاتــەی
ئەفغانســتان وەك ســەرۆكی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاشــتی
لەگــەل تاڵیبــان لــە  2010راســپێردرا.
هەربۆیــە چاوەڕواندەكــرا رەبانــی یەكــەم نەیــاری تاڵیبــان
بێــت لــە ئەفغانســتان ،ئــەو هەوڵیــدا پێكهاتەیەكــی نــوێ
لەژێــر نــاوی (بــەرەی یەكگرتــوو بــۆ رزگاری ئەفغانســتان)
دروســتبكات ،جێــی باســە رەبانــی دانپێدانانــی چەندیــن
واڵتــی جیهــان هەبــوو هــاوكات توانــی پارێــزگاری لــە
كورســی ئەفغانســتان لــە نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــكات،
تــا لــە تەقینەوەیەكــی خۆكــوژی بزووتنــەوەی تاڵیبــان
كــوژرا.
تاڵیبان و ئیخوان و داگیركاری ئەمەریكا
لــە رووی مێژووییــەوە ئــەو ئەفغانیانــەی بــە بیــری
ئیخــوان موســلیمین كاریگــەر بــوون پێــش دەركەوتنــی
بزووتنــەوەی تاڵیبــان بوون ،لەسەروشــیانەوە و دیارترینیان
بورهانەدیــن رەبانــی كــە تــا رادەیــەك پەیوەندییەكەیــان
ئاڵــۆز بــوو ،كاتكێیــش ئیخــوان بــە فەڕمــی ناســنامەیان
ئاشــكرابوو ،بــەر لــە ســاڵی  2001تاڵیبــان مامەڵــەی لەگــەڵ
كــردن وەكــو نەیارێــك و دوژمنێــك كــە لــە نێــوان ئیمــان
و كوفــر تێكەڵیــان كــردووە ،ئیخوانــی بــەوە وەســفدەكرد
كــە مەترســی لەســەر ئیســام لــە شــیوعییەكان زیاتــرە،
بۆیــە هێرشــی دەكــردە ســەر بــارەگا و كۆمەڵەكانیــان و
ئەندامانــی دەســتگیردەكرد.
دوای داگیركردنــی ئەفغانســتان لەالیــەن ئەمەریــكاوە لــە
 2001و كۆتایهێنــان بــە دەســەاڵتی تاڵیبــان ،ئــەم رووداوە
پاڵینــا بــە ئیخوانــەوە بیــر لــە دووبــارە هاتنەپێشــەوە
بكاتــەوە ،ئەمــەش دوای ئــەوەی تاڵیبــان لــە مــاوەی
دەســەاڵتیدا نفــوزی ئیخوانــی ســنورداركردبوو ،بۆیــە
ئیخــوان دەیویســت ئــەو بۆشــاییە پڕبكاتــەوە كــە
دوای رووخاندنــی دەســەاڵتی تاڵیبــان و هاتنــی هێــزە
ئەمەریكییــەكان دروســتبوو .لەوپێناوەشــدا گرووپــە
ئیســامییە تەقلیدییــەكان لــە پێشیشــیانەوە جواڵنەوەكــەی
(رەبانــی – ســەییاف) داگیــركاری و بەشــداری لە سیســتمی

نوێیــان قبــوڵ كــرد ،ئــەم سیســتمە نوێیــە لــە رێگــەی
پەرلەمــان و حكومەتــە یــەك لــەدوای یەكەكانــەوە بــوو،
كــە رەزامەنــدی تــەواوی دەربڕیبــوو بــە بوونــی ئەمەریــكا
لــە دوای نەمانــی دەســەاڵتی تاڵیبــان و رؤلبینینــی
كاریگــەر لــە داهاتــوی ئەفغانســتان لــە رووی سیاســیی و
كۆمەالیەتــی ،بــەاڵم خەونەكەیــان نەهاتــەدی.
كۆمەڵەی چاكسازی و گەشەپێدانی كۆمەاڵیەتی
لــە ســەرەتای نەوەدەكانــی ســەدەی رابــردوو و لــە ژێــر
نــاوی ســەنتەری رۆشــنبیری ئەفغانــی لە شــاری پیشــاوەری
پاكســتان ،ئیخــوان موســلیمین لــە قۆناغــی كاریگــەری
فیكرییــەوە چوونــە قۆناغــی كاریگــەری رێكخراوەیــی و

ئایدۆلۆجیای ئیخوان موسلیمین
یان ئیسالمیی سیاسیی كە ئیخوان
دانیپێداناوە لە ئەفغانستان
لە قۆناغی جیهادی ئەفغانی
جەماوەرێكی گەورەی هەبوو

دروســتكرنی رێكخســتن ،تــا دوای كۆتایــی تاڵیبــان لــە
 2001گەڕانــەوە ســەر گۆڕەپانــی ئەفغانــی و لــە كابولــی
پایتەخــت وەك دەیــان رێكخــراوی تــری ئەفغانــی كەوتنــە
چاالكیــی كــە پێشــتر لــە دەرەوە چاالكییــان هەبــوو،
رێكخراوێكیــان بــە نــاو (كۆمەڵــەی چاكســازی) دامەزرانــد،
چەنــد لقــی لــە ویالیەتەكانــی ئەفغــان كــردەوە ،دوای
ســاڵی  2002بــووە رووكاری نوێــی ئیخــوان لەناوخــۆی
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ئەفغانســتان.
ئــەو مــاوەی كۆمەڵــەی چاكســازی دەركــەوت ،رۆڵــی
بینــی لــە بەهێزكردنــی پەیوەنــدی ئیخــوان بــە دەســەاڵتی
سیاســییەوە و دیاریكردنــی حامیــد كارزای وەك ســەرۆكی
ئەفغانســتان ،كــە مــاوەی حوكمڕانییەكــەی لــە باشــترین
قۆناغــەكان بــوو لــە رێگــەی كۆمەڵەكەیانــەوە الیەنگریــان
لەخۆیــان كۆكــردەوە و خزانــە نــاو بــواری پــەروەردە،
رۆشــنبیری و كاری كۆمەاڵیەتیــی خێرخــوازی.
كۆمەڵــە چــاوی لــەوە بــوو كــە لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــە
و كاری سیاســیی پێگــەی خــۆی بەهێــز بــكات ،ئەمــەش
دوای كۆتایهاتنــی ئەزمونــی نــەوەی یەكەمــی ئیخــوان لــە
ئەفغانســتان هەروەكــو پێشــتر ئامــاژەی پێــدرا ،كۆمەڵــە
گەیشــتبووە ئــەو بروایــەی ئامانجەكانــی بەدینایــەت مەگەر
لــە رێگــەی كاركــردن نەبێــت لــە دوو بــوار ،یەكەمیــان:
پــەروەردە و كردنــەوەی قوتابخانــە ،پەیمانگــە و زانكــۆ،
بۆیــە دەیــان قوتابخانــەی لــە پارێزگاكانــی ویالیەتەكانــی
ئەفغانســتان كــردەوە ،لەناویشــیاندا پەیمانگــەی تایبــەت
بــە فێركردنــی ئافرەتــان و چەندیــن دامــەزراوەی ئایینــی
تەقلیــدی ،دووەم :دامەزراندنــی چەندیــن ســەكۆی
راگەیانــدن تــا لــە رێگەیــەوە بیــری كۆمەڵــە باڵوبكاتــەوە،
بەمــەش بنەماكانــی پــرۆژەی ئاینــدەی لەناوخــۆی
ئەفغانســتان رەنگڕێــژ كــرد ،كۆمەڵــە چەنــد گۆڤــاری
دەركــرد لەوانــە :ئیســام میللــی بــە هــەردوو زمانــی
پەشــتۆن و فارســی ،گۆڤــاری مەعریفــە ،بــە زمانــی
فارســی ،گۆڤــاری جــوان ،ئەمــە جگــە لــە گۆڤــاری بەیــان
ئیســاح یــان پەیمانــی ئیســاح و دامەزراندنــی رادیــۆی
ئیســاح.
كۆمەڵە و داگیركاری ئەمەریكا
دەركەوتنــی دووەمــی ئیخــوان لــە ســایەی داگیــركاری
ئەمەریــكا و درێژكــراوەی قۆناغــی پێشــوتر بــوو ،ئەمــەش
كاریگــەری هەبــوو لەســەر دروســتبوونی ناســنامە و
دیاریكردنــی ئامانجەكانــی لــەو قۆناغــەدا ،دامەزرێنەرانــی
كۆمەڵــە ژمارەیــەك ئامانجیــان دانابــوو كــە لــە بەیاننامــەی
دامەزراندنــی كۆمەڵــەدا بەرچاودەوتــن ،لەوانــە:
 -1هۆشــیاركردنەوەی جەمــاوەر لــە بەئامانجگرتنــی

ئیســتعمار (ئەمەریــكا) لــە رێگــەی دەزگاكانــی راگەیانــدن
و بلندگــۆی مزگەوتــەكان و ئــەو بەرنامانــەی كۆمەڵــە
پیشكەشــی دەكــرد.
 -2باڵوكردنــەوەی تێروانینێكــی دروســت بــۆ ئیســام
بەپێــی دیــدی ئیخوانــی كــە خۆیدەبینیــەوە لــە میانــڕەوی
گشــتگیری ئیســام.
 -3ئامــراز و كەرەســتەكان كــە فرەچەشــن بــوون و
كۆمەڵــە بەكاریدەهێنــان.
 -4پێگەیاندنــی كادیــر و ســەركردەی ئیخوانــی لــە
كۆمەڵگــەی ئەفغانیــدا.
 -5پڕكردنــەوەی بۆشــاییی فیكــری ،ئەمــەش لەســەرەوەی
ئامانجەكانــی ئیخوانــی ئەفغــان بــوو لــە قۆناغــی نوێــدا و
كۆتایهێنــا بــە دەســەاڵتی تاڵیبــان لەالیــەن ئەمەریــكاوە.
 -6كاری جێــداری ئافرەتــان ،كۆمەڵــە دەیویســت
نموونەیەكــی جیــاواز لــە كاری ئافرەتــان پێشــكەش بــكات
و بــڕوای بــە پــڕۆژەی ئیســامیی ژیــاری (پــرۆژەی فیكری
ئیخــوان موســلیمین) هەبــوو وەك جێگــرەوەی پــرۆژەی
رۆژئاوایــی لەپێنــاو پارێــزگاری لــە ناســنامەی ئەفغانســتانی
ئیســامیی.
 -7پاڵپشتی لە دۆزی ئومەتی ئیسالمی
ئەمــەش بــە روونــی لــەو كاتــەدا دەركــەوت كــە لــە 2013
كۆتایهێنــرا بــە دەســەاڵتی محەمــەد مورســی لە میســر ،كە
گوزارشــتی لــە پــرۆژەی ئیخــوان موســلیمن لــە دەســەاڵتدا
دەكــرد ،كۆمەڵــە چەندیــن خۆپیشــاندان و رێپێــوان و
كۆڕبەنــدی پاڵپشــتی ســازدا ،ئەمــەش وەكــو پاڵپشــتی
بــۆ ئیخــوان موســلیمنی میســر لــە رووبەڕووبوونــەوەی
دەســەاڵتدارانی میســر دوای ئــەو رووداوانــە.
چاوتێبرینــی ئیخــوان لــە گۆڕەپانــی ئەفغانســتان لــەو
قۆناغــەدا بــە دیاریكــراوی ســەردەمی داگیــركاری
ئەمەریــكا ،تــەواوی رەوتــە سیاســیی و ســەربازییەكانی
تێپەڕانــد ،كۆمەڵــە خوێندنەوەیەكــی واقیعــی نەبــوو
بــۆ توانــا و كاریگــەری سیاســیی جەمــاوەری لەناوخــۆی
ئەفغانســتان ،هــەر ئەمــەش پاڵینــا بــە عەبدولســەبور
فەخــری ســەرۆكی كۆمەڵــە لــە  2014كــە لــە لێدوانێكــی
بــۆ دەزگاكانــی راگەیانــدن بڵێــت «ئــەوان جێــداری
راســتەقینەن بــۆ پــرۆژەی جیهــادی و تونــدڕەوی» ،ئەمەش
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وەك ئاماژەیــەك بــۆ بزووتنــەوەی تاڵیبــان كــە هێزەكانــی
ئەمەریــكا لەســەركارالیاندابوو.
كۆمەڵەی چاكسازی و كاری سیاسیی لە سایەی داگیركەردا
لەگــەڵ دووەم دەركەوتنــی ئیخــوان لــە پیشــاوەری
پاكســتانەوە و لــە ناوەنــدی رۆشــنبیری ئیســامیی و
گۆڕانــی بــۆ كۆمەڵــەی چاكســازی ،ئیخــوان خزانــە كاری
سیاســیی و دژایەتــی داگیــركاری ئەمەریــكا لــە یەككاتــدا،
ویــڕای ئــەوەی بەتونــدی دەســتیگرتبوو بــە بانگــەواز و
كاری كۆمەاڵیەتــی و پێگەیاندنــی كادیــر و ســەركردە
بــە دیدێكــی ئیخوانــی وەك پێشــتر باســكرا ،هــاوكات
بەشــداری هەلبژاردنەكانیــان دەكــرد بــە ئامانجی گەیشــتنە
دەســەاڵت.
ئــەو ئامــراز و كەرەســتانەش كــە كۆمەڵــە بەكاریدەهێنــا
بــۆ دژایەتــی داگیركــەر بریتبــوو لــە مومارەســەكردنی
جۆرێــك لــە كاری سیاســیی بــە ئامانجــی دروســتكردنی
فشــاری سیاســیی و جەمــاوەری تــا هێــزە داگیركــەرەكان
لــە ئەفغانســتان پاشەكشــە بكــەن ،ئەمەشــیان بــە
ئەركێكــی ئایینــی دەزانــی و بــۆ ئــەو مەبەســتەش لــە
رێگــەی كۆمەڵــەی چاكســازییەوە بەرەیەكــی ســەربەخۆیان
پێكهینابــوو ،كــە ئامانجــی دوو شــت بــوو ،یەكــەم:
دروســتكردنی فشــارێكی جەمــاوەری بــۆ ناچاركردنــی
هێــزە بیانییــەكان بــە كشــانەوەیان لــە ئەفغانســتان،
دووەم :كردنــەوەی كەناڵــی لێكتێگەیشــتنی راســتەقینە لــە
نێــوان بــەرەی ئەفغانیــی تــا لــە دوای كشــانەوەی هێــزە
بیانییــەكان پشــێوی و جەنگــی ناوخۆیــی روونــەدات.
ســەرەڕای لێكچوونــی ئیخوانــی ئەفغــان بــە هاوشــێوەكایان
لــە میســر و هاوڕاییــان لــە رووی مەنهــەج و فیكــرەوە،
بــەاڵم لــە مومارەســەی كاری سیاســیی بــە درێژاییــی دوو
دەیــەی رابــردوو و وێــڕای بوونیــان لــە حكومەتــە یــەك
لەدوای یەكەكانی ئەفغان و بەشــدارییان لە كاری سیاســیی
لــە ســایەی داگیركــەردا ،شــوێنپێی ئیخوانــی میســریان
هەڵنەگــرت ،ئیخوانــی ئەفغــان ســووربوون لەســەر
پارێزگاریكــردن لــە ســەربەخۆیی رێكخســتنەكەیان لــە
رێكخــراوی دایــك ،لــە لوتكــەی پەیكــەری رێكخســتنەكەدا
رێبەرێــك نەبــوو هەروەكــو لە رێكخســتنی ئیخوانــدا باوە،

بەڵكــو ئەنجومەنێكــی زانایــان و بانگخــوازان هەبــوون كــە
مەرجەعــی ئایینــی كۆمەڵــە و ئیخوانــی ئەفغــان بــوو،
لــە كەســایەتییەكانی ئــەو ئەنجومەنــە :میســباحواڵ ،شــێخ
عەبدولســەبور ،شــێخ عەبدولســەالم عابــد و كەســانی
تــر ،كۆمەڵــە لــە بــواری فیقهــی شــوێنكەوتەی ئاینــزای
حەنەفــی دەكــرد.
لــە بەرامبــەردا تاڵیبــان و تــەواوی بزاوتــە ئیســامییەكانی
دیكــە لــە ناوخــۆی ئەفغــان وا دەیانڕوانییــە ئیخوانــی
ئەفغــان كــە لــە باوەشــی داگیركــەر و حكومەتەكانــی
دۆســتی داگیركــەر لەدایكبــووە و نەشــونمای كــردووە.
ئیخوانی ئەفغان و ئیامرەتی دووەمی تاڵیبان لە 2021
لــە ســەرەتای ســاڵی  2021و بــە دیاریكــراوی لــە شــوباتی
 2021بــەر لــە گرتنەوەدەســتی دەســەاڵت لەالیــەن
تاڵیبانــەوە ،لــە شــاری كابــول محەمــەد عاتیــف ســەرۆكی
كۆمەڵــەی چاكســازی بەهــۆی تەقینەوەیەكــەوە بــە
ئامانجگیــرا و كــوژرا ،هیــچ الیەنێــك بەرپرســیارێتی خــۆی
لــە تەقینەوەكــە رانەگەیانــد ،حكومەتــی ئەفغانســتان
لــەو دەمــەدا پەنجــەی تۆمەتــی بــۆ تاڵیبــان درێژكــرد،
بــەاڵم دواتــر تاڵیبــان هــەر بەشــدارییەكی لــەو رووداوە
رەتكــردەوە.
وێــرای ئــەوەی ئیخــوان داگیركردنــی ئەفغانســتانی
لەالیــەن ئەمەریــكاوە كــە بــووە هــۆی كۆتایهێنــان بــە
تاڵیبــان رەتكــردەوە ،بــەاڵم پشــتیوانیان لــە حامیــد
كارزای ســەرۆكی پێشــوی ئەفغانســتان وای كــرد تاڵیبــان
بــە چــاوی رقــەوە لێیــان بڕوانێــت ،ئەمــەش لەبــەر دوو
هــۆكار :یەكــەم :پاڵپشــتی ئیخــوان لە حامیــد كارزای وەك
یەكــەم ســەرۆكی هــاوكاری ئەمەریــكا ،كــە بوونــی بــە
ســەرۆك جۆرێــك لــە شــەرعییەتدان بــوو بــە داگیــركاری
ئەمەریــكا ،دووەم :تاڵیبــان پێیوابــوو كۆمەڵــەی چاكســازی
لــە هەنــاوی داگیركــەرەوە لەدایكبــووە ،چونكــە وەزارەتی
دادی ئەفغانــی لــە  2002مۆڵەتــی كاركردنــی پێــداوە،
بۆیــە لەوكاتــەوە وەكــو چنگــی داگیركــەر و نوێنــەری لــە
ناوخــۆی ئەفغانســتان لێیدەڕوانــی.
دوای دوو دەیــە لــە كار ،بزووتنــەوەی تاڵیبــان قۆناغــی
هەڵكشــان و داكشــانی بەخــۆوە بینیــی ،ئەمــەش
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وایكــرد بزووتنەوەكــە گۆڕانــكاری بەســەردا بێــت ،لــەو
چوارچێوەشــدا سیاســەت و دونیابینــی بەرامبــەر ئیخــوان
موســلیمین بــە گشــتیی و لــە ســەروبەندی دانوســتانەكان
لەگــەڵ ئەمەریــكادا بــە سەرپەرشــتی قەتــەر جۆرێــك لــە
لێكنزیبوونــەوەی لەگــەڵ ســیمبولەكانی ئیخــوان بــە تایبەت
ئەوانــەی لــە قەتــەر نیشــتەجێن لێكەوتــەوە ،لەناویشــیاندا
بانگخــوازی ئیســامیی یوســف قــەرزاوی نزیــك لــە ئیخوان
موســلمین ،ئەوەبــوو ژمارەیــەك ســەركردەی بزووتنەوەكە
لــە تشــرینی یەكەمــی  2020ســەردانی ناوبراویــان كــرد،
بەرژەوەنــدی هاوبەشــیش پاڵینــا بــە بزووتنەوەكــەوە
شــێوازی مامەڵــەی خــۆی لەگــەڵ ئیخــوان لــە ناوخــۆ و
دەرەوەی ئەفغــان بگۆڕێــت.
دوای ســەردانەكە ،بزووتنــەوەی تاڵیبــان یوســف قــەرزاوی
بــە باوكــی رۆحــی ئیخــوان نــاوزەد كــرد ،ئەمــەش وەك
الواندنــەوەی ئیخــوان بــوو ،ســەرەتای دەســتپێكردنی
قۆناغێكــی نوێــی پەیوەنــدی نێــوان هــەردوال بــوو،
دواتریــش شــاندەكەی تاڵیبــان چاویــان كــەوت بــە
ئیســماعیل هەنیــە ســەرۆكی مەكتەبــی سیاســیی حەمــاس
لــە دەوحــەی پایتەختــی قەتــەر ،دیدارەكــە رەنگدانــەوەی
لەســەر ئاســتی ناوخــۆی ئەفغــان هەبــوو ،كۆمەڵــەی
چاكســازی پێشــوازی لــە ســەركەوتنەكانی تاڵیبــان و
پێشــڕەوییەكانی روەو كابــول كــرد ،ستایشــی تاڵیبانــی كــرد
كــە لــەو هەنــگاوەدا خوێنــی نەڕشــتووە ،ئەمــەش لــەو
بەیاننامــەدا بــە روونــی دەبینرێــت كــە بــەر لــە پیكهێنانــی
حكومەتــی نوێــی ئەفغــان لەالیــەن تاڵیبانــەوە باڵوكرایەوە.
بەیاننامەكــە جۆرێــك لــە الواندنــەوەی تاڵیبانــی تێــدا
دەخوێندرێتــەوە ،بــە تایبــەت كــە لــە بەیاننامەكــەدا
هاتــووە «بزووتنــەوەی تاڵیبــان مامەڵــەی شــیاوی لەگــەڵ
نەیارانــی كــرد ،داوای لــەو دەیــان هاوواڵتییــە كــرد
كــە لەســەروبەندی پاشەكشــەی هێــزە بیانییــەكان لــە
فڕۆكەخانــەی كابــول بــوون تــا نــەڕۆن و واڵت جێنەهێلــن
و بەشــداری بكــەن لــە بنیادنانــەوەی ئەفغانســتانی نــوێ
لــە ســایەی دەســەاڵتی تاڵیبــان»،
كۆمەڵــە خەونــی بــەوەوە دەبینــی كــە ئــەم گۆڕانكارییانــە
زەمینەســازی بــن بــۆ بنیادنانــی سیســتمێكی ئیســامیی و
بەدیهێنانــی خۆشــگوزەرانی و برایەتــی لــە نێــوان گەلــی

ئەفغانــی ،بــە جۆرێــك كــە ئــەوەی تێــدا دەخوێندرایــەوە
پەیامــی كۆمەڵــە بــۆ تاڵیبــان ئەوەیــە كــە ئامانجــی
دورمەودایــان یــەك شــتە و جیــاوازی ئەوتــۆ لــە نێوانیــان
نییــە و ناخــوازن بگەڕێنــەوە ســەر رێگــوزەری رابــردوو
كــە ملمالنــی و ناكۆكــی بــوو لــە نێوانیــان.
هەرچەنــدە لەكاتــی پێكهێنانــی حكومەتــی نــوی لەالیــەن
تاڵیبانــەوە ،كۆمەڵــە هیــچ پیرۆزباییەكــی نەكــرد ،هەڵبەتــە
وەك نەریتێــك دەكــرا كۆمەڵــە پیرۆزبایــی لــە بزووتنەوەی
تاڵیبــان بــكات بــە تایبــەت كــە ئامانجــی هاوبــەش لــە
نێــوان ئــەو دوو هێــزە هەیــە وەك لــە بەیاننامــەی
پێشــوتر هاتبــوو باســكرا ،بــەاڵم یەكێتــی جیهانــی زانایانــی
موســڵمان پیرۆزباییــان كــرد ،ئەمــەش وێــڕای تێبینیــان
لەســەر تاكڕەوێتــی تاڵیبــان لــە دەســەالت و داواكــردن
لێــی كــە تــەواوی الیەنــە ئەفغانییــەكان بەشــداری پێبــكات
لــە دەســەاڵت ،الی خۆشــیەوە پارتــی كۆنگــرەی میللــی
ســودان كــە باڵــی ئیخــوان موســلینە لــەو واڵتــە پاڵپشــتی
خــۆی بــۆ تالیبــان دەربــڕی و گەیشــتنە دەســەاڵتی بــە
ســەركەوتنی مێژوویــی وەســفكرد.
جێــی ئاماژەیــە ،كۆمەڵــەی چتكســازی كــە نوێنەرایەتــی
ئیخــوان دەكات لــە ئەفغانســتان ،ســەركردە و كادیرەكانــی
جیــاوازە لــە نەوەی یەكەمــی موجاهیدانی ئیخوان ،گۆڕانی
فیكــری و ئایدۆلۆجــی بەســەردا هاتووە ،هەروەك بەســەر
تاڵیبانــدا هاتــووە ،ســەلەفی ئوســوڵی و كاریگەرییەكانــی
رۆڵــی بەرچــاوی بینیــوە لــە بونیــادی فیكــری و مەنهەجــی
ئێســتای ئیخــوان ،ئەمــە وێــرای پێكهاتــەی خێڵەكــی و
فرەیــی بۆتــە ســایەیەك بــۆ كۆمەڵــە ،ئەمــەش رەنگڕێــژی
پەیوەنــدی داهاتــووی هــەردوال دەكات ،ئــەوەی لــە
ئێســتادا ئیخــوان و تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان پێكــەوە
كۆدەكاتــەوە زۆر زیاتــرە لــەوەی لەیەكیــان جیادەكاتــەوە،
ئەمــەش بــەراورد بــە نەوەدەكانــی ســەدەی رابــردوو كــە
ناكۆكــی و پێكهەڵپــڕژان لــە نێوانیــان هەبــوو.
ناكرێــت لــە ئێســتادا تاڵیبــان بــە درێژكــراوەی گرووپــە
ئیســامییە تەقلیدییــەكان یــان ســەركەوتنی ئەزموونــی
بزووتنەوەكانــی ئیســامیی سیاســیی كــە ئیخــوان پاڵپشــتیان
دەكات دابنێیــن ،هــەروەك ناشــكرێت بــە ســەركەوتنی
ئیســام و هەڵهاتنــی خــۆری ئــەو ئایینــە لــە ئەفغــان
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نــاوزەدی بكەیــن.
ســەركەوتنی تاڵیبــان جۆرێــك بــوو لــە خۆشــحاڵی بــۆ
بزاوتــە ئیســامییەكان لەســەر ئاســتی دونیــا ،ئەمــەش
دوای ئــەو پاشەكشــەی ئیســامیی سیاســیی لەناوچــەی
جــێ نفــوزی خــۆی ،یــان لەســەركارالدانیان و شكســتیان
لــە ئەزمونــی سیاســیی ،هــەروەك بانگخــوازی ئیســامیی
بەریتانــی (هەیســەم حــەداد) دەڵێــت «پێویســتە
ســەركەوتنی تاڵیبــان رەزامەنــد و دلخۆشــمان بــكات»،
هەندێــك خــەون بــەوەوە دەبینــن كــە ســەركەوتنی تاڵیبان
و گرتنەدەســتی دەســەاڵت ،ســەرەتایەكی هاندەربێــت بــۆ
دووبــارە گەڕانــەوەی ئیســامیی سیاســیی لــە شــوێن و
جێگــەی تــر ،ئەمــەش دوای ئــەو شكســت و شــپرزەییەی
لــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی بەســەریدا هــات ،ئەمــەش لــەو
نامــەدا بــە روونــی دەردەكەوێــت كــە كەمــال هەلبــاوی
ســەركردەی دێرینــی ئیخــوان و خــاوەن ئەزمــوون لــە
دۆســیەی ئەفغــان بــۆ بزووتنــەوەی تاڵیبانــی نــاردووە،
كــە خــەون و ئاواتــی ســەركردەیەكی ئیخوانــی عەرەبــی
دەخاتــەڕوو و خوازیــارە ئیمارەتــی ئەفغانســتانی
ئیســامیی ببێتــە نمونەیەكــی ئیســامیی كــە جیهــان
لێــی بڕوانێــت ،ئەمــەش دوای شكســتی هەندێــك لــەو
حكومەتانــەی پارتــە ئیســامییەكان لــە یەمــەن ،عێــراق،
میســر ،مەغریــب و ســودان دروســتیان كــرد ،بەڵكــو
ئاواتــی لەوەدورتریشــی هەیــە كــە هاوپەیمانییــەك لەگــەڵ
پاكســتان ،ئێــران و توركیــا دروســتبكەن و ببنــە بناغــەی
یەكێتــی و كۆكردنــەوەی ئومەتــی ئیســامیی.
پوختە
بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــەم قۆناغــەدا نایەوێــت لەگــەڵ
كۆمەڵــەی چاكســازی تووشــی پێكــدادان بێــت كــە بــە
نوێنــەری ئیخــوان لــە ئەفغانســتان ئەژماردەكرێــت،
هەرچەنــدە كۆمەڵــە لــە ئاستێكیشــدا نییــە تاڵیبــان
مەترســی لێــی هەبێــت ،بــەاڵم دەستپێشــخەری كــردوە
بــۆ ئاســایكردنەوەی پەیوەنــدی و دروســتكردنی جۆرێــك
لــە هاوپەیمانــی لەگەڵــی ،ئــەوەی الی تاڵیبــان گــۆڕاوە
ئەوەیــە كــە وا لــە كۆمەڵــە دەڕوانێــت بەشــێكە لــە
پــرۆژەی ئیخــوان موســلیمین و لقێكــی ناڕاســتەوخۆی

ئیخوانــە و نایەوێــت بەریەككەوتنــی لەگەڵــی هەبێــت،
ئەمــەش لــەوەوە ســەرچاوەی گرتــووە كــە پەیوەنــدی
لەگــەڵ هــەردوو واڵتــی قەتــەر و توركیــا بەهێــزە و ئــەو
دوو واڵتــەش پەناگــەی ژمارەیــەك ســەركردەی ئیخوانــن و
پەیوەنیــان لەگــەل ســەركردەكانی ئــەو رێكخــراوە بەهێزە.
دوو هــۆكار كاریگــەری هەیــە لەســەر داڕشــتنی دیــدی
تاڵیبــان بەرامبــەر ئیخــوان بــە گشــتیی و كۆمەڵــەی
چاكســازی وەك نوێنــەری ئیخــوان لــە ناوخــۆی
ئەفغانســتان ،ئەوانیــش:
یەكــەم :كۆمەڵــە هێــز و نفــوزی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی
نییــە وەكــو لــە رابــردودا هەیبــوو ،بەڵكــو جۆرێــك لــە
لێكتــرازان و پەرتەوازەیــی لەناوخــۆی ئیخوانــی دایــك
هەیــە ،تەنانــەت ملمالنێــی ناوخــۆی ســەركردەكانی
گەیشــتوەتە ئاســتی یەكتــر تۆمەتباركــردن بــە گەندەڵــی
دارایــی و كارگێــرێ ،تاڵیبــان بــە وردی ســەرنجی لەمەداوە
و لەســەر ئــەو بنەمایــە قەبــارەی ئیخــوان دەبینێــت و
گرنگــی زیــاد لــە پێویســتی پێنــادات ،هێشــتا هــەر بــە
چــاوی گومــان و دودڵــی لێیدەڕوانێــت نەك بە شــێوەیەكی
روون ،هێشــتا ئــەو دیــدە بــە تــەواوی نەڕەویوەتــەوە كــە
ئیخــوان لــە ســایەی داگیــركاری ئەمەریــكادا گەشــەی كــرد
و نەبوەتــە هاوبەشــێكی راســتەقینەی دەســەاڵتی تاڵیبــان.
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دووەم :كۆمەڵەی چاكســازی هێشــتا وەكو بزووتنەوەیەكی
ئیســامیی تونــدڕەو دەڕوانێتــە تاڵیبــان ،ئەزموونەكــەی
لەســەرەتادایە و ئاڵنــگاری زۆری لەبەردەمــە ،بۆیــە
گرەوكــردن لەســەر ســەركەوتنی ئاســان نییــە لــە كاتێكــدا
تاڵیبــان روون نییــە و نازانرێــت چــی لــە هەگبەیدایــە.
كۆمەڵــە دەترســێت پێبەپــێ لەگــەل تاڵیبــان هەنــگاو بنێــت
و بەشــداری بــكات ،چونكــە لــە ئەگــەری ســەرنەكەوتنی
تاڵیبــان لەســەر ئاســتی سیاســیی ،ئابــوری و كۆمەالیەتــی
بەدوورنازانرێــت ســیناریۆی  2001دووبارەبێتــەوە و
جارێكــی تــر كۆتایبێــت بــە حوكمــی تاڵیبــان.
هەمــوو ئەوانــە بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان وادەكات
كــە ئەزمــوون و داهاتــووی ئیخــوان لــە ئەفغانســتان
وابەســتەبێت بــە چەندیــن مەترســی و چارەنوســی
تاڵیبانــەوە ،هەرچەنــدە ســەركردەكانی كۆمەڵــە ئەمەیــان
ناوێــت و پێیانوایــە سەركێشــی بــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
تاڵیبــان زۆر مەترســیدارە ،بۆیــە دەخــوازن وەك بێالیــەن
بــن نــەك هاوپەیمــان و هاویــەش ،ئەمــەش تــا ئەوكاتــەی
لــە ئاینــدە بەرچاوڕوونــی زیاتریــان دەبێــت لــەوەی ئایــا
دووركەونــەوە لــە تاڵیبــان یــان زیاتــر لێــی نزیــك ببنــەوە.
سەرچاوە :مركز االنذار املبك
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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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