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کیشــوەرێک  دەوڵەتــدارى،  ســەمەرەى  ســعودیە 

لەگــەڵ  تەبــا  و  پێــوەرەکاىن ســەردەم  لەگــەڵ  ناتەبــا 

مێــژووە  بــە  وابەســتەبوون  و  چەقبەســتوویی 

ــتى  ــە دواى ڕۆژ لیس ــەدا ڕۆژ ل ــەم واڵت ــەوە. ل تاریکەکان

میتــۆدى  و  دەکات  زیــاد  قەدەغەکــراوەکان  پەرتوکــە 

داســەپێرناو بەســەر پــەروەردە و خوێنــدىن بــااڵ و خوێندىن 

ئەکادیمــى زیاتــر دەبێــت. واڵتێــک لــەم ســاڵدا دەنگــۆى 

ــەواوى  ــاى ســەردەم ت ــەرەو دنی ــان ب ــەوە و هەنگاون کران

میدیــاى عــەرەىب و ئیســامیى تــەىن، ئــەم کرانەوەیــە خۆى 

لــە چەنــد هەوڵێکــى پــڕ ســەمەرە و کۆمیدییــدا بینییــەوە، 

هەوڵگەلێــک بــۆ مۆڵەتــدان بــە لێخوڕینــى ئوتۆمبێــل بــە 

ژنــان و ڕێگــەدان بــە کرانــەوەى ســینەما و بوارکردنــەوە 

بــۆ گەلێــک مــاىف ســەرەتایی، لــە کاتێکــدا ڕوانگــەى 

بێــزەوە دەڕوانێتــە  بــە  کۆمەڵگــەى ســعودى هێشــتا 

ــن  ــێکى بەری ــە بەش ــتا ل ــەرەتاییانە، هێش ــە س ــەو ماف ئ

ــەن  ــتوورییەکان بڤ ــە دەس ــعودیەدا ماف ــارەکاىن س ــە ش ل

ــە ئیســامییەکاىن  ــەوت و حاخام ــدراوى مزگ ــر گرێ و زیات

حــەوزە شــێوە تەقلیدییــەکاىن شــیعەن، ئــەم نەزمــەى 

ــۆ هێشــتنەوەى خەڵکــى  ــی ســیاىس ســعودیە ب ئایینداری

دەڤــەرە دوور لــە شــارەکانە کــە هێــزى ســەربازى و 

مێشــکیان  و  پێکدەهێنــن  ســعودیە  کارى  و  مرۆیــی 

شــۆراوە لــە دونیــاى ســەردەم.  بــەاڵم کۆمیدیــای نەزمــى 

جــۆرەکان  لــە  بەجۆرێــک  ســعودیەدا  لــە  خوێنــدن 

کردووەتــەوە،  ئەمەریکییــەکان  ڕووبــەڕووى  فشــارى 

ــزەر  ــعودیە وەک پارێ ــران س ــە چاودێ ــێک ل ــە بەش چونک

ــکا  ــەکاىن ئەمەری ــەىش بەرژەوەندیی ــامن و هاوب و هاوپەی

ــرۆڤ و  ــاىف م ــی م ــۆ پرس ــە ب ــان وای ــەوان پێی ــن، ئ دەزان

دیموکــراىس و ئازادییــەکاىن تــاک ئەمریــکا بەرپرســیارە لەو 

ڕەوشــەى کــە عەقڵــى وەهابیــزم و ســەلەفییەىت ســعودیە 

ئاڕاســتە دەکات. لــە دە ســاڵى ڕابردووشــدا تێکــڕاى ئــەو 

توندوتیژییــە ڕادیکااڵنــەى لــە ئەمریــکادا هاتوونەتــە 

پێشــەوە بــەىش هــەرە زۆریــان وابەســتەبوون بــەو میتۆدە 

ڕێگەپێــدراوەى نێــو ناوەنــدە ئایینییــەکاىن موســڵامنان 

کــە لــە ســعودیەوە دەنێردرێــت. هــەر بۆیــە لــە 2017دا 

ئــەم  لــە ســعودیەدا ڕوویــدا،  کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری 

گۆڕانکارییانــە لــە ســەد ســاڵى ڕابــردووى ئــەم دەوڵەتــەدا 

ســەردەمى  لــە  بەتایبــەىت  گۆڕانکارییــەکان  نەبــوون. 

محەمــەدى کــوڕى مەلیــک ســەملاندا دێنــە پێشــەوە، ئــەو 

ــەاڵم  ــۆرم، ب ــکارى و ڕیف ــە گۆڕان ــتى داوەت ــە دەس الوێک

گۆڕانکارییــەکاىن ڕووکەشــن و ناتوانێــت ئــەو توراســە 

بەهێــز و ڕەگداکوتــراوەى ســەلەفیزم بلەرزێنێــت. ســاڵی 

2017 وەزارەىت دەرەوەى ئەمەریــکا هاوکاریــى وەزارەىت 

خوێنــدىن بــااڵى ســعودیەى کــرد تاوەکــو ســەرلەبەرى 

ئــەو میتــۆدەى خوێنــدىن نێــو مزگــەوت و خوێندنگــەکان 

ــەو  ــوو ب ــەوە ب ــەوەى چاوگێڕان ــۆکارى ئ ــێنێتەوە، ه بکش

ــەن  ــەدا ه ــە میتۆدەک ــە ل ــەوە ک ــەى توندوتیژیی پاڵنەران

و بەگوێــرەى داتــاکاىن وەزارەىت دەرەوەى ئەمریــکا کــە 

لــە  تیــرۆر  ڕەگــەکاىن  ســعودیە  بەرپرســاىن  درابوونــە 

دێــڕەکاىن ئــەو میتــۆدەوە هەڵتۆقیــون. لــە ســێپتەمبەرى 

ــۆن  ــس تیلەرس ــکا ڕیک ــرى دەرەوەى ئەمەری 2017 وەزی

ــۆدى  ــتە میت ــە پێویس ــە ک ــەوەى ک ــەر ئ ــووربوو لەس س

خوێنــدن لــە ســعودیە بگۆڕێــت و جەختــى کــردەوە لــەو 

هەنگاوانــەدا ئەمەریــکا هاتووەتــە پێشــەوە و هاوکاریــى 

دەســەاڵتداراىن ســعودیە دەکات. ئــەم لێدوانانەى وەزیرى 

دەرەوە لــە کۆنگــرەى ئەنجومــەىن ئەتڵــەىس لــە واشــنتۆن 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــوو. هەروەهــا وەزیــرى پــەروەردەى ســعودیە ئەحمــەد 

ــى نیشــتیامنیى  ــەوەى نەشــاردەوە کــە پەیوەندی عیســا ئ

ئەمەریکــى بــۆ پــەروەردە و فێرکــردىن زاڕۆى بچــوک 

ــن  ــو بتوان ــى ســعودیە دەکات تاوەک ــک( هەماهەنگ )نای

ــەڕ.  ــاگا بخەنەگ ــى بەئ ــۆدى نەوەیەک ــو 2030 میت تاوەک

بــەاڵم ئــەوەى جێگــەى تێڕامــان و ســەرنجە ئــەو میتــۆدە 

نوێیــەى کــە دانــراوە دیســانەوە کێشــەى گــەورەى تێدایــە 

دیاریکــراوى  هزریــى  ڕەوگەیەکــى  هەڵهێنجــراوى  و 

وابەســتە بــە ئیســامى ســوننییە، کــە بــە تــەواوى عەقــڵ 

و بیــرى وەهابیــزم لــە ناویــدا ڕەنگدانــەوەى هەیــە، 

تەنانــەت لــە یەکێــک لــە وتــارەکاىن ڕۆژنامــەى عــەکازى 

ســعودیدا لــە 5/5/ 2018 ڕاوێژکارێکــى پەروەردەیــی کــە 

ئێســتا لــە بەرلیــن نیشــتەجێیە بەنــاوى دکتۆر بیــات فەزڵ 

ــعودیە  ــى س ــۆدى نوێ ــە میت ــردەوە ک ــەوە ک ــى ل جەخت

ــەواوى  ــووە و بەت ــتەوە ب ــە پش ــەلەفییەکاىن ل ــى س هەوڵ

دایانشــۆریوە لــە دنیــاى نــوێ و تاوەکــو 2030 لــەو 

کیشــوەرەدا بیابانێــک لــە ئــازادى دەبینیــن. ئــەو جەختــى 

لــەوە کــردەوە کە ســعودیە لــە دووڕیانێکى ترســناکدایەن 

دووڕیانێــک کــە جوواڵنــەوەى ســەلەفیزمى جیهــادى 

کاردانــەوەى  و  نوێییــەکان  گۆڕانکارییــە  پاســاوى  بــە 

ــە  ــە شــێوەیەک هاتووەت ــە ب ــە ڕواڵەتییان ــەو گۆڕانکاریی ئ

ــە جــاران هۆشــیان وا بــەالى بنەمــا  ــاد ل پێشــەوە کــە زی

نووســیویەىت  ئــەو  ســەلەفیزمەوە.  بیــرى  جێگیــرەکاىن 

پێشــووتر ســعودیە لــە خەمــى ســەلەفییەىت دەرەوە بــوو، 

ــۆ  ــەکان و ب ــە ناوخۆیی ــە گۆڕانکاریی ــەاڵم ئێســتا ئااڵوەت ب

ئــەو مەبەســتەیش خانــەى مزگەوتــەکان بــە تــەواوى 

بوونەتــە زانکــۆى پێگەیانــدىن ســەلەفیزمى جیهــادى لــەو 

ــەدا. واڵت

چــوار ســاڵ پێــش ئێســتا یەکێــک لــە زانــا دیــارەکاىن 

ــە فەتوایەکــدا  ســعودیە کــە هەڵگــرى بیــرى وەهابییــە ل

ــواى کوشــتنى  ــەوە، فەت ــەوەى زۆرى لێکەوت ــە دەنگدان ک

هەمــوو نووســەرێکى لیــراڵ و ئازادیخــوازى دا. ئــەو زانــا 

ــراک( و  ــن ال ــد الرحمــن ب ــاوى )الشــیخ عب بەناوبانگــە ن

ئــەوکات تەمــەىن 80 ســاڵ بــوو. فەتــواى ناوبــراو دژ بــە 

ــل(  ــف ئەبەلخەی ــى و یوس ــدواڵ عوتەیب ــەران )عەب نووس

بــوو. بــەراک لــە تویتــەرى خــۆى نووســیویەىت گــەر ئــەو 

ــە  ــدا بوونای ــە مەهدی ــەردەمى خەلیف ــە س ــەرانە ل نووس

وەک زەندیقێــک ســەریان لــە الشــەیان جــودا دەکرایــەوە 

و نــاوى هەردووکیــاىن هێنــاوە. بــەراک لــە شــەقامى 

فەتــواکاىن  بــۆ  گــوێ  و  هەیــە  هەژمــوىن  ســعودیەدا 

دەگیرێــت و بــە هــەزاران قوتابیــی دەرچــووى شــەریعە 

وتــەکاىن ئــەو وەکــو فەرمانێکــى بــێ پێــچ و پەنــا تەماشــا 

ــەن. دەک

پــڕۆژەى  ڕێکخــراوى  توێــژەراىن  پــار ســاڵ  هەروەهــا 

نــاوەکاىن  بــە  ناوەڕاســت  ڕۆژهــەاڵىت  دیموکراتیــى 

ــەرى  ــە ماڵپ ــورن( ل ــی هاوپ ــوف و ئام ــتیان بیش )کریس

ڕۆژهــەاڵت  کاروبــارى  بــۆ  واشــنتۆن  پەیامنــگاى 

باڵویانکــردەوە کــە  ڕق و نەبــووىن لێبوردەیــی لــە ڕژێمــى 

هەڵدەتۆقێــت. ســعودیەوە 

ڕیشــەکەى  ئایینــى،  وەک جوواڵنەوەیەکــى  وەهابیــزم 

ئــەم  ئێســتا،  پێــش  ســاڵێک   300 بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

جوواڵنەوەیــە لــە پــاش هێرشــەکاىن یــازدەى ســێپتەمبەرى 

ــاڵ.  ــى و گڵۆب ــى نێونەتەوەی ــووە  دەنگۆیەک ــکا ب ئەمری

پــاش ئــەو ڕووداوانــە، خۆرئــاوا بــە ڕابەرایــەىت ئەمەریــکا 

ــان  ــە ڕێکخــراوە تێرۆریســتییەکاىن جیه کەوتەخــۆ و دژ ب

و ئــەو ڕژێامنەیــش کــە پشــتیوانیى ئــەو هێزانــە دەکــەن 
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لەســەر ئاســتى سیاســی و ســەربازى ڕووبــەڕوو بوونــەوە. 

ــرۆر  ــە تێ ــاڵ دژ ب ــى گلۆب ــە جەنگ ــش ب ــەم هەڵمەتەی ئ

ــەدا  ــەوەکاىن ڕووداوەک ــى کۆڵین ــە ئاکام ــرا . ل ــوزەد ک نێ

تێرۆریســتى   19 کــۆى  لــە  کــە  خرایــەڕوو  ئــەوە 

لــە  تێرۆریســتیان   15 هێرشــەکەدا  لــە  بەشــداربوو 

ــی  ــە خاوەن ــەم دەوڵەت ــوون. ئ عەرەبســتاىن ســعودیەدا ب

دوو ڕەگــەزى بنچینەییــە لــە ژینگەکەیــدا. یەکەمیــان 

بریتییــە لــە خــودى خانــەوادەى دەســەاڵتدارى پادشــایەىت 

ــەىت  ــتبووىن دەوڵ ــە دروس ــە ل ــەم خانەوادەی ــعودى. ئ س

ســعودیەوە تاوەکــو ئــەوڕۆ بــە بەردەوامى دەســەاڵتدار و 

فەرمانــڕەوای ســعودیەن. دووەم ڕەگــەزى ســەرەکى ئــەم 

ــامیی  ــی ئیس ــاى ئایینى ــە ئایدیۆلۆژی ــە ل ــە بریتیی دەوڵەت

چێبــووىن  کاراى  فاکتەرێکــى  ئەوانیــش  وەهابیــزم. 

دەوڵەتدارییــە لەگــەڵ خانــەوادەى خانــەداىن »ســعود«دا. 

ئەمەیــە وایکــردووە کــە وەهابیــزم بووەتــە شــوێنبایەخى 

هــەر  خۆرئــاوا.  میدیــاى  و  سیاســەتوانان  و  کۆڵــەران 

بۆیــە لەنــاکاو تــەواوى یــان بەالیــەىن کەمــەوە زۆرترینــى 

تێرۆریســت و جیهادییــە ئیســامییەکان کە بەشــێک بوون 

ــە  ــە ل ــۆ منوون ــەدا، ب ــەى ژینگەک ــێ جیهانیی ــەو ملمان ل

ئازەربایجــان و چیچــان و بۆســنەدا وەک وابەســتەبوویەک 

ڕیشــەى  پێشــێ.  هاتنــە  وەهابــی  جوواڵنــەوەى  بــە 

ــاتانەى  ــەو س ــدا و ل ــەدەى هەژدەیەم ــە س ــزم ل وەهابی

ــەن  ــامىن دەک ــعوددا هاوپەی ــەداىن س ــەک خان ــە ت ــە ل ک

ــو  ــن و تاوەک ــعودیە دادەمەزرێن ــەىت س ــەوە دەوڵ و پێک

ئایدیۆلۆژیــى  ڕیشــەى  پێــدەدەن.  درێــژەى  ئــەوڕۆ 

ــەوە  ــادى و توندڕەوەکان ــو جیه ــە لەنێ ــەم جوواڵنەوەی ئ

ــت  ــەوەش ناگەیەنێ ــە ئ ــارە ئەم ــراوە. دی ــتێکى تێبینیک ش

ــی  ــۆ بناژۆی ــت ب ــک بێ ــتەوخۆ پەیامێ ــزم ڕاس ــە وەهابی ک

بەڵکــو  ڕێکخراوەکانــدا.  لەنــاو  پەڕگیــری  و  ئیســامى 

ئایینییــەکاىن  جوواڵنــەوە  تــەواوى  وەک  وەهابیزمیــش 

دیکــە دابەشــبووە بەســەر ڕەوت و بازنــە جیاوازەکانــدا و  

هەندێکیــان زۆر ڕادیــکاڵ و هەندێکــی تریــان میانــەڕەو 

و شــلڕەون. ئەمــەش بــەو واتایــە دێــت کــە هەمــوو 

وەهابییــەک لەنێــو ڕەوتەکانــدا ڕەوگــەى توندوتیــژی بــۆ 

بەدەســتهێناىن ئامانجــەکاىن ناگرێتــە بــەر. بەڵکــو کەمێــک 

لــە جوواڵنــەوە وەهابییــەکان بــە ئاشــکرا بانگەشــەى 

تێــرۆر و تونــدڕەوى دەکــەن. کۆڵــەران دەســتەواژەى 

ناردنــە دەرێــى هــزرى وەهابیزمیــان داهێنــا، ئــەم ناردنــە 

دەرەوەیــەش ڕاســتەوخۆ لەالیــەن ڕیــازەوە بــوو، کــە بــە 

بەکارهێنــاىن ئامڕازگەلێــک هەماهەنگــى و هاوکارییــە 

ســیاىس و دارایــى و ســەربازییەکانیان دەگەیانــدە دەرەوە. 

لەگــەڵ ئــەوەى کــە وەهابیــزم بەرپرســیار نییە لــە تەواوى 

ــەر  ــەڵ ه ــەاڵم لەگ ــن، ب ــە دەگوزەرێ ــەکان ک توندوتیژیی

کارێکــى بناژۆخــوازى و ڕادیکاڵــدا ئــەوان ڕووبــەڕووى 

تانــە و تەشــەر دەبنــەوە. عەرەبســتاىن ســعودى پــاش 

ــوو،  ــراوان ب ــدا بەرف ــەوت لەنێوی ــازیى ن ــەوەى پیشەس ئ

کاریگەریــى  بــۆ  زۆری  خولیایەکــى  ئــەوەى  لەگــەڵ 

لەنێــو بزووتنــەوە ئیســامییەکاىن جیهانــدا هەبــوو، بــەاڵم 

تەنهــا ســەرچاوەى کۆمــەک و هەماهەنگــى  نەبــووە 

ئــەوان، بەڵکــو ســعودییەکان لەبــرى خۆیــان ئایدیــاى 

ــووىن  ــدىن هەژم ــۆ خزان ــکێک ب ــردە ماس ــان ک وەهابیزمی

خۆیــان. لەگــەڵ ئەوەشــدا نەزمــى سیاســیی ســعودیە 

ــەکان  ــەوە ڕادیکاڵ ــەواوى بزووتن ــا ت ــک ت ــووە فاکتەرێ ب

بــە شــێوازى جیاجیــا بەهرەمەنــد بــن و کارەکاىن خۆیــان 

هەڵســوڕێنن.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئەو پەرتوکانەى کە ئاماژەى 
سیاسی و دەنگى سیاسییان 
لەپشتەوەیە یاخۆ بە جۆرێک 

ڕەوشى ناوخۆى سعودیە 
لەگەڵیدا کۆک نەبێت قەدەغە 

دەکرێن

ــەو  ــڕۆ، ل ــو ئەم ــوو تاوەک ــەدەى پێش ــتەکاىن س ــە بیس ل

ــو دەوڵەتێکــى  ــڕەوى ســعودیە وەک ــە قەڵەم ــەوەى ک کات

و  ئابــورى  و  سیاســی  هێزێکــى  بگــرە  و  ســەربەخۆ 

واڵتــە  ئــەم  ســەملاندووە.  خــۆى  بــووىن  ئایدیۆلــۆژی 

خاوەنــی ســەمەرەیەکى تایبەمتەنــدە کــە لــە نەزمــى 

سیاســیى خۆیــدا بەرجەســتەى کــردووە و لــە واڵتــاىن 

ــوراىس  ــرى ت ــعودیەى میراتگ ــەوە. س ــەی جوداکردۆت دىک

ئیســام، و ســعودیەى خــوداىن پێگــە و پێنــاوە پیــرۆزەکاىن 

ئیســام، و ســعودیەى قاڵبــوو لە نەزمــى هۆزایەىت و هێزى 

دەمارگیریــی خێــڵ، و ســعودیەى مەملەکــەىت پیاوســاالرى 

و کەپتــى گەنجایــەىت و گیــاىن ســەردەم. ســعودیە لە ســەد 

ســاڵى ڕابــردوودا لەگــەڵ ئــەوەى لــە ڕووى ئابوورییــەوە 

ڕۆڵــی واڵتێکــى ســەرمایەداریی بینیــوە، وەلــێ بنەمــاکاىن 

مۆدێرنــە و پێشــکەوتن لــە ڕەوتــە کۆمەاڵیەتییەکەیــدا 

مرێــرناوە. چونکــە هیــچ بیرمەنــد و نووســەر و ئەدیبێــک 

و هیــچ جوواڵنەوەیەکــى ئەزموونگــەرا لــەو واڵتــەدا نــەک 

هــەر بــووىن نەبــووە، بەڵکــو قەمتــى گــەورە لــە بــەردەم 

ــەى  ــوێ و هاوچەرخان ــە ن ــەپۆلە هزریی ــەو ش ــوو ئ هەم

خۆرئــاوا لــەو ڕووەوە دانــراوە. گرنگــر لــەوەش ســعودیە 

بۆخــۆى بووەتــە ســەرچاوەیەکى کاراى پێناســەکردنەوەى 

ــەواوى  ــۆ ت ــن ب ــی ئایی ــەدەرەوەى شوناس ــن و ناردن ئایی

ــاڵى  ــەد س ــە س ــەدا و ل ــەم میان ــامی. ل ــەاڵىت ئیس ڕۆژه

ڕابــردوودا نەتوانــراوە لەنێــو کایــەى هزریــی ڕۆژهەاڵتــدا 

بکرێــت،  ئەزمونگــەرا  بیرکردنەوەیەکــى  لەســەر  کار 

وەک کەســێکى چەشــنی دیڤیــد هیــۆم )1711_1776( 

فەیلەســوف و ئابوورینــاس و مێــژووزاىن ســکۆتلەندى، 

چــون لــە ئەزمونگەراییدا کۆمــەڵ دەتوانێت پێشــبکەوێت 

ــە  و جوواڵنــەوە ڕۆشــنگەرییەکان ئامانــج بپێکــن. گــەر ب

وردى تەماشــاى چــاپ و باڵوکــراوە و کایــەى نووســین 

ــە  ــژەدان ب ــە درێ ــن ک ــعودیەدا، تێدەگەی ــە س ــن ل بکەی

عەقڵگەرایــی بــووىن هەیــە، عەقڵگەراییەکــى پشتبەســتوو 

بــە بەڵگــە و بورهــان، لــەم بەڵگــە و بورهانــەدا ئاتاجــى 

ئاییــن و شــۆڕبونەوەى ئاییــن لەنــاو ڕۆحــى کۆمەڵــدا 

ــزەرى بنەمــا  ــە پارێ ــرەدا عەقــڵ بۆت ــراوە. لێ ــدوو ڕاگی زین

ــی  ــە هەمــوو تەڤگەرێکــى ئەزموونگەرای ــەکان و ل ئایینیی

خۆدزراوەتــەوە. ئەزموونگەرایــی بــوار بــە پێویســتیى 

ئاییــن نــادا، لــە ئەزموونگەراییــدا هەســت و نەســتى 

هــەر  لەپێشــە.  مــرۆڤ  هەڵســەنگاندىن  و  مــرۆڤ 

ــعودیە  ــاڵەدا س ــەد س ــەم س ــە ل ــتێک ک ــا ش ــە تەنه بۆی
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ڕووبــەڕووى بۆتــەوە بریتییــە لــە خەیــاڵ. لــە ســعودیەدا 

خەیــاڵ دژایــەىت دەکرێــت، لــە ســعودیەدا بیرکردنــەوە و 

ــا  ــە تەنه ــت. هــەر بۆی ــێ دەگیرێ ــى پ ــازاد پێ هــزرى ئ

واڵتێکــە نووســینى ئــەو نووســەرانەى قەدەغــە کــردووە 

کــە پشتبەســتوون بــە ڕامــان و بیرکردنــەوە. بــۆ منوونــە 

ــینى  ــعودیەدا نووس ــە س ــین ل ــى نووس ــن فۆرم الوازتری

ڕۆمانــە. %80 ئــەو نووســەرانەى کــە بەرهەمــى ڕۆمانیان 

قەدەغــەن.   ســعودیەدا  لــە  نووســینەکانیان  هەیــە 

یەکەمیــن کتێبێــک کــە لــە ســعودیەدا قەدەغــە کــرا 

بریتــى بــوو لــە )خواگــر مێرحــە(ى نووســینی نووســەرى 

دیــارى عــەرەب )موحەمــەد حەســەن عــەواد(، ئــەم 

لــە  پێشــریش  باڵوکرایــەوە،   1926 ســاڵى  کتێبــە 

ــە  ــێک ل ــد بەش ــە چەن ــوودا ب ــەدەى پێش ــتەکاىن س بیس

ــد  ــە چەن ــەوە. کتێبەک ــاڵو ببوون ــرى( ب ــەى  )ام ق ڕۆژنام

و  مۆدێرنــە  ســەرەتاکاىن  و  بــوون  ئەدەبــی  وتارێکــى 

بیــرى ئــازادى لــە ســعودیەدا گەاڵڵــە کردبــوو. لــەم 

نووســینەدا ڕۆڵــى ژن و ئــازادى و کۆمەڵــى ئــازاد شــوێنى 

توانــاى  و  هێــز  هەمــوو  باڵوبوونــەوەى  ببوویــەوە. 

وەهابییــەکاىن بەرەنــگارى شــۆکێکى گــەورە کــردەوە، 

بۆیــە لێنەویــن تــا یاســاغى بکــەن. لــە هەمــووى ســەیرتر 

ــعودیەدا،  ــو س ــە لەنێ ــەوەى پەرتوکەک ــێ باڵوبوون ــە ب ب

ــارى  ــەرێکى دەرب ــەوەى و نووس ــە وەاڵمدان ــتان ب هەس

بیــرى  نەیارێتیــى  بــۆ  تەنهــا  یاســین  یوســف  وەک 

ــە بیســتەکانەوە لەالیــەن مەلیــک  ــاوا ل ــە و خۆرئ مۆدێرن

و  ســکرتێر  کرایــە  و  بانگهێشــتکرا  عەبدولعەزیــزەوە 

دواتــر کرایــە وەزیــرى دەوڵــەت. یوســف یاســین هــەوەڵ 

ــە  ــە ل ــوو ک ــینانە ب ــەو نووس ــەوەى ئ ــى وەاڵمدان پەرتوک

ــەوە. ــان دەبینیی ــکەوتندا خۆی ــە و پێش ــەوەرى مۆدێرن ت

هــەر ئــەو سیاســەتەى خانــداىن ســعود بــوو کــە لە ســەد 

ســاڵى ڕابــردوودا لیســتى ئــەو پەرتوکــە قەدەغانــەى کــە 

ــە  ــتى پەرتوک ــەواوى لیس ــە ت ــەن، ل ــعودیەدا ه ــە س ل

قەدەغــەکاىن دنیــاى عــەرەىب و ئیســامى درێژتــر بێــت. 

وەزارەىت  لەالیــەن  قەدەغەکارییــەش  هەوڵــى  ئــەم 

ڕۆشــنبیری و بــەىش ئەمــر بــە چاکــە و نەهــى لــە 

خراپــە دێتــە جێبەجێکــردن. لــەم میانــەدا هەمــوو 

ســێکوچکە  چوارچێــوەى  لــە  هــزری  نووســینێکى 

قەدەغەکراوەکانــدا ڕووبــەڕووى یاســاغکردن دەبنــەوە، 

ئــەو ســێ پرســەى کــە لــە ســعودیەدا بڤــەن، بریتیــن لــە 

پــرىس ئاییــن و سیاســەت و ســێکس.  لــە پــرىس ئایینــدا 

ــە  ــەم ئەدەبیات ــەرى ئ ــن و پاڵن ــەى ســەلەفیزم زاڵ رشۆڤ

جوواڵنــەوەى وەهابییەکانــە کــە لــە ســاڵى 1744 تاوەکو 

ــتەقینەى  ــاوى ڕاس ــی و پێن ــەرى پەروەردەی ــتا پاڵن ئێس

بیرکردنــەوەى خانــداىن ســعودیەن. هــاوکات لــە پەرتوکە 

میتۆدییەکانیشــدا ئــەم ئەدەبیاتــە ئایینییــە ڕەواجــى پــێ 

دەدرێــت. بــۆ منوونــە لــە میتــۆدى خوێنــدىن ســعودیەدا 

لــە بنەڕەتییــەوە تــا خوێنــدىن بــااڵ، تەنهــا واڵتێکــە کــە 

ڕۆحــى پێکەوەژیــاىن ئایینیــى کوشــتووە و بــە زمــاىن 

ســوکایەىت و بــە ئەنگێــزەى ڕیســواییەوە لە هــەر ڕێچکە 

ــە  ــە ل ــۆ منوون ــن. ب و مەزهــەب و ئایینێکــى دى دەڕوان

نــاو خــودى ئیســامدا ڕەوگــە عیرفانییــەکان و تەســەوف 

و  مەســیحى  و  پێدەکرێــت  ســوکایەتییان  شــیعە  و 

نــاوزەد  کافربــوون  دەســتەواژەى  بــە  جووەکانیــش 

دەکرێــن. لــەم بــارەوە چەندیــن جــار هیومــان ڕایتــس 

وۆچ هۆشــداریى لــە بــارەى ئــەو پەڕگیرییــەى میتــۆدى 

لــە  داوە.  ســعودیەوە  چاپەمەنییــەکاىن  و  خوێنــدن 

هەمــووى دژوارتــر ئەوەیــە کــە زاڕۆى شــیعە مەزهــەب 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــزگاکاىن ڕۆژهــەاڵىت ســعودیەدا ب ــە پارێ ــەىت ل ــە تایب ب

ــان  ــە خۆی ــت ک ــەروەردە دەکرێ ــدن پ میتۆدێکــى خوێن

وەک شــیعەیەک بــە ڕافیــزە بناســێنن. هــاوکات تــەواوى 

ئــەو تێــزە ئەکادیمیانــەى کــە ســەبارەت بــە ماســتەر و 

ــى  ــر چاودێری ــە ژێ ــەرلەبەرى ل ــن س ــۆرا دەنوورسێ دکت

ــە مونکــەردان. ــە مەعــروف و نەهــى ل ــر ب ئەم

جیــا لــە پەرتوکــە ئەکادیمییــەکان زیاتــر ئــەو کتێبانــەى 

ــازادى  ــى ئ ــزن و پەیام ــەدەىب و خەیاڵئامێ ــى ئ ــە کتێب ک

و ئەویــن و عەقڵــى ئازادیــان پێیــە، دەچنــە خانــەى 

قەدەغەکارییــەوە. لــەم میانــەدا تاوەکــو ئێســتا لــە 

ــە  ــەن ک ــوارەوە قەدەغ ــەى خ ــەم ڕۆمانان ــعودیەدا ئ س

لێــرەدا هــۆکارى قەدەغەکردنیــان دەخەینــە ڕوو.

رۆمانــەکاىن نووســەر )عبــدە خــال( بــە نــاوەکاىن )نبــاح( 

و )طیــن( قەدەغــەن.

 نووســەر عەبــدە موحەمــەد خــال ســاڵى 1962 لــە 

ناوچــەى جــازان هاتووەتــە دونیــاوە، ئــەو یەکێکــە 

لــە  و  ئــەدەب  بــوارى  بەرچــاوەکاىن  نووســەرە  لــە 

ــەرەىب  ــاىن ع ــاىن ڕۆم ــراوەى خــەاڵىت جیه ــاڵى 2010 ب س

)البوکــر( بــووە، ناوبــراو زیــاد لــە بیســت ڕۆمــاىن هەیــە 

ــى  ــۆ تاک ــی ب ــى ئەزمونگەرای ــدا پەیام ــە هەموویان و ل

ــە  ــى وای ــاس و پێ ــە بەرب ــەرەىب دەهێنێت ــعودى و ع س

ــی  ــى دونیای ــعودى مرۆڤێک ــى س ــتە مرۆڤ ــدى پێویس ئی

ــە و  ــە بەهان ــى خــۆى ل ــەوە و عەقڵ ــت و چــاو بکات بێ

ــە  ــراو ل ــت. ناوب ــدا نەکوژێ ــەملاندىن ئایینیی ــەى س بەڵگ

ڕۆمــاىن )نبــاح(دا بــاس لــە جەنــگ و قەیــران و ئەگــەرى 

لێــرەوە  ســعودیە،  بــۆ  دەکات  ئێــراق  داگیرکاریــی 

ــتووى  ــى چەقبەس ــە عەقڵ ــتە دەکات ب ــى وابەس خەیاڵ

عەرەبییــەوە. ناوبــراو لەســەر ئــەو ڕۆمانــەى لــە بــازاڕى 

ــە  ــەرەکەى ل ــاوی هاوس ــش چ ــە پێ ــە( ل ــوق الخیم )س

ــروف  ــە مەع ــر ب ــەن دەزگاى ئەم ــاڵی 2010دا لەالی س

ــەق. ــە بەرش دەدرێت

ــە قەدەغەکــراوەکان  ــە ڕۆمان هەروەهــا یەکێکــى دى ل

بریتییــە لــە )حکایــە وهابیــە(ى نووســەر )عەبــدواڵ 

ــاڵى  ــدا س ــازى نێودەوڵەتی ــەنگاى ڕی ــە پێش ــح(، ل موفل

2013 لــە پێــش ناوەنــدى ڕۆشــنبیریی عەرەبیــدا ڕێگری 

کــرا لــە عەبــدواڵ موفلیــح کــە واژۆى کتێبەکــەى بــکات. 

ئــەم ڕۆمانــە بــاس لــە ناوەنــدى ئایینــى ســعودى 

دەکات، بــاس لــە هەوڵــى مــرۆڤ دەکات بــۆ مانــەوە، 

بــاس لــە ملمانێــى نێــوان پڕەنســیپ و بــاوەڕ و واقیــع 

دەکات، بــاس لــە ملمانێــى نێــوان دیــن و دنیــا دەکات.  

پەیامــى ڕۆمانەکــە هۆشــیاریى تاکــى عەرەبییــە لــە 

ــڵ و زانســتدا. ــەوەرى عەق ت

ــە  ــە قەدەغەکراوان ــەو ڕۆمان ــر ل ــى ت ــا یەکێک هەروەه

)ســەیف  نووســەر  بنقــان(ی  مــن  )قلــب  ڕۆمــاىن 

ــداىن  ــزى خان ــعودى عەبدولعەزی ــوڕى س ــام(ى ک ئیس

ــى  ــە چیرۆک ــاس ل ــە ب ــەم کتێب ــەرى ئ ــعودە. نووس س

ــون  ــتانەوە هات ــە بلوجس ــۆن ل ــە چ ــرى دەکات ک باپی

ــەم  ــەى ئ ــایەىت و گەم ــکى پاش ــی کۆش ــدا نهێنی و لەوێ

خانەوادەیــە دەکات بــە عەقڵــى مرۆڤــى ســعودى، 

بازاڕەکانــدا  لــە  بوونــەوەى  بــاڵو  دواى  هەربۆیــە 

کۆکرایــەوە. نووســەر ىس و شەشــەمین نــەوەى ســعودە 

و ســاڵى 1956 لــە دایــک بــووە. هەروەهــا نووســەرى 

دیــارى ســعودى عەبدورەحــامن مونیــف زۆرترینــى 

)مــدن  ڕۆمــاىن  منونــە  بــۆ  قەدەغــەن،  ڕۆمانــەکاىن 

ــە پێنــج بــەش پێکهاتــووە، بــاس  امللــح( ئــەم ڕۆمانــە ل

ــە ئاڵوگــۆڕەکاىن مرۆڤــى جەزیــرە و ســعودیە دەکات،  ل
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بەتایبــەىت لــەو کاتــەوەى کــە نــەوت دۆزراوەتــەوە، لەو 

ــەىت  ــکبینى و سیاس ــە تەس ــاس ل ــەر ب ــەدا نووس ڕۆمان

تەســکبینیى دەســەاڵت دەکات، بــاس لــەوە دەکات 

ــى  ــتکردىن عەقڵ ــە بندەس ــەروەت ل ــامان و س ــۆن س چ

خەڵکــدا بەکاردێــت، بــاس لەوە دەکات چۆن دەســەاڵىت 

ســەلەفیزم دەوروبــەرى خــۆى نابینێــت و دنیــاى تاریک 

کــردووە بــەاڵم بــاس لــە کۆشــکو تــەالرى ڕۆژى دوایــی 

و دنیــاى ڕۆژى دوایــی دەکات، بــاس لــەوەدەکات چــۆن 

دەســەاڵت بەردەمــى خــۆى نابینێــت بــەاڵم داهاتــووى 

دورى دواى مــردن رشۆڤــە دەکات. ئــەم ڕۆمانــە مرۆڤى 

ــناى دەکات  ــژوو، ئاش ــە مێ ــنادەکات ب ــەاڵت ئاش ڕۆژه

بــە خۆشەویســتى نیشــتیامن و ئــازادى. هەروەهــا 

ــە،  ــەر قەدەغەی ــان نووس ــژور( ى هەم ــاىن )ڕم الن ڕۆم

چیرۆکــى ڕۆمانەکــە بــاس لــە زاڕۆیــەک دەکات کــە 

ــاس  ــەوە، ب ــەڵ دەبێت ــەڕووى کۆم ــار ڕووب ــۆ یەکەمج ب

ــۆت  ــەڕووى ک ــوێ ڕووب ــەوەى ن ــۆن ن ــەوەدەکات چ ل

ــەوە.  ــعودیە دەبێت ــەکاىن س ــە خورافیی ــدو نەریت و بەن

عەبدورەحــامن بــەدەوى 1933 هاتووەتــە دونیــاوە، 

ــن نووســەرەکاىن ســەدەى بیســتى  ــە دیارتری ــک ل یەکێ

ســعودیەدا  لــە  نووســینەکاىن  عەرەبییــە،  واڵتــاىن 

ــە  ــەوە و ب ــارە چاپکراونەت ــد ب ــەاڵم چەن ــەن، ب قەدەغ

ــە تــەواوى شــەقامى ســعودیدا پڕفرۆشــرینن،  نهێنــى ل

ــاڵى  ــە س ــت، ل ــە 2004 دەمرێ ــش ک ــاش ئەوەی ــەو پ ئ

و  مەزرارەکــەى  ســەر  دەکەنــە  هێــرش  2007دا 

دەیڕوخێنــن.

ــە مەمــدوح خامنــە نووســەرى عێراقــى  هەروەهــا عالی

کــە 1944 لەدایکبــووە و لــە پاریــس دەژى، ڕۆمانــەکاىن 

ســەرلەبەرى  چوونکــە  قەدەغــەن،  ســعودیە  لــە 

پەیامــەکاىن بەتایبــەىت لــە ڕۆمــاىن )املحبوبــات( بــاس لــە 

خۆڕزگارکــردىن مرۆڤــى عــەرەب دەکات لــەو بیــرەى کــە 

تێیدایــە. هەروەهــا ژنــە نووســەرى دیــار ڕجــا عــامل لــە 

ــى بوکــەرى  ــم(دا کــە خــەاڵىت نێونەتەوەی ڕۆمــاىن )خات

ــە  ــی مەکک ــدا کۆمەڵ ــەو ڕۆمانەی ــرت ل ــە 2011 وەرگ ل

هەمــوو  پرســیارەوە.  ژێــر  خســتووەتە  حیجــازى  و 

ئــەو ڕۆمانانــە و چەندیــن ڕۆمــاىن دیکــەى وەکــو 

ڕۆمانــەکاىن )پایــزی پاتریارکــی و یادەوەریــی ســپزانییە 

غەمبارەکانــم و ســەد ســاڵ تەنیایــی(ى گابرێــل مارکیــز، 

ــۆ،  ــەک(ى پاولــۆ کۆیل ــزە خول ــاىن )یان ــا ڕۆم هەروەه

)القلعــە  و   کازانزاکیــس  نیکــۆس  زۆربــاى  ڕۆمــاىن 

البیضــاء( و )اســمي احمــر(ى ئۆرهــان پامــوک و جیهــاىن 

ســۆفیاى یۆســتاین گاردەر و چیرۆکــى )لــن نتطــور ابداً(

ى عەزیــز نەســین و )شــقە الحریــە(ى غازى قوســەیبى. 

ئەمانــە و چەندیــن ڕۆمــاىن دىکەی نووســەرە دیــارەکاىن 

جیهــاىن ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا لــە ســعودیەدا قەدەغــەن 

ــان  ــەن و کۆی ــان دەب ــدا الی ــەنگاى کتێبەکان ــە پێش و ل

قەدەغەکارییــەکان  بەرینــى  بەشــێکى  دەکەنــەوە. 

هیــچ  بــە  چوونکــە  ڕۆمانــەن  نووســینى  لەســەر 

جۆرێــک خەیــاڵ و ئەندێشــە و ڕۆچــوون و ڕامــان لــەو 

ــە مەعــروىف  ــر ب ــەوى ئەم ــە جڵ ــە ســەلەفییەى ک عەقڵ

ــت.  ــەزم ناکرێ ــتایە ه لەدەس

هــاوکات ئــەو پەرتوکانــەى کــە ئامــاژەى سیاســی و دەنگى 

سیاســییان لەپشــتەوەیە یاخــۆ بە جۆرێــک ڕەوىش ناوخۆى 

ســعودیە لەگەڵیــدا کــۆک نەبێــت قەدەغــە دەکرێــن، لــە 

دیارترینــى ئــەو کتێبانــەى کــە لــەم ســااڵنەى دوایــدا 

قەدەغەکــراون بریتیــن لــەم پەرتوکــە سیاســیانە: 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــد  )االســترشاق وآل ســعود(ی ئەحمــەد عەبدوملەجی

ــە ســاڵى 1994 چاپکــراوە.  غــەراب، ئــەم پەرتوکــە ل

هەروەهــا نووســەر ئەیمــەن یاســینى پەرتوکەکــەى 

بەنــاوى )الدیــن والدولــە فــی اململکــە العربیــە 

ــووىن  ــەدا ب ــەم کتێب ــراوە، ل ــە ک ــعودیة( قەدەغ الس

ــن  ــاىن ئایی ــێوازى بەکارهێن ــعود و ش ــەوادەى س خان

و دەوڵــەت بــە وردى رشۆڤــە کــراون، هەربۆیــە 

دەنگدانــەوەى ئــەم کتێبــە هێنــدە بەرچــاو بــوو کــە 

بــە تــەواوى دەســەاڵىت قەڵــس و نیگــەران کردبــوو. 

ــد  ــعودیە(ى فه ــیعیون ىف الس ــى )ش ــا کتێب هەروەه

فــی  االعامیــة  )السیاســە  کتێبــى  و  القحطانــی 

و  ئەمیــن ســاعاىت  الســعودیە(  العربیــە  اململکــة 

ــعودیە(ی  ــە الس ــخ العربی ــن تاری ــول م ــى )فص کتێب

فاســالیف . بەتێکــڕا ئــەو کتێبانــەى کــە وەرگێڕاونەتە 

ــەن  ــعودیەدا قەدەغ ــە س ــەرەىب و ل ــاىن ع ــەر زم س

ــەى  ــدا نزیک ــاڵى کۆتایی ــج س ــاوەى پێن ــە م ــا ل تەنه

600 کتێبــى قەدەغــە بوونیــان هەیــە. لــەم میانــەدا 

دەوڵــەىت ســعودیە بــە تــەواوى بــووىن چاودێــرى 

خــۆى بەســەر تــەواوى ئۆرگانــەکاىن ڕاگەیانــدن و 

چــاپ و چاپەمەنیــدا شــۆڕکردووەتەوە و میدیــاى 

ئــەو واڵتــە لــە هۆشــدارییە یــەک لــە دوای یەکــەکاىن 

وەزارەىت دەرەوەى ئەمەریــکا کــە لــە 2004 دەســتى 

پێکــردووە هــاوکات لەگــەڵ هۆشــدارییەکاىن هیومان 

ڕایتــس وۆچ ڕووبەڕووبووەتــەوە و تێکڕایــان جەخت 

لــەوە دەکەنــەوە کــە بەڵــێ لــە ســعودیەدا ئازادیــى 

مەترســییەکى  لەبــەردەم  بیروبــاوەڕ  و  ئایینــى 

ــە.  گەورەدای

ــە پــاش بەهــارى عەرەبییــەوە  ــە ســعودیەدا ل ــازادى ل ئ

بــە شــێوەیەکى زۆر ترســناک جڵەوگیــر کــراوە، هــاوکات 

ــى  ــعودیە هۆکارێک ــەر س ــۆ س ــران ب ــییەکاىن ئێ مەترس

کاران تــا لەژێــر نــاوى ڕووبەڕووبوونــەوەى زەندیــق 

ــەرکوىت  ــۆ س ــت ب ــاویان هەبێ ــردا پاس ــعوىب و کوف و ش

زیاتــرى ئــازادى. ســعودیە لــە ئێســتادا تەنهــا واڵتــە کــە 

میدیایەکــى ئاڕاســتەکراوى وابەســتە بــە پــەروەردەى 

وەهابیزمــی هەیــە و مەترســیى بیــرى شــیعەگەرایی 

کــە باشــرین چەکــە بــۆ کڵۆمــداىن عەقڵــى خەڵــک 

خراوەتــە گــەڕ. چاودێــران شــیامنەى ئــەوە دەکــەن 

کــە ســعودیە وەک پێتەختــى پیرۆزییــەکاىن ئیســام 

نێزیکــەى   ، ســوننەمەزهەبەکان  ڕەوگــەى  ڕابــەرى  و 

ــامییە  ــە ئیس ــراو و دەزگا و پارت ــەواوى ڕێکخ %80ى ت

ئیســامى  جیهــاىن  نهێنییــەکاىن  و  ئاشــکرا  ڕادیکاڵــە 

ڕەوشــەى  ئــەم  دەکات.  پشــتیوانییان  و  تــاودەدات 

ســعودیە لەنێــو واڵتــاىن موسڵامننشــیندا لــە ڕابردووشــدا 

هــەر هەبــوو، بــەاڵم تــا کاتێــک لــە دواى بەهــارى 

عــەرەىب و هاتنــە ســەرکارى مــورىس لــە میــر و پاشــان 

ــەاڵت  ــەى دەس ــە پرۆس ــوان ل ــاوى ئیخ ــتى بەرچ شکس

جڵــەوى  جارێــک  بــە  ئیــر  دورخســتنەوەیان،  و 

ــە دەســتى  ــەوە ئیســامییەکان ل ــەردارى جوواڵن فەرمانب

ئومێــدى  تەنهــا  ئیخــوان  ئیخــوان هاتووەتــە دەرێ. 

ــواىن  ــەر نەیت ــەک ه ــش ن ــەاڵم قەتەری ــوو، ب ــەر ب قەت

بــەو ئەرکــە گڵۆباڵییــەى بیــرى ئیســامگەرا هەڵســێت، 

ــاىن.  بــە پێچەوانــەوە وەختــە بــۆ خۆیــى دەبێتــە قورب

لــە ئێســتادا ســعودیە ڕەگــە وەهابییەکــە لــە ئیخوانــدا 

ســەلەفییەتا  بــارى  بــە  بەڵکــو  نــاکات،  بەرجەســتە 

ئیســامیى  فۆرمێکــى  نوێنەرایەتیــى  و  شــکاوەتەوە 
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ــە بەرگــى ســەلەفییەتدا، ئــەم فۆڕمــە  ســوننى دەکات ل

بووەتــە داینەمــۆى جوواڵنــەوە ئیســامییە ســوننییەکان 

لــەم  ئیخوانییەکــە هێنــاوە.  پــڕۆژە  بــە  و شکســتى 

ــەوادەى  ــێوەکان خان ــە ش ــێوەیەک ل ــە ش ــدا ب میانەیش

ــەن.  ــە دەک ــەم پرۆژەی ــتیوانیى ئ ــعود پش ــال س ئ

هەربۆیــە تــەواوى پێشــهاتەکان بــۆ واڵتێکــى وەکــو 

ســعودیە خۆیــان لــەوەدا دەبیننــەوە کــە ســعودیە 

ســەرچاوەیەکى تــەڕ و پــاراوى بیــرى ســەلەفیزمە و نەک 

ــەردەوام  ــو ب ــکات، بەڵک ــکارى ب ــت گۆڕان ــەر ناتوانێ ه

ــاى  ــا و وێن ــوککردىن وات ــتکردن و س ــەکاىن بندەس فۆڕم

ــت و  ــر دەبێ ــەدا تۆخ ــەو واڵت ــن ل ــازادى و ڕادەربڕی ئ

زیاتــر کەوتووەنەتــە داوى سیاســەتێکى  لــە جــاران 

ســەلەفیزمەوە. چەقبەســتووى 

هەربۆیــە لــە ئێســتادا زۆرترینــى ئــەو نووســەرانەى 

یــان ئــەو ئەکادیمیانــەى کــە خــاوەىن قەڵەمــى ئــازادن 

ناتوانــن بچنــەوە نێــو واڵت و زێــدى خۆیان، بــە گوێرەى 

نێزیکریــن زانیاریــی کــە پێگــەى ئەلەکــرۆىن )الشــمس( 

لــە 2018/7/14 باڵویکــردەوە، ئــەوە خرایــەڕوو کــە 

لــە  کــە  خوێنکارانــەى  ئــەو   60% ئێســتا  تاوەکــو 

ــن  ــتهێناوە ناتوان ــان بەدەس ــەى دکتۆرای دەرەوە بڕوانام

بگەڕێنــەوە بــۆ واڵتەکــەى خۆیــان، هــاوکات خانــەدان و 

زەنگینــەکاىن ســعودیە لەئێســتادا لــە دەرەوە دەژیــن و 

پەنابــەرن، ئــەم نەزمــە بــە جۆرێکــە کــە بــە شــێوەیەکى 

ــۆ  ــە ســعودیەوە ب ــە نــەوەى نــوێ ل شــاراوە کۆچێــک ل

ــاىن دەرێ دەســتى داوەتــێ، ئــەم کۆچــە کۆچێکــى  واڵت

بێدەنگــى دوور لــە دەنگــۆى میدیاکانــە و  پەیوەندیــى 

ــو  ــە، بەڵک ــەوە نیی ــان و ڕەوىش نائارام ــوى و ژی ــە بژێ ب

پەیوەندیــی بــە ئــازادى و دەربڕینــى ئــازادەوە هەیە کە 

جیــا لــە واڵتــاىن دیکــەى عــەرەىب لــە ســعودیەدا پــرىس 

ــوزارى  ــرىس خزمەتگ ــش پ ــارە و پێ ــێکى دی ــازادى پرس ئ

ــوو. ــەرى بەهــارى عــەرەىب ب ــووە کــە جوڵێن کەوت

سەرچاوەکان
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پێشەكی
وەك لــە ناونیشــانی بابەتەكــەوە دیــارە، مەبەســت لێــرەدا 

هەڵســەنگاندنی هەلومەرجــی بزووتنەوەیەكــی سیاســی و 

فیكریی ئایینی وەك ئیســامی سیاســی یان ئیســامگەراییە، 

ــەو دوو  ــاوازدا، ئ ــی جی ــەردەم و زەمەن ــوان دوو س ــە نێ ل

ســەردەمەش بریتیــن لــە ســااڵنی ســەرەتای دەســتپێكردن 

و پەلهاویشــن و گەورەبوونــی، ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایی. 

گەرچــی ڕەنگــە پۆڵێنكردنەكــە لــە ڕووی زەمەنییــەوە 

ــت  ــت دەتوانێ ــك بێ ــەر چۆنێ ــەاڵم ه ــت، ب ورد دەرنەچێ

چەنــد هێڵێكــی جیاكــەرەوەی گشــتیامن پێببەخشــێت 

كــە لــە ڕوانگەیانــەوە جیاوازییەكانــی نێــوان هــەردوو 

دوو ســەردەم و هەلومەرجەكــە بــە ڕوونــی ببینیــن و 

ــن.  ــوە هەڵبهێنجی ــی لێ ــەی خۆمان خوێندنەوەك

هــەر گروپێــك، سیاســی بێــت یــان فكــری، گــەر لــە ڕەوتــی 

كاركردنــی خۆیــدا گەشــەكردن و بــەرەو پێشــچوون بــە 

خۆیــەوە نەبینێــت، ئــەوا بــە دڵنیاییــەوە ئاماژەیە بــۆ جۆرێك 

لــە چــەق بەســتوویی و شكســت. لەمــەش بەوالوەتــر، گــەر 

ــچوون،  ــەرەو پێش ــە و ب ــی گەش ــی نەبوون ــە جیات ــوو ل بێت

گەڕانــەوە بــۆ دواوە، یــان الوازبوونــی ئاشــكرا بــەدی بكەین، 

یاخــود پەشــیامن بوونــەوە و هەڵگەڕانــەوە لــە چەنــد 

ــە بنەمــای ســەرەكیی فیكــری  پرســێك ببینیــن كــە پێشــر ب

یــان سیاســی یــان ئایینــی هەژمــار دەكــران، ئــەوا دەتوانیــن 

بڵێیــن شكســتەكە لــە هەرەســەوە نزیكــرە، واتــە شكســتەكە 

ــرەدا هەڵســەنگاندنەكەمان  ــرە، لێ ــر و دیارت ــك گەورەت گەلێ

ــك  ــە تیش ــت، وات ــەرەكیی دەبێ ــدی س ــێ ڕەهەن ــەر س لەس

دەخەینــە ســەر ســێ الیــەن و پێكهاتــەی بنەڕەتــی لــە بوون 

ــە  ــە ل ــە كــە بریتیی و چاالكــی و ماهیەتــی ئــەم بزووتنەوەی

ــان ئیســامگەرایی. ئیســامی سیاســی ی

یەكەم: ڕەهەندی بانگەوازی ئایینی

)ڕەهەندی ئایدۆلۆژی(

ــەر  ــە ه ــەر ل ــە ب ــەم بزووتنەوەی ــە ئ ــۆنگەیەوە ك ــەو س ل

شــتێك بزووتنەوەیەكــی ئایینیــە، واتــە ئایینــی كردۆتــە 

ســەرچاوەی بــوون و پاســاوی ئامادەگیــی خــۆی، ئــەوا 

ــك  ــە جۆرێ ــەم ب ــەی یەك ــە پل ــە ب ــەم بزووتنەوەی ئەركــی ئ

لــە جــۆرەكان ئەركێكــی ئایینییــە. بــەو مانایــەی هەرجــۆرە 

و  ژیــان  ڕەهەندێكــی  هــەر  بەرامبــەر  هەڵوێســتێكیان 

چاالكییەكانــی مــرۆڤ هەبێــت، یــان تیۆریــزە بــۆ هــەر كایە 

و بوارێكــی نــاو ژیــان بكــەن، بە ڕەهەنــد و كایەی سیاســی، 

ــەوە،  ــوری و...یش ــی و ئاب ــى، پەروەردەی ــتی، مەعریف زانس

ــە  ــك ل ــەوە ســەرچاوە وەربگرێــت، جۆرێ ــە ئایین دەبێــت ل

ــەوە. ــۆ بدۆزرێت ــەی ب ــاوی ئایینیان ــەرعییەت و پاس ش

ئــەم خاڵــەی ســەرەوەش ئــەوە دەســەملێنێت كــە دەبێــت 

ئــەم بزووتنەوەیــە بــەر لــە هــەر شــتێك بایــەخ بــە خــودی 

ــەكان و بنەماكانــی  ــە زانســتە ئایینی ــدات، ب ئاییــن خــۆی ب

جیهانبینــی ئایینــی و هەوڵــدان بــۆ تێگەیاندنــی جەمــاوەر 

ــردن  ــە و بانگەوازك ــەم ئایین ــتییەكانی ئ ــە و ڕاس ــە پێكهات ل

بــۆی، باڵوكردنــەوە و پەخشــكردنی جۆرێــك لــە هۆشــیاری 

ــی. مەعریفــەی ئایین

باڵــە  و  حیــزب  بــە  ئیســامگەرایی،  بزووتنــەوەی 

ــدا  ــن و كاركردنی ــەرەتای دەركەوت ــە س ــەوە، ل جیاوازەكانیی

و بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێك، تــا ڕادەیــەك بایەخیــان 

زانســتە  و  فەرمــودە  و  پیــرۆز  قورئانــی  فێركردنــی  بــە 

ئیســامییەكان دەدا، هــاوڕێ بــە فێركردنــی زمانــی عەرەبــی 

و بابــەت و كایــە ئیســامییەكان بــە گشــتی لەگــەڵ جۆرێــك 

ــی  ــە ئامادەبوون ــی ب ــی ئایدۆلۆژی ــەروەردەی تایبەت ــە پ ل

بانگخــوازە دامەزرێنــەر و كادرەكانــی  مامۆســتا، مــەال، 


