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  **مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي.. .. وشهد شاهد من اهلهاوشهد شاهد من اهلها

ئةو (ماوةيةك لةمةوثيش بابةتيكم لة يةكيك لةِرؤذنامةكاين كوردستاندا بآلوكرايةوة لةذير ناونيشاين 
ضةند دميةن و ِروداويكي ئايين و كؤمةآليةتيم ، ) ثةندانةي لةسعودية فيربووم

بةآلم هةنديك لةمامؤستاياين ئايين شاري ، ومكةخؤم لةعةرةبستاين سعودي بينيب‘بةديارخستبوو
لةو نوسينةي من نيطةران بوون و تةنانةت ) كة من بة حوكمي وةزيفةكةم ِرؤذانة بةديداريان دةطةم(هةولير 

ئيتر من زياتر لةسةري ، هةنديكيان نوسينةكةي منيان بةكوفر و دذي ثريؤزيةكاين ئيسالم لةقةلَةمدا
  . ، كرد بة حةكةمنةِرؤيشتم و خوينةرامن 

ئيستاش ِراوبؤضوين ضةند كةسيكتان بؤ دةنوسم كة خةلَكي سعوديةن و لةسةر واقعي كؤمةآليةيت ئةو 
وآلتة قسة دةكةن و بؤ ِرؤذنامةنوسة سعودي و عةرةبيةكان قسةيان كردوة و ثيش ئةوةش دةمةوي 

ئيستاش لةم ، دة كؤمةآليةتيةكان دةنووسمبةخوينةراين بةِريز بلَيم من زؤر بةدةطمةن لةسةر كيشة و ديار
لة واقعي وآلتيك ئاطاداربكةم ، دةمةوي خةلَكي كوردستان و موسلَماناين كوردستان بةتايبةيت، نوسينةدا

يةوة دةنيرنة كوردستان و عيراق و بةناوي ) جيهادي-تكفريي-سلفي(كة هاووآلتياين خؤيان بة فيكري 
خؤيان دةتةقيننةوة و ئافرةتان دةكوذن و مةخيانة و سالَؤين ، ةكانةوةحورمةيت ئيسالم و ِرةوشيت مرؤظ

ئافرةتان دةتةقيننةوة و هةتا دوينيش كورديان بةدؤسيت ئيسرائيل دةزاين و سوكايةتيان بة دياردةي 
  ، ي شيعةكان دةكرد و دةيانطوت ئةوة سوكايةتية بة ئافرةتان و مافةكانيان لة كؤمةلَطادا) سيغة(

  :ي نادةمي و ئةم ِراثؤرتة دةخةمة بةرضاوي بةِريزتاندريذة

و زةواجي بةيين و زةواج لةسةرمالَي ئافرةت و زةواجي ) املسيار و الدم و الكاسيت(دواي زةواجي 
) زواج املصياف(كة ثيي دةلَين ، ئيستا جؤرة زةواجيكي ديكة لةناو كؤمةلَطاي سعوديةدا ثةيدا بووة، عوريف

كة ئةمةيان هةر تةا لة سعوديةدا نية بةلَكو لةزؤربةي وآلتاين كةنداودا ، جي طةشتياريواتة زةوا، 
ئةم جؤرة زةواجة لةسةر بنةمايةكي تازة دةكريت و زياتر بؤ سةرمايةدار ، بآلوبوةتةوة و بووةتة دياردة

د هةفتةيةك يان ضةند و دةولَةمةند و دبلؤماتكاراين ئةو وآلتانةية كاتيك سةفةر دةكةن بؤ دةرةوة و ضةن
دةلَين باشترواية ئافرةتيكي لةطةلَدابيت ) بؤ ئيش و كار بيت يان بؤ طةشت و طوزار(مانطيكيان ثيدةضيت 

تائيرة بريؤكةكة ، نةكات و لة وآلتاين دةرةوة توشي ئافرةيت غةيرة موسلَمان نةبن) احنراف(بؤ ئةوةي 
دين لةطةلَ ثياوةكةدا بةشيوةيةك لةشيوةكان مارة دةبِريت و ئاسايية ضونكة ئةو ئافرةتة ثيش سةفةركر

دةلَيت ئيوة مندالَ و مةسئوليةيت ) خيزانةكاين(ئةطةر ثياوةكةش خيزاندار بيت ئةوا بة خيزانةكةي يان 
 مندالَ بةخيوكردن و مالَةوةتان هةية و زماين ئينطليزيش نازانن و حيجابةكةتان النابةن لةبةر ئةوة من
بؤ ئةم سةفةرةم كضيك مارة دةكةم و لةطةلَ خؤم دةيبةم بؤ ئةوةي لةاليةك توشي هةلَةي جنسي نةمب 

بةثيي ياساي سعودية و وآلتاين كةنداويش ، لةاليةكيش لة ئيش و كارةكاندا ياريدةدةر و هاوكارم بيت
اتيكيش ويسيت تةآلقي هةرثياويك بؤي هةية هةركاتيك ويسيت ذين دووةم و سييةم بينيت و هةرك‘
) املصياف(بةآلم ئةوةي كةنائاسايية و نامرؤظانةية ئةو بؤندةية كة لةنيوان ذن و ثياوي زةواجي ، ، بدات
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دا مؤردةكريت و ياسا و مةرجةع و مفتيةكاين سعوديةو كةنداو ثةسةنديان كردوة و هةنديك دةآللَيش 
 ِريكخستين ئةم جؤرة زةواجة هةية و بازاِريشيان شوين و نوسينطةي تايبةتيان بؤ) ئافرةت و ثياو(

ثياوة دةولَةمةندةكاين سعودية تةا بؤ سةفةريكي ضةند هةفتةيي لةطةلَ كضيك يان . ئيجطار طةرمة
ِريكدةكةون و لةبةرامبةر كؤشكيكي طةورة لة شارة ِراقيةكاين سعوديةدا و ئوتومبيليكي ) بيوةذنيك(

 باش ئافرةتيك مارة دةكةن كة زؤرجار لة كضاين زانكؤكاين سعودية دةبيت دةيب دوامؤديل و ثارةيةكي
دةيب لةطةلَ ، قةدوباآلي بةرز و باريك بيت و سثي و قذزةرد و كراوة بيت و زماين ئينطليزيش بزانيت

تةواو بة ، بةجيهيشتين سعوديةشدا حيجابةكةي فِري بدات و ببيتة هاوسةر و ياريدةدةريكي هاوضةرخ
هةموو ، بوين ئةم سةفةرة يان ئةم طةشتة هةريةكة دةضيتةوة مالَي خؤي و كؤتايي بة هةموو شتيك ديت

هةنديك جار ئةم ثةيوةندية ، ئةم ثرؤسةية بة فةتواو تةفسريي ثياواين ئايين سعودية حةآللَ دةكريت
دواي طةِرانةوةش بؤ سعودية هةر بةردةوام دةبيت و بؤ ئةو مةبةستةش بؤنديكي نوي مؤردةكري و 

كة ئافرةتيكي ) دايكي عةبدولعةزيز(، ئافرةتةكة بِريكي زياتر ئيمتيازايت لةاليةن ثياوةكةوة ثيدةدريت
ئةم دياردةية بةشيوةكي :ئيش دةكات) العربية(ةنالَي سعودية بة ِرؤذنامةنوسيكي سعودي طوت كة لة ك

بةرفراوان لةسعوديةو كةنداو ثةرةي سةندوة زؤر جار لةكايت طةِرانةوةي ئةو دو كةسةي كةزةواجي 
لةسةر ثةيوةندية سيكسيةكانيان بةردةوام دةبن و بةيين لةمالَة تازةكةي ، يان كردوة) املصياف(

وةش وايكردوة كة ئافرةتاين سعودية كاتيك ميردةكانيان بةنيازي ئةم ئة‘ ئافرةتةكة يةكتر دةبينن
جؤرة زةواجة دةبن خؤيان ئافرةتيك يان كضيكي طوجناو بؤ ميردةكانيان دةدؤزنةوة كة لةبنةمالَةيةكي 

دايكي (، ناسراو بيت و متمانةي ثيبكريت دواي طةِرانةوة بؤ سعودية بةيةكجاري لةيةكتر جياببنةوة
مةرج نية هةمو جاريك :طوت) سيديت(سالَة بة ثةيامنيريكي طؤظاري 49كة ئافرةتيكي تةمةن ) سةلَفةي

كاري من ئةوةية كضاين زانكؤكاين :ئةو دةلَيت، تةا ثياوان سود لة زةواجي لةم شيوةية وةربطرن
سةيةدا كةئةو بة لةم ثرؤ، سعودية بؤ سةرمايةدار و دةولَةمةند و دبلؤماتكاراين سعودية بدؤزمةوة

كضاين سعودية لةضةند هةفتةيةكدا دةبنة خاوةين كؤشك و ئوتومبيل و ، وةسفي دةكات) خير(كاريكي 
هةنديك لة ئافرةتانيش بةهؤي سةرقالَي ميردةكانيانةوة و دووركةوتنةوةيان بؤ ، ثارةيةكي زؤر

 و سةفةركردين ثياوةكاين خؤيان ماوةيةكي زؤر ثةيوةندي ناشةرعي لةطةلَ ثياويكي تردا دروست دةكةن
لةبةرئةوة هةنديك ، بؤ دةرةوة هةليكي طوجناو دةبيت تا لةو ماوةيةدا غةريزة جنسيةكانيان تير بكةن

  . بكةن) املصياف(جار ئةو جؤرة ئافرةتانة خؤيان ميردةكانيان هاندةدةن كة زةواجي 

لة سعودية بة ساييت ) املصياف(ي زةواجي ِراويذكار و مةالي شةرع، شيخ ئةمحةد عةبدولقادر موعي
ئةم جؤرة زةواجة زؤر طوجناوة بؤ كؤمةلَطايةكي وةكو سعودية و كاريكي شةرعية و :ي طوت) ئيالف(

ي جنسي و ثةيوةندي ناشةرعي لةدةرةوةي والَت دوور دةخاتةوة و ) احنراف(هاووآلتياين سعودية لة 
  . ، ان دةبيتو هةذاري ِرزطاري) زينا(كضاين سعوديةش لة 

العربية (سالَة و حةزي نةكرد ناوي ينريت بة ساييت 52يةكيك لةسةرمايةدارةكاين سعودية كةتةمةين 
من دوهةفتة زياترة بةدواي كضيكي سعوديدا دةطةِريم كة ئاسيت ِرؤشنبريي بةرزبيت و تةمةين :ي طوت) نت
 دةرةوةي وآلت و لةكؤبونةوةو ديدارةكاين دةرةوةمدا سالَ زياتر نةبيت و ئامادةبيت لةطةلَم بيت بؤ25لة

تةكليفي خؤي بزانيت و جلوبةرطي ئةوروثي شايستة لةبةربكات و زماين ئينطليزي بزانيت و حيجابيش (
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بةآلم تائيستا دةستم ، ئامادةشم هةر مةرجيكي هةبيت بؤي جيبةجي بكةم، ) نةكات
  . ، كضيكي لةو مواسةفاتة بدؤزمةوةلةوانةية ناضارمب بِرؤم لةشام ‘نةكةوتوة

ئةوةي لةم ِراثؤرتةدا هاتبوو قسةي خةلَكي سعوديةن و بؤ ئةو كةناآلنةش قسةيان كردوة كة سعودية 
من هيض تةعليقيك لةسةر ئةم راثؤرتة نادةم كة لةعةرةبيةوة وةرمطيراوة بؤ زماين ، خةرجيةكانيان دةدات

بةآلم ، ايبةتيش بؤ زاناو ثياواين ئايين كوردستان بةجي دةهيلَمئةوة بؤ خةلَكي كوردستان وبةت، كوردي
ئةوةيان بةبريدينمةوة كة ئةم دياردةية لة وآلتيك ثةيدا بووة كة كةعبةي ثريؤز و مةرقةدي ثيغةمبةري 

ئةو وآلتةية كة مامؤستاياين ئايين ئيسالمي كوردستان تةقديسي دةكةن و ، ي ليية) حممد املستةفا(مةزن 
يذكردن و عيبادةت لة مزطةوتةكاين بة فةرز و سوننةت دةزانن و مةالكاين ئةو وآلتةش بة مةرجةع و نو

زاناي طةورةي ئيسالمةيت دةزانن و دةيانةويت ئةو ِرؤشنبرييةي خؤيان لةِريطاي ضةند حزب و ريكخراو و 
نويذكردن و ، نةوة بيتئةوةي ثةيوةندي بةم، كةسيكي بةناو ئيسالميةوة لةكوردستاندا تةعميم بكةن

عيبادةت لةهةر طونديكي كوردستاندا بةطةورةتر و خيرتر دةزامن لة هةر مزطةوتيكي ديكةي وآلتاين 
قةرزاوي و عبدالرمحان (فةتواو كةسايةيت هةر مةاليةكي كوريش ناطؤِرمةوة بةسةد ، عةرةيب و ئيسالمي

  . ، كةمن ديدارم لةطةلَ ئةمةي دواييدا كردوة) سديس

  

  

  

  . هةولير-بةِريوةبةري ِراطةياندن لةوةزارةيت ئةوقاف و كاروباري ئايين حكومةيت هةريمي كوردستان*
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