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 يل ىل مل خل
 

تَْغِفُرُه، َونَُعوُذ ِِبهللِ      تَِعیُنُه ونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ن احلَْمَد هلِل ََنْ
ِ
نا َوِمْن  ا وِر أ نُْفس ِ ِمْن ُُشُ

. َأْشهَُد أ ْن  ، َوَمْن یُْضِلِل فاَل هاِدَي هَلُ اِلنا، َمْن ََيِْدِه هللُا فاَل ُمِضلَّ هَلُ ئاِت أ ْْعَ َسی ِ

دًا َعبُدُه َوَرُسوهُلُ  َلَّ اّلل ە َوَأشهَُد أ نَّ ُمَحمَّ
ِ
َه ا لَ َٰ
ِ
 .ََل ا

 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ

 ١٠٢آل عمران:  ٍََّّّ

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من
 ١النساء:  َّ ٍّ ٌّ

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت

 ٧١ - ٧٠األحزاب: 

 
ََ الهَ ِدي َه ْدُي ُمَحمَّ دَل َص َه اّلَلُ  نَّ َأْصَدَق احلَِدیِث ِكتاُب هللِا، َوَخ 

ِ
ا بَْعُد:فَا أ مَّ

 َ  ْیِه َوَسلََ عَل

َوَُشَّ اأُلُموِر ُمْح َدُتُها، َوُلَّ ُمْحَدََ  َل ِبْدعَ َ  َوُلَّ ِبْدعَ  َل َة الَوَ، َوُلَّ َة اَلَوَل ِ  

 النَّاِر.
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 کیی ئامادەکار پێشه

 يل ىل مل خل
 

 رگ. جه وانانی جوامێرو به وته موسوڵامنانی ئازیزو خواویست، ره

یامی  ستتاندایه؛ په رده وره لەبه زڵی خوای گه ەفهی ئێستا ب مه ئه

وە،  ی تاغوتانه ندیخانه نابی مامۆستا کرێکاره لەبه زانیی جه مه ره

بان،  سۆزو میهره رڕاست، باوکێکی به کی سه وایه ک پێشه مامۆستا وه

و دوور لە: ماڵ، منداڵ،  وه رو فێرکار، لەزیندانیشه کی رێنیشانده زانایه

موو  خوات، هه مامن بۆ ده و خه ی لەبیره ر ئێمه زیزانی، ههسوکارو ئا که

ڕۆین، بۆئەوەی  ین و بەالڕێدا نه که دات: رێگە وننه وڵی خۆی ده هه

گۆڕین و  که نه راسته  جه نهه شێوێت و دین و مه رمان لێنه سه

رۆکی  یی ناوه ی گرنگی و پوخته رباره ڕاستیدا ده هێڵین، له جێینه به

کانی مامۆستا لێرەدا،  و رسته یی و راشکاویی وشه ازاوه، ر  که یامه په

یامە ئەنجام و  م په رچی بڵێین زیادەڕەویامن نەکردووە! ئه هه

ی  زموونێکی دوورودرێژی ژیانی موجاهیدانه وتی ئه ستکه ده
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تی لە:  می خوێندکاری و مامۆستایه رهه مە به مامۆستایه.. ئه

فغانستان و  و ئه وه بزووتنه می رده کوردستان، پاکستان، جیهادی سه

سایەتییەکه؛ ریشی  یامی که یەتی، ئەمە په  ندین ساڵه زیندانیکرانی چه

ت و خۆڕاگریدا  واز، فێرکاری، جیهاد، غوربه وحید، بانگه یدانی ته لەمه

 سپیکردووه.

ربگرین،  که زۆر بەجیدی وه یامه موومانه په ر شانی هه رکی سه بۆیه ئه

م  ڕاستی ئه ین، به کانی بده و بڕگه موو رسته رنجی هه هو س  وه لێیوردبینه

مه  کانی تری، ئه یامه موو په نابی مامۆستا جیاوازه لەهه ی جه یامه په

نها  ی ته که ک، که تاوانه وه دێت، زیندانییه وخۆ لەسوچی زیندانه راسته

نگی و کڕوکپیی  و لەڕۆژگاری بێده رگریی لەقورئان کردووه یه به وه ئه

ردانه دژی زلهێزان و تاغوتان  و مه وڵامناندا جوامێرانهموس

کات  یامێکه زۆر بەکورت و پوختی فێرمانده ستاوەتەوە. په وه

ین تا  وڵبده مان چی بێت، چۆن هه رنامه ین و به بێت چی بکه لەئێستادا ده

ینه  وازکارێکی خواویست بین و بگه رڕاست و بانگه موسوڵامنێکی سه

ی  وه ڕاندنه رخستنی ئیسالم و گه مان، که سه که هقین ئامانجه راسته

 مان. که اڵته بۆ دینه پاکه سته ده

نابی مامۆستامان  تێک، که پێشرت لەخودی جه ؛  بەپێی مۆڵهتێبینیی

کانی تری  نگه کو زۆر لەده ر وه یامەیشدا هه م په رگرتووه، ئێمه له وه
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ی؛ مامۆستا، که کردوومانن بەنوورساو، بەپێی پێداویستی

کانیدا هێناوه،  و رسته ندێک لەوشه ر هه سه مامن به کی که گۆڕانکارییه

و هیچ  کاندا شتێکی ئاساییه نگه ی ده وه یش لەنووسینه مه ئه

 هێناوه. رۆک و واتایدا نه ر ناوه سه کی به گۆڕانکارییه

ڵ  گه کارین، له ڕێزو ئازیز داوا موو موسوڵامنانی به لەکۆتاییدا لەهه

کەیش لەنزای  یامه نی په کەدا، خاوه یامه جیدی گرتنی په و به وه خوێندنه

موومان لەخوای بەبەزەیی بێهاوتا  ن و با هه که شنه خێری خۆتان، بێبه

موو موسوڵامنه  و هه وه مامۆستای موجاهیدی ئێمه بپاڕێینه

مکاران و تاغوتان رزگاربکات؛  ستی سته کانی تر، لەده وسێرناوه چه

 ئامین.

 تگیریی مامۆستا کرێکار.دەستەی پش
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 ی مامۆستا کرێکار که یامه قی په ده

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

إن الحمد للّه نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه، و نعوذ باللّه من 

رشور أنفسنا و من سیئات أعاملنا، من یهده اللّه تعالی فال مضل له، و 

ال إله إال اللّه وحده ال رشیك له و من یضلل فال هادي له، و أشهد أن 

أشهد أن محمدا عبده و رسوله، صلوات اللّه وسالمه علیه و علی آله 

 وصحبه.

« یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تُقاتِِه َو ال ََتُوتُنَّ إاِلَّ َو أَنْتُْم ُمْسلُِمونَ »

 [102]آل عمران: 

ُقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َخلََق ِمْنها یا أَیَُّها النَّاُس اتَّ »

َزْوَجها َو بَثَّ ِمنُْهام رِجاالا كَِثیراا َو نِساءا َواتَُّقوا اللََّه الَِّذی تَسائَلُوَن ِبِه َو 

 [1]النساء: «  اْْلَْرحاَم إِنَّ اللََّه كاَن َعلَْیكُْم َرِقیباا 

ِذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو ُقولُوا َقْوالا َسِدیداا یُْصلِْح لَكُْم أَْعاملَكُْم َو یا أَیَُّها الَّ »
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« یَْغِفْر لَكُْم ُذنُوبَكُْم َو َمْن یُِطعِ اللََّه َو َرُسولَُه َفَقْد فاَز َفْوزاا َعِظیاما 

 [.71 -70]اْلحزاب: 

هدي هدُي محّمٍد صلّی أّما بعُد: فإنَّ أصدَق الحدیِث کتاُب الله و خیَر ال

الله علیه و سلّم و رشَّ اْلموِر ُمحدثاتها و کلَّ ُمحدثٍة بدعٌة و کلَّ بدعٍة 

 ضاللٌة و کلَّ ضاللٍة يف الّناِر.

لَۡعزِيُز » 
 
ََّك أَنَت أ ن

ِ
َّنَا ا ۡغِفۡر لَنَا َرب

 
يَن كَفَُروْا َوأ ِ َعلۡنَا ِفۡتنَ  ل َِّلَّ َّنَا ََل ََتۡ َرب

لَۡحِكيُ 
 
 [5ن  : ]املمتح « أ

وانانی  وته ت و جوامێری، ره هلی غیره برایان و خوشکانی موسوڵامنم ئه

 زیز عه

 السالم علیکم و رحمة اللّه وبرکاته!

کانی لێقبوڵکردبێتین له: رۆژوو، نوێژ،  ته وره عیباده خوای گه 

راویح، دوعا، زیکر، قورئانخوێندن، چاکە، خێروخێرات و  ته

وه،  سانه و که موومان بخاته ریزی ئه وره هه کانی تر، خوای گه ته عیباده

 بێت؛ اللّهّم آمین. بانیی خۆی و لێیانخۆشده ر میهره یانخاته به که ئه

وه  مه کی ترتان بخه یه وه کو سااڵنی رابردوو بیرخستنه ویستم وه

َتانا  تی دونیاو قیامه رپرسییه ستی به ست، تا لەدینداری و هه رده به

-ران  مبه ر دیدوڕێی پێغه ند لەسه ین و بزانین چه کهک ب یه وه پێداچوونه
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م ببێت  که وه وێت بیرخستنه ماوین، نامه  -والسالم الصالة علیهم 

یامێکی ترو  کان و تۆمارکردنی په ی بۆنه پیرۆزه ریتێکی سااڵنه بەنه

م جۆره فێرکاری و رێ پیشاندان  ئامۆژگاری و پێشنیازکردنێکی تر، ئه

شکردوون، وا  تیی خوا( زۆر پێشکه )پێشرت به یارمه م وانه و بیرخستنه

نده  رچه وه، هه ته نی دین و دینداریم بۆ روونکردوونه زانم زۆر الیه ده

ستێکی  م بەهه که میش بووم، بۆیه داواتانلێده رخه مته زۆر که

ستوهۆشێکی  نگ، هه کی پارسه قواکارانەو هزرو ژیرییه ته

ربگرن، که سێ  ندلێوه م بەهه که وه خستنهوه گوێملێبگرن، بیر  ستیارانه هه

وره منیش و  ی لەخۆگرتووه، خوای گه ره وه کی و سێ ته ره خاڵی سه

رخستنی  ری خۆی بۆ سه ده داتی قه یش، بکاته ئه جوامێرانی ئێوه

 ی. که دینه

تی ئالی عیمراندا  (ی سوره1٤٦تی ) ن و پشتیوامنان لەئایه خوای خاوه

ن نَِّبيٍّ َقاتََل َمَعُه ِرب يُّوَن كَِثريٌ َفاَم َوَهنُواْ لاَِم أََصابَُهْم َوكَأَي  »رموێت:  فه ده ن م 

اِبِرينَ  م  له«. يِف َسِبيِل اللِّه َوَما َضُعُفواْ َوَما اْسَتكَانُواْ َواللُّه يُِحبُّ الصَّ

ڕێزانه  ره به مبه و پێغه موو ئه ردگار باسی هه روه دا خوای په ته ئایه

ها هاتن، که  ر ئاوه مبه ها پێغه نده چه« َوكَأَي ن»رموێت:  فه دهکات و  ده

رانه  مبه م پێغه عنی: خواویستان، ئه یه« ِرب يُّونَ »ڵبوو،  گه پیاوچاکانیان له

ران  مبه ڵیاندا، پێغه گه هیدبوون له ڵبوو شه گه خواویستانێکی زۆریان له

فیقن  وه موتته ر ئه هتی ئیسالم لەس بوون، چونکه ئوممه هیدنه خۆیان شه
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اڵم زۆرێک  بووه به هیدنه نگدا شه رێک لەجه مبه که هیچ پێغه

هیدبوون، پاشان  کانیان شه ره ریان و یاوه وروبه لەپیاوچاکانی ده

وان بەهیچ  ئه« َفاَم َوَهنُواْ لاَِم أََصابَُهْم يِف َسِبيِل اللّهِ »رموێت:  فه ده

ڕووخا مادام لەپێناوی خوای  یان نه بوون و وره ک الوازنه یه شێوه

َوَما  »بوون،  کزو الوازیش نه«: َوَما َضُعُفواْ . » وڵیانداوه دا هه وره گه

رانیان  رانبه رشووعی به کردو مه لیلیشیان قبوڵنه زه«: اْسَتكَانُواْ 

اِبِرينَ »رموێت:  فه گرت، لەکۆتاییشدا ده رنه وه خوای «: َواللُّه يُِحبُّ الصَّ

گرن و پشوودرێژن،  برده وێت، که سه ی خۆشده وانه ئه ردگاریش روه په

وانه پاداشتیان بەبێ حیسابه. جا  ردگارن و ئه روه هلی خوای په وانه ئه ئه

مه پێش چاو، باسی  تان بۆ بخه وه وێت سێ خاڵ و بیرخستنه مه ئێستا ئه

بوون  دا ره نازدارانه مبه م پێغه ڵ ئه گه ی له ڕێزانه م به م، که ئه بکه  وه ئه

 پاراستووه: سێ شتیان

نازولیان  وان ته یه: ئه که یان پاراستووه، که دینه که جه نهه مه -م که یه

وه، که  م بڕگه که کردووه، لەیه نه  که ج و دینه نهه کی مه یه لەهیچ بڕگه

 اڵتی سیاسی. سته تاکو ده هه« ال إله إال اللّه» رموویانه  فه

که  ی،  ڵه موسوڵامنه و کۆمه ئه ی خۆیان و که ته ئوممه -م دووه 

و  وه نگیشه ته جه رچی چوونه  گه ئه ڵیاندا بوون پاراستوویانن: گه له

یان  وره و سوارچاکانێکی گه زیزانه م پیاو چاکه عه نگیشدا ئه لەجه
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کدانان و  ی وره رووخان، چه بووه بەمایه مه نه اڵم ئه ستداوه، به لەده

 سلیمبوونیان بەو واقیعه. ته

وه  وازێکه تاوه بەبانگه ره یان پاراستووه، که لەسه و بزاوته ئه -م یهسێ

دا  که، که لێره ته قۆناغی جیهاده یشتوونه پاشان گه ستیانپێکردووه: ده

ر سوڵته، یان  ته سه یشتوونه کات و لەئاکامیشدا گه باسی ده

اڵم  یانگرتووه، به یان نهست،  اڵتیان گرتۆته ده سه یشتوون، ده گه نه

 یان پاراستووه. که بزاوته

ج،  نهه یان پاراستووه، که بریتییه له: مه م سێ روکنه وان ئه واته: ئه که  *

 . که ته که ره ت و حه ئوممه

دا  م پرسیاره اڵمی ئه کرێ؟! لەوه م پاراستنه بەچی ده اڵم ئه به

کانی ئیستیخالف  رکه بێت ئه یه، که ئه وه مم ئه که ی یه وه بیرخستنه

کات،  یه، که ئێستا نوێژده ها موسوڵامن هه زاران و ملیۆنه ن، ههبزانی

ن  سڵه اڵم ئه بات، به ڕێوەده تی خۆی بەڕێکوپێکی به ت و عیباده تاعه

وره  ڵێ؛ خوای گه ڵێن: به کان ده فییه له مینه! سه ر زه نازانێت بۆچی لەسه

َوَما »رموێت:  فه وره ده ت، چونکه خوای گه لقیکردووین بۆ عیباده خه

من   [. واتە: وه٥٦]الذاریات: « َخلَْقُت الِْجنَّ َواْْلِنَس إاِلَّ لِيَْعُبُدونِ 

 ن. تیی من بکه ندایه به  که  بەدیهێناوه،  وه نها بۆ ئه میزادم ته و ئاده  جنۆکه

ک  وه، نه عریفبکرێته ت ته اڵم؛ پێویسته عیباده ڵێ؛ بێگومان وایه، به به
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دی کوڕی  ممه کان لەموحه فییه له ی، که سه عریفه و ته ئه

ت، که باسی  ریانگرتووه، که بریتییه لەسیانزه ئایه وه وه هابه بدولوه عه

یان هێناوه، لەکاتێکدا  ته م سیانزه ئایه نها ئه وان ته کات، ئه ت ئه عیباده

کات!  ت ئه تی تردا باسی عیباده قورئان لەزیاتر لەبیست و پێنج ئایه

نها  رحیانکردووه، که گوایه ته و شه یان هێناوه که ته وان سیانزه ئایه ئه

کو دوعا،  تیان باسکردووه وه کانی عیباده سته به مه  ته م سیانزه ئایه ئه

ندە  رچه وه شامیلرته، هه ت زۆر له اڵم عیباده جدەبردن...تاد. به نوێژو سه

ت  ادهتی: "عیب رموویه یمییه فه نێن، که ئیبنوته دا ده وه خۆیشیان دان به

وێت  رچی خوا خۆشیده ههواتە: «. کُلُّ َما یُِحبُُّه اللُّه َویَرَضاهُ »بریتییه له 

ردگار  روه وه بزانین، که خوای په رحاڵ پێویسته ئه . بەههو پێیڕازییه

رکی  جێهێنانی ئه وی بۆ به ر زه ته سه می ناردووه سڵدا ئاده لەئه

اَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة إِِّن  َجاِعٌل يِف َوإِْذ قَ »رموێت:  فه ک ده که؛ وه ته خیالفه

  کاتێک که  وه [. واتە: بیریانبێنه30]البقرة: « اْلَْرِض َخلِيَفةا 

ڕاستی من جێنشینێک  کانی فەرموو: به ردگاری تۆ، بەفریشته روه په

رانن، پاشان  مبه تا پێغه ره لیفه، سه م خه ئهویدا،  ر زه سه م له که دروستده

ری خوا  مبه فای راشیدین. پێغه کو خوله ران وه مبه ووانی پێغهوت شوێنکه

َعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء »رموێت:  فه ده  -علیه الصالة والسالم -

پێویسته [؛ واتە: ٤2؛ ابن ماجة: 171٤٤]أحمد: « الراِشِديَن الَْمْهِدي يَ 

دیاره  .ندبن وه پابه منهکانی پاش  لیفه راشیدینه تی من و خه بەسوننه
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ری  مبه تی پێغه فای راشیدین شتێکی جیاوازه لەسوننه تی خوله سوننه

وان دیدوتێڕوانینه  تی ئه ست لەسوننه به مه -الصالة و السالم علیه-خوا 

ست  به ڵکو مه که نییه، به ته کەو ئوسوڵی قورئان و سوننه دینییه

یه،  که ڵگه وجیهی کۆمه و ته ستهتی ئارا یه، چۆنییه که ته وڵه ی ده ئیداره

م چوار  ڵک ئیقتیدایانپێبکات، بۆیه ئه دایه، که پێویسته خه مه له

تی و  وایه ی پێشه ت منوونه تا رۆژی قیامه ڕێزه، هه لیفه راشیدینه به خه

 تن. ی حکومه ت و ئاراسته وڵه ی ده ی ئیداره منوونه

زڵی  ، که ئێستا بەفهکانی ئیستیخالف بزانین رکه واته: پێویسته ئه که

 ین: که خوا باسیانده

 ردگار: روه درزانینی خوای په ناسین و قه -م که رکی یه ئه

رموێت:  فه کو ده ی کردووه، وه رکه م ئه وره لەقورئاندا باسی ئه خوای گه 

ا لَكُْم اَل تَرُْجوَن لِلَِّه َوَقاراا » ناترسن   چیتانه  وه [. واتە: ئه13]نوح: « مَّ

لی  کو؛ خالق، وه ردگار وه روه ناسینی خوای پهیی خوا؟!  وره گه شکۆو له

]اْلنعام: « ُقْل أََغرْيَ اللِّه أَتَِّخُذ َولِّياا »رموێت:  فه وره ده و حاکم؛ خوای گه

  وسلم( بڵێ: ئایا بێجگه  علیه  د )صلی اللّه ممه ی موحه [. واتە: ئه1٤

أََفَغرْيَ اللِّه أَبْتَِغي ! »رسرتاوێکی تر بۆ خۆم دانێم؟ لەخوا دۆست و په

رێکی تر بۆ خۆم  خوا دادوه له  [. واتە: جا ئایا جگه11٤]اْلنعام: « َحكاَما 

بێت، خۆ  ڕت بەوجودی هه ندەنییه باوه وه ر ئه ئینجا خۆ هه م؟! بڕیاربده
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بێت بیناسین،  ڵکو ده بوو! به ڕی بەوجودی خوا هه هلیش باوه بوجه ئه

َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ »رموێت:  فه کو قورئان ده ، وهدری بزانین و بگرین قه

ی  و جۆره به  ناسیوه  [. واتە: کافران خوایان نه٦7]الزمر: « َقْدرِهِ 

 شیاویەتی.

کرێن، چ  ی بەدڵ ده تانه و عیباده چ ئهتکردن:  عیباده -م رکی دووه ئه

کرێن، یان  ده سته رکانی جه ی بەئه وانه کرێن، چ ئه ی بەزمان ده وانه ئه

 نجدان. بەپارە، سامان و ره

کانی  میش بەناسینی حدوده ئهت:  ریعه پاراستنی شه -م رکی سێیه ئه

ندبوون  رام، پابه وه لەحه اڵڵ، خۆپاراسنت و خۆگرتنه رام و حه حه

 بێت. وه ده اڵڵه بەحه

هلی  فتارناسی، زانایانی ئه وترێ: رە که پێیدهسلوک:  -م رکی چواره ئه

ی  زکیه بریتییه له: ته که« كعلم السلو »رمووه:  وفیش پێیانفه سه ته

وره لێامن قبوڵبکات، کتێبێکم  ر خوای گه گه زانن ئه کو ده فس، جا وه نه

روون، که سێ  دا بەناونیشانی: پاڵفتەکردنی ده م زانسته رگێڕاوه له وه

مووتان  ستاندایه. پێویسته هه رده و ئێستا لەبه یید نوحه و هیی سه رگه به

ن و  و پێویسته چی الببه روونتاندایه و بزانن چی لەدڵ و ده وه بیخوێننه

یه، که لەدوای  نده وه فس ئه ی نه زکییه نه شوێنی. گرنگیی ته چی بخه

ی، پێویسته  که جاته ره کان و ده ته و دوای عیباده قیده زراندنی عه دامه
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وه دێت،  که قیده نگ لەعه وشتی پارسه خالق، ره بێیت بۆ ئاداب و ئه

نگ  وشتی پارسه وه دێت، ره ته ستی قیامه نگ لەهه وشتی پارسه ره

یشت  وه ره ت پاکبوو، ده  وه وه دێت، که ناوه فسه ی نه زکییه لەته

قوا  جاتی ته ره بیت، ده کان ده بێت، ئینجا فێری ئادابه نگده پارسه

کو  کاندا وه جه هر  رووتر به ده ویته سه که ر ده ورده سه بیت، ورده فێرده

دا باسیکردووه؛ خودی ناوی «َمدارُج الّسالکین»ییم له  ئیامم ئیبنولقه

ی، که )سالک(ە واته:  سه و که نێت: ئه یه گه وه ده کەیش ئه کتێبه

وێته  رکه نزڵ سه نزڵ بەمه ر، مه ی گرتۆتەبه که تییه رێگەی دیندارییه

 وه. ره سه

ی  قواکارییه؛ ئیستیقامه ته م دینداری و ر ئه پاشان پێویسته لەسه

ی، که  سانه و که بێت، ئیستیقامه زۆر موهیممه، ئێمه ئه هه

کداری دیندار  زاران چه ی ئیسالمیدا، هه وه ڵامندابوون لەبزووتنه گه له

و  یه ئه ی کامه یانه وازی لەنوێژ هێناوه! ده چی ئێستا هه بوون، که

 ه؟!و  ری مبایەته بوایە لەسه ی، که ئه ئیستیقامه

بیت  ورەده تۆ لەخێزانێکدا گه ڵکاران: یاندنی کۆمه تێگه -م رکی پێنجه ئه

بێت ئەوە بزانیت تۆ: یان  که بزانیت، ئه پێویسته سنووری خێزانه

نکیت، یان  باوکیت، یان دایکیت، یان کوڕیت، یان کچیت، یان نه

ندامانی خێزاندا  ڵ ئه گه ریت، که تۆ له باپیریت، یان هاوسه
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اڵتێکت  سته رک و ده یت پێویسته حودودو ماف و ئه که وتده ڵسوکه هه

ی  وه یت بۆئه تبکه که ره ی تر، حه وانه ڵ ئه گه ببێت، پێویسته تۆ له

ردی  تی وابێت، ئاخر به اڵیه تێکی کۆمه که ره کو حه تی تۆ وه که ره حه

تدا  که ر تۆ لەناو خێزانه گه یه؛ ئه که خێزانه  ڵگەکە ی کۆمه بناغه

بیت،  وتووده رکه یشدا سه که ته وتووبوویت، دوایی لەئوممه رکه سه

ی، که  سانه و که ت، ئیرت ئه وه، دێیته ناو ئوممه ره لەخێزان که دێیته ده

و  ندامێکی ئه تێک، که تۆیش ئه بن بەئوممه موو ده هلی ئیامنن، هه ئه

تی  دا برایهڵیان گه بێت، ئینجا له وان ئه کو ئه یت، تۆ ئینتیامت وه ته ئوممه

 یت. که دینی دروستده

س  ک که زاردا یه یبینن؛ لەهه ی ئێوه ئێستا لەکوردستاندا ده وه ئه

س  ک که زاردا یه زاردا بگره لەدەهه تیی دینی ناساندووه؟! لەهه برایه

وت ناسیاوی  هلی مزگه ی ئه تیی دینی ناکات، ئێوه ی برایه سه موماره

ی، که  وانه یره ئه کرتن، شتێکی سه یقی یهف کرتن، ره ری یه کرتن، براده یه

ن، چونکه  نفیزناکه که ته تی دینییه ک حزبیشدان برایه لەناو یه

ت و خوتووتن.  ندیی خه یوه ندییەکی حزبین، په یوه کان په ندییه یوه په

ی که ئێستا  وه ن، له نوئیرسائیل تۆبەبکه کو به بۆیه پێویسته وه

ختێک که  یدنا موسا وه ێت: "سهڵ ورات ده کو ته رین؛ وه لەسه

کانی ناو خۆتان بکوژن، که  رموون: پێویسته خۆتان پیاو خراپه پێیفه

کرتی  س لەیه زار که و رۆژه سێ هه ر ئه کرتی هه وه لەیه راستبوونه
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ی  وه رستبوو، بۆئه یان په که که ی، که گوێره وانه ی ئه وه کوژران!". بۆئه

رچن و  یان گۆڕیبوو، ده هک حییه ی، که رێبازی وه وانه ئه

 کو میکرۆبن. مێنن، که وه دا نه که ڵگه لەکۆمه

وری  سه ن و ته بکه  نوئیرسائیل ی به ته و حاڵه وری ئه سه ئینجا ئێوه ته

نها  ن، که ئێستا خۆتانی تێدان! ئێوه ته یش بکه ته و حاڵه ئه

ینا گ تیی دینی، ئه کانی برایه ته ڵوێستێکی ئاوا دێنه ناو ئایه بەهه

شاز لەناوتاندا. باشه کێ  کی زۆر نه یه غمه بێت بەنه تیی دینی ئه برایه

ی، که لەناو  تییه دینییه و برایه وێت ئه یه ئێستا رۆژێک لەڕۆژان بیه هه

ڵ  گه تبیقیبکات؟ له کێکی تردا ته ڵ یه گه وه له یخوێنینه دا ئه حابه سه

می ماددی و دیدو  قییه موو یه که هه وه رئه به مه له س؟ ئه نزیکرتین که

موو  کێتی، هه عس، مارکسێتی، پارتی و یه تێڕوانینی ئیحتیالل، به

یش که  که تییه ن ئیسالمه سڵه وه ئه رئه رتاندا، لەبه مانه زاڵبوون بەسه ئه

کان )سەالمی خوایان لێبێت( نییه،  ره مبه گرتووتانه دیدوڕێی پێغه

وه فیکری سیاسیی  رئه ەبهیه! ل و دوو حیزبه تی ئه دیدوڕێی حیزبایه

م و  موو قییه ر هه وه هاتووه، زاڵبووه بەسه کگرتووه ئێوه، که لەیه

ت و  وه دێن بۆ ئوممه تاندا، ئێوه لەخێزانه که وازه موو شتێکی بانگه بەهه

و  ڕاء چییه. ئه الءو به زانن وه تیی دینی، ئینجا دوایی ده دێن بۆ برایه

روا  کەن، تۆ هه ڕاء ده الءو به باسی وهی، که  ته نجاو قوسوور ئایه په

یت  وت ناکه ڵکی مزگه روا ئاسان برایانی خه یت، هه ئاسان لێیتێناگه
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ڵێی  موو ئه وه، هه ته وت کۆبوونه ی لەمزگه وانه بەبرای خۆت. ئه

کەیان بۆ الیەک  ریه بینن و هه که ده وه، فیلمه ته مادا کۆبوونه لەسینه

نیشیت،  یت، کاتێک که داده که المی لێده سهنیشتت  ی ته وه ڕۆن! ئه ده

کانتان  ندییه یوه سیت! ئێوه په ڵده یت، که هه که خوا حافیزیشی لێده

 یه!. نده وه ر ئه وتدا هه لەمزگه

قائیدی نییه،  تێکی عه ی ئوممه وه ک کۆبوونه ی ئێوه وه وه کۆبوونه

یسته ئێوه ن. پێو که کان باسیده کییه ته مه کانی سوره ته کو ئایه وه

ویی  ربه ماکانی ته ربگرن، پێویسته ئێوه بنه ت وه ربیه وه ته ر ئه لەسه

ڕێزانه  حابییه به و سه کو ئه ربگرن، وه تی ئاوا وه ئیسالمه

ت  یامه و په یت، ئه که م شێوازه نه ر دینداری به گه ریانگرتوون. تۆ ئه وه

موو  ه رازیقه، ههناسیت، ک ر خوا ئاوا نه گه گیرێ؟ تۆ ئه ڵده چۆن پێهه

وه، چۆن خۆت  ست ئه رو قازانجێک بەده ره موو زه شتێک و هه

کرێ؟! چۆن  زی جیهادەوە؟ چۆن جەنگت پێده یته ناو گۆڵمه خه ئه

چیت، چۆن  رنه تخواز ده ر ئاوا قیامه گه یه؟ ئه تت هه سئولییه تی مه هیممه

  که ت دینهی وڵبده تت وای لێدێت، که لەدونیادا هه سئولییه ستی مه هه

 اڵت! سته ر ده وه سه بهێنیته

زار دیندارو بگره  زاران هه ئێوه ئاگاتان لێیه لەکوردستاندا هه 

کێتییەکی فاشیل  چی یه یه، که بەملیۆنانیش وجودیان هه
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اڵم  تدا، به ریدا، فاشیل لەسیاسه سکه لەئینتیخاباتدا، فاشیل لەعه

؟!  ی کۆنرتۆڵکردووه ن ئێوهتدا، چۆ  ماله رات و عه وتوو لەموخابه رکه سه

کانتان لەنووسینی  ت ناوی پێگۆڕیون! ناتوانن ناوی منداڵه نانه ته

ماشاتانکردووه چۆن  ڵبژێرن! ته ر نفووسدا بەئازادی هه فته ده

ی سیاسی  رنامه قائیدیی گۆڕیون؟! چۆن به دیدوتێڕوانینی عه

وڵامن ی موس یه، بڵێت: ئێمه ی هه وه تی ئه گۆڕیون؟! کێتان جورئه

ر  تی خوا حاکمبێت؟ جا دوایی که دێیته سه ریعه وێت شه مانه ئه

تی  فتاو چواری سوره فتاو دوو حه کانی حه ته ت لەئایه ی ئوممه پێکهاته

مه  یری ئه ت بەغه وێت؛ که ئوممه که رئه نفالدا بۆت ده ئه

ُنواْ َوالَِّذيَن آمَ »ردەنابێت!  روه تی په ت بەحزبایه ردەناکرێ، ئوممه روه په

نَََصُواْ  [. 7٤]اْلنفال: « َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ يِف َسِبيِل اللِّه َوالَِّذيَن آَوواْ وَّ

ی  بڕوایانهێناو کۆچیانکردو تێکۆشان لەڕێگه  ی که وانه ئه  واتە: وه

 مه ئهکیانکردن.  خۆیان و کۆمه  کانیان( گرته ره یش )کۆچه وانه خوادا، ئه

زڵی خوای  تیشم بەفه ته. کتێبی ئوممه ئوممهی  که ر پێنج روکنه هه

 ستاندایه. رده و لەبه ولێر چاپکراوه و لەهه رجومەکردووه وره ته گه

م بزاوتی  بێت بزانن ئه ئێوه ئهتکردن(:  که ره بزاوت )حه -م شه رکی شه ئه

که  ڵگه وه هاتووه، که کۆمه م دینه بۆ ئه و خودی ئه دیندارێتییه

فیی  لسه ره نازدارانه لەدیدوتێڕوانینی فه همب م پێغه بگۆڕێت، ئه

یدنا  گینا چۆن سه اڵتی سیاسی، ئه سته تا ده وه گۆڕیویانه، هه تاکێکه
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ر  مه هه اڵتدار؟! خۆ ئه سته بوون بەحاکم و ده یامن ئه داوودو سوله

وندا  ستی فیرعه م جار لەژێر ده که نوئیرسائیلن، که یه ی به که ڵکه خه

و   ڵکه م خه یدنا موسا ئه اڵم بڕوانه چۆن سه ، بهوسێرنانەوه  چه ده

فی، که  لسه وه دیدوتێڕوانینی فه رئه دیدوتێڕوانییانی گۆڕی! لەبه

ردوون و ئینسان و ژیان، پێویستیی بەگۆڕانکارییه،  ڕوانێته گه ئه

کان پێویستییان  اڵیەتییه ریت و ئادابه کۆمه کو که دابونه روه هه

که لەڕووی سیاسی، فیکری،  ڵگه و که کۆمهک روه بەگۆڕانکارییه، هه

 وه پێویستی بەگۆڕانکارییه. زائی و فێرخوازییشه قه

وه بزانین زۆر جار  تکردنه؛ پێویسته ئێمه ئه که ره م حه ی ئه رباره جا ده

وره لەقورئاندا  اڵم خوای گه ین، به که واز ده لەناو خۆماندا باسی بانگه

م  عوه. ئه الغ، شاهیدی و ده ان، بهی ی کردووه: به باسی چوار زاراوه

موویان  بێت ئێمه هه کرت جودان، بۆیه ئه ر چواریان لەیه چوار زاراوه هه

 وه: ینه بناسین و لێکیان جیابکه

ُسوٍل إاِلَّ ِبلَِساِن »کات:  ده« یان به»ی باسی  ته و ئایه ئه -ا َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَّ

َ لَُهمْ  رێکامن  مبه هیچ پێغه  [. واتە: وه٤هیم: ]إبرا« َقْوِمِه لُِيَبي 

ی  وه بێت، بۆئه ی خۆی نه که له بەزمانی گه  کردووه، نه وانه ره

 م تیبیانه چییه؟ ئه ، وه یان( بۆ روونبکاته که )ئایینه
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الَِّذيَن يَُبل ُغوَن ِرَسااَلِت اللَِّه َويَْخَشْونَُه َواَل يَْخَشْوَن »رموێت:  فه که ده -ب

کانی خوا  یامه په  سانێک که [. واتە: که39]اْلحزاب: « الَّ اللَّهَ أََحداا إِ 

سی تر ناترسن. ئا  و لەکه له  ترسن و بێجگه )خوا( ده له  نن و یه گه راده

 یه؟! تی قسەکردنه هه و جورئه الغه چییه، که پێویستی به م به  ئه

[. واتە: 1٤3]البقرة:  «ل َتكُونُواْ ُشَهَداء َعََل النَّاِس »رموێت:  فه که ده -ج

ر  م شاهیدیدانه لەسه ئهوه.  ڵکییه ر خه سه به ت و شایهچاودێر   تا ببنه

 یه؟ ڵک کامه خه

م دین و  یه بۆ ئه که ڵکه وازکردن و بانگهێشتکردنی خه پاشان بانگه -د

عروف و  مر بەمه ی خۆماندا ئه که ته ته. پێویسته لەناو ئوممه ئوممه

ی  ڵگه رمانێکی خواییه بۆ ناو کۆمه مه فه که ئه ر ببێت، هی لەمونکه نه

ی  وه ره اڵم لەده کاندایه، به ی موسوڵامنه موسوڵامنان، لەناو چوارچێوه

یه. خوای  کان جیهادکردن دژی تاغوتان هه ی موسوڵامنه چوارچێوه

جروبەوە دژی  قڵ و ته حی و عه وره داوایکردووه که بەوه گه

رستی  رستی و دونیاپه واپه ن، ههیتا فس، شه کانی نه زووه ئاره

ڕه لەنێوانی  مه لەناخامندا دروستبووه، تۆ لەناختدا شه وه، ئه ستینه بووه

ی  وه ملمالنێیە لەنێوانی ئیراده ره اڵم لەده سدا، به وه واو هه قواو هه ته

ی ناوناوه، تاغوت و  وه ره ی تاغوتدا؛ بۆیه دوژمنی ده تۆو ئیراده

هاب  بدولوه دی کوڕی عه ممه نییه، که موحهوە نها ئه تاغوتییش ته
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  نها وه ته رسنت". ئه یپه ی، که ده سه و که تی: "بریتییه له رمویه فه

ی تاغوتی  وره، که وشه عریفی تاغوت. خوای گه شێکه لەته به

الَِّذيَن »ردگار بەکاریهێناوه:  روه ر بەخوای په رانبه بەکارهێنابێت، به

«  َسِبيِل اللِّه َوالَِّذيَن كََفُرواْ يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل الطَّاُغوِت آَمُنواْ يَُقاتِلُوَن يِف 

پێناوی خوادا  ، له ڕیانهێناوه ی باوه سانه و که [. واتە: ئه7٦]النساء: 

بۆیه  نگن، جه پێناوی تاغوتدا ده ڕیشن، له ی بێباوه وانه ئه  نگن و جه ده

و  حیی نییه نینێکه، که وهموو دیدو تێڕوا موو سیستمێکه، هه تاغوت هه

 حییە. دژی وه

یه، بەو ئاراسته  عروفدا، تۆ پێویستیت بەئیعداد هه مر بەمه ڵ ئه لەگه - ه

کات،  ڵک راپێچیانده های که خه موو ملیۆنه م هه گینا ئه یه، ئه هه

ی، که  ها موسوڵامنه موو ملیۆنه م هه یفی خۆی و ئه بەکه

میان  نگۆال سته ی که لەئه ڵکه خهموو  م هه و ئه وه وسێرنێنه چه ده

ستاون  کیش راوه کیه بڕرێ، یه ریانده ک سه کیه ڵک یه کرێ، که خه لێده

و  ی ئه مه که ربڕینیان بێت! ئه ی سه ره ی سه وه کەدا بۆئه ر چاڵه لەسه

ی جیهادی بۆ هاتووه، که  تانه موو ئایه و هه یه، که ئه ته ئوممه

تن، زیاترن لەکۆی  فتا و قوسوور ئایه حهدو  شسه کانی جیهاد شه ته ئایه

م چوار  موو ئه وه! بەهه ج پێکه کات، رۆژوو حه کانی: نوێژ، زه ته ئایه

مه  کانی جیهاد! ئه ته نه ئایه کییه، ناگه ره رزه سه م چوار فه روکنه، ئه

 بۆچی وایه؟!
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ردگار  روه ڵبژاردن(؛ خوای په پاشان ئیختیبارو ئیختیار )تاقیکاری و هه

و  جروبه کو لەچیرۆکی تالوتدا هاتووه. ته ته رێگە وه مووی خستووه هه

« َفَمن رَشَِب ِمنُْه َفلَْيَس ِمن ي»تاقیکاری بەقومه ئاوێک، بەلوێچێک ئاو! 

شکری( من  )له و له  ئه  وه، سێک لێیخوارده رکه [. واتە: هه2٤9]البقرة: 

وه، مادام  ره ت بچێته دهبێ که ئه ر لەڕیزه کسه ن: چۆن یه ماشابکه ته.  نییه

 بێت. ی نه مع و تاعه سه

دا؟ پێش  ڵگه بێت چی بگۆڕرێ لەکۆمه ئهگۆڕانکاری:  -م وته رکی حه ئه

یه، پاشان  که هه جه نهه موو شتێک پێویستیت بەدیدوتێڕوانین و مه هه

النظریة »یان « الفکر واملامرسة»وترێ:  سه، که پێیده بەموماره

ئینجا «. الصالح اْلیامن والعمل»وترێ:  پێیدهلەئیسالمدا «. والتطبیق

ت چوار جار لەقورئاندا هاتووه؛ لەباسی  ت، جاهیلییه ناسینی جاهیلییه

مییه، گومانی خراپ، پاشان ناسین و  وتنی ژنان، حه رکه حوکم و ده

ی خۆتدا،  که ڵگه رکەزەکانی هێز لەناو کۆمه زانینی  سوڵته، زانینی مه 

م جۆره شتانه، که  تی، ئاشتی و ئه ۆت؛ دژایهکه خ ڵگه ناسینی کۆمه

 معی بخوێرنێ. سته جه موو بەده پێویسته هه

ختی  بێگومان موسوڵامنان زهئوا:  ی مه وه دۆزینه -م شته رکی هه ئه

وێته  که ت ئه ر، تین و فشاری جاهیلییه وێته سه که تیان ده جاهیلییه

ک  ئوایه تیت بەمهگیرێ؛ بۆیه پێویس کوژرێیت و لێتان ده رت و ئه سه
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کان  وره باسیکردووه لەقورئاندا؛ باسی مه ئوایه خوای گه م مه یه، ئه هه

[. واتە: ٤3]هود: « َقاَل َسآِوي إََِل َجبٍَل يَْعِصُمِني»و شوێنی کردووه: 

وابوو  مبپارێزێت. که  م، که به نا بۆ شاخێک ده ی نوح( وتی: په که )کوڕه

« َوآَويَْناُهاَم إََِل َربَْوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍ »بێت شوێنێک بێت بتپارێزێت.  ئه

امن دانا  ردووکیان )عیساو دایکی( [. واتە: وە هه٥0]املؤمنون: 

و کانیاوه.  وه سانه کی( حه موو هۆیه نی )هه خاوه  لەشوێنێکی بڵنددا، که

تی لێبێت،  راعه بێت شوێنێک بێت، ئاوی لێبێت، شوێنێک بێت زه ئه

ْخرَةِ »، خۆتی لێبژیێنیت، شوێنێک بێت [. ٦3]الکهف: « إِْذ أََويَْنا إََِل الصَّ

پێویسته شوێنێکی  . که وره گه  رده نا به په  واتە: کاتێک چووینه

ئواکه  و دانیشتووانی مه که ڵکه م بێت. ئینجا پێویسته خه حکه مه

ت بۆ لوتکه شاخێک  دینه. ئینجا هیجره ڵکی مه کو خه ربن وه تیده یارمه

ستی خۆ  به ک، یان بۆ شارێک پێویسته بەمه ێت، یان بۆ الدێیهب

وێیش  بێت له شه، پاشان ئه به ت بۆ حه کو هیجره قوتارکردن بێت، وه

و  ت؛ خۆ ئه وه ڕانه شغوڵی ئامادەسازی و خۆ ئامادەکردن بیت بۆ گه مه

نیشنت ژن بهێنن و  وێ دانه شه، له به ی که چوون بۆ حه ڵکه خه

وه، بۆیه کاتێک  ڕانه کرد بۆ گه ن! خۆیان ئامادەده تبکه ئیسرتاحه

جێ  ستبه و موسوڵامن بوون، ده ککه ئازادبووه ریان بیست، کە مه به خه

دا  ئواکه ر لەمه گه بوو. ئینجا ئه که وانه ره به وه، دواییش خه ڕانه گه

ته،  ئسیسی خیالفه که درووستبوو، قۆناغی دوایی ته دارولئیسالمه
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کێک بێت و بڵێت:  لیفه نییه، تاکو یه ک خه دانانی یه مان ئێمه کێشه

و کاته  زرێنین، ئینجا ئه که دامبه م! ئێمه پێویسته سیستمه لیفه من خه

کو چۆن تا سیستمی دیموکراسی  روه ی بۆ دابنێین، هه لیفه خه

کێک نایەت بەبێ ئینتیخابات بڵێت: من  زرێت، یه مه لەواڵتێکدا دانه

وه  یه، پێویستیی به ت هه وڵه ی ده ستی بەئیدارهمه پێوی ئیسم! ئه ره

ستی،  ر ده یتوملال دێته به ڕوفبکات، که به سه ت ته وڵه کو ده یه، که وه هه

یه  که ته موو ئوممه کان نییه، هیی هه یتوملالی موجاهیده نها به خۆ بەته

کانه  اڵته سته ی ده وه ست، قۆناغێکی تر؛ جیاکردنه ر ده ته به وتووه که

زائی  نفیزی و قه رشیعی، ته کرتی، پێویسته دەستەاڵتەکانی ته ەیهل

 لەیەکرت جیابکرێنەوە. 

کرێ؛  ر تاڵیبان جێبەجێده که لەسه ته بینن؛ ئایه وه ئێستا ده رئه لەبه

ن نَِّبيٍّ َقاتََل َمَعُه ِرب يُّوَن كَِثريٌ فاََم : »مه که ی یه که ته ست ئایه به مه َوكَأَي ن م 

اْ لاَِم أََصابَُهْم يِف َسِبيِل اللِّه َوَما َضُعُفواْ َوَما اْستَكَانُواْ َواللُّه يُِحبُّ َوَهُنو 

اِبِرينَ  فغانستان  ٪(ی واڵتی ئه٦3ئێستا لە ) [.1٤٦]آل عمران: « الصَّ

جبوره دوای بیست ساڵ رابکات، پێرێ  ریکا مهم و ئه یه وه ستیانه بەده

حالوفیش  کانی ته یاره ڕۆدا! ته غالن لەڕۆژی نیوە ر به هێرشیانکرده سه

ی   که یشه ت رایکردو جه و حکومه تدا بوون  ڵ حکوومه گه له

لیلزاد وتی: تاڵیبان نابێت  ڵامی خه وه دوێنێ؛ زه رئه ، لەبه فروتونابووه ته
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یشیبینین چۆن  اڵم ده نها خۆی حکومبکات! به ، که تهی وه وه له بیربکاته

 ر حوکم، )ان شاء اللّه(. وه سه دێته
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 از زندان ینور

 س تا كرێاكر و مام یامپ 

 ایتال ی از زندان ا
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 و برگردان:  یسیبازنو
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 ویراستار: مقّدمه

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 مسلامنان عزیز و مخلص، اعضای گرانقدر و ارجمنِد جنبش!

آنچه اکنون به یاری خداوند متعال در مقابل دیدگان شام قرار 

دارد پیام رمضانی ماموستا کریکار از گوشه زندان طاغوتان 

است. ماموستا همچون پیشوایی استوار و چون پدری دلسوز 

ساِن دانشمندی راهنام و آموزگار حّتی در زندان  بان و بهو مهر 

و دور از خانواده، عزیزان و دوستانش نیز ما را فراموش 

نکرده و همچون گذشته غمخوار ماست و همه تالش و 

گیرد تا ما راه را گم نکنیم، رسگردان  سعیش را به کار می

و  نشویم، دین و منهج مستقیم و صحیحامن را دگرگون نسازیم

ی  مایه آن را ترک نگوییم. درباره اهمّیت و ارزش واالِی درون
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این پیام و آراستگی و رصاحِت واژگان و عبارات ماموستا در 

این پیام، واقعاا هرچه بگوییم و هرگونه آن را ستایش کنیم 

 ایم! گزاف نگفته

ی  این پیام، نتیجه و دستاورد تجربه طوالنِی حیات مجاهدانه

 ماموستاست..

ین پیام، مثره دانشجویی و استادی در کوردستان و ا

ی حرکت اسالمی و افغانستان و اسارت  پاکستان، جهاد دوره

 ی ماموستا در زندان طاغوتان است. چندین ساله

این پیام، از جانب کسی است که محاسنش را در میدان 

 توحید، دعوت، آموزش، جهاد، غربت و صرب، سفید کرده است. 

فه همه ماست این پیام را به دّقت و با جدّیت، بنابراین وظی

دریافت کنیم، آن را به خوبی، مطالعه کرده و همه عبارات و 

مواّدش را مورد مالحظه، قرار دهیم. این پیاِم ماموستا در 

حقیقت، متفاوت با َتامی پیامهای دیگِر ایشان است. این پیام 

؛ شود به صورت مستقیم از گوشه بند اسارت، صادر می
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اسیری که تنها گناهش آن است که به دفاع از قرآن پرداخته و 

در روزگار سکوت و خاموشِی مسلامنان، جوامنردانه و 

شجاعانه، علیه ستگران و طاغوتان، قد علَم کرده است. پیامی 

آموزد در وضعیت  است که در نهایت افاده و اختصار به ما می

یامن چه باشد و  هکنونی بایستی چه کاری انجام دهیم و برنام

ای مخلص باشیم  چگونه سعی کنیم تا مسلامنی واقعی و داعی

و در نهایت، به هدف و مقصد حقیقیامن دست یابیم که نَصت 

 اسالم و بازگرداندِن قدرت و تسلّط به دین مبینامن است.

: بر اساس اذنی که پیشرت از خود تذکّری رضوری و مهمّ 

این پیام نیز همچون سایر ایم ما در  ماموستا دریافت کرده

دروس صوتِی ماموستا که بعداا به صورت نوشته و کتاب 

اند، بر اساس نیاز، تغییراتی جزئی را در لغات و  درآمده

ایم و چنین چیزی  جا کرده عبارات، اِعامل کرده  و یا آنها را جابه

در بازنویسِی دروس صوتی، امری طبیعی است و تغییری در 

جاد نکرده است. چنانکه اشاره هم کردیم ما معنا و مفهوم، ای
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پیشرت برای بازنویسِی همه آثار ماموستا، چنین اذنی را از 

 ایم. ایشان دریافت کرده

در انتها از َتامی مسلامنان عزیز و بزرگوار خواهشمندم همراه 

ی آن را  کننده با مطالعه و جدیّت در دریافت این پیام، خطاب

ویژه در این لحظات پایانی ماه  به در دعاها و نیایشهای خود

مبارک رمضان، فراموش نکنند و همگی از خداوند متعال 

بطلبیم ماموستای مجاهد ما و َتامی مسلامنان ستدمدیده 

 دیگر را از چنگ ستمگران و طاغوتان رها سازد؛ آمین!
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 منت پیام ماموستا کریکار:

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه، و نعوذ  إن الحمد للّه

باللّه من رشور أنفسنا و من سیئات أعاملنا، من یهده اللّه تعالی 

فال مضل له، و من یضلل فال هادی له، و أشهد أن ال إله إال 

اللّه وحده ال رشیك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، 

 صلوات اللّه وسالمه علیه و علی آله و صحبه.

یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تُقاتِِه َو ال ََتُوتُنَّ إِالَّ َو أَنُْتْم »

 [102]آل عمران: « ُمْسلُِمونَ 

 

یا أَیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذی َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َخلََق »
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جاالا كَِثیراا َو نِساءا َواتَُّقوا اللََّه الَِّذی ِمْنها َزْوَجها َو َبثَّ ِمْنُهام ِر

 [1]النساء: «  تَسائَلُوَن ِبِه َو اْْلَْرحاَم إِنَّ اللََّه كاَن َعلَْیكُْم َرِقیباا 

یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو ُقولُوا َقْوالا َسِدیداا  یُْصلِْح لَُكْم »

لَكُْم ُذنُوبَكُْم َو َمْن یُِطعِ اللََّه َو َرُسولَُه َفَقْد فاَز أَْعاملَكُْم َو یَْغِفْر 

 [.71 -70]اْلحزاب: « َفْوزاا َعِظیاما 

أّما بعُد: فإنَّ أصدَق الحدیِث کتاُب الله و خیَر الهدي هدُي 

محّمٍد صلّی الله علیه و سلّم و رشَّ اْلموِر ُمحدثاتها و کلَّ 

 ٌة و کلَّ ضاللٍة يف الّناِر.ُمحدثٍة بدعٌة و کلَّ بدعٍة ضالل

لَۡعزِيُز  »
 
ََّك َأنَت أ ن

ِ
َّنَا ا ۡغِفۡر لَنَا َرب

 
يَن َكَفُروْا َوأ ِ َعلۡنَا ِفۡتنَ  ل َِّلَّ َّنَا ََل ََتۡ َرب

لَۡحِكيُ 
 
 [5]املمتحن  : « أ

 

 

برادران و خواهران مسلامن، غیرَتند و جوامنردم، اعضای 

 گرامی جنبش

 رکاته!السالم علیکم و رحمة الّله وب
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پروردگار، طاعات و عبادَتان اعم از روزه، منار، تراویح، 

دعا، ذکر، قرائت قرآن، صدقه و انفاق و سایر عباداَتان را 

مورد قبول، قرار داده باشد. خداوند، همه ما را در زمره کسانی 

گیرند و ایشان را  کرانش قرار می قرار دهد که مورد رحمت بی

 ؛ اللّهّم آمین!هدد مورد عفو و بخشش قرار می

خواستم همچون سالهای گذشته، یادآوری دیگری را تقدیِم شام 

کنم تا دینداری و احساس مسئولیت خود در دنیا و قیامت را 

مورد بازبینی قرار دهیم و مشاهده کنیم تا چه اندازه بر مسیر 

ایم.  استوار بوده  -والسالم  الصالة علیهم  - و منهج پیامربان

ادآوریَم ادامه هامن رسم و عادَتان به هنگام خواهم ی منی

مراسامت اسالمی و تقدیِم پیام، نصیحت و پیشنهاداِت جدید 

باشد؛ پیشرت چنین آموزشها، راهنامییها و تذکّراتی را به یاری 

های دین  پندارم بسیاری از جنبه ام. می خدا، فراوان تقدیم کرده

در این زمینه،  ام اگرچه و تدیّن را برای شام تبیین منوده

خواهم با  ام. اکنون از شام می کاستیهای فراوانی نیز داشته

احساسی مّتقیانه، هوش و خردی آراسته و متعادل و درک و 
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دریافتی کاوشگرانه، به سخنانم گوش دهید و یادآوریَم را 

جّدی تلّقی کنید که عبارت از سه نقطه اصلی و مشتمل بر 

من و شام جوامنردان را  سه محور اساسی است. پروردگار،

 اداِت قَدر خویش برای نَصت و پیروزِی دینش قرار دهد.

سوره آل  1٤٦ی ما در آیه  دهنده پروردگار بزرگ و یاری

َوكَأَي ن م ن نَِّبيٍّ َقاتََل َمَعُه ِرب يُّوَن كَِثريٌ َفاَم » :فرماید عمران می

َوَما َضُعُفواْ َوَما اْسَتكَانُواْ َواللُّه َوَهُنواْ لاَِم أََصابَُهْم يِف َسِبيِل اللِّه 

اِبِرينَ  در این آیه، خداوند درباره پیامربان بزرگوار، «. يُِحبُّ الصَّ

چه بسیار پیامربانی که  ؛«َوكَأَي ن »: فرماید گوید و می سخن می

« ِرب يُّونَ  ». مبعوث شدند و ُصلَحا و بزرگانی همراهشان بودند

ن، مخلصانی پرشامر در کارواِن خویش یعنی مخلصان؛ پیامربا

داشتند که شهید شدند. البته پیامربان خود )در جنگ( شهید 

اند؛ چه آنکه اّمت اسالم، مّتفقند که هیچ پیامربی در  نشده

جنگ به شهادت نرسیده است اّما بسیاری از همراهان و 

َفاَم » :فرماید اند. سپس می یارانشان به درجه شهادت، نائل شده

آنان هرگز احساس تنبلی و ؛ «ُنواْ لاَِم أََصابَُهْم يِف َسِبيِل اللّهِ َوهَ 
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سستی نکردند و روحّیه خود را از دست ندادند مادام که در 

دچار ضعف  ؛«َوَما َضُعُفواْ . »اند  راه خدا، سعی و تالش کرده

زبونی و زیردستی را نیز ؛ «َوَما اْسَتكَانُواْ  . »اند نیز نشده

اند. و  سلیِم قوانین و مقّررات طرف مقابل نشدهنپذیرفته و ت

اِبِرينَ  : »فرماید در انتها می پروردگار، آنان را «: َوالّلُه يُِحبُّ الصَّ

دوست دارد که شکیبا و صابرَند؛ اینان اهِل خدا هستند و 

 حساب است. پاداششان بی

خواهم سه نقطه اساسی و سه تذکّر مهم را مورد  اکنون می

هم؛ سخنم از آن است که بزرگوارانی که همراه با بحث، قرار د

 اند: ، همواره محافظت داشتهسه امراند بر  پیامربان بوده

اند که عبارت از دینشان  منهجشان را حفظ کرده -نخست

است؛ آنان حارض به رهاسازِی هیچ اصلی از منهج و دنیشان 

است  «ال إله إال اللّه» اند، از اصل نخست که عبارت از  نبوده

 تا حاکمّیت سیاسی.

اند را  اّمت خود و مجموعه مسلامنی که همراهشان بوده -دّوم 

اند، اگرچه در جنگها نیز حضور  مورد محافظت، قرار داده
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اند و در همین جنگها، عزیزان و دلیرانی بزرگ را از  داشته

اند اّما هرگز چنین اتّفاقاتی عامل تضعیف روحیه،  دست داده

 لیم شدنشان در میدان واقع نبوده است.قبول شکست و تس

اند که آن را ابتدا با  از حرکت و جنبشی محافظت کرده -سّوم

اند که در   دعوت، رشوع کرده سپس به مرحله جهاد رسانده

این آیه، مورد بحث قرار گرفته است؛ فارغ از اینکه در نهایت 

به تسلّط رسیده باشند یا خیر، قدرت سیاسی را در اختیار 

فته باشند یا خیر، اّما در هر صورت، حرکت را نگه گر 

 اند. داشته

اند  بنابراین آنان، این سه رکن را مورد محافظت، قرار داده  *

 که عبارتست از: منهج، اّمت و حرکت.

یابد؟ در  ای تحّقق می اّما این محافظت، چگونه و با چه وسیله

ما  پاسخ به این پرسش، تذکِّر نخستم آن است که بایستی

َتامی مسئولیتهای استخالف را بدانیم. اکنون هزاران و 

گزارند و طاعات و  میلیونها مسلامن وجود دارند که مناز می

دانند چرا بر  دهند اّما منی عبادات خود را به خوبی انجام می
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روی این کره خاکی حضور دارند و هدف و مقصدشان 

دت آفریده گویند: خداوند ما را برای عبا چیست! سلفّیه می

َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ :» فرماید است زیرا در سوره ذاریات می

و انسانها را  اجّنهمن  »[؛ ٥٦]الذاریات: « َواْْلِنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ 

بله، بدون تردید چنین  «.ام  پرستش خود نيافريده یجز برا

است؛ اّما الزم است عبادت، دوباره تعریف شود نه بدان 

اند  ه سلفّیه از محّمد بن عبدالوّهاب، دریافت کردهتعریفی ک

که )بر اساِس آن( عبادت، عبارت است از سیزده آیه قرآنی که 

گوید. آنان در تعریف عبادت، تنها  در مورد عبادت، سخن می

اند درحالیکه قرآن در بیش از  این سیزده آیه را ذکر کرده

د! آنان ضمن گوی آیه دیگر درباره عبادت، سخن میوپنج  بیست

پردازند  اشاره به این سیزده مورد، به رشح و تبیین آن می

گویی که تنها این آیات، مقاصد و اهداف عبادت را مورد 

؛ مواردی چون دعا، مناز، َسجده و ... . استبحث قرار داده 

حال آنکه عبادت از شمولّیت بسیار بیشرتی برخوردار است. 

کنند که ابن تیمّیه  قرار میهرچند آنان خود نیز بدین مسأله ا
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؛ «کُلُّ َما ُیِحبُُّه اللُّه َویَرَضاهُ »  فرموده است: عبادت عبارتست از

 «. هرچه خدا آن را دوست داشته باشد و بدان راضی باشد»

در هر صورت، الزم است بدانیم که خداوند اساساا انسان را 

ه در برای انجام وظیفه خالفت، بر زمین قرار داده است؛ چنانک

َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة إِِّن  َجاِعٌل يِف  فرماید: سوره بقره می

كن ( كه  ی) را يادآور  یزمان »[؛ 30]البقرة: « اْلَْرِض َخلِيَفةا 

 یپروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمي جانشين

جانشین مذکور در آیه، ابتدا عبارت از پیامربان  «.بيافرينم

علیه   -پیروانشان همچون خلفای راشدین. پیامرب است آنگاه

َعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء  :»فرماید می  -الصالة و السالم 

بر شام »[؛ ٤2؛ ابن ماجه: 171٤٤]أحمد: « الراِشِديَن الَْمْهِدي يَ 

الزم است به سّنت من و سّنت خلفای راشدیِن رهنامِی پس از 

روشن است که سّنت خلفای راشدین، «. دمن پایبند باشی

علیه الصالة و   -موضوعی مستقّل از سّنت پیامرب خداست 

منظور از سّنت ایشان، بینش و رویکرد دینی و  ؛-السالم 

اصول قرآن و سّنت نیست، بلکه مراد، نحوه اداره و مدیریّت 



   

43 

 

حکومت و دولت و توجیه و رهموِن جامعه است؛ در این 

ایستی مردم بدیشان اقتدا کنند. از این مسأله است که ب

روست که چهار خلیفه راشدیِن بزرگوار تا روز قیامت، 

الگوی رهربی و منونه واالی اداره و مدیریت دولت و 

 توجیهات حکومتی هستند.

بنابر آنچه گفته شد الزم است ما مسئولیتهای استخالف را به 

مسئولیتها  خوبی بشناسیم؛ به یاری خدا در ذیل، درباره این

 گوییم: سخن می

 شناخنت و قدر دانسنِت پروردگار: –مسئولیت نخست 

خداوند در قرآن درباره این مسئولیت، سخن گفته است؛ برای 

ا لَُكْم اَل تَرُْجوَن لِلَِّه َوَقاراا : »فرماید مثال آنجا که می ]نوح: « مَّ

قائل  یخدا عظمت و شكوه یكه برا شدهشام را چه  »[؛ 13

شناخنت پروردگار همچون خالق، ولّی، حاکم و ...؛  «. د؟نيستي

[؛ 1٤]اْلنعام: « ُقْل أََغرْيَ اللِّه أَتَِّخُذ َولِّياا  »: فرماید پروردگار می

أََفَغرْيَ  »، «؟!  خدا را معبود و ياور خود بگريم بگو : آيا غريِ   »

ميان خود و آيا جز خدا را ) »[؛ 11٤]اْلنعام: « اللِّه أَبَْتِغي َحكاَما 
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نکته مهم آنکه انجام این مسئولیت، تنها  «.؟ كنم یشام ( قاض

اعتقاد به وجود خدا نیست؛ زیرا ابوجهل هم معتقد به وجود 

خدا بود! بلکه بایستی او را بشناسیم و قدرش را بدانیم؛ 

]الزمر: « َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ  »: فرماید چنانکه قرآن می

و اند  نان آنگونه كه شايسته است خدا را نشناختهآ   »[؛ ٦7

 «.اند قدرش را ندانسته

 

 :عبادت -مسئولیت دّوم

چه عبادتهای قلبی، چه عبادتهای زبانی و چه عبادتهایی که 

با اعضای بدن، پول و دارایی و سعی و تالش، انجام 

 گیرند. می

 

 :محافظت از رشیعت -مسئولیت سوم

ود حرام و حالل و پرهیز و این مسئولیت با شناخنت حد

 یباد. اجتناب از محرّمات و پایبندی به امور حالل، تحّقق می
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 سلوک: -مسئولیت چهارم

نام دیگر آن رفتارشناسی است و علامی اهل تصّوف هم آن را 

اند که عبارتست از تزکیه نفس. چنانکه  نامیده« كعلم السلو »

این زمینه، ترجمه دانید اگر خداوند از ما بپذیرد کتابی در  می

که سّید نوح، « روون ی ده پاڵفتهپالفنت درون: »ام به نام  کرده

آن را به تألیف درآورده و اکنون ترجمه آن در اختیار شامست. 

الزم است این کتاب را مطالعه کنید و بر اساس آن بدانید در 

سینه و قلب شام چه چیزی وجود دارد و بایستی چه چیزهایی 

جایگزینی برای آن قرار دهید. ارزش و جایگاه را برداشته و 

ای است که پس از عقیده و عبادات و  تزکیه نفس به اندازه

درجات مختلف آن، الزم است به مرحله آداب و اخالق، وارد 

شویم. اخالق آراسته و پسندیده از عقیده، احساس 

گیرد؛ هرگاه درون  قیامتخواهانه  و تزکیه نفس، رسچشمه می

شد بیرونَت نیز متعادل خواهد گشت، آنگاه آداب را  تو پاکیزه

خواهی آموخت، درجات تقوا را یاد خواهی گرفت و سپس 
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ها باال خواهی رفت چنانکه امام  اندک از درجات و پلّه اندک

به این موضوع، پرداخته  «َمدارُج الّسالکین»القّیم در  ابن

که است. عنواِن این کتاب نیز خود گویای این مطلب است 

سالک )آنکه مسیر تدیّن را در پیش گرفته( منزل به منزل، 

 پیش خواهد رفت.

سپس الزم است بر تدیّن و تقوا، استقامت داشته باشد؛ 

استقامت از اهمّیتی واال برخوردار است. کسانی که در 

حرکت اسالمی نزد ما حضور داشتند هزاران سالحداِر متدیّن 

گزارند!  صالا مناز هم منیبودند اّما اکنون بعضی از آنان ا

 بودند کجاست؟! استقامتی که باید بر آن می

 

 تفهیم افراد حارض در فعالّیت گروهی: -مسئولیت پنجم

یابید الزم و رضوری  ای پرورش می زمانی که شام در خانواده

است حّد و مرز خانواده را بدانید؛ باید نقش خود را به خوبی 

خرت، مادربزرگ، پدربزرگ، درک کنید که پدر، مادر، پرس، د 
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همرس و ... هستید. در تعامل با اعضای خانواده بایستی 

نسبت به حدود، حقوق، وظایف و اختیارات آگاه باشید. الزم 

است با دیگر اعضا حرکت کنید تا حرکتتان به صورت حرکتی 

ی جامعه، خانواده است.  اجتامعی دربیاید؛ زیرا اساس و پایه

واده، موّفق باشید بعداا در میان اّمت نیز اگر شام در محیط خان

موفق خواهید بود. وقتی از محیط خانواده، خارج شوید وارِد 

گردید، آنگاه َتامی افراد مؤمن، اّمتی را  محیط اّمت می

دهند که تو نیز یکی از اعضای آن اّمت هستی و  تشکیل می

، نسبت تو همچون آنان خواهد بود و آنگاه در ارتباط با ایشان

 برادری دینی را تشکیل خواهی داد.

بینید حاکی از آن  وضعّیتی که شام اکنون در کوردستان می

است که از هر هزار نفر، یک نفر به تعریف برادری دینی 

پرداخته است! از هزار نفر و بلکه از ده هزار نفر، یک نفر 

آورد. شام اهل مسجد  برادرِی دینی را به درستی به اجرا درمنی

دیگر آشنا هستید، دوست و رفیق همدیگرید. مایه با یک

شگفتی است آنانکه منتسب به یک حزب هستند نیز حق 
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کنند، چه آنکه ارتباطشان ارتباطی  برادرِی دینی را ادا منی

حزبی است، ارتباط نقشه و برنامه است. از این رو الزم است 

همچون بنی ارسائیل از وضعّیت کنونیتان توبه کنید؛ چنانکه 

گوید: زمانیکه سیدنا موسی خطاب به آنان گفت:  تورات می

، افراِد قوم «الزم است خودتان، افراد مفسِد قومتان را بکشید»

در مقابل هم قرار گرفتند و در هامن روز سه هزار نفر به قتل 

اند و منهج  رسید! تا در نتیجه آنانکه گوساله را پرستش کرده

وند و در این جامعه منانند؛ چه اند از بین بر  وحی را تغییر داده

 آنکه همچون میکروب هستند.

سپس شام آن وضعّیت بنی ارسائیل و وضعیت کنونی خود را 

ای میانشان انجام دهید! شام تنها با  متصّور شوید و مقایسه

کننده به برادرِی دینی،  اتّخاذ چنین مواضعی به آیات توصیه

ی نادر و کمیاب در اید؛ وااّل برادری دینی به امر  عمل کرده

شود. اکنون چه کسی وجود دارد که بخواهد  میانتان تبدیل می

روزی از روزها آن برادری دینِی حاکم میان صحابه را در 

ارتباط با دیگران، تطبیق و اجرا کند؟ حّتی با نزدیکرتین 
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اشخاص؟ چنین وضعیتی بدین سبب است که َتامی 

استعامر، بعث، گرایی و دیدگاه و بینش  ارزشهای ماّدی

مارکسیسم، پارت دموکرات و اتّحادیه میهنی، همگی بر شام 

حاکم و مسلّط شده است، بدین سبب است که اسالمی که در 

اید متفاوت با بینش و رویکرِد پیامربان است،  پیش گرفته

بینش و رویکرِد آن دو حزب حاکم است! اندیشه سیاسی شام 

مه گرفته بر ارزشها و کگرتوو(، رسچش که از حزب اتحاد )یه

 همه بخشهای دیگر دعوت شام، تسلّط یافته است.

شام ابتدا از خانواده به اّمت و آنگاه به برادرِی دینی، منتقل 

کنید که والء و براء چیست. بیش از  شوید آنگاه درک می می

گوید به آسانی  ای که درباره والء و براء، سخن می پنجاه آیه

هم نیست، به سادگی اهل مسجد را برای شام قابل درک و ف

دهید.  کسانی که در مساجد کنونی، جمع  برادر خود قرار منی

اند، ابتدا فیلم  اند )بال تشبیه( گویی در سینام تجّمع یافته شده

د! هنگام گوی کنند آنگاه هر کدام تجّمع را ترک می را نگاه می

و به دهی  مینشسنت به فردی که در کنارت نشسته سالمی 
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کنی! ارتباط شام در مساجد در  نگام رفنت، خداحافظی میه

 همین اندازه است.

تجّمع شام همچون تجّمع یک اّمت اعتقادمحور نیست چنانکه 

اند. الزم است شام بر آنچه این  آیات ُسَور مکّی تبیین کرده

اند پرورش بیابید، الزم است اصول تربیت اسالمی  آیات گفته

همچنانکه صحابه بزرگوار دریافت را اینگونه دریافت کنید 

اند. اگر شام تدیّنتان اینگونه نباشد چگونه  و فهم منوده  کرده

توانید چنین پیام مهّمی را حمل کنید؟ اگر خدا را نشناسید  می

و ندانید که روزی در دست اوست، هر چیزی و هر رضر و 

نفعی در اختیار اوست چگونه خود را در کشمکش و 

توانید وارد درگیری  دهید؟ چگونه می رار میی ِجهاد ق مخمصه

دارِی مسئولّیت، عزمتان را  و نزاع شوید؟ چگونه برای عهده

جزم خواهید کرد؟ اگر قیامتخواه نباشید احساس مسئولیتتان 

چگونه به سطحی خواهد رسید که شام را وا دارد در دنیا برای 

 قدرت بخشیدِن دوباره به دینتان تالش و کوشش کنید؟!
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اید که در کوردستان هزارن هزار و حّتی میلیونها  یا شام دیدهآ

انسان متدیّن وجود دارد اّما شخصی منتسب به اتحادیّه 

خورده در انتخابات، در زمینه نظامی و در  میهنی و شکست

زمینه سیاست، اّما موّفق در زمینه اطالعات و تجّسس چگونه 

شام را تغییر  همگی را تحت کنرتل درآورده است؟! حّتی نام

توانید در ثبت احوال نامی که دوست دارید را  داده است! منی

اید چگونه رویکرد و بینش  بر فرزندتان بگذارید! مالحظه کرده

اعتقادی شام را دگرگون است؟ چگونه برنامه سیاسیتان را 

متحّول کرده است؟ کدام یک از شام جرأت و شجاعت دارد 

رشیعت خدا را بر جامعه، حاکم  خواهیم بگوید ما مسلامنان می

دهنده اّمت در آیات هفتاد و دو و  کنیم؟ اگر ارکان تشکیل

هفتاد و چهار سوره انفال را مورد مالحظه قرار دهید برایتان 

مشّخص خواهد شد که اّمت جز از این طریق، پرورش 

 »  یابد. پرورش اّمت از طریق تحزّب، غیرممکن است!: منی

اْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ يِف َسِبيِل اللِّه َوالَِّذيَن آَوواْ َوالَِّذيَن آَمُنو 

نَََصُواْ  اند و  كه اميان آورده یبيگامن كسان  »[؛ 7٤]اْلنفال: « وَّ
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اند ، و همچني  اند و در راه خدا جهاد منوده مهاجرت كرده

این، هامن ارکان «. اند كرده یاند و يار  كه پناه داده یكسان

ت است. کتاب اّمت را نیز به یاری خدا ترجمه گانه امّ  پنج

ام که در اربیل، به چاپ رسیده و اکنون در اختیار شام  کرده

 قرار دارد. 

 

 حرکت: -مسئولیت ششم

شام بایستی بدانید حرکت دینداری و اصل این دین برای آن 

آمده که جامعه را تغییر دهد. پیامربان بزرگوار، از دید و 

اند و ااّل  تا قدرت سیاسی را تغییر دادهبینش فلسفِی فردی 

چگونه سیدنا داوود و سیدنا سلیامن، حاکم و قدرت نخست 

شدند؟! افراد تحت االمِر آنان هامن مردم بنی  سیاسی می

ارسائیل هستند که در زیِر ظلم و ستم فرعون، قرار داشتند اّما 

مالحظه کنید چگونه سّیدنا موسی، این مردم و بینش و 

شان را متحّول ساخته است! از این رو بینش و رویکرد

رویکرد فلسفی که هستی، انسان و زندگی را مد  نظر و نگاه، 
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دهد به تحّول و دگرگونی نیاز دارد هامنگونه که آداب  قرار می

و رسوم اجتامعی، نیازمنِد تغییر است و هامنگونه که جامعه 

تغییر،  از نظر سیاسی، فکری، قضائی و آموزشی به تحّول و

 نیازمند است.

درباره همین حرکت، الزم است بدانیم بسیاری از اوقات، ما 

توّجهیم(  گوییم اّما )به این نکته بی  درباره دعوت، سخن می

که خداوند در قرآن، چهار اصطالح را مورد اشاره، قرار داده 

است: بیان، بالغ، شهادت و دعوت. این چهار اصطالح، 

ویژه هستند؛ از این رو الزم است مستقل و دارای معنای 

 همگی را بشناسیم و از هم تشخیصشان دهیم:

َوَما أَْرَسلَْنا ِمن : » گوید سخن می« بیان»ای که درباره  آیه -الف

َ لَُهمْ  ُسوٍل إِالَّ ِبلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبي  محّمد!(  ی) ا »[؛ ٤]إبراهیم: « رَّ

ين كه به زبان قوم ايم مگر ا را نفرستاده یما هيچ پيغمرب 

را (  یآنان ) احكام اله یخودش ) متكلّم بوده است( تا برا

؛ تبیان مورد «روشن سازد ) و حقائق را تبيي و تفهيم كند( 

 اشاره در این آیه چیست و چه تعریفی دارد؟
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الَِّذيَن يَُبل ُغوَن ِرَسااَلِت اللَِّه : » دفرماي میآنگاه  که  -ب

)   »[؛ 39]اْلحزاب: «  يَْخَشْوَن أََحداا إِالَّ اللَّهَ َوَيْخَشْونَُه َواَل 

ها و (  كه ) برنامه یآن( كسان یپيغمربان پيشي، يعن

ترسيدند  یرساندند، و از او م یخدا را )به مردم( م یرسالتها

بالغ مورِد اشاره چیست که ، «ترسيدند یجز خدا من یو از كس

 نیاز به چنین شجاعت و جرأتی دارد؟!

« ل َتكُونُواْ ُشَهَداء َعََل النَّاِس : » فرماید ای که می در آیه  -ج

شهادت و گواهی ، «بر مردم باشيد یتا گواهان »[؛ 1٤3]البقرة: 

 بر مردم چیست؟

 آنگاه دعوت و فراخواندِن مردم است به سوی دین و اّمت. -د

الزم است در میان اّمت ما، امر به معروف و نهی از منکر 

باشد که فرمانی الهی است برای درون جامعه  وجود داشته

گیرد. اّما  اسالمی و چهارچوب حیات مسلمین را در بر می

خارج از چهارچوب مسلامنان، ِجهاد علیه طاغوتان قرار دارد. 

وسیله وحی، عقل و تجربه، علیه  خداوند، فرمان داده است به

 نفس، شیطان، هواپرستی و دنیاپرستی، قد علَم کنیم؛ چنین
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گیرد. در درون تو میان تقوا  چیزی ابتدا در درومنان شکل می

و هوا و هوس، جنگی درگرفته است اّما در خارج از درون، 

جنگ است میان اراده تو و ارده طاغوت؛ از این رو دشمن 

خارجی را طاغوت نامیده است. البته طاغوت، تنها عبارت از 

وده: چیزی نیست که محّمد بن عبد الوّهاب بیان فرم

آنچه وی بیان کرده تنها «. شود عبارتست از آنکه پرستش می»

بخشی از تعریف طاغوت است. خداوند وقتی از واژه 

آورد آن را در مقابل خود قرار  طاغوت، سخن به میان می

الَِّذيَن آَمُنواْ يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اللِّه َوالَِّذيَن كََفُرواْ » : دهد می

كه اميان  یكسان  »[؛ 7٦]النساء: « َسِبيِل الطَّاُغوِت يَُقاتِلُوَن يِف 

اند،  كه كفرپيشه یجنگند، و كسان یاند، در راه يزدان م آورده

. بر این اساس، طاغوت عبارتست «جنگند  یم طاغوتدر راه 

از هر سیستم و رویکرد و بینشی که مخالف با وحی و در 

 تضاّد و تقابل با آن قرار دارد.

به معروف، مسائل مورد نیاز دیگر عبارتست از  همراه با امر

راستی این میلیونها  سازی، توجیه و راهنامیی. به آماده
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اند، این  مسلامنی که اینگونه در زیر فشار دیگران قرار گرفته

میلیونها مسلامنی که تحت ستم دیگران قرار دارند، این همه 

یرند گ مردمی که در کشوری چون آنگوال مورد ظلم، قرار می

شود و همگی در یک صف  یکی گردنشان زده می و یکی

اند تا نوبِت رس بریدنشان فرا برسد، چنین مردمی هامن  ایستاده

اّمتی است که آن همه آیاِت جهاد برایش آمده؟! آیاتی که بالغ 

بر ششصد و هفتاد آیه هستند، بیشرت از مجموع آیات مربوط 

ن، هر چهار فریضه به مناز، زکات، روزه و حج! هر چهار رک

اصلی، تعداد آیات مجموعشان از تعداد آیات جهاد کمرت 

 است! چرا بایستی چنین باشد؟!

سپس مرحله دیگر، اختبار و اختیار )آزمایش و گزینش( 

است؛ خداوند این دو را نیز در مسیر، قرار داده چنانکه در 

داستان طالوت بدان پرداخته است. آزمایِش قوم با جرعه آبی، 

» [؛ 2٤9]البقرة: « َفَمن رَشَِب ِمْنُه َفلَْيَس ِمن ي» !: ا مشتی آبب

؛ «( من نيستند و لشکریانِ  آنان كه از آن بنوشند از ) پريوان
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دّقت کنید چگونه شخص بایستی از جامعت و گروهشان 

 خارج گردد مادام، سمع و طاعت را زیر پا گذاشته است.

 

 :دگرگونی -مسئولیت هفتم

ید در جامعه، دگرگون و متحّول شود؟ ما پیش از چه چیزی با

هر چیزی به رویکرد، بینش و منهج نیازمندیم آنگاه به عملی 

النظریة »یا « الفکر و املامرسة»  شود: ساخنت؛ چنانکه گفته می

 اْلیامن و العمل»  شود: ، در اسالم گفته می«والتطبیق

قرآن، سپس شناخت جاهلّیت؛ جاهلیت چهار بار در «. الصالح

ذکر شده است؛ در بحث از حکم، ظهور زنان در جامعه، 

 تعّصب و گامن بد.

سپس شناخت قدرت، شناسایی مراکز سلطه و نیرو در جامعه، 

شناخِت خود جامعه، دشمنانگی، آشتی و چنین مواردی که 

جمعی مورد مطالعه و  نیاز است همگی به صورت دسته

 یادگیری قرار بگیرند.



   

58 

 

 :فنت مأوایا -مسئولیت هشتم

گیرند؛  میبدون تردید، مسلامنان تحِت فشار جاهلّیت قرار 

بایستی انتظار داشته باشید فشار جاهلیت بر شام هر لحظه 

بیشرت شود و در نتیجه، برخی از شام کشته و برخی زندانی 

گردند؛ از این رو شام نیازمنِد مأوا هستید. خداوند در قرآن، 

ر داده است؛ در مورد مکان، موضوع مأوا را مورد اشاره قرا

[؛ ٤3]هود: « َقاَل َسآِوي إََِل َجَبٍل يَْعِصُمِني »: سخن گفته است:

گزينم كه مرا محفوظ  یم اروم و مأو  یم یگفت: به كوه بزرگ »

از این رو بایستی مکانی باشد که تو را در امان ، «دارد  یم

[؛ ٥0]املؤمنون: « ٍر َوَمِعيٍ َوآَويَْناُهاَم إََِل َربَْوٍة َذاِت َقَرا . »بدارد

پناهنده كرديم كه آرامش و امنّيت و آب  یا و آن دو را به تپه »

باید جایی دارای آب و گیاه و درخت باشد تا  ،«داشت یجار 

ْخرَةِ » بتوانی در آن زندگی کنی. ]الکهف: « إِْذ أََويَْنا إََِل الصَّ

ن الزم است همچنی ،«پناه بردیمكه به آن صخره  آن وقت »[؛ ٦3

محکم و استوار باشد. سپس رضوری است در مردمان و 
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وجود  رسانی سّکاِن مأوای مورد نظر، روح یاری دادن و کمک

 داشته باشد همچون مردم مدینه.

موضوع بعدی آن است که هجرت چه به سوی کوهستانی 

باشد یا شهر یا روستایی، الزم است با هدف در امان قرار 

ون هجرت حبشه، در آنجا نیز بایستی به دادِن خود باشد همچ

سازی و فراهم شدن رشایط جهت بازگشت، مشغول  آماده

شوی؛ کسانی که به حبشه هجرت کردند در آنجا به زن گرفنت 

و اسرتاحت نپرداختند! بلکه خود را برای بازگشت، آماده 

کردند از این رو به محض آنکه مطّلع شدند مکّه، آزاد شده  می

اند فوراا بازگشتند اگرچه بعداا مشخص  ن شدهو همگی مسلام

شد که شایعه بوده است. یا اگر در مأوا، داراْلسالم ایجاد شد 

 مرحله بعد، تأسیس خالفت است.

مشکل کنونِی ما قرار دادِن شخصی به نام خلیفه نیست تا 

فردی بیاید و خود را خلیفه، معرّفی کند! ما الزم است ابتدا 

ریزی کنیم آنگاه برایش خلیفه، تعیین  یهسیستم اسالمی را پا

ریزی  مناییم؛ همچنانکه تا سیستم دموکراسی در کشوری، پایه
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گوید: من رئیس  نشود کسی بدون برگزاری انتخابات منی

جمهورم! چنین چیزی نیازمند به اداره و مدیریت حکومت 

است، نیازمند است که همچون دولت به عمل و فعالیت 

گیرد تنها  املال، تحت االمِر او قرار می بپردازد. وقتی بیت

متعلّق به مجاهدان نیست بلکه مربوط به همه اّمت است که 

 اکنون در اختیار وی قرار گرفته است.

مرحله دیگر، جداسازی قوا از یکدیگر است؛ الزم است قوای 

 قانونگذاری، اجرا و قضایی مشخص و معلوم گردند.

این آیه، بر طالِبان تطبیق  بینیم امروزه از این روست که می

َوكَأَي ن م ن نَِّبيٍّ » :شود؛ منظور، آیه نخست مورد بحث است می

َقاتََل َمَعُه ِرب يُّوَن كَِثريٌ َفاَم َوَهُنواْ لاَِم أََصابَُهْم يِف َسِبيِل اللِّه َوَما 

اِبِرينَ   [.1٤٦: ]آل عمران« َضُعُفواْ َوَما اْسَتكَانُواْ َوالّلُه يُِحبُّ الصَّ

اکنون شصت درصد خاک کشور افغانستان در اختیار آنان 

قرار دارد و آمریکا مجبور است پس از بیست سال این کشور 

را ترک کند. پریروز در روز روشن به بغالن حمله کردند! در 

حالیکه هلیکوپرتهای ناتو نیز پشتوانه حکومت افغانستان 
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و در هم شکسته   اشتهاند، اّما نیروهایشان پا به فرار گذ بوده

است! به همین سبب، دیروز زملی خلیلزاد گفت: طالبان نباید در 

این فکر باشد که به تنهایی بر افغانستان حکومت کند! اّما 

خواهیم دید چگونه دوباره، حکومت را در دست خواهد گرفت 

 ان شاء اللّه.
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