
  کانگای تيرۆر

                             دانیل شتاینڤورت                      

  ھۆ برزنجیی ،ل ئامانییوە و.                                                        

  

ب سواری ئسپ و حوشترەوە  کات بھزاران کس، مترسی و ھڕەش ل بیانانوە ھدەکات،
ب ڕاکشانی  گشتنج ی شڕەوە.نعرەتی دڕندان دەمب ،ھاتن برەوە و شاویان ھنا
ک ئیمۆ  ،ی شیعکانشارە پیرۆزەک کربال بوو، ئامانجک ، شمشرەوە،و چنتفنگ و دەما

 کسھیچ  دانیشتوانی ئم ناوەی پشوەخت ئاگادار نکردەوە، ،کسھیچ  دەکوت عراقوە.
ارە کرد بوو، لو ک و ئو حاجییانی ڕوویان لم شتوان. دانیششڕی ب ڕوویاندا ڕانگیاند بوو

خۆیان وایان  ی علی بوون.بوونیادەوەری  شھید ،ا سرگرمی ئاھنگی پیرۆزکردنیرۆژەد
زانی کوا ئوان نیان دە دان. ئارامی و ئاسایشی خودال سای و سبری  ئیدی ،مزەندە دەکرد

 کوشتارەکی کربال، ،شایتحاکگشتکیان ب گۆالوی خون کۆتایی دت. بپی گانوەی  
 ک دا بووە.٢١/٤/١٨٠٢لردارن س ل،وەرەبی عتی نیوە دوورگناوەوەی و جدەوە ل 

ناوەکی سعود کوڕی عبدولعزیز کوڕی محمد ئال  پالماردان دەکات،سرکردایتی ئو 
 ،ھاویشتووی بم زوو ب زوو پلبوو، دەستداری ئودەم تازە ھکوتوو  ،ئال سعود سعودە.

سر وی بیبووە اچ ،ل مژ بوو ھروەھا ئو ،بسر بیاباندا ل ـ یکم دەوتی سعودیداـ
ی کخروبرەکت گنجینی ک قی ،گی ڕووبای دیجلداب ڕژ، کربال. ئو شارەی

ییفسانئ.  

 . ھبتچی کردبوووپشکشی ئو نا ،خزمتکی گورەیانشای ئران و حاجیی شیعکان 
بکو  نبوو، مجوھرات /بردی ب قیمت و زیو ھر ز و ،مسلک بالی ئال سعودەوە

ک  شوە ھبوو. ئو ھستی ب برپرسیارتییکی ئایدۆلۆژی دەکرد،ینیپوەندی ب پرسکی ئا
 یناستقیڕبازی ڕ ھندە ل شیعکان لچاوی ئمدا، ئیمۆ ب ناوی وەھابیزموە ناسراوە.

ن پیمانشکبکو وەک ب ئمک و  ،نرنبدا ێ ب موسمانرھرگیز ناتوان ، کئیسالم الیان داوە
   .نتماشا دەکرا و ھگڕاوە

 ،ک لگڵ ئمدا ،بوو بوو ناوی عبدولوەھاب واعیز دامزرنری ربازی وەھابی ئامۆژگاریکر/
 سوپاییکانی ھرش . لتکھاوپیمانتییکیان بستووە نیو سدە لوەپش ،ئال سعود

خۆ ئامادەکردن بۆ دا تداری بیاباندەس ، رنامدا ،توندوتیژی بکناوچپاکسازیی ئیسالم ل 
لوکاتدا تنانت  ک ئیمۆ عرەبی سعودی بڕوە دەبن، ،گرانی ئال سعودمیرات .بوبۆوە

 پالماردان .پەوکردنکی ناھموار دەناردە دەرەوە ب ئمسرەوسری جیھاندا بئوەیان 



ئو  .وەھابییکان نبوونیواوە بۆ سرەتای فرادەگڕت ،اد ١٨٠٢بۆ سر کربال ل  یکخوناوی
  دابانکی مژوویی نخشاند.

 واتوەکساتم چرکئیدی ل، وەندی نکانپوان شیعوژم و ئاڕ  ،کتورەی نکی گیو است
ئیسالمی سوننی  چاکسازیی بکن ل نو مافیان ب خۆیان دابوو، ،ک بییکانوەھا ون،ئیسالم

ڵ ل ناوخۆی ئیسالمدا وکندکی قو وە شقی گرت وقوو کیخانگومانییب  باووباپیرانیان،
  خۆی ان و عرەبی سعودی وەھابیدال نوان زۆرینی شیعی ئر، دروست بوو، دوو سدە دواتر

  .دەردەخات و ڕەنگدەداتوە

گڕان   ،کری بدەوی بوونشڕ ١٢٠٠٠، Jean-Baptiste Rousseauۆژھتناس ب پی قسی ڕ 
ون پیرۆزەکانی ش تکدانی دەستیان کرد ب ،بدوای نیشتمانی کربالدا و ل چاوتووکانکدا

لگڵ زەویدا تخت کرد؟؟  یاننوەی پغمبر حوسین ، مزاریدوای ئوەی ئوان شیعکان.
مووی بکی پیر،ژن و منداڵ ھوانی تر،" خق کوشتنی ئناھن و بتاری  دەستیان کرد بشمش

  بربرییکان کوژران".

ندەتوانرا  ،دەق و ببزییکانکارە  سک پیش کوکران.  نت ژنیتنا رۆسۆ نووسیویتی "
ھرچی  ،کرد ییانتان پیاوانی ئال سعود، ."گرتدەھن ل کوشتن و بین و دەستیان نابگیرڕ

 بش بکرایو دەیان برد ،خۆیان حوشترەکانیان ک وە کاتی دوایی لکشانشارەک شتا،یاندا لھ 
  ھزار کوژراو کوتبوو. ٤٠٠٠

می ، ھردەستیان کرد ب داگیرکردنی ،دا ١٨٠٣ھزە سوارەکان ل  ،کربال دوای کاولکردنی
رەی چۆنیان بینی ئوێ ئو دوو شال کناری دەریای سوور و وەک خۆیان  ،حیجازی عوسمانی

تورە ،دەکو دەڤپاکسازی بئ دینو م ککشوماری وە مکی بنیا ژمارەیشدا تمن. لک
نت و کبر و کاری دارتاشیمۆنیمردەمی کۆنی ،لی قھی س  دینوەدا گۆرستانی مو نئیسالمی ل

خ کدا گرتبووکی نزیکی پد ئارامیان تمر محمبت گۆڕیسودەیانو ،غنانر ت تنزری دام
ری و ھنفروتوگیرسش تکنوئاینم ،نا بکر زوو بوە بوون. ھرداری ئدانیشتوانی  دەستب

م دەسن  ئالیدەبوو ل کناوچوە سینوێتدارە نور رلکی پموە و ڕژنوەردە بکر
ن.دەسستۆ بگرن و قبول بکئ تداری تیرۆر ل   

ی ناجۆر و سیر ،جلوبرگی و ردای،گۆرانی بگووتای،مۆسیقاژەنی بکایبکشی ک جگرە
ژەکانی بچ ،بپۆشاینیا نویاخود ترامۆش وایو کرێقامچی کاری دە  ،بکات یو ف وار دەکۆکرێ ،

پالماری  ،جارکی دیک بچن مککوە ،نبوو انکافر بۆی یانیحاجی برێ.یاخود لناو دە
ی ب بزەییان ئم قاتووقی دارە دەدران.دەستبج لس ،ەکانیان دەدرا و شیعکانکاردانو

نی ولپی بپم ھدوای بۆچی؟ ئ ل ،ینئاشکرا بیری ڕک و توڕەیی ناوبراو و ب ک،  ب
  .؟ل ھنووکدا دنت یاد ،دەوتی ئیسالمی ل سوریا و عراق

 کدەویال خۆیانبۆ ئال سعود سوپا بربی ککشیع تاوانبار کرد بوو ی، دانیشتوان وانئ .
رستی یکتاپ دەپرست و  ننیاکاییرۆزپی انبتپرستی لبرئوەی ئو ،گڕە"شرک"یان خستبوو



قینیان دەخستڕاستب بد میوکحخوا وا  .ەوەدەم پرسیاررر علوەھابی دابوو، ھیچوئامۆژگاریک 
وار و ھنھواوەھھاوشانی تخرک نرب وەیر ئھ و دەیوەی ئئ ڕوات . زگرتن ل

لرەدا بوون نیشاندانی نموونی کفر و گوناھکی  شھیدانی شیع علی و حسینپرستگای 
  .نی،ک سزاکی کوشتن بووئای

ل  ١٧٠٣ل سای  واوی محمد کوڕی عابد ئلوەھاب،بازی وەھابی ناوی تدامزرنری ڕ
 وتی خ کۆچرەکان ،جدعیین دەکوت ناوچی ن ،عیین ھاتۆت دنیاوە،باوکی حاکم بووە

  و نیشتجکان.

دوور ل ناوەندەکانی  ،ل شارستانتی ئیسالم یر، پی کووتکی دووری لبیرکراو
  ، ئو ناوچیی جارانپیاو بم شوەی،  دەب و قاھیرە و دیمشق ، وەک ئستمبوڵکۆسمۆپۆلیتی

  .بھنت برچاوی خۆی

 دەستیو دیاریکراو  نایکیا، ک ب توبوون ینیداکم ل نو ئو ،ئایینی ـ نایانی فقیھیزا
گای یان ل ڕزانستک لڕاستیدا، ئوان یان ھبوو.وونربف فرمان دەرکردنی خوندن و

  .بوو ناق بدەستھ مکک و مدین و بغدا و دیمشمانوەیان ل

م شر ببدھع ھۆیوەھابلووەی وە توانای خۆی یش،ب دەوگای زڕ لوە،  بی خۆییاری ک
رۆزەکان و ھروەھا بۆ ارە پیو بۆ ش ندنل ڕگی چندین سای گشتی خو، بوونی درازانایی

ع سرە لی راق.بمندا ر بنیھمت ربوو ١٠، لبری قورئانی لبرلیدا سسا.  

ردەمی خوسریاندندا دوو بیریار لری کاریگزریندام وانل کری دروست کردوە، یسن ل
، ک چند کدا ژیاوەئو لسرم ٨٥٥ـ٧٨٠بل مابن ح ،کۆنپارزترین و بچوکترین مزھب و ڕبازە

ومان ھنگاندنی ڕیان موسسقالنی/اسیۆنالیداوە ھن عبۆ ئاین بکن ی لو واتایوان . ب
، توژمی ابن جماوەرە میللت و دوور لڕۆشنبیریی   دژ بم .بکرێوتکاندا جیاوازی خودا و گو

قورئان  ب ڕاستی و دروستی دروستیقناعتی  ئو ب ئمالوالکردنک، مبل کاری دە کرد.ح
نابوو.ھ  

ەت وشی نوسین پیرۆزەکانی بتوندی ڕنک  وش ب  و وەرگانی میتافۆری، لکدانوە 
، لبرئوەی ب چاکی و  وەرگرت، یدەستدا، ئم ربازە باجدلنو زانایانی ن دەکردەوە.

 زووتر زۆر دا، کانی مرۆڤییپداویست ک لگڵ نیان لسر ئاین بجھشت،ووڕوانگیکی ڕ
  دەگونجا.

،  ک بوو ١٢٦٨ـ١٣٢٨تمیمیة ، ابن وەھاب نووسینکانی دەخوندەوەبدولئوەی ع ،دووەم بیریار
ئم  ۆژگاری داگیرکردنی بغدا.ڕ .داگیرکاری مغۆلکان ،ەکان بووھقووی و سردەم ئاۆز

وپیاوە مڵومۆچگمو  ، حسابی لکاندا کرد،راتازەکھڕە ییو ھباوەڕی ئ ب ک یان لش
موو فنیا ھتر بسئیسالم دەکرد. ئاخر ھی یۆنانیلف  کان وموو فۆرمسۆفیزمی  یھ

، یاخود یادکردنوەی تنانت سردانی گۆڕی پغمبرنبوون،  ی، وەک بتپرستنائۆرتۆدۆکسی
، می سرەتاییئیدی تنھا گڕانوە بۆ ئیسال .و قدەغ کران ی لکراۆژی لدایکبوونی ڕبندڕ



لپناوی .  "پاککرتوە"  ئاین ، دەتوانرێدەژییان یدات مبر و ھاوەکانی پغوەک ئوەی ھر
شرەوە دژ ب دوژمنکانیان بچن بشم ،بکنوەلوە مان س ، ناب موسوگیشتن بم ئامانجدا

  ەوە.شڕ

باوکی جیھادی مۆد ،نارگیرابن تمیمردەمی خۆیدا کسزی دەکرد لو نامۆ رن، ح بوایوەل ، 
  Ansaryوسری ئمریکی ئفغانیون دا. ووبری ئیسالموە  ژەھراویکی چاند، لژر ڕتۆ

Tamim پ :نیا بوو  ویست دەنووسن،تدا تاوەکو  چاوەڕێ بککڵ بارودۆخگخۆیان ل "
ئاشکرا دیار  ،گرتووولوەھابی گنجی توڕە و گبدبۆ ع "بۆ ئوەی ھبن و دەرکون ركبخن،

  ل ئیسالم کردووە. یانناپاکی ،شییتکی خۆ، ک خکی وبوو

پرەی زۆر  ،وپوچی لو سرمداکان، کوا باوەڕ ب پیوسانی وەھابووونژبکات  ب م پیاو باوەر
کس پیرۆزەکان و  ،مردوویان ندەپرستبتنیا  ھر  ،کاننشین بدەوی و شار ،سند بوو

دا، ی عبدالوەھاب التوحید ل کتبی دەپستران.  فریشت و بکو تنانت درەخت و بردەکانیش
 :ب خانگومان لم ھروەھا ھرکس ،نفرەت لم دابوونریتانی مردووپرستن دەکات

 ."ی کوشتنتی ھاوڕێ ئشایستخ دەرچوون ل ی "تفکیر" واتیماندارەکان،دروشمی بیرۆک
رەکی فژ بوورسری وتاربوان،خۆیان بۆ کاریی ئامۆژگارکتمی ئکی حوەیش ب ویستپ .
  ھموو نا وەھابییکان  بڕوە برن. برەنگاری

میراتی شڕی لسر  یمانانوس، ک موابان گورەکی سدەی حوتمد و لوەتی دووبرەکی
 ،و بیروڕای جیاواز وننی و شیعی و خواریج. مشتومسودابشکرد بۆ دوای مردنی پغمبرەکیان 

دولوەھاب عب .شوەی سربازی یکالیی کراوەتوە ،بئاینزانکان/ تیۆلۆگ زۆر بدەگمنل نو 
یان، ل نیاران یاند، ھرکسیانگ" ئستا ڕاەحدینومو"کوا ب خۆیان دەگووت  ،و الینگرەکانی

دەسژ وان بخاتر پرسیارەوەتی ئکی ئۆتۆماتیکی دەبوەیشکافر.، ب ت  

 ، مزارگایکیپش ئوە ،ورخرایوەل شارەکی خۆی دو ،واعیزە ئم ئامۆژگاریکرە/ ١٧٤٤
ڕگی دا، ژنکیش بردباران بکرێ،ـ سزایکی ک لو سردەمدا زۆر کشکاند و ت بایخداری

دەکراپکەو نرگت بۆ مبدولوەھاب ھشی خواروو،ـ. عرەو دری ی بیبالی، ل ن رە ل
د سعودەوە دامرەک ھۆزی محدە درا.س تدارمیش وەک دەسماعکاریئکی ت ویژدان ب ،

ھزی تقاندنوەی وە دەبرد و ھر زوو ویستی نناسراوی بر ،تا ئو کات ،کیووئیمارەتکی بچ
  .ربازییکانی خۆی بکاربھنکانی عبدولوەھاب بۆ ئامانج سنائاسایی بیروڕا

کفیر ڕماکانی تو دابنیان بوە دژگمینس ب ،وکانی بککاری  دوژمن تیان بدات و ، ل
د ی جیھا، ھموو ئمانش بردەوام لژر ئابدات اوسیانگوندە خۆشویستکانی درپالماری 

  دا ئنجام بدات.

 ،بووسادە  دەنک ھ ،پیمانکیان بست ،ل ھمان سادا ھروەھا ،عبدلوەھاب و ابن سعود
ل  ،ئم دەستوور و ربازە ،کاتکدا ئمیر ئامادەیی خۆی دەربیل :  بوووا یبلیمت وەک  ھر



بۆ  دەکرد ەکی، زەمینسازیئامۆژگاریکر مۆستاا ماو ،پەو بکات ،ناوچی قمەوی خۆیدا
  .یتی ئاییینیڕەواپبخشینی 

(وات بۆ ئیسالمی پاک و گڕانوە دەبوو بیار بدەن ل نوان خراوەکان، خک ژر چپۆک
ئمشوە،گوای کورەکانی  ووھروەھا ئمیرە تازەک لسر سرەتایی ـ و)، یاخود مرگ،

مۆ برگی لوەھاب،ک تا ئیوئمش ھروەھا باوەڕ و پرنسیپکی ئاینیی عبد سوند بخۆن،
نادیار، ھر ب شانشینییکی ڕەھا  کاتکیسعودی تا  ، بۆچی عرەبی ـدەکاتوە یگرتووە و ڕوون

  دەمنتوە.

بم شوەی  .دا انپالماری گوندەکانی دەوروبری درییی ،ئیبن سعود ھزەکانی سرەتا
اوچ و بشکی نجد تواوی ن ،دا ١٨وەچکانی دواتری ئال سعود ل نیوەی دووەمی سدەی 

  زۆریبشکی ە، بۆ یکمجارتوە،  ٧. ل سدەی وەانی خست ژر دەستی خۆیوسکانادر
  سرلنوێ دوای تاک یک حوکمداری و یک لکدەرەوەی ئیسالم دەکون. ،عرەبی ناوەندیی

 ش مردنی لبدولوەھاب، ١٨٩٢پوەی بوو دا عمی ئوەکانی پاش خۆی ،خوا نک،  ک
لمڕ پرس   بدەست بیار ،ئال ئاش ـ شخ  دەبوو ببنلسرەتادا بناوی خزانی شخ 

  .یکانیئایین

ژایی ، ک ب درنبوو ، برامبر ئم بارودۆخکیپرچکردارھیچ  ،دەوتی عوسمانی
، بۆ ی دورگی عرەبوەل ناوە ،سوزایی بیابان یدواتر ئم ناوچی سنوورەکی ئنجام دەدرا،

خکان ھیچ بایماعوسمانییڕکی ن وەوری ستراتیژییوووی ئاب، ل کانیکو زیاتر ناوچب ،
ڕۆژئاوا و رۆژھ ناری دەریا، لوەی  ت گرنگ بوو الیان:کرئبنداوی فارس لک یارە لن

چونک لوێ  ،ورداھروەھا ل دەریای سو .نریابگڕ ترس و لرزدا دۆخی  پویست ل ،فارسکان
تا  خۆیان وەک سوتان دەبینن.کات پاسوانکانی  شارە پیرۆزەکانی مکک و مدین ھن،

حج بخوا، بالی باب و لعالی ڕژموە  خاوەن شارک مشوری سالمتی ڕگای ھاتوچۆیئوکاتی 
ل ئستمبوڵ گرنگ نبوو، سرقای ئو خ سرەتایی عرەبییان بت. کات وەھابییکان 

نجا سوتان کلیی ئ مدەوە،نزیک کوتنوە ل داگیرکردنی  شاری ھاتن دنیای پغمبر مح
  بوو.

بکو  ، ھر تنیا ناوچی دەستییان فراوان نکرد، ١٨٠٣کانی  " ئیمامی" ئال سعود یامپ
لمشدا ھشتا کارکی تکدەرانیان دامزراند، ل ئاکامدا تواوی جیھانی ئیسالمییان 

پرچکرداری عوسمانیکان ئوە بوو دەبت یکم دەوتی  سعودی کۆتایی پ   داچکاند.
گری پاشا محمد علی ئو ھزەی میسرییی جپویست بوو،  ،١٨١٨وە تا  ١٨١١ساڵ ل  ٧بت.

  تا تارمایی ھکردوو ل بیابانوە بوەستنن. ،ەکی ئیبراھیم پاشاپاشا  و کوڕ

کراوە ب ڕووی جیھان  پاشای میسریل ،ن سعود پشوازییان کردنی ئیبزۆر ل دەستوپوەندەکا
ھر دیوارە  اراجی دریییان تک دا.سربازەکان ئیمامیان گرت و تخت و ت .دا،وەک رزگارکرک

ھروەک پسپۆڕی رۆژھتی ناوەڕاست  ندەگرتن،تۆپکانیان  ،قوڕینکانی مرگک برگی



Guido Steinberg  .کان  دەنووسری ئاینیلمیسرییبژڵ دەستگ  تیانوتی تایبسوکھ
ئم زانایان  ،توندوتیژی وەھابییکان  دادەنراندەکرد: چونک ئوان وەک برپرسیاری سرەکی 

  ،خونک بۆ مووەحدینکان ھاتن دی  پش لناوبردنیان ب چندین کاتژمر ئشکنج دەدران ـ
 ر تۆسل رد.کاریان دەکک  

 ک .لتی سعودی چووەوەیوەی  ١٨٩١ـ١٨٢٤دووەم دەوئاکامی ئ وە بتستردا ناتوانرێ بب
دەمک بوو سنووری عرەبکانی بزاند بوو  لگڵ ئوەشدا،بیری چاکی وەھابییکان، یکموە.

 کانیان فر کردبوو،وکی ئایینی ل ھندستان ،الینگرەسرۆکی کۆمی بچ و پخش بوو بوو.
  یزم، ڕقیان ل خکانی خۆیان بتوە.ھیندۆوەک  دواجار دابوونریتی سۆفی و نک

نابخشندەی  وەک بزاڤی  رووپیری ئیسالمی کۆنپارزی پڕگیر، گبم شوەی ل دەڤ
  دیۆباندی/دارلعلوم.

سرەتا لسدەی  الپڕەی دەمارگیری وەھابی دەستی پکرد، شوەی ل جیھانی عرەبیدا، ئا بم
. ی سعودناوکی درژی لخۆ گرتووە: شخ عبدولعزیز کوڕ ئم بابتشبیستمدا بۆ ھدانوە. 

رھرۆکی سعودیسدانی سوەیدا دەستی پڵ ھاتنگی کرد، لتاراوگ وەی لڕانگ ب ،
وەکوو ت  دا. ١٩٠٢داگیرکردنی ریاز ل  

وان ، ملمالنی نبدات کوا ئوە نیشان ،کوتوویکوەک ھ ،سعود لوکاتدا دەبوو ئیبن
کات  نداری بریتانیا بباشی بقۆزیتوە.ودەستی عوسمانی الواز و پککوت و ھژمو

می جیھانی ،تی عوسمانیدەسکنگی یپاش جرەسی ھش کوڕی سعود  تواننا، ھمی، ب 
یدازاڵ بکیارە  کۆنر نسشیداەبن رئی ،ت ببۆ  ، ک کیدانتورک دەکرد. م پشتیوانی ل

  بن سعود تخت بوو.ئی

و ھمانگ ١٠زەکانی نارد بۆ ماوەی ئ، یان دا و لدینو م ککمارۆی مدا داگیریان  ٥/١٢/١٩٢٥گ
  ەکن.دو فرمان دەر نخش دەگرن کرد. لوکاتوە ھتا ئیمرۆش وەھابییکان 

دانی پدا  ،ج لالین ھزە کۆلۆنیی ئوروپاییکانوەا و دەستبمانگ دواتر خۆی کرد ب پاش
توانی  ١٩٣٢تا سای  .فراوان کرد ،نرا و دەستی خۆی ل ناوچی نیوەدوورگی عرەبیدا

.نسپکگرتووی بچرەبی سعودی یشانشینی ع  

داوە ڕگی  ،یەکانیئمکدار برامبر ب کارە ،ۆ پاداشت کردنبۆ خ ،ئاین و بیروباوەڕی وەھابی
ولتووری کوا وتک بشوەیکی فراوان دوور ل کاریگری ک ،ی ئوە بخواتمشووری ،ب خۆی
 گانروەھادوور  بکۆالر بگرێ و ھی زانستی سو شتانموو ئو ھ، زەونن و کی جیھاندژی  ق

  .کاننزانا کۆن ـ و ونی مرۆڤ و

یکمجار  بۆئوەبوو  ،کاتبفراوانی ب ڕەوتی میژوو کاریگریی ل ھشتا  دەبت چی بم 
کدا سرەتا بریتانییکان خاوەنی ل کات .١٩٠٨ی ، سادۆزینوەی نوت ل کنداوی فارسیدا

سرۆک رۆزلفت  ئمریکا، ،بسر سرچاوەکاندا گرتبوو یاندەستی و ل کنداویدا بوون ھژموون



 وتراییکم. ب کردن  بۆ سعودی ردەم ئارەزووی  پاشا ئیبن سعودبخۆی ترساند،ل
بکان و لوە دوودڵ بوو،رکۆلۆنییدەست بدات. ئندن  لکئیمتیازی ھ  

پ ،لپ و بکی ترەوە ئالی ی داھات بوولرچاوەی دیکس ک  ،ویستی بتداھاتی ل
بر منوت،  برا انیایپمب کۆ ،ڕگی دا ١٩٣٣. ئوەبوو سرئنجام سای جدازیارەتکرانی ح

 ٢٥،٠٠٠ب زار دۆالرھ ی ساکرک دۆالر،و نرخی نندنی بۆ  یکھر تھوت نن، ل 
. ئمش سرەتای دەستپکردنی دۆستایتییکی قازانبخش و ھاوکات کنداوی فارسیدا
   گیروگرفتاوی بوو. 

ڕی ساردا، ماردەمی شسواشنتۆن وەک گ ،ی سعودل ریکا بوو، رنگترین لمئ ر بدەنگی س
    بوون. یکدا،ک زیاتر دوژمنی ئمریکاوچل نا

ریاز  ،دا ١٩٨٠ـ١٩٧٥ھزار ملیارد ل نوان ١٠٠تی نوت، بۆ زبوونوەی خرای داھاب ھۆی بر
شوە ساڵ ب ساڵ لم ڕیگای .کینی چکی ئمریکیگورەی ی خاوەن ھزی یکبووە مشتری

تیییمانقایم تر دەبوو.ھاوپ ری کمکئییان وەک قوللکان  سعودییر  کییرامبدەبینی ب
  کۆمنیزم.

ە پڕگییرەکانیان، دەنارد بۆ شڕکر سعودیی لگڵ پاکستان پکوە بۆ پشتیوانی موجاھیدین،
وە لالین ھزەکانی شورەوییوە داگیرکرابوو. پالنکیان ئوە بوو  ١٩٨٠،ک ل انستانئفغ

دەبوو جبج بکرای. بۆ  شورەوی بکن، ڤتنامی ئفغانستان" پشکش ب ژنانی "ج
  یکی ز. برجینسکی،ئو ھرەسھنانی شورەوی بڕوە برد.ڕاوژکاری ئاسایشی کۆنی ئمر

ئم سیاست، چ ئاکامکی ناھمواری  ،بکات ب ب ڕوونی کس نیدەتوانی پشبینی ئوە
یانی پروەردەکردنی ڕکوپکی ھزاران ئیسالمی ڕادیکال،ل نو ئواندا  دەبت، یدرژخاین

 و ئاین جیاوازیبیر  جگرگۆشیکی سیاستی ئوسام بن الدن، ،عیدەائوەی دواتر سرۆکی ئلق
رەوەی سعودییک پارەدا، .چینی سترەبی سعودی لع ڕ لی ئایدۆلۆژی بلوپک و کگاوە چ

 ڕەوایتی دا ب شڕی دژ ب کۆمۆنیزمی "ب دین" و بیری چاکی وەھابی،دا ب جیھادییکان. 
ب زۆری مزگوت و    ل گوناح پاککردنوەی ب خۆکوژەکان دا. ھروەھا بنی  گردن

نخۆشخان و خانی ھتیوان،  پترۆکابیتالیزمی سعودی  ئامۆژگاریکران، قوتابخان و پیمانگا،
 وە، دەستی کرد  ١٩٦٠لب ئیسالمیی لناردی مۆدکی جیھان. سوپاس کموو کونوقوژبنی بۆ ھ

  .ی دیکئیمۆ  ئاسانتر دەگات ل ھر وەختک ،پیامی وەھابیزم بۆ ساتلیت و ئینترنت،

، جارک برواردک دەکات. تککردنی وەھابیزمی  Bernard Lewisمژوونووسی ئمریکی
 , Ku-Klux-Klanەکو ئوەی  عشیرەتی روھ زیکیی،شتک ب ن سعودی و پترۆدۆالر،

(ـ وەرگ  نکی راسیستی زەبروەشکخراوتی ڕ ،(ڕدەست،دەس تکساس بگت گای  ەھا لڕ ل
بو پی ماناکی خۆی. رکخراوی خرخوازی  ،ئاین بو بکاتوە ل تواوی دنیادا پارەی نوتوە 

 وەی لئ مان" ١٩٧٢وەھابی بۆ نمووننجانی موسوندی جیھانی بۆ گزراوە" کۆبدا دام ،  ب



 ،٢٠٠١ی ئیلوولی ١١کۆمیسیۆنی لکۆینوەی کۆنگرسی ئمریکیی بۆ پالمارەکی  پی قسی 
ری تیرۆری ئیسالمی بدادەنرێ پشتیوانیک.  

ککوە، مدا  وەک الس ڤیگاس دەبریسکایو کاتخت، لک  دەربارەی ریازی پایتیجارێ ھیچ قس
وا دەردەکوت پاسوانانی  ،ڕانی  ب فیرۆچووی  پاشای سعودیب ستنتی مزن و گ نبوو،

متر خی  کون بیروباوەڕی ئمشتا ھاوژینی تھ .بی  ٢٧٠مبار کردبزھوان می نسا
  کوات زیاتر ئامۆژگاریکری پترۆدۆالر قازانج دەکات. و دەستی سعودی کار دەکات. وەھابی

،کیژە وەھابیزم قوتابخانم ک بۆ زەبروزەنگ ھان نادات، ب لر قوتابییی ھقو م ب
لسر ئوە  ،ھناوە ـ زەویوزاری ب پیتی ڕۆحیبرھم   ییو تایفگر ئیسالمی نابخشندە

  توانن بگشنوە و بپوژنوە.ەتیرۆریستکانی " دەوتی ئیسالم" (داعش ـ و) د

 لمدا دەوتکی ئیبن تمیم ھاتۆت دی و ھھاتووە. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،دا بوکراوەتوە و لبر  NZZ نۆی زوریخ تسایتوونگ بابت ل بۆ یکمجار لسرنج: ئم 
گرنگی بابتک،رۆژنامی دیاری ئمانی در تاگشپیگلی برلینی جارکی تر بوی کردۆتوە 

تاک سرنجم لسر ئم نووسین ئوەی  ، نووسر  و بندەی خۆتانیش بۆی کردوون ب کوردی.
  ی کنداو، ب کنداوی فارسی لقم دەدات.سرلبر



م وتارە،رسندە لی بکی کورتیلئاماژە نج  ل ،شنی سعودیران وەک ھاوچی ئڕۆ ب دانن
قاسملۆ و د. شرەفکندی و ھاوڕکانیان و سدانی  نی د.تیرۆرکردنموونی  مڕ پرسی تیرۆرەوە.

،سش بی چاالکی  دیکرانبۆ دەرخستنی ڕۆم بوارەدا. ئل  
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