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پێشكەشە 

بە دایكی كۆچكردوم

)مەحبوبە ئەحمەد سوارە(..!!
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لێپررساوی  حسێن،  ئەنوەر  کاک  بۆ  پێزانینم  و  سوپاس 
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆلینەوەو ستافی دەزگاکە کە 

جێ پەنجەی ماندوبوونیان بەم بەرهەمەوە دیارە
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ناوەرۆک

پێشەکی 

پێشەکی وەرگێڕ

دەركەوتنی تیرۆریزمی تەكفیری

بێدەنگی گوماناوی ئەمەریكا دەربارەی ئەلقاعیدە

لە  سعودییە  عەرەبستانی  قیامەت،  رۆژی  سیناریۆی 
لێواری تەقینەوەدا

وەهابیەت و ئال سعود لە ئامێزی ئەمەریكاو ئینگلیزدا

بەرپرسانی ئەمەریكی مانگانە لە عەرەبستانی سعودییە 
وەردەگرن !

ریسوایی »هەیفا بەندەر« لە كارەساتی 11ی ئەیلول

لە  ئەمەریكا  ئاگایی  بێ  سپی،  كۆشكی  نێهێنی 
وەهابیەكان و ئیخوان موسلمین

هۆکاری چاوپۆشی ئەمەریكا لە وەهابیەكان و ئیخوان

سەربازی  كەلوپەلی  كردنەكانی  بازاڕ  نەوتراوی 
عەرەبستانی سعودییە

بۆچی ئەمەریكا تیرۆریزمی ئال سعود نادیدە دەگرێت

شێوازی پاڵپشتی واشنتۆن لە تیرۆریزم
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پێشەكی

 بەپێی رشۆڤەی پێگەی هەواڵی تۆڕی جیهان، »رۆبێرت 
شەیتان«  لەگەڵ  »خ��ەوت��ن  كتێبی  ن��وس��ەری  ب��ای��ەر« 
ناوەندی  ئەفسەری پێشووی چاالكی دەزگای هەواڵگری 
ئەمەریكایە. پۆستی جیاجیای »سی. ئای . ئەی« هەبووە، 
ساڵی 1983 سەرۆكی تیمی ئەم رێكخراوە بووە لە لوبنان 

و تەقاندنەوەی بیری ئەلعەبدەیە. 
ئاماژە  كتێبەكەیدا،  لە  )سی.ئای.ئەی(  بەرپرسەی  ئەو   
لە  ئەمەریكا  و  سعودییە  عەرەبستانی  هاوكاریەكانی  بە 
زادەی تیرۆریزمی تەكفیری و رێنامیی دەكات، ئەم كتێبە 
وەرگێڕدراوەتە   ،2003 ساڵی  لە  باڵوبوونەوەی  لەگەڵ 
كتێبە  ئەم  دیارە  باڵوكراوەتەوە.  و  عەرەبی  زمانی  سەر 
زێڕی رەش«یش  و  بە »كۆشكی سپی  ناو هەواڵنێران  لە 

دەنارسێت. 
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پێشەكی وەرگێڕ:

كۆكردنەوەی  لە  بریتییە  سیخوڕیكردن  یان  هەواڵگری، 
زانیاری و هەواڵی نهێنیانەی كەسێك، یان دامەزراوەیەك، 
یان واڵتێك لە بەرژەوەندی شەخسێك، یان واڵتێك. كۆنی 
كۆنیشەوە  لە  دەگەڕێتەوە،  مێژوو  كۆنی  بۆ  سیخوڕی 
سیخوڕی نەك تەنیا لە كاتی شەڕ، بەڵكو لەكاتی ئاشتیشدا 
پەیوەندی  و  دەرەوە  سیاسەتی  ئابووری،  مەبەستی  بۆ 
هەبووە،  خۆی  گرنگی  و  بایەخ  واڵت��ان  نێودەوڵەتی 
بەرنامە بۆ داڕێژراوە لە سەرەتای دامەزراندنی دەوڵەتان 
بۆ  واڵت��ان  سەریهەڵداوە،  پەیوەندی  دروستبوونی  و 
كۆكردنەوەی زانیاری لەسەر یەك لە بەرژەوەندی خۆیان، 

سودییان لێوەرگرتووە.
ئەوەش دەبێت بزانین، كە زۆرێك لە دەوڵەتان، جگەلە 
رێكخراو، یان دامەزراوەی سیخوڕی سود لە كۆمپانیاكان 
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وەردەگرن بۆ كۆكردنەوەی زانیاری و هەواڵ،  هەروەها 
دەیەی هەشتاكان بەهۆی زۆربوونی روداو و كارەساتی 
بەپێی  ك��راوە،  ن��اوزەد  سیخوڕی(  )دەی��ەی  بە  سیخوڕی 
لە  كتێب  پێنج سەد  لە  زیاتر  لەو ساڵەدا  توێژینەوەیەك 

بواری رۆمان و یاداشت و بیرەوەری باڵوكراوەتەوە.   
پێشەكی  كورتە  لە  شەیتان(، هەروەك  لەگەڵ  )خەوتن 
رشۆڤەی پێگەی هەواڵی تۆڕی جیهانیدا هاتووە، )رۆبێرت 
هەواڵگری  دەزگ��ای  چاالكی  پێشوی  ئەفسەری  بایەر( 
ئای.  )سی.  لە  جیاجیای  پۆستی  ئەمەریكایەو  ناوەندی 
زیرەكرتین  و  كارامەترین  بە  هەروەها  هەبووە،  ئەی( 
كارمەندی )سی. ئای.ئەی( لە خۆرهەاڵتی ناوین نارساوە. 
ئای.ئەی(  )سی.  بۆ  ئیشكردنی  ساڵ   21 سەرەڕای  بایەر 
چاالكی  تیرۆریزم  بەگژداچوونەوەی  بەشی  لە  بەردەوام 
سیاسەتەكانی  بە  متامنەی  هەرگیز  ب��ەاڵم  ن��وان��دووە، 

دەسەاڵتدارانی واشنتۆن نەبووە. 
بەرداكردنەوەی  بە  ژی��ان  وەك  كتێبەدا  لەو  بایەر   
خۆرهەاڵتی ناوین باسی تیرۆریزم دەكات، كە خۆرئاواش 
دەبێت  ناوچەكە،  نەوتی  بە  بوونی  پێویستی  بەهۆی 
بگونجێنێت،  مەسەالنە  ئەو  لەگەڵ  خۆی  ب���ەردەوام 
گروپی  و  كەس  كۆمەڵێك  ناوی  كتێبەدا  لەم  هەروەها 
بردووە و بە بیانوی پاراستنی ئاسایشی گیانی هەندێكیان، 
شوێنەكەی  و  نەهێناون  ناوی  یان  سڕیونەوە،  ناوەكانی 
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ئەوە  هێشتونەتەوە.  بەتاڵی  بە  كەوانەدا  دوو  لەنێوان 
كە  داماڵیووە،  كەسی  زۆر  رووی  دەمامكی  جگەلەوەی 
خەڵكی سادەو ئاسایی وەك فریاد رەس تەماشایی دەكەن. 
هەروەها بایەر بە ئاماژەكردنێكی ناوازەو بێ پێشینەو 
لە  رێكخراوەكەی  و  خ��ۆی  هەڵەكانی  بە  وێنە  ك��ەم 
سەرەدونانی شوێن هەڵگرتنی جێ پێی گومانلێكراوان - 
كە تاڕادەیەك ئەو پەردە هەڵامڵینە پێشینەی نەبووەو بێ 
پێشینەیە - توانیویەتی متامنەی خوێنەرانی كتێبەكانی بۆ 

ئەو بەرهەمە بەدەست بهێنێت.
كردووە،  ئیشی  دنیا  شوێنەكانی  ترسناكرتین  لە  بایەر 
)هەشتاكان(،  بەیروت  بە  ئاماژە  لەوانە  دەكرێت  كە 
تاجیكستان )سەردەمی شەڕی ناوخۆ( و عێراق )ناوەڕاستی 
نەوەدەكان( بكرێت. بایەر لەم بارەیەوە دەنوسێت: »رەنگە 
ئەو رستەیە گەمژانە بێتە بەرچاو، بەاڵم چێژم لە كاركردنم 
لە بەیروت وەردەگرت، لەجیاتی هەستان بە ئەركی خۆم و 
كارنامەو قومارو بەشداری كردن لە كۆبوونەوەی جیاجیا لە 
شەقامەكان دەخوالمەوەو زۆر ئاسودەش بوم. لە هەمووی 
باشرت لە سیاسەتەكانی واشنتۆن وەك گەورەترین هۆكاری 

ئەنجامدانی كارەكانم، دوور بووم«.
بدەین  دیقەت  ب��ەوردی  و  بكەین  هەڵوەستە  ئەگەر   
دەبینین زۆربەی رۆمان و فیلمەكان بە بابەتی هەواڵگری، 
یان بە دەربڕینێكی دیكە سیخوڕی ئاخرناون، كەچی مێژوو 
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ئۆباڵی بێ ئاگایی بۆ دەكێشێت، هەروەها نەشامن دیتووە، 
ناوی  نوسان  مێژوو  بینیبێتامن  دەگمەن  بە  رەنگە  یان 
مێووژییەكان  روداوە  عەمباری  دەركەی  و  لێبێنن  خوای 
ببنە  تا  كردبن.  كەوییان  و  شەن  و  بشكێنن  )سیخوڕی( 
و  لێوەربگرن  سودیان  بتوانن  نەوە  دوای  نەوە  پەندو 

بیانكەنە ئەڵقەی گوێیان. 
هەبێت،  خۆیان  پاساوی  بیانوو  مێژوونوسانیش  رەنگە   
بۆ ئەو مەسەلەیە كە مەسەلەی سیخوڕی، یان هەواڵگری 
ناتوانێت  مرۆڤ  بڵۆزەو  ئاڵۆزو  ئەوەندە  مەسەلەیەكی 
وشە  و  قەڵەم  بداتە  دەست  ئاسانی   و  سوك  بە  هەروا 
یان  زیاتر  لە وشە ریزكردن  بهۆنێتەوە، چونكە سەرەنجام 
وەك دەڵێن شەڕە پشیلە زیاتر ئەنجامێكی دیكەی نەبێت 
و  دەبێت  كاغەز  سەر  مەرەكەبی  رەشكردنەوەو  تەنیا  و 

هیچی دی.  
هەرچەند هەندێك راوبۆچوون وای بۆدەچن ئەو پاساو 
و بیانووەی مێژوو نوسان پاساوی الوازو بێ بنەماو پوچە، 
خاوەن  سەلیقەو  نوسانن  مێژوو  ئەوە  پێیانوایە  چونكە 
شارەزاییەكی تێروتەسەل و لێهاتوون لە بەدەستهێنانەوەی 
زانیاری و بەڵگەكانی بابەت و بەرهەمە میراتیەكانی كۆن و 
رابردوون و شایەتی و بەڵگەی ئەو قسەشیان ئاماژەكردنە 
بە نوسینی سەدان و بگرە هەزاران هەزار كتێبی لەم بابەتە 

كە قەوارەیان زل و قەبەیە. 
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دەمەوێت جارێكی دیكە راگوزەریانە ئاماژە بەو دیاردەیە 
ئاماژەم  دیكە  شوێنی  دوو  یەك  لە  پێشرت  كە  بكەمەوە، 
بیرەوەرییە  نوسینەوەی  یان  یاداشت  ئەویش  پێكردووە، 
كە دەتوانم بڵێم زیاتر دوای راپەڕینیش لە هەرێمەكەی 
ئێمەش بۆتە باوو گەشەی كردووە، زۆركەس لەم بوارەدا 
و  یاداشت  نوسینەوەی  چونكە  ت��اوداوە،  خۆی  ئەسپی 
ئەو  كۆی  نوسینەوەی  مێژوو،  سەرەنجام  بیرەوەریش 
بیرەوەری  لە ژیانی نوسەری  روداو و بەسەرهاتانەیە كە 
شایەتحاڵی  بۆخۆشی  روی���داوەو  ن��وس  یاداشت  ی��ان 
راستگۆیانە  و  ئەمانەت  بە  )ئەگەر  روداوەكانە  زۆربەی 

بیانگێڕێتەوە( كە ئەم كتێبەی بایەریش لێی بەدەر نییە.
بایەر كارەكتەری زۆربەی ئەو روداوانە بووەو پەردەش 
ژیانی  لە  كە  هەڵدەداتەوە  بابەتانە  ئەو  هەموو  لەسەر 
كتێبەكەیدا  لە  بایەر  داوە.  روی��ان  هەواڵگریەكەیدا 
بە  كردنی  رێنامیی  و  تەكفیری  تیرۆریزمی  سەرهەڵدانی 
و  دەزانێت  سعودیە  ئەمەریكاو  نێوان  هاوكاری  زادەی 
خوێنەر لە خوێندنەوەی كتێبەكە ئەو راستییەی باشرت بۆ 
كەس  ئاگاداربین  و  بشزانین  ئەوەندەی  دەردەكەوێت، 
دوای  خوێنەریش  و  برۆیە  چاوت  پشتی  نەوتووە  پێی 
خوێندنەوەی كتێبەكە دەتوانێت خۆی سەرپشك بێت كە 
بیەوێت هەر بڕیارێك لە راستی و دروستی ئەو مەسەالنە 

بداو باوەڕیان پێ بهێنێت.



خەوتن
لەگەڵ شەیتان 

14

دەردەكەوێت  شەیتان(،  لەگەڵ  )خەوتن  كتێبی  لە 
بە  س��ەری  سیخوڕی  یان  هەواڵگری،  بۆكاری  بایەر 
سودان،  مەراكیش،  لەوانە  كردووە،  واڵتاندا  زۆربەی 
بەرپرسیارێتی  سەردەمانێك  و  ئێران  هیندستان، 
دۆسیەی عێراقی لە ئەستۆ گرتووە و سەردانی هەرێمی 
سەرپێیانە  بەاڵم  كردووە،  خۆشامنی  كوردستانەكەی 
باسی دەكات، دوور و نزیك خۆی لە قەرەی هیچ شتێك 
كارەكەی  ناكات،  پێ  ئاماژەیەكیشی  هیچ  تەنانەت  و 
كە  دەهێڵێتەوە،  شاراوەیی  بە  كوردستان  هەرێمی  لە 
لە  بارەیەوە  لە  هیچی  و  هاتووە  راگوزەریانە  نازانین 
هەگبەكەیدا نییە، یان ئەوەتا كردنەوەی پریاسكەكەی 
دیكە  كتێبێكی  و  ك��ات  بۆ  كوردستانی  هەرێمی 

هەڵگرتووە؟! 
كارەكەیدا  لەمەیدانی  كە  كتێبە  لەو  جگە  بایەر 
ئەوەندە  هەیە،  دیكەی  كتێبی  چەندین  نوسیوویەتی، 
بزانم و ئاگام لێبێت یەكەم كتێبیەتی كە بۆ سەر زمانی 
كتێبەكانی  نوسینی  بۆ  بایەر  وەرگێڕدرابێت.  كوردی 
هونەری  و  ئەدەبی  چیرۆكخوانی  شێوازی  لە  سودی 
كتێبەكانی  فۆڕمێكدا  لە  ه��ەرج��ارەی  وەرگ��رت��ووە، 
)ماڵەكە  بەناوی  رۆمانێكی   2006 ساڵی  لە  نوسیووە، 
كاول بكە(ی نوسیووە،و لەالیەن خوێنەرانی كتێبەكانی 
لێ  فیلمیشی  كراوەو  رۆمانە  لەو  گەرم  پێشوازیەكی 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

15

بۆ  بەرهەم هاتووە، هەروەها بەرهەمی سەردانەكەی 
ئێرانیش فلیمێك بووە. 

شەیتان(  لەگەڵ  )خەوتن  بڵێم  دەمەوێت  كۆتاییدا  لە 
ئەو  وەرگێڕداوە.  فارسی  و  عەرەبی  زمانی  هەردوو  بۆ 
و  فارسیەكەوەیەتی  دەق��ە  لە  كوردییەش  وەرگێڕانە 
كتێبخانەی  بە  خزمەتێكم  توانیبێتم  ئەوەندەی  هیوادارم 

كوردی و خوێنەری كورد كرد بێت.
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دەركەوتنی تیرۆریزمی تەكفیری 
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بازرگانی چەك لە عەرەبستانی سعودییە   

پێشووی سوپای روسیا، كە   »ڤیكتۆر بوت« ئەفسەری 
قاچاخی  بە  پاشان دەستی  ئەنگۆال خزمەتی دەكرد،   لە 
چەك و نەوت كرد، لە ساڵی1990 سەرچاوەی گەیاندنی 

یارمەتی بوو بە ئوسامە بن الدن.
 ڤیكتۆر بوت زوو ناوبانگی دەركرد، چونكە توانیبووی 
و  فرۆشنت  و  كڕین  »ئایرسیس«،  كۆمپانیاكەیەوە  رێی  لە 

هەموو كەلوپەلێكی رێپێنەدراو بگوازێتەوە. 
لە  بۆت  نایاساییەكانی  چاالكییە  ئاشكراكردنی  بە   
میدیاكان، عەرەبستانی سعودییە سەرەكیرتین شوێن بوو 
دوبەیش  قەدەغەكراو.  و  قاچاخ  كەلوپەلی  مامەڵەی  بۆ 
شوێنێك بوو زۆرترین سامانی بۆت بۆ پەالمارەكانی 11ی 

ئەیلول بە ئەمانەت لە بانكەكانی دانرابوو. 
عەرەبستانی  بانكی  دەوڵەمەندترین   1987 ساڵی   
كۆمەڵە  چاالكی  هاوكاری  كە  بانكێك  دامەزرا.  سعودییە 
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خێرخوازیەكان دەكات و پارە بۆ سعودیە توندڕەوەكانی 
وەك ئوسامە بن الدن دەنێرێت. 

شانی  لە  شان  نەیدەتوانی  پیاو  بوو  كەسێك  نایف   
بدات. نایف وەزارەتی واڵتی دەبرد بەڕێوە، وەك مەلیك 
نەیدەتوانی  كەس  هەبوو  )حەسانە(ی  پارێزراو  فەهد 
ئەمەریكای  بە  تایبەتی« خۆی دژ  بكات. »شەڕی  دەری 
توندڕەوەكان دەنارد.  بۆ وەهابییە  پارەی  و  گەرم دەكرد 
ئەمەریكا  لە  »نایف«  بێزاریەی  هەموو  ئەو  هەمیشە 

جێگەی پرسیار بوو. 

قەتەر و ئەلقاعیدە

 قەتەر لە ناوەڕاستی 1990 میوانداری 10 تیرۆریستی 
دەن��ان.  راوەدووی  ئەمەریكا  كە  ك��رد،  ئەلقاعیدەی 
شێخ  »خالید  كە  مەسەلەیە  ئەم  بوونی  ئاشكرا  دوای 
محەمەد«، ترسناكرتین ئەندامی ئەلقاعیدەیان لەگەڵدایە، 
لە  ئای«  بی.  »ئێف.  پێشووی  فرییە«ی سەرۆكی  »لوییز 
لێكرد كار  بۆ وەزیری دەرەوەی قەتەر داوای  نامەیەكدا 
نوسینگەی  رادەستی  كەسە  ئەو  بكات،  بەڵێنەكانی  بە 

لێكۆڵینەوەی فیدراڵی ئەمەریكا بكاتەوە. 
بوو«،  یوسف  »رەمزی  مامی  محەمەد«  شێخ  »خالد   
فڕۆكەی   11 تەقاندنەوەی  بۆ  نەخشەیەكیشی  هەروەها 

ئەمەریكی بە سەر ئۆقیانوسی ئارامەوە داڕشتبوو. 
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 چاالكیەكی خالد شێخ محەمەد، پەالماردانی فڕۆكەیەكی 
فلیپینی بوو لە ساڵی 1994 كە سەرنشینێكی ژاپۆنی تێدا 

كوژرا. 
بۆ  ئای«  بی.  »ئێف.  پێشووی  سەرۆكی  نامەكەی  لە   
وەزیری دەرەوەی قەتەر، دووپاتكرایەوە كە »خالد شێخ 
و  ترسناكە  قەتەر  دەوڵەتی  بەرژەوەندی  بۆ  محەمەد« 
»هەوڵی دروستكردنی بۆمب دەدات و شیامنە دەكرێت 
»خالد  و  مەترسیەوە«  بخاتە  قەتەر  هاوواڵتییانی  ژیانی 
پێیە«،  ساختەی  پاسپۆرتی   20 لە  زیاتر  محەمەد  شێخ 
كارمەندی  ئەوكاتە  محەمەد  شێخ  خالد  كە  لەوەی  جگە 
گشتی(  خزمەتگوزاری  )كارمەندی  بوو  قەتەر  دەوڵەتی 
بە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  نادۆزرێتەوە.  بۆی  وتی:  قەتەر 
نهێنی گوازرابویەوە بۆ دەرەوەی قەتەر، ئێف بی ئای لە 

ئوتێلێكی دۆحە چاوەڕێی دەكرد. 
 ناڕازی بوونی سەرۆكی پێشووی ئێف بی ئای لە قەتەر 
لە ساڵەكانی 1997 تا 1999 زۆر زیادی كرد، چونكە قەتەر 
كۆمپانیایەكی لە شەقامی »كی« بە سەرمایەی 689,805,16 
دۆالر، هەروەها كۆمپانیایەك و نوێنەر لە واشنتۆن و نزیك 
دامەزراند،   23,938،994،20 سەرمایەی  بە  سپی  كۆشكی 
باش  كۆمپانیایە  دوو  ئەم  دامەزراندنی  لە  ئامانج  كە 
كۆمپانیایانە  ئەو  كاتێكدا  لە  بوو،  قەتەر  رووی  بوونی 

سەرچاوەیەك بوون بۆ ترسناكرتین كەسەكانی دنیا. 
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 حكومەتی كلینتۆن هیچ سكااڵیەكی رادەستی وەزیری 
سپی  كۆشكی  هاتوچۆی  كە  نەكرد،  قەتەر  دەرەوەی 
لە  كتێب(  )نوسەری  لێكردم  داوایان  دەكرد،  جارێكییان 
دەرێ  بچمە  نەتەوەیی  ئاسایشی  راوێژكاری  نوسینگەی 
تا ئالگۆری یاریدەدەری سەرۆك كۆمار چاوی بە وەزیری 

دەرەوەی قەتەر بكەوێت.

ئال سعود و ئەلقاعیدە

 نایف هەر بۆخۆی كێشە نەبوو. ئال سعود لە سەرەتای 
 1996 ساڵی  لە  دەس��ت،  گرتە  حكومەتی   1990 ساڵی 
بۆ  سودانی  داوای  ئاسانی  بە  سعودییە  عەرەبستانی 

رادەستكردنەوەی بن الدن رەتكردەوە.
عەرەبستانی  لە  الدن  بن  كە  ك��ردەوە،  دوپاتی  ریاز   
هۆی  دەبێتە  گرتنی  خۆشەویستەو  زۆر  سعودییە 

سەرهەڵدانی شۆڕش. 
 عەرەبستانی سعودییە لە كاتی كارەساتی 11ی ئەیلول 
بۆ  كەڵكی  بە  هەنگاوێكی  ی��ان  تۆمەتێك،  تەنانەت 

رادەستكردنەوەی بن الدن نەنا. 
لە  سعودییە  عەرەبستانی  كە  دەردەخست  وای  نایف 
بارەی پەالمارەكانی 11ی ئەیلول هیچی لە دەست نایەت. 
تەنانەت  كارەساتە،  ئەم  دوای  نیوێك  و  ساڵ  بەشێوەیەك 
بۆ  سعودییە،  عەرەبستانی  یارمەتدانی  بۆ  سعودیەكیش 
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لێكۆڵینەوە لە بابەتی 11ی ئەیلول نەگیرا. 
 مەسەلەكە زۆر لەوە خراپرتە كە لە عەرەبستانی سعودییە 
تەماشای  كاتێك  نییە.  یاسا«  »دەسەاڵتی  ناوی  بە  شتێك 
پاسپۆرتی عەرەبستانی سعودییە دەكەین، دەزانین خاوەنی 
هاوواڵتیەكی  دەسەاڵتدارە.  خانەدانی  سەربە  پاسپۆرتەكە 
سامانی  لە  بەشێك  هاوشێوەی  سعودییە  عەرەبستانی 
رولزرویسی  یان  جدە،  كۆشكی  لەگەڵ  خانەدانەیە،  ئەو 
جیاوازی نییە، كە سەربە ئالی سعودە .. هیچ جۆرە ماف، 
یاسا، پەرلەمان، یان دەستورێك لە عەرەبستانی سعودییە 

نییە.
 دیارە بارودۆخەكە باشرت دەبوو، ئەگەر ژمارەیەك خەڵكی 
عاقڵ عەرەبستانی سعودییەەیان دەبرد بەڕێوە، بەاڵم وەها 
نییە. خەڵەفاوی، پیالن و دەمارگیری تەنیا سەرەتایەكە بۆ 
چیرۆكی ئال سعود. خانەدانی دەسەاڵتدار لە عەرەبستانی 
و  دەوەستنەوە  گۆڕانكاریەك  هەرجۆرە  دژی  سعودییە 
نایانەوێت دان بە بۆگەن بوونی خۆیان دابنێن لەم واڵتەدا.

تاوانی  چیرۆكی  گەلێك  ئەمەریكیەكاندا  رۆژنامە  لە   
گەورەو كاری زۆر ناحەزی خانەدانی ئال سعود باڵوبۆتەوە. 
ئەم رۆژنامانە جەختییان لە پێویستی بوونی مافەكانی ژنان 
لەم مەسەلەیە  ئاوڕی  بەاڵم كەس  لەم واڵتەدا كردۆتەوە، 
عەرەبستانی  نەتەوەیی  زۆری  داهاتێكی  ن��ەدای��ەوە: 

سعودییە بۆ گرێ سێكسیەكان خەرج دەكرێت.
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داهاتەكانی  زۆری��ن��ەی  ب��ااڵدەس��ت  خانەدانەكانی   
لە  سپی  دەریای  لە  دەتوانی  و  دەستەوەیە  بە  واڵتیان 
بۆ  كە  كۆشكانەی  ئەو  دۆزییەوە.  بیان  كۆشكەكانیاندا 

خۆشگوزەرانی لەگەڵ »ژنانی سۆزانی« دروست كراون. 
 كاتێك لە مەغریب بووم هەواڵێك بە دەزگای هەواڵگری 
سعودی  شازادەیەكی  كە  گەیشت  ئەمەریكا  ناوەندی 
بە  ئازارێكی زۆری  بووە ئێش و  كاتێكدا زۆر مەست  لە 
كچێكی مەغریبی گەیاندووە، بەاڵم پادشای مەغریب زۆر 
داوەتە  پارەی  و  كردووە  بەسەر  پووش  بابەتەكەی  زوو 
یان دەمیان  بە خێزانی كچەكە وترا كە  خێزانی كچەكە. 
گرتوخانە  لە  تەمەنی  باقی  كچەكەیان  یان  دادەخ��ەن، 
مەسەلەكە  بوو  سەركەوتووانە  تاكتیكە  ئەم  دەباتەسەر. 

پووش بەسەر كرا. 
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بێدەنگی گوماناوی ئەمەریكا دەربارەی ئەلقاعیدە 
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لەالیەن  ئەمەریكا  بااڵدەستی  دەستەبژێرانی  كڕینی 
»سۆپەر سەفیر«ی ئال سعود !

كەوتبی،  شەیتانە  ئەم  لۆژیكی  شوێن  ئێستا  تا  ئەگەر 
عەرەبستانی  دەسەاڵتدارانی  و  خۆرئاوا  كە  تێدەگەی 
هەموو  ترسناكەوە.  گێژاوێكی  كەوتوونەتە  سعودییە 
شوێنێكی  ل��ە  ن��ائ��ارام��ی  پێكهێنەرەكانی  ه��ۆك��ارە 
لەبەردەست  كراوەكان،  سنورە  روویاندا:  راستودروست 
نەبوونی  بااڵدەست  سیاسەت،  نەبوونی  چەك،  بوونی 
گرتنی چینی دەسەاڵت،  كەم  بە  پۆلیس،  گەندەڵی  یاسا، 
كەمبوونەوەی پشكی داهاتی تاكەكانی كۆمەڵگا، توڕەیی 

هاوسێكان، زیادبوونی الوە توندڕەوەكان لەناوخۆ.
 سەرباری قوتابخانەكانی عەرەبستانی سعودییە خەڵكی 
لە برمە،  بە پەلەن بچن بۆ شەڕ  تێدایە، كە  توندڕەویان 
سیرالیۆن،  و  سۆمال  ئەنگۆال،  نیكاراگوا،  كامبوج،  ڤێتنام، 
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چارەنوسە  لەم  سعودییە  عەرەبستانی  دەبێت  بۆچی 
رابكات؟ 

ئەندامی  ئەگەر  سعودیەكان  بۆ  سنور  بێ  ڤیزای 
ئەلقاعیدە بن

كە  وەهایە  باوەڕ  بوونە،  بۆگەن  ئەو هەموو  سەرەڕای 
هەر  لەسەر  كەسانێك  پشتگیری  ئامانجی  بە  دەبێت 
»ریاز«  بەناوی  خاڵێك  واشنتۆن  فەرمی  نەخشەیەكی 
كاتێك  لێدەكات.  داكۆكییان  ریاز  كە  بێت،  سور  هێامی 
واشنتۆن  دەنوسی،  بابەتەم  ئەم   2003 ساڵی  لە  كە 
سوربوو لەسەر ئەوەی كە عەرەبستانی سعودییە واڵتێكی 
بەسەر  هەژمونی  ناوەندیەكەی  حكومەتە  سەقامگیرو 
پەڕی  لەو  سوپا  و  پۆلیس  و  هەیە  سنورەكانیدا  هەموو 
تواناو وەفاداری دان، خەڵكی ئەم واڵتە باش جلوبەرگی 

شیك دەپۆشن و دەخۆن و فێردەبن.
بكەین، چونكە  پێ  دەست  دەرەوە  وەزارەتی  لە  با   
بۆرۆكراتیكی  حكومەتی  بااڵتری  زۆر  بەرپرسیەتێكی 
وەزارەت���ە  ئ��ەم  چونكە  ئەستۆیە،  ل��ە  واشنتۆنی 
عەرەبستانی  دەربارەی  گەورە  درۆی  لەباڵوكردنەوەی 
سعودییە دەوری هەیە. بە شێوەیەك ئەگەر هەڵوێستی 
ئەنجامە  بەو  ببیستی  ئێستا  مەسەلەكانی  بارەی  لە 

دەگەی كە عەرەبستانی سعودییە هەمان دانیامركە. 
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 بە پێی یاسا، تەنیا چاوێك بە شێوازی مامەڵە لەگەڵ 
ڤیزای سعودیەدا بگێڕی. وەزارەتی دەرەوە بەرپرسیەتی 
و  باڵوێزخانە  رێگای  لە  دەرەوە،  لە  ڤیزای  دەركردنی 

كونسوڵگەریەكانی هەیە. 
لە  ناسنامە  و  كۆچبەران  یاسای   1952 ساڵی  لە   
بابەت »دەسەاڵت« تەواو روونی كردۆتەوە. لە بەشی 
بە  بێگانەیەك  هەر  كراوەتەوە:  روون  بەمجۆرە   214
مەسەلەیە  ئەم  پێچەوانەی  بە  تا  دادەنرێت،  كۆچبەر 
ئەو   ... دەسەملێرنێت  كونسوڵگەری  كارمەندانی  بۆ 
بە  »ناكۆچبەر«یەوە.  ب��ارودۆخ��ی  بكەوێتە  كەسە 
بۆ  بەڵگەیەكی  بێگانەیەك  دیكە  دەستەواژەیەكی 
گەڕانەوەی بۆ واڵتەكەی نەبێت - بێكارو سەڵت و ناكام 
بێت - ناتوانێت ڤیزا وەربگرێت - رەنگە لە ئەمەریكا 

مبێنێتەوە.  
 بە زیادكردنی نرخی بێكاری لە عەرەبستانی سعودییە 
بۆ سنوری %30 و دابەزینی داهاتی تاك، سعودیەكان لە 
واڵتەكەیان بە كۆچبەر دادەنرێن )ئەگەر لە خانەدانی 
مانەوەی  بن(.  تایبەتییان  خزمەتكاری  یان  بااڵدەست، 
قووتی  دەستەبەركردنی  بۆ  ئەمەریكا  لە  سعودیەكان 
ژیان بە مەترسیەكی بە زەبر دادەنرێت. هەلومەرجی 
گەڕانەوەیان بۆ واڵتەكەیان نییە، ئەم كارە مەسەلەكەی 

زۆر خراپرت كردووە. 
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پێویست   ،2001 ئەیلولی  11ی  پەالمارەكانی  كاتی  لە   
باڵوێزخانەی  لە  ڤیزا  وەرگرتنی  بۆ  سعودیەكان  نەبوو 
ئەمەریكا لە ریاز، یان كونسوڵگەری جدە بۆ چاوپێكەوتن 
ئێكسپرێس«،  »ڤیزای  سیستەمی  سایەی  لە  بن.  ئامادە 
عەرەبستانی سعودییەەك بۆ وەرگرتنی ڤیزا، تەنیا پاسپۆرت 
پارێزەری  دەنێرێت.  موسافیر  پارێزەری  بۆ  خەرجی  و 
كە  بوو  كەسێك  دیكەدا  دیوێكی  بە  سعودی  موسافیری 
دەكەوتە پێگەی حكومەتی ئەمەریكا. ماوەی چاوەڕوانی 
بۆ وەرگرتنی ڤیزا كەم بوو هەر عەرەبستانیەكی سعودی 
یان  بزرببێت،  و  نیۆیۆرك  بچێتە  دەیتوانی  پارە  خاوەن 

فڕۆكەیەك بەرە و ئاسامنی داڕوشاو رێنامیی بكات.

سعودیەكان تیرۆریستانی دنیای نوێن

سعودی   15 بۆ  ڤیزا  دەركردنی  بە  دەرەوە  وەزارەتی   
ئەم  گرتنی  سادە  بە  بێگومان  كرد.  شكێنی  یاسا  بێكار، 
كە  دەدا،  دەسەاڵتانە  ئەو  هەموو  بە  رێ  مەسەلەیە 
بكەن.  هەڵوێستگیری  و  بدەن  پەالمارمان  دەیانەوێت 
عەرەبستانی سعودییە  دایكبووی  لە  بن الدن«  »ئوسامە 
بوو، ساڵی 1995 هاوواڵتییانی سعودیەی لە تەقاندنەوەی 
بارەگای گارد بە كوشت داو لە ساڵی 1996 هێرشی كردە 
سعودی  دوو   2000 ساڵی  خوبەر.  »تاوەرەكانی«  سەر 
سعودیەكان  بێگومان  رفاند.  بەغدا  لە  فڕۆكەیەكیان 
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جەنگیەكانی  پاپۆڕە  پەالماردانی  پ��ەردەی  لەودیوو 
پەالمارە  لە  سعودییش  س��ەدان  ب��وون.  »ك���ول«ەوە 
تیرۆریستیەكانی تر لە چیچانەوە بیگرە تا كینیا و تانزانیا 
پێویستی  دەرەوە  وەزارەتی  ئایا  كەوایە  بوون.  بەشدار 
هەمان  سعودیەكان  بگات  تێ  تا  زیاترە  بەڵگەی  بە 
چاودێر  توندی  بە  دەبێت  تازەن«،  دنیای  »تیرۆریستانی 
میتۆدی  بەمەش،  بكرێت؟  لەگەڵدا  لێپرسینەوەیان  و 
خودی  دەداتە  توانا  تەنانەت  ڤیزاكان،  بابەتی  ئیدارەی 

ئوسامە بن الدن كە دزە بكاتە ئەمەریكا. 

پاڵپشتی واشنتۆن لە رژێمی عەرەبستانی سعودییە لە 
بەرامبەر دادگای نێودەوڵەتیدا   

دای��ە  دەرف��ەت��ی  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەت����ی   
دەسەاڵتدارانی سعودی تاڕادەیەك هەموو كارێك بكەن. 
لە  لەبەرامبەر رێكخراوەكانی داكۆكیكردن  ئەم وەزارەتە 
مافەكانی مرۆڤ، بانكی جیهانی و سندوقی نێودەوڵەتی 
وەزارەت��ی  دەك��ات.  سعودیەكان  لە  پشتگیری  دراو، 
نیشتامنی  گ��اردی  رووداوەك���ەی  ئەمەریكا  دەرەوەی 
وەك  نەگرت.  بەرچاو  لە  خوبەری  تەقینەوەكانی  و 
دەرەوەدا  وەزارەت��ی  1999ی  ساڵی  راپۆرتی  لە  منونە 
تایبەتی  بەشی  جیهانی.  تیرۆریزمی  »میتۆدی  هاتووە: 
عەرەبستانی سعودییە: عەرەبستانی سعودییە لە هەموو 
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ئاستێكدا جەختی لە پابەندی خۆی بۆ بەگژداچوونەوەی 
هاتووە:  راپۆرتەدا  ئەم  درێ��ژەی  لە  ك��ردەوە،  تیرۆریزم 
لێكۆڵینەوە  بە  درێژە  سعودییە  عەرەبستانی  حكومەتی 
دەوروبەری  1996ی  ساڵی  حوزەیرانی  تەقینەوەكەی  لە 

تاوەری ئەلخوبەر دەدات.«
ئ��ەوە درۆی��ەك��ی گ��ەورەی��ە.  ب��ەاڵم ئێمە دەزان��ی��ن   
هەنگاوێكی  دۆسیە  لەو  لێكۆڵینەوە  بۆ  نایف  تەنانەت 
نەنابوو، بەاڵم لە ساڵی 1999 زۆر كارەسات روویاندا كە 
ساڵەدا  لەو  نایف  ئاگاداربین.  لێیان  نایەوێت  حكومەت 
كوشتنی  فتوای  كە  كردبوو،  ئ��ازاد  زانایانەی  لەو  دوو 
رفێنەری   15 كات  هەمان  داب��وو.  ئەمەریكیەكانیان 
رێكخراو لە مزگەوتی عەرەبستانی سعودییە فێركرابوون. 

كاردانەوەی ئال سعود بە هەڕەشە

كە  ناڵێت  ئەمەریكیانە  بەو  راستیەكە  سپی  كۆشكی   
دەسپێرێت  رایان  بەاڵم  سعودییە،  عەرەبستانی  دەچنە 
بە  كاتێك  بهێڵن.  جێ  سعودییە  عەرەبستانی  خاكی 
سعودییە  عەرەبستانی  رۆژێ��ك  كە  دەوت  هاوكارانم 
و  دەه��ات  قسەكەم  بە  گاڵتەیان  دەهێنێت،  ه��ەرەس 
بااڵدەست  نییە، خانەدانانی  كێشەیەك  دەیان وت: هیچ 
هێندەی پەنجەكانی دەسنت و كاتێك هەست بە هەڕەشە 
بكەن دەبنە مستەكۆڵە، بەاڵم بە راستی كاتێك ئال سعود 
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كاردانەوەیان هەبووە، كە هەڕەشەیان لێبكرێت و چەندی 
زیاد  توندڕەو  لە كەسانی  دارایی  پاڵپشتی  بكرێت  بۆیان 
)بە  ڤیزا  پێدانی  ئەمریكا  بەرامبەردا  لە  كەچی  دەكەن. 

عەرەبستانی سعودییەەكان(ی زیاد كرد. 

هاوكاری نەوتی لەگەڵ تالیبان و زامنكردنی ئاسایشی 
بن الدن

 ئەمەریكا دەیزانی عەرەبستانی سعودییە هەوڵدەدات 
و  ئەفغانستان  لە  نەوت  و  گاز  بۆڕی  هێڵی  نەخشەی 
ئاسیای ناوەڕاست تا پاكستان كارا بكات، بوونی پەنایەكی 
هاوشانی  ئەمەریكا  بكات.  زامن  الدن  بن  بۆ  ترس  بێ 
ئەمەریكیەكانی  كۆمپانیا  وەستاو  سعودییە  عەرەبستانی 

هاندا لەم پڕۆژەیەدا ئامادەبن. 
)ناوی  ناوی  بە  كەسێكی  ئەمەریكا   1997 ساڵی  لە   
ئاسایشی  ئیدارەی  بانگهێشتی  سڕدراوەتەوە(  كەسەكە 
نەخشەی  لەبارەی  زیاترم  زانیاری  تا  كرد،  نەتەوەیی 
»هێڵەكانی بۆڕی لیۆنوكاڵ« بداتێ. هێڵی ئەو بۆڕیانەی 
خاكی  بە  بوو  پەڕینەوەی  دژی  تاڵیبان  حكومەتی  كە 

ئەفغانستاندا. 
ناوەڕاست  ئاسیای  كۆمارەكانی  ئەوەبوو،  چیرۆكەكە   
پێشوو  سۆڤیەتی  یەكێتی  لە  بوون  بەشێك  هەموویان 
ئۆزبەكستان(  توركمەنستان،  كازاخستان،  )ئازەربایجان، 
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پڕبوون لە سەرچاوەی نەوتی و گاز، چونكە ئەم واڵتانە 
هیچ رێگایەكی ئاویان نەبوو، پێویستیان بە گواستنەوەی 
ئەو سامانە زۆرە بوو بۆ بازاڕەكانی جیهان. ئەم پێداویستیە 
وایكرد باسی نەخشەی دروستكردنی هێڵی بۆڕی بكرێت. 
ئەم  پەڕینەوەی  بۆ  شیامنەیی  رێگایەكی  چەند   
وایانكرد  سیاسیەكان  مەسەلە  هەبوو،  بۆڕیانە  هێڵە 

جێبەجێكردنی ئەم نەخشەیە ئاسان بێت. 
ئەمەریكا  بەاڵم  ئێرانەوەیە،  رێی  لە  رێگا  كورترتین   
لە  دیكە  رێگایەكی  داناوە.  واڵتە  ئەو  لەسەر  ئابڵوقەی 
رێی روسیا و چین بوو كە ئەمەریكا ئەم رێگایەشی قبوڵ 
نەبوو. هەربۆیە كۆمپانیای نەوتی ئەمەریكی »یونۆكاڵ« 
پێشنیازی كرد، كە هێڵی بۆری نەوت و گازی توركمەنستان 

لە رێگای ئەفغانستان بۆ پاكستان درێژبێتەوە. 
ئەفغانستان  ناوخۆی  شەڕی  بەردەوامی  س��ەرەڕای   
واڵتەدا،  ئەم  بەسەر  تاڵیبان  بااڵدەستی  توندبوونی  و 
هێڵی  نەخشەی  بە  درێژە  هەوڵیدا  یونیۆكاڵ  كۆمپانیای 
بۆریەكان بدات. ئەم كۆمپانیایە خەماڵندبووی كە هێڵی 
بۆری گازی توركمەنستان بۆ پاكستان دوو ملیار دۆالری 
تێدەچێت. هێڵی بۆڕی نەوتی تەریبیشی دوو ملیارو نیو 
دۆالری زیادەی تێدەچێت. ئەم سەرمایەگوزاریە ترسناكە 
سەروبەندی شەڕی  لە  كە  دەدرێت  ئەنجام  واڵتێكدا  لە 

ناوخۆ دایە. 
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 لە 13ی شوباتی 1997 )ناوەكە سڕدراوەتەوە( داوای لە 
بۆڵداك  بۆ سبین  تورگاندیەوە  لە  یونۆكاڵ كرد شەقامێك 
رابكێشێت، لە قوتابخانەكانی قەندەهار و مزگەوتەكانی 
یونۆكاڵ  ئەگەر  بكات،  سەرمایەگوزاری  ناوچەیە  ئەم 
ئەم  ئایا  كە  دەپررسێت  كردبێت،  لەم چەشنەی  كارێكی 

جادەیە بۆ راكردنی بن الدن كێرشابوو. 
باڵوێزخانەی  بۆ سەر  پەالمارەكانی 1998  پاش  تەنات   
ئەفغانستان  لە  الدن  بن  كە  تانزانیا  كینیاو  لە  ئەمەریكا 
بە  درێژەی  سعودی  عەرەبساتنی  كردبوو،  ئۆرگانیزەی 

هاوكاری كردنی میوانەكەی یان هەمان تاڵیبانی دا. 
هاوكاری  دۆالر  ملیۆنان  بە  سعودییە  عەرەبستانی   
تاڵیبانی كرد، ئەم یارمەتییە داراییە تەنانەت پاش پەالمارە 
و  جیهانی  بازرگانی  ناوەندی  سەر  بۆ  تیرۆریستیەكان 
پنتاگۆن بەردەوام بوو، لە كاتێكدا كە وەزارەتی دەرەوەی 
مەسەلەیە  ئەم  بۆ  ناڕەزاییەكی  هیچ  هێشتا  )ئەمەریكا( 
پیشان نەداوە. بۆیە نابێت درێغی لە هەوڵی ئەمەریكای 
كاتی روداوی 11ی ئەیلولی 2001 بكات لە چاوپێكەوتن 
بۆ دەركردنی ڤیزا )بۆ سعودیەكان( كەمتەرخەمی بكات. 

بەندەر بن سوڵتان »سۆپەر سەفیر«

تێگەیشنت  ئەی  ئای  سی  بەڕێوەبەرانی  ماوەیەك  پێش 
كە بەردەوام دەرگای نوسینگەی كۆشكی سپی لە بەردەم 
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لە  وااڵی��ە،  سعودیە  سەفیری  سوڵتان«ی  بن  »بەندەر 
كاتێكدا سیخوڕانی واڵت دەبێت چەندین مانگ چاوەڕێ 
كارێك  هەموو  هەبێت.  تایبەتییان  دیدارێكی  تا  بن 
كۆمار  سەرۆك  لەگەڵ  دیدار  بۆ  سوڵتان  بن  بەندەر  كە 
ئەنجامی دەدا، ئەوە بوو داواكاری خێرای دەخستە روو. 
تەنانەت  بكرێت،  پێ  گاڵتەی  نەبوو  كەسێك  بەندەر   
لەم  كارێكی  نەیدەتوانی  ئەیش  ئای  سی  بەڕێوەبەری 
چەشنە بكات. كاتێك بەندەر گومانی كرد كە بەڕێوەبەری 
شێوازێك  بە  ئەمەریكا  ناوەندی  هەواڵگری  دەزگ��ای 
دەباتە الی  كردووە، سكااڵ  تەوق  عەرەبستانی سعودییە 
سەرۆك كۆمار، پاشان لۆبییە نارساوەكانی دەزگا دەخاتە 

ژێر گوشارەوە. 

سەرمایەگوزاریەكانی عەرەبستانی سعودییە لە ئەمەریكا

پارەی   90 دەی��ەی  لە  ئەوروپیەكان  و  ئەمەریكیەكان   
راستیدا  لە  ن��ەوت.  بۆ  ئاسیاییەكان  دەدای��ە  كەمرتییان 
كااڵكانی  لە  س��ەرم��ای��ەگ��وزاری  سعودییە  عەرەبستانی 
 2001 ئەیلولی  لە  نەوت  پسپۆڕەكانی  كردووە.  ئەمەریكادا 
زانیاری جیاوازی نەوتی نێوان بازاڕەكانی خۆرئاوا و ئاسیایی 
نەوتی  باجی  سادەیی  بە  )ئاسیا  پێیوتم  پسپۆڕێك  پێدام. 
هەناردەكراو  نەوتی  نرخی  جۆرێك  هیچ  بە  دەدات.  خۆی 
عەرەبستانی  كە  بوو  بەمجۆرە  دانەبەزیووە(  ئەمەریكا  بۆ 
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قازانجێكی  دەستهێنانی  بە  زۆری  دەرفەتێكی  سعودییە 
یەكجار قەبەی بازاڕی لەكیس چوو.    

سعودیەكان  ئەیلول  11ی  رۆژی  دوان��ی��وەڕۆی  ئەگەر   
دەیانتوانی  دەگرتەوە،  بازاڕ  لە  نەوتەكەیان  كەم  بڕێكی 
دۆالر  ملیۆنان  ئەمەریكیەكان  لە  وەرگرتن  سەرانە  لەرێگای 
 1990 ساڵی  لە  وەها  رووداوێكی  كەوێت.  دەست  پارەیان 
بۆ  هاوپەیامنانی  هەم  و  سعودییە  عەرەبستانی  رووی��داو 
قەرەبووكردنەوەی رۆژانەی 5 ملیۆن بەرمیل نەوتی عێراق و 

كوەیت، نەوتییان بۆ بازاڕی جیهانی نارد. 
 ئەگەر بیانویستایە نرخی هەر بەرمیلێك نەوت دەگەیشتە 
قازانجێكی  بیابان«  »گەردەلولی  رێگای  لە  دۆالر،   100
رووبەڕووی  بەرامبەردا  لە  بەاڵم  دەكەوت،  دەست  زۆریان 
بە  سعودییە  عەرەبستانی  چونكە  بوونەوە،  دارایی  كێشەی 
زیادكردنی فرۆشی نەوت قازانجێكی قەبەی لە دەستدا. دیارە 
عەرەبستانی سعودییە دەیویست ئەمەریكا لە بیری نەچێت 
كە كام واڵت دابینكەری سەرەكی نەوتی ئەو واڵتەیە. هەربەو 
بەڵگەیە ئەمەریكا نەك تەنیا دەستپێشخەری بەرهەمهێنانی 
رەخنە  بەرامبەر  لە  گوێیەكانی  بەڵكو  كرد،  نەوتی  زیاتری 

توندەكانی ئاسیاییەكان كەڕ كرد. 
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سیناریۆكانی رۆژی قیامەت، عەرەبستانی 
سعودییە لە لێواری تەقینەوەدا
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ئاكامە كاولكاریەكانی دامەزراوەی نەوتی عەرەبستانی 
سعودییە

تاوەری  نزیك  گەیاندمیە  سپی،  فۆردی  ئۆتۆمبێلێكی   
ئەم  »بقیق«.  گرنگەكانی  تەالرە   10 لە  یەكێ   ،7 ژمارە 
بەپێی  و  نەوت  لە  گۆگرد  لێكجیاكردنەوەی  بۆ  ت��اوەرە 
»شیرین«  بۆ  »ترش«  گۆڕینی  لەرووی  نەوتییەكان  زاراوە 

بەكاردەبرێت. 
رێگای  لە  سعودییە  عەرەبستانی  خۆرهەاڵتی  لە   
ئۆتۆمبیلەكەی  لەو شوێنە شوفێرەكە  و  ئەو واڵتە  بیابانی 
رادەگرێت - كە بەرەبەیان خۆر لە ئاسۆ دەبیرنێت. یەكێ 
عەرەبستانی  نەوتیەكانی  چاڵە  لە  شیعەیە  هەزاران  لەو 
بۆ  و  كوژاندەوە  ئۆتۆمبیلەكەی  دەك��ات.  كار  سعودییە 
سورەتێكی  پاشان  كرد،  سەعاتەكەی  تەماشایەكی  دواجار 
كردبوو،  رەوانی  مێژبوو  لە  كە  خوێند  پیرۆزی  قورئانی 
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و  دەرهێنان  دامەزراوەی  گەورەترین  تیشكی  كاتێكدا  لە 
پااڵوتنی نەوتی دنیای دەورووبەری دەدرەوشایەوە. 

 لە خۆرئاوای »بقیق« لە بناری شاخی »الرماح« لە قواڵیی 
ناوچە دەشتیەكان، سعودیەكی وەهابی دەبینی، یەكێ لەو 
ئەو  دەسەاڵت.  گەیاندە  سعودیان  ئال  كە  توندڕەوانەیە 
كە  بارهێرناوە،  كەسێكەوە  لەالیەن  ئەفغانستان  لە  پیاوە 
لە دەزگای هەواڵگری ناوەندی ئەمەریكا وانە دەخوێنێت. 
چونكە  پاشەكشەدایە،  لە  توندی  بە  سعود«  »ئ��ال   
لە  ئیرسائیلی،  پشتگیری  و  ئەمەریكی  شەیتانی  سەرەڕای 
مەودوا نەوت وەك پێشوو بەرهەم ناهێرنێت، كە ویست 
و ئارەزووەكانیانی تَێر دەكرد. دەبێت دنیا پێ بزانێت كە 

ئابووری لە پاشەكشە دایە. 
هیچ  و  كردن  باسم  و  كۆڵییەوە  وردەكاریەكەم  لە  من   
كەسانی  توێژینەوەی  ئەمانە  ن��ەوت.  خ��ۆڕا  لە  شتێكم 
سعودییە  عەرەبستانی  نەوتە.  پیشەسازی  بواری  پسپۆڕی 
لە قۆناغی ساڵەكانی 1930 تا 1960 نوسینگەیەكی الوەكی 
هەستی  بەوهۆیە  ئەمەریكا  بوو.  گەورە«  »ئەمەریكای 
عەرەبستانی  نەوتی  هەمیشە  كە  دەك��رد،  ئاسایش  بە 
دابوو.  مل  ژێر  لە  كە  نەوتێك  دەبینی.  خۆی  بۆ  سعودییە 
ئێمە بەشی نەوتی عەرەبستانی سعودییەەمان دامەزراندو 
بە هەوڵەكامنان، مافی بەوپەڕی ئاسانی دەستڕاگەیشنت بە 

نەوتی خاوی ئەم واڵتەمان دەستەبەركرد. 
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ترسی ئەمەریكاو قەیرانی نەوت لە ساڵی 1973 

 قەیرانی نەوت لە ساڵی 1973 و بە دەسپێكردنی شەڕی 
واڵتانی  بۆ  شەڕ  كێشكرانی  شیامنەی  ئێران،  و  عێراق 

عەرەبی كەنداو، دەستی پێكرد. 
 ئەم كابوسە گەشەی ئابووری دنیای دابەزاند. پسپۆڕی 
پرسیارە  لەو  جیا  و  ئەمەریكا  دەوڵەتی  لە  قەیرانەكان 
پەرۆشانەی كردیان. پەالمارەكان، هەڕەشە لە كام ناوچەی 
نەوتی و ژێرخانی عەرەبستانی سعودییە دەكات؟ ئاكامە 
ئاكامە  چییە؟  نەوت  بڕینی  درێژەكانی  و  كورت  ماوە 

ئابووریەكانی چ دەبێت؟ 
كە  گەیشنت  ئەنجامە  ب��ەم  قەیرانەكان  پسپۆڕانی   
دامەزراوەكانی نەوتی خاو لە »بقیق« الوازترین ناوچەی 
ئەم  سعودییەەیە.  عەرەبستانی  نەوتی  دام���ەزراوەی 
ملیۆن  حەوت  رۆژانەی  بەرهەمهێنانی  بە  دامەزراوانە 
نەوتی  دام��ەزراوەی  زی��الی«  »گود  بە  ن��ەوت،  بەرمیل 

عەرەبستانی سعودییە دادەنرێت. 
 بەشێوەیەكی گشتی، پسپۆڕان گەیشتنە ئەو ئەنجامەی 
نەوت،  گەنجینەكانی  بۆ  »بقیق«  پەالماردانێكی  هەر 
دەگەیەنێت،  ئاساكان  تۆپ  دامەزراوە  بە  زۆر  زیانێكی 
سودیان  پااڵوتن  كاتی  لە  گوشار  كەمكردنەوەی  بۆ  كە 

لێوەردەگیردرێت. 
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بۆ  سەركەوتوو  و  قورس  نیوە  پەالمارێكی  هەرجۆرە 
دامەزراوەكانی »بقیق« دەبێتە هۆی دەاڵندنی لە %7ی 
هایدرۆجین«.  »سۆلفیدی  )ژەه��راوی(  ماددەی  ملیۆن 
ئەو ماددە كاریگەری نامێنێت، بەاڵم نەك ئەوەندە خێرا 
كە بەر بەمردنی كرێكارانی ئەم دامەزراوە و توشبوونی 
بگرێت.  شێلگیر  ئازاری  بە  دەورووپشتی  دانیشتوانی 
سەرباری گازی دی ئۆكسیدی كاربۆن دزە دەكاتە ناخی 
كارە  ئەم  سعودییە.  عەرەبستانی  نەوتی  دام��ەزراوەی 
دەبێتە كۆسپ لە بەردەم نۆژەنكردنەوەو نۆژەنكردنەوەی 
»بقیق«  پەالماردانی  دەخات.  دوا  مانگێك  دامەزراوەكە 
بە  1\3ی  ئ��ەن��دازەی  بە  خ��او  نەوتی  بەرهەمهێنانی 

كارهێنانی رۆژانەی ئەمەریكا كەم دەكاتەوە. 
كە  سیناریۆیانەیە  چەند  لەو  یەكێ  بقیق،  سیناریۆی   
باسییانكرد.  ریگان  لەسەردەمی  قەیرانەكان  پسپۆڕانی 
دیارە ئەم سیناریۆیانە الوەكی بوون، چونكە كۆمەڵەیەكی 
زۆر دەوڵەمەندی نەوتی عەرەبستانی سعودییە، كراوەتە 
ئامانج. هەر بڕە نەوتێكی هەڕەشەی لەسەرە كە دەرهێنان 

و بەرهەمهێنان و هەناردە دەكرێت. 
 جوگرافیای خۆرهەاڵتی ناوچەی عەرەبستانی سعودییە 
نەوتیەكان  چاڵە  كە  دەكەین،  زیاد  مەسەلەیە  ئەم  بۆ 
فارس  كەنداوی  بەرەو  جواڵو  ملی  ئەوێ،  كەوتوونەتە 
دەجوڵێت .. ئەم بابەتە بۆتە خراپرتین كابوس بۆ ئاسایشی 
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عەرەبستانی  نەوتی  ژێرخانی  دابەزینی  نەتەوەیی. 
سعودییە وەك ئەوەیە كەسانێك بۆ راوكردن ماسی بكەنە 
بەڵكو  نییە،  دەرفەتەكان  مەسەلەیە  ئەم  بەرمیلەوە.  ناو 

مەسەلە پیاوانی بە هێزە كە چییان لە دەست دێت؟
و  نەوت  شوێنی   80 لە  زیاتر  سعودییە  عەرەبستانی   
هەیە،  باشی  نەوتی  چاڵە  هەزار  لە  زیاتر  كاراو  گازی 
بەاڵم »ئەلجعیمە« و سەكۆی »ئەلقیاس« زیاتر لە هەموو 
كە  دەكرێت،  لێ  پەالماردانی  مەترسی  دیكە  ناوچەكانی 
كەوتۆتە 11 كیلۆمەتری قەراخ دەریاوە. 4 بۆڕی نەوتی 
خاوی ژێرئاو لە سەكۆی سەر زەوی وەردەگرێت، هەروەها 
ئەم سەكۆیە پێداویستی و وزەی 5 ناوەندی جیاواز دابین 
دەكات،  دەتوانێت 2,5 ملیۆن بەرمیل نەوت و جۆرەكانی 

سوتەمەنی تر بۆ نەوتكێشەكان بگوازێتەوە. 
 لە رۆژێكی ئاساییدا، نزیكەی 4,3 ملیۆن بەرمیل نەوت 
عەرەبستانی  لە  »ئەلجعیمە«  وێستگەكانی  رێگای  لە 
كە  پەالمارێك  ه��ەر  دەك��رێ��ت.  ه��ەن��اردە  سعودییە 
دامەزراوەی سەكۆی »ئەلقیاس« بكاتە ئامانج و زیان بە 
و  بگەیەنێت  كەنار  گرتووی  لەنگەر  پاپۆڕەكانی  نیوەی 
بەرهەمهێنانی  بدات،  زەوی  سەر  گەنجینەكانی  لە  زیان 
بەرمیل  ملیۆن   2,6 تا   1,6 بۆ  مانگ  دوو  دوای  نەوت 
دادەبەزێت و ئەم ناوچەیە پێویستی بە 7 مانگ كاتە، تا 

جارێكی دیكە بۆ توانای پێشووی بگەڕێتەوە. 
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وەها  كارێكی  دەتوانن  بەلەم  بە  كۆماندۆ  كۆمەڵێك   
لە  یەكێ  دوورگ��ە  نیمچە  كەنارەكانی  ئ��اوی  بكەن. 
نقووم  ئەگەری  زەوییە،  رووی  ناوچەی سەر  ترسناكرتین 
بوونی كەشتییە گەورەكانی وەك یو ئێس ئێس كول لەم 

ناوچانەدا هەیە. 
 مەترسی دامەزراوەكانی »رأس التنورە« لە »ئەلجعیمە« 
كەمرتە. ئەم دامەزراوانە رۆژانە 4,5 ملیۆن بەرمیل نەوت 
ئامانجی  كۆمەڵێك  ناوچانەدا  لەم  و  دەكەن  هەناردە 

جیاجیا هەیە. 
 »جزیرە البحر« بەهۆی كۆمەڵەیەكی ئاڵۆز لە گەنجینە 
»ئەلجعیمە«وە  بۆریەكانی  بە  پەمپ  و  بۆری  هێڵی  و 
بەسرتاوەتەوە. ئەم دامەزراوەیەی سەر زەوی لە ئاسامن 

و زەوییەوە مەترسی پەالماردانی لێ دەكرێت. 
 »رأس التنورە« كەوتۆە 100 كیلۆمەتری باكوری قەتەر، 
هەروەها ناوچەی كۆبوونەوەی فەندەمێنتالیزمی ئیسالم 
پەالمارێك  هەموو  لە  سور  دەریای  لە  »ینبع«  گەرایە. 
ئەم  پەالمار،  كاتی  لە  ئەندازیاران  وتەی  بە  پارێزراوە. 
دامەزراوە تەنیا پێویستی بە گواستنەوەی رۆژانەی هەزار 

بەرمیلە بۆ وێسگەیەكی تر. 
لە  ئابووریەوە  روانگەی  لە  پەالمارانە  ئەوجۆرە  زیانی   
تەنیشت  یان  منتهن،  ناوەندی  ناوكی  بۆمبی  تەقینەوەی 

كۆشكی سپی خراپرتە. 
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ئەمەریكا  تەكیەگای  سعودییە  عەرەبستانی  پێشرت   
واڵتە  ئەم  ناوین.  خۆرهەاڵتی  عەرەبی  واڵتانی  لە  بوو 
تەنانەت  كردبوو،  عەمبار  ملەكان  ژێر  لە  نەوتەكەمانی 
ئەمەریكا  دژی  ببێتە  سعودییە  عەرەبستانی  ئەگەر 
هەرگیز ناتوانێت هەناردەكردنی نەوت رابگرێت، چونكە 

ئەم كارە بە مانای خۆكوژی ئەم واڵتە دەبێت.
  

عەرەبستانی  لە  هەڕەشە  بە  دەرفەتەكان  گۆڕینی 
سعودییە      

پێش  بە  پەیوەندییان  مەسەالنە  ئەو  هەموو  دیارە   
و  15 سعودی  پێشرت  ئەیلولی 2001(ەوە هەبوو.  )11ی 
4 هاوواڵتی سەربە واڵتانی عەرەبی 4 فڕۆكەی بازرگانی 
بڕفێنن و بە سەرنشینەكانیانەوە بەرەو تەالرەكانی نیۆیۆرك 
و واشنتۆن و زەوییە كشتوكاڵیەكانی شانكسویلی ویالیەتی 
ببێتە  الدن  بن  ئوسامە  ئەوەی  پێش  ببەن،  پەنسلڤانیان 
سعودییە،  عەرەبستانی  مێژووی  كەسی  خۆشەویسرتین 
پێش ئەوەی هەموو بزانن كە هاوسەری سەفیری سعودی 
دەنارد.  )فڕۆكەكان(  رفێنەرانی  بۆ  پارەی  واشنتۆن  لە 
ئەنجومەنی  بە  راپۆرتە  ئەم  ئێستا هاوكێشەكان گۆڕاون. 
نیشتامنی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان گەیشت كە 
عەرەبستانی سعودییە لە ساڵی 1992 بۆ ماوەی 10 ساڵ، 
نیو ملیۆن دۆالری داوەتە ئەلقاعیدە. هاوكێشە كۆنەكان 
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نوێیەكان  راستییە  و  بەرنامەكە دەرهێرنان  لە  هەموویان 
قابیلی دڵنیایی نین. 

 5 خێزان بەشێوازی جیاواز نزیكەی %60ی پاشەكەوتی 
لە  سعود  ئ��ال  ب��ەاڵم  لەبەردەستە،  دنیایان  نەوتی 
عەرەبستانی سعودییە بەشێك 1\3ی ئەم پاشەكەوتەیان 
بەدەستەوەیە .. بەرمیلێك لە هەر 5 بەرمیل كە لە دنیادا 
عەرەبستانی  مزگەوتەكانی  لە  لەكاتێكدا  بەكاردەبرێت، 
نائیسالم  دنیای  خۆرئاواو  لە  بێزاری  بۆ  خەڵك  سعودییە 
بانگهێشت دەكرێن و قوتابخانە ئایینیەكانی عەرەبستانی 
سعودییە بوونەتە پەنایەك بۆ توندڕەوەكان و تیرۆریستان 
.. لە بالی، كینیا، بۆسنی، چیچان، منتهن قوتابخانەگەلێك 

كراونەتەوە هەموویان سەربە عەرەبستانی سعودییەن. 

ڕەوتە  لە  سعودییە  عەرەبستانی  پشتگیری  هۆكاری 
توندڕەوەكان  

 ئال سعود لە ترسی رەوتە توندڕەوەكان پارەی خۆیان 
لە حیساباتەكانیان لە بانكەكانی سویرسا دێننەدەر. دیارە 
دامەزراندنی  بۆ  سعود  ئال  كە  ناكەین،  لەبیری  هەرگیز 

ئەم قوتابخانە چەكی واژۆ كردووە. 
 ئال سعود هەربەو بەڵگەیە پشتگیری دارایی لە رەوتی 
ناوین،  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  ئیسالمگەرای  تووندڕەوی 

ئەفەریقا، ئاسیای ناوەڕاست، تێكڕای ئاسیا دەكات. 
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موسڵامنان  سەرنجی  بردنی  بەالڕێدا  بۆ  بەرتیلە  ئەم   
لەسەر پارەی دزراوی الی ئال سعودە. ئەو سەرمایەیەی 
كە ئەم خانەدانانە كۆیان كردۆتەوە تابتوانن لە بیابانەوە 
پاریس،  لە  تەالرەكانیان  و  كەنارەكان  لە  ڤێالكانیان  بۆ 
لەندەن و نیۆیۆرك رابكەن. هەربۆیە ناچار دەبین بڵێین 
بكەن،  خۆیان  چارەسەری  ناتوانن  بۆخۆیان  سعود  ئال 

دەبێت ئێمە چاڵە نەوتیەكانیان كۆنتڕۆڵ بكەین.  
دەكات؟  كارە  ئەم  كێ  بگەین  بارودۆخە  بەم  ئەگەر   
داهاتوو دیار نییە، روانگەكانی عەرەبستانی سعودییە بۆ 
چاكسازی لە دیزە بە دەرخۆنەكردن زیاتر شتێكی دیكە 
نییە. رەنگە شەڕی ئەمەریكا لە عێراق جارێكی تر شەڕی 
بكات،  الواز  پێشووتر  گریامنەكانی  هەموو  ئەمەریكا 
لێرەشەوە هەموو بۆگێرانەوەی راپەڕینی ئیسالمگەرایانی 
وەك  كە  بەوەی  سەرنجدان  بە  كافرە،  خۆرئاوایی  دژی 
پێویست چەند ساڵێكم لە خۆرهەاڵتی ناوین بەڕێكردووە، 
سعودییە  عەرەبستانی  وەك  شوێنێكی  لە  كە  دەزان��م 
بێگومان هەموو شتێك بەرەو پێكهاتەیەكی قابیلی گڕگرتن 

هەنگاو دەنێت. 
دژی  زۆر  توڕەییەكی  سعودییە(   )عەرەبستانی  لە   
قەناعەتییان  )خەڵك(  لەوێ  هەیە.  سعود  ئال  خۆرئاواو 
بااڵدەستی  خانەدانەكانی  ن��ەوت  پ��ارەی  كە  ك��ردووە، 
گەندەڵ كردووە و سەرانی سعودی بە ئیزندانی هێزەكانی 
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بە  سوكایەتی  سعودییە،  عەرەبستانی  ناو  بۆ  ئەمەریكا 
خاكی واڵتییان كردووە. 

هاوكاری  ئەمەریكی  سەربازی  بوونی  لە  رزگاربوون   
)چارەسەری ئەم مەسەلەیە( دەكات، بەاڵم توڕەیی خەڵك 
لە خانەدانانی دەسەاڵتدار زۆر لەسەروی بابەتی بوونی 
بەهۆی  عەرەبستانی  كۆمەڵگای  ئەمەریكیەكانەوەیە. 
فەلەستین  لە  موسڵامن  هاوواڵتیانی  پشتگیری  شكستی 
موسڵامنانی  داماوكردنی  بەرامبەر  لە  الوازی  عێراق،  و 

سعودی، رەخنە لە ئال سعود دەگرێت.
لەو  نوێ،  ه��ەزارەی  بەرایی  لە  سعودیەكان  زۆرب��ەی 
باوەڕەدان بارودۆخی واڵتیان لە ئێستا باشرت دەبێت، كە 
بە  خۆیان  ژیانی  و  بیابان  بگەڕێنەوە  هەموویان  ئەگەر 

خورماو شیری وشرت بەڕێ بكەن. 

عەرەبستانی سعودییە چاوەڕوانی تەقینەوەیە 

لە  ئەی  ئای  سی  ئەفسەری  وەك  كە  سااڵنەی  لەو 
ئەمەریكا  و  عێراق  باكوری  سودان،  لوبنان،  ناوچەكانی: 
ئاسیای  موسڵامنانی  فێربووم  ك��رد،  واڵت��م  خزمەتی 
دیتووە  كوشتنێكم  و  ئازار  دیكەن.  شتێكی  ناوەڕاست 
مل  لە  خۆی  سەری  ئەوە  دوای  ب��ەردەوام  ئەمەریكا  كە 
باروت  بەرمیلێك  وەك  سعودییە  عەرەبستانی  رۆدەكرد. 

چاوەڕوانی تەقینەوەیە.. 
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ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  هەوڵمدا  سەدەیەك  چارەگە 
ئەیلول  11ی  دوای  بگەم.  توندوتیژی  رەگوڕیشەی  لە 
دەستم بەم بابەتە نەكردو بۆ ئەوە ئاوڕم لە عەرەبستانی 
سعودییە و نەوتی خاوی ئەم واڵتە نەداتەوە. ویستم زیاتر 
چاالكی  چۆن  كێن،  بزانم:  موسلمین  ئیخوان  دەربارەی 
شوێنی  لە  مەسەلەكەیانی  ئەمەریكا  بۆچی  دەك��ەن؟  
بابەتێكی  وەك  ئەفغانستان  و  یەمەن  دەست،  دوورە 

هاوبەش لەبەرچاو گرتووە؟ 
بابەتە  ئ��ەم  دەم��زان��ی  وەاڵم.  هەندێك  گەیشتمە 
دەمگەیەنێتە دووڕیانێك. ریاز و واشنتۆن، نەوتیك كە ئەم 

دوانە بەیەكەوە دەبەستێتەوە. 
سێ  بە  پەیوەندی  منەوە  روانگەی  لە  مەسەلەیە  ئەم 

بابەتەوە دەبێت. 
كە  دەكرێت،  سعود  ئال  لە  پشتگیری  بۆیە  -ئایا، 

دەسەاڵتی بااڵیە؟
لە  سعودییە  عەرەبستانی  لە  دەتوانێت  واشنتۆن  -ئایا 
لە  یان شتێكی وەها دەستوەردانی  بگات؟  واقعیەتەكان 
نابینێت  دەڵێت: هیچ  نەكردووە،  عەرەبستانی سعودییە 

و دەستێوەرنادات؟
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 وەهابیەت و ئال سعود لە ئامێزی
 ئەمەریكا و بەریتانیا
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لە ساڵی 1859، سەرهەنگی بە ناوبانگ »ئەدوین درك« 
لە پەنسلڤانیا توانی بەسەركەوتوویی نەوت لە رێگای بیر 
دەرهێنانی  بەمجۆرە  پێشەنگی  دەربهێنێت.  هەڵكەندن 
بۆ  هەڵكەندن  بیر  میتۆدەی  لەم  زەوی.  لە  بوو  نەوت 
بەرگرتن لە داتەپینی چاڵەكان سود لە بۆری وەردەگیرا كە 
هەڵبكەندرێت.  زیاتر  زەوی  قواڵیی  دەدا  رێی  كارە  ئەم 
»ستاندارد  كۆمپانیای  راكفلەر«  »جۆن  ساڵ   11 دوای 
ئۆیڵ«ی لە ئۆهایۆ دامەزراند. پاش سەدەیەك روسیا وەك 
یەكێ لە سەرەكیرتین بەرهەمهێنەرانی نەوت چووە پاڵ 
ئەمەریكا. ئەندۆنیزیا، رۆمانیا و مەكسیكیش لەسەرەتای 
شەڕی جیهانی یەكەم و كاتێك كە شەڕ لە ئەوروپا دەستی 
پێكردبوو، دەستییان بە پیشەسازی نەوت گەیشت. هەر 
لە  دیكە  واڵتێكی  چەند  و  ڤەنزویال  لە  هەمانكاتیش  لە 

دەڤەری دەریای كاراییب نەوت دۆزرایەوە. 
 لە دەڤەری كەنداویش ئێران ئااڵ هەڵگری دۆزینەوەو 
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 1908 ئ��ازاری  لە  چاڵ  یەكەم  بوو.  نەوت  دەرهێنانی 
 135 ب��ۆری  هێڵی   1913 ساڵی  نزیكەی  هەڵكەندراو 
بەسرتایەوە.  ئابادان  پااڵوگەی  بە  چاڵە  ئەم  ملیمەتری 
لە  عێراقیش  باكوری  لە  كەركوك  نەوتی  گەورەی  چاڵی 

ساڵی 1927 كەڵكی لێوەرگیرا. 
بە  بۆریەوە  لە رێگای هێڵی  پێش ساڵی 1935  نەوت   
فەلەستین.  و  لوبنان  گەیشتە  سپی  دەریای  كەنارەكانی 
ساڵی  لە  سعودییەش  عەرەبستانی  و  قەتەر  بەحرەین، 

1923 چوونە مەیدانەكەوە. 
 »تۆم پارچەر« ئەندامێكی ئەندازیاران و زەوی ناسان 
بوو، كە كۆمپانیای ستاندار ئۆیڵ بۆ كاراكردنی پیشەسازی 
رەوانەی  سعودییە  عەرەبستانی  نەوتی  پەیدابووی  تازە 
ئەو واڵتەی كرد. »تیمی«سوكاڵ« یەكەم گروپ بوو كە لە 
عەرەبستانی سعودییە چاڵی نەوتی هەڵكەند. نەوتێك كە 
سەرنجە  جێی  لێوەردەگیرا.  سودی  بازرگانی  خەرجی  بۆ 
بزانین، عەرەبستان تەنیا بۆ 5 ساڵ یەكپارچە بوو، كە تۆم 
پارچەر لە ساڵی 1937 ناساندی. عەرەبستانی سعودییە لە 
ناوەڕاستی ساڵی 1920 لە ناو نیمچە دوورگەی عەرەبستان 
لەبەر  لەوكاتەدا  عەرەبستان  بوو.  گۆشەگیر  تەواوی  بە 
نەوت و سامان بە ناوبانگ نەبوو، بەڵكو بەناوبانگی ئەو 
كردن،  جیاوازی  دەمارگیری،  هەژاری،  لەبەرخاتری  واڵتە 

كەلتوری بیابان نشینی بەسەر هەموو شتێكدا زاڵبوو.
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 زۆر لە كۆنەوە بازرگانی كەنارەكانی واڵتانی عەرەبیان 
لە  كەم  زۆر  ژمارەیەكی  ن��ۆزدە  لەسەدەی  دەناسی، 
دۆزەرەوە ئەوروپیەكان بۆ كەناری ئەم نیمچە دوورگەیە 
رۆیشنت. بەپێی بەڵگەی سەملێرناو لە نەخشەكانی خۆرئاوا، 
تەنانەت ساڵی )1865(یش ریاز وەك پایتەختی داهاتووی 

عەرەبستانی سعودییە لەبەرچاو نەگیرابوو. 
ئەفەریقی  موسڵامنی  واڵتانی  و  میرس  عێراق،  سوریا،   
جێگای  بەشێوەیەكی  هەموو  مەغریب  و  جەزائیر  وەك 
ماوەی  لە  تایبەت  بە  داب��وون،  لەپێشكەوتن  سەرنج 

قۆناغەكانی جەنگی جیهانی یەكەم.
واڵتانی  خۆرهەاڵتی  باكوری  سنورەكانی  لە  كوەیت   
عەرەبستانی  ب��ەاڵم  ب��وو،  كۆڵۆنیال  ساڵ   10 عەرەبی 
سعودییە لەماوەی چەندین سەدە نەگۆڕا. تا بن سعود لە 
15ی کانونی دووەم 1902 بە سوپایەك ریازی داگیركرد، 
كە لە 200 كەس كەمرت بوو. ئەوكاتە بن سعود نزیكەی 
بكاتەوە،  بوو دەیویست خانەدانەكەی زیندوو  20 ساڵە 
رۆیشتبوو.  لەناوچوون  ب��ەرەو  ه��ەژدە  س��ەدەی  لە  كە 
لەگەڵ  شەڕ  بە  خۆی  تەمەنی  داهاتوو  ساڵی   20 وتی 
ئیمپڕاتۆریەتی  پاشاموەی  باقی  و  دەورووب��ەر  هەموو 
عوسامنی و دەسەاڵتدارانی دوژمنی عەرەب، بە تایبەت 
»هاشمیەكان« لە ئەردەن بەڕێ دەكات. لە ساڵی 1924 

مەککەو مەدینەی داگیركرد.
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لە  خۆی  حكومەتی   1927 سەرەتای  لە  سعود  بن   
نیمچە  زیاتر  كە  جێگیركرد،  سعودییە  عەرەبستانی 
لەم واڵتە  بنەماڵەكەی  ناوی  لەخۆ دەگرت.  دوورگەكەی 

نا: »پادشای عەرەبستانی سعودییە«.
بەرژەوەندی  نەبوو،  كارەبای  ریاز  هێشتا  ئەوكاتە  تا   
نەگەیشتبووە عەرەبستانی سعودییە  نێودەوڵەتی  نەوتی 
و نزیكەی سێ هەزار كەس لە شارێكدا دەژیان كە دیوارە 
بێگانەیەكیشی  هیچ  القی  گرتووەو  خۆی  لە  قوڕەكان 
ئێستا  سعود  بن  نەوەكانی  ب��ەاڵم  نەگەیشتبوویە، 
گازینۆكانی  بە  ئێستا   دەوڵەمەندترین كەسانی جیهانن، 
لەندەن،  شفرۆشی  لە  شوێنەكانی  كارلۆ«،  »مۆنتی 
دەستباڵوی، ژیان لە كۆشكە چەندین ملیار دۆالریەكان، 
دزەكردنە  گەشتیاری،  بەلەمی  رەسەن،  ئەسپی  بوونی 
بە  دنیا  شوێنێكی  هەموو  بۆ  فڕین  خۆرئاوا،  دەوڵەتانی 

فڕۆكەی شەخسی دەنارسێن. 
 لە ناوەڕاستی ساڵی 1930 و سەردەمی كەساسی گەورە، 
»عەبدوڵاڵ سلێامن« وەزیری دارایی هێشتا گەنجینەكانی بە 
دەستەوە بوو بەڵگەكان، سەرانەی وەرگیراو لە ئاژەڵداری، 

كشتوكاڵ، باخەكانی لە سندوقێكی پتەودا دەپاراست. 
بە  عەبدوڵاڵ  كە  دەكرد  پێویستی  ناوخۆییەكان  كێشە   
بۆ  ئۆیڵ«  »ستاندارد  كۆمپانیای  مەرجەكانی  بە  ئاساىن 
بێت.  رازی  سعودییە  عەرەبستانی  لە  نەوت  دۆزینەوەی 
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بۆ  كە  سوكال  بە  مافەیدا  ئەم  قۆرخكاری  بەشێوەیەكی 
بی  و  بهێنێت  دەری  بدۆزێتەوەو  نەوت  ساڵ   60 ماوەی 
لە  ئەویش  بكات.  هەناردەی  بیگوازێتەوەو  پاڵێوێت، 
ناوچەیەك كە فراوانی زیاتر لە 40 هەزار میل چوارگۆشە، 

یان دوو ئەوەندەی رووبەری فەرەسایە.
 ئەم كۆمپانیە نەوتیەش لە بەرامبەردا بەڵێنیدا یەكسەر 
ئیستەرلینی  زێڕی  لیرەی  هەزار  30ی  بڕی  بە  قەرزێك 
پێنج سەد و شەست هەزار  نزیكەی ملیۆنێك و  )هاوتای 
دۆالری ئەمەریكی لە ساڵی 2002( بداو سااڵنە 5 هەزار 
پاوەند بدرێتە پادشاكانی سعودیە. سەرباری ئەم كۆمپانیە 
زێڕی  لیرەی  ه��ەزار   50 بڕی  بەڵێنیاندا  ئەمەریكیانە 
ئیستەرلینی )2 ملیۆن و شەش سەد هەزار دۆالر( بدات، 
دەدرێت.  بازرگانی  بەبڕی  نەوت  دۆزینەوەی  لەكاتێكدا 
رێكەوتن  ئەم  پادشا  نوێنەرایەتی  بە  سلێامن«  »عەبدوڵاڵ 
نامەیەی لە 29ی ئازاری 1933 واژۆكرد، دوای 4 مانگ لەم 
مێژووە 2 جیۆلۆجی كۆمپانیای سوكال چوونە عەرەبستانی 

سعودییە. 

نەوتی عەرەبستانی سعودییە، سوتەمەنی سەرەكی شەڕ       

سعودییە  عەرەبستانی  بە  دەرفەتیدا  جیهانی  جەنگی   
خۆی لە جیهاندا بخاتە روو. هەریەك لە بەریتانیاو ئەڵامنیا 
رابكێشن.  سعودییە  عەرەبستانی  سەرنجی  هەوڵیاندەدا 
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پشتەوە  دەروازەیەكی  وەك  تێدەكۆشان  ئەڵامنییەكان 
دوورگەیە  نیمچە  لەم  سود  روسیا  سەر  كردنە  هێرش  بۆ 
دەزانی  بەباشییان  بەریتانیەكان  پادشای  بەاڵم  وەربگرن، 
ئەوكاتە  چونكە  پێیانەوە،  پەیوەندی  لەبەر  نەك  دیارە 
سەرەكی  سەرچاوەی  واڵتە  ئەو  كۆڵۆنیاڵەكانی  بەریتانیاو 

بەهێزكردنی پادشای ئال سعود بوون. 
سەرچاوەیەكی  بەهۆی  سعودییە  عەرەبستانی  نەوتی   
پەالماری  بوو.  گرنگ  زۆر  شەڕ،  سوتەمەنی  دابینكردنی 
هۆی  ب��ووە  ئەندۆنیزیا  بۆرماو  داگیركردنی  و  ژاپ��ۆن 
داخستنی دوو سەرچاوەی گرنگی نەوت، بە تایبەت دوای 
دەرهێنانی زیاتر لە 5 ملیۆن بەرمیل لە ماوەی 6 ساڵی 
بەرهەمهێنانی  توانای  دووەم(  جیهانی  )جەنگی  یەكەم 
بە  بەرمیل،  ملیۆن  دەیان  گەیشتە  ئارامكۆ  كۆمپانیای 
دەیان  نزیكەی   1944 ساڵی  لە  دیكە  دەستەواژەیەكی 
ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم هات، واتە سێ ئەوەندەی 
بەرهەمهێنانی ساڵێك. نەوتی عەرەبستانی سعودییە لەو 

كاتەدا بۆ هاوپەیامنانی ئەو واڵت زۆر ژیاری بوو. 
 سەرەڕای پێگەیەك كە عەرەبستانی سعودییە لە دنیادا 
واڵتە  ئەم  هێنا،  بەدەستی  چاڵەكان  دۆزینەوەی  بەهۆی 
شا  بینی.  زەقی  دەورێكی   1945 شوباتی  14ی  دوای 
سعودی یەكەم لەم مێژووەدا چاوی بە »فرانكلین دیالنۆ 
باڵی  رۆزفلێت« كەوت. سااڵنێك بوو رۆزفلێت بەشان و 
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نەوت  لەبەر  دیارە  هەڵدەدا،  سعودییەەدا  عەرەبستانی 
نا، بەڵكو بەهۆی دەوری ئەم واڵتە لە شەڕدا، هەروەها 
رۆزفلێت چاوی لە بەهای رێهبۆردی پاشەكەوتی نەوتی 
واڵتە  بەم  شەڕ  ساڵەكانی  دوای  سعودییە  عەرەبستانی 
دۆستی  باشرتین  بكاتە  سعودیەكان  ئەگەر  دەیزانی  بوو 
بەسەر  دەتوانێت  ئیسالمیدا،  لەواڵتی  ئەمەریكیەكان 

دەسەاڵتی بەریتانیەكان لە رۆژهەاڵتی ناویندا زاڵبێت. 
 ستانداردی ئۆیڵ لە 8ی شوباتی 1943 لە نامەیەكدا بۆ 
داوایكرد  ئەمەریكا  ئێكس« وەزیری دەرەوەی  »هارۆڵند 
كە هانی حكومەتی رۆزفلێت بدات بۆ بەگژداچوونەوەی 
عەرەبستانی  كێشكردنی  رێگای  لە  بەریتانیا  دەسەاڵتی 

سعودییە، بۆ ژێر سێبەری ئەمەریكا.
 یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا، دوای 10 رۆژ 
رایگەیاند كە عەرەبستانی سعودییە خاوەن بەرژەوەندی 
ناڕاستەوخۆكان  هاوكاریە  بڕیاریدا  ئەمەریكاو  بۆ  ژیاریە 
دەگەیشتە  كە  بن،  بەردەوام  سعودییە  عەرەبستانی  بۆ 

100 ملیۆن دۆالر. 
 بەریتانیا ساڵی 1940 نزیكەی 40 ملیۆن دۆالری دا بە 
واڵتەدا  لەم  خۆی  دەسەاڵتی  تا  سعودییە  عەرەبستانی 
بپارێزێت، لەبەرامبەردا ئەمەریكاش هاوكاری 13 ملیۆن 
تا  ئەمەریكی  عەرەبی  نەوتی  كۆمپانیای  بە  دا  دۆالری 
لە  هەم  بێتەوەو  بەریتانیا  دەسەاڵتی  رووبەڕووی  هەم 
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روسیا  چاودێری  قرتس  كەنداوی  ناوچەی  لە  و  دوورەوە 
بكات. 

و  سعودییە  عەرەبستانی  پەیوەندی  هەنگاوی  یەكەم 
ئەمەریكا   

لە  دەریایی  هێزی  وەزی��ری  فۆریستاڵ«  »جێمز   
كانونی  11ی  لە  نهێنی«  زۆر  »مۆرێكی  بە  نامەیەكدا 
دەسەاڵتی  كە  ك��ردەوە  جەختی   ،1944 یەكەمی 
پەیوەندی  نێودەوڵەتیەكان  كۆنفرانسە  لە  ئەمەریكا 
كێشەكانی  و  هەیە  نەوتەوە  وەك  ژیاری  ماددەی  بە 
پێگە  گواستنەوە،  و  هەڵگرتن  ئاسامنی،  هێڵی  وەك 
نێودەوڵەتی،  ئاسایشی  نامەی  رێكەوتن  دەریاییەكان، 
هەموویان پەیوەندییان بە پاشەكەوت كردنی نەوتەوە 
زیادكردنی  مەیدانی  لە  چاالكی  بەمەش  هەیە. 

پاشەكەوتی نەوت لەو كاتەدا زۆر خوازراوە. 
بۆ  بەریتانیا  چ��او  لە  ئەمەریكا  تایبەمتەندی   
هەموو  سعود  بن  چاكرتبوو.  سعودییە  عەرەبستانی 
لە  دەس���ەاڵت  دەستەبەركردنی  ب��ۆ  خ��ۆی  ژی��ان��ی 
لە  نەكرد  كارێكی  رێكرد.  بە  شەڕ  بە  واڵتەكەیدا 
بەرامبەر واڵتێكی وەك بەریتانیای خاوەن مێژوویەكی 
ناوچەكە.  مەڵۆزمی  ببووە  هەمیشە  كە  ئیمپریالیزمی 
لە  ئەمەریكا  دووربوونی  بە  سەرنجدان  بە  هەربۆیە 
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بژاردەیەكی  واشنتۆن  رای  بە  جوگرافیەوە  روانگەی 
مەترسیرت بوو بۆ عەرەبستانی سعودییە. 

بارەی  لە  گفتوگۆكانیاندا  لە  سعود  بن  و  رۆزفلێت   
زۆربەی مەسەلەكان و هاوكاریەكان، كۆك بوون.

 ئەم دوو بەرپرسە بە ئاڵوگۆڕكردنی دیاری ماڵ ئاواییان 
نیشانیدا  لە یەكرتی كرد: شا سعود چەقۆیەكی گەوهەر 
كچەكەی  و  هاوسەر  بە  جلوبەرگیشیدا  و  رۆزفلێت  بە 
لە بەرامبەردا رۆزفلێت یەكەیەكی  یاوەریان كردبوو،  كە 
ژماردنی فڕۆكەی »داگاڵسی« پێدا كە بڕیاربوو، لەدوایدا 
رادەستی بكرێت، هەروەها كورسییەكی خوالوەی دا بە 
بن سعود كە هاوشێوەی كورسیەكەی خۆی بوو، چونكە 
ئازاری بە دەست كۆنە برینێكی القیەوە دەچەشت و بە 
دەگمەن كورسیەكەی خۆی بەجێ دەهێشت، تا لە ساڵی 

1953 بەهۆی قەڵەوی و كەم جواڵنی مرد. 

محەمەد بن عەبدولوەهاب لە كوێوە هات؟ 

 محەمەد بن عەبدولوەهاب لە شارێكی بیابانی بە ناوی 
»ئەلعیینە« لە باكوری خۆرئاوای ریاز دەركەوت، لە ساڵی 
1703 دوای ساڵێك لەم شارەدا هاتە دنیاوە، لە 12 ساڵیدا 
لەگەڵ كچێك زەواجی كرد كە باوكی بۆی دیاری كردبوو، 
لە عێراقدا سەفەری بۆ ناوچە كوردنشینەكان )كەركوك - 

و، كوردی(، بەغداد، بەرسە كرد. 
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كردن  پەیدا  شەریك  بە  كارانەی  ئەو  عەبدولوەهاب   
بۆ خوا دەزانی كە موسڵامنان دەیانكرد: سەردانی گۆڕی 

پێغەمبەر، شێخ و مەشایخی خوا و قوربانی كردن و ...
 پاشان عەبدولوەهاب(یان لە بەغداد دەركرد. توندڕەوی 
پێویست  ئاستی  لە  زیاد  دوایی  قۆناغەی  لەم  وەهابی 

توندبووە.

 سەر بڕینی 5 هەزار شیعە لە كەربەال

الیەنگرانی  و  وەهابیەكان  ساڵ   200 پێش  نزیكەی   
محەمەد بن سعود بە دوای شەڕخوازیەوە بوون لە نیمچە 
دوورگەی عەرەبستانی سعودییە، لە ساڵی 1801 گروپێك 
پیرۆزترین  لە  یەكێ  و  كەربەال  پەالماری  لە وەهابیەكان 
هەزار   5 سەعات   8 ماوەی  لە  داو  شیعەكانیان  شوێنی 
شیعەیان سەربڕی و گۆڕەپانی ئیامم حوسێنیان وێرانكرد. 
سعودیان  بن  هاوكاری  وەهابی  هۆزەكانی  ئەندامانی 
كرد، كە دوو شاری پیرۆزی مەككەو مەدینە داگیربكەن 
و كەوتنە شەڕ لەگەڵ نەیاران و لەو دوو شارەدا دەریان 

كردن. 
كەشوهەوایەكی  شەڕخوازی  الیەنگرانی  سعودو  بن 
نیمچە نوێیان هێنایەئارا كە تاڕادەیەك الساییكردنەوەیەكی 
دۆزرایەوەو  نەوت  كاتەدا  لەو  هەر  بوو.  پڕۆتستانەكان 

كەڵكی لێوەرگیرا. 
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وەهابیەت، خۆرئاوا و منونەی ئیرسائیلی

دەرفەتەی  ئەو   1960 ساڵی  لە  ئۆپێك  دامەزراندنی 
بە ئال سعود دا كە كۆمپانیا ئەمەریكیەكان بخاتە ژێر 
گوشارەوە. سیاسەتكارانی ئەمریكیش بۆ ماوەی چارەكە 
زیادەی  نەوتی  بوونی  هاوسەنگ  هاوكاری  سەدەیەك 
نەوتی  زۆری  بڕێكی  كە  بەشێوەیەك  كرد.  جیهانیان 
كڕدراویان لە دەرەوە پاشەكەوت كرد. پێش ناوەڕاستی 
كۆمپانیاكانی  و  نەوت  بەرهەمهێنەرانی   1950 ساڵی 
تێر  دەرەوە  داهاتی  لە  ئەمەریكی  بەردی  خەڵوزی 

ببوون. 
پشكێكی   1959 ساڵی  لە  ئایزەنهاوەر«  »دوای��ت 
پابەندكەری لەسەر داهاتی نەوت لە دەرەوە دیاریكرد. 
دوای 14 ساڵ، كاتێك كە ریچارد نیكسۆن ئەم پشكەی 
البرد، دەبێت ئەمەریكا سودی لەم زیادەیە وەرگرتبێت 
كە  نەخایاند  هێندەی  نەوت.  هاوردەكەری  دەبێتە  و 
ئەمەریكایان  پشتگوێخسنت  بەڵگەی  بە  عەرەبەكان 

سزادا.  
هێرشیان   1973 یەكەمی  ترشینی  لە  میرس  سوریاو 
كردە سەر ئیرسائیل. دوای دوو هەفتە رێكخراوی ئۆپێك 
پشتگیری  بە  كاردانەوە  لە  یەكەم  ترشینی  19ی  لە 
ئەمەریكاو خۆرئاوا لە ئیرسائیل، هەناردەكردنی نەوتی 

بۆ ئەمەریكا بە تەواوی قەدەغەكرد. 
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پادشای  ف��ەی��س��ەڵ«  »مەلیك  دووەم  رۆژی  ل��ە 
بەرپرسانی  وتەگەلی  بەپێی  سعودییە،  عەرەبستانی 
خۆرئاوا  گەمارۆدانی  بەشداری  كە  رازیبوو  ئەمەریكی 
هاوپەیامنیەتی  گوشاری  ژێرباری  ناچێتە  و  ناكات 
عەرەبی بەرهەمهێنانی نەوت. لەنەكاو شێرەی دۆالری 
دەكرێت  ئایا   .. وەرگرت  نوێی  رەهەندی  ئەمەریكی 
زیاتر  پارە  دەستەبەركردنی  بۆ  شێرە)بەلوعە(یە  ئەو 
پاشەكەوت  زۆرتر  بڕێكی  تا  بیگریەوە  یان  بكەیەوە، 

بكرێت. 
 لە ماوەی حەوت دەیە، ریاز كۆمەڵەیەكی پێكهاتووی 
لە 30 هەزار بنەماڵەی دامەزراند. پایتەختێكی پێكهاتوو  
ناموسڵامنانی  و  موسڵامنان  كە  كەس  ملیۆن   4 لە 
نەوتیەكان هاتن.  لە چاڵە  بۆ كاركردن  واڵتانی جیاجیا 
خۆی  نەوتی  سامانی  سعودییە  عەرەبستانی  هاوكات، 
بۆ دەرەوەی ئەم واڵتە هەڵڕشت: زانكۆكانی ئەمەریكا 
)سەدان سعودی لە كاتی كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی 
دووەم لە قوتابخانە ئەمریكیەكان خوێندیان(، زۆربەی 
)سعودیەكان( بۆ كڕینی كااڵی دەگمەن لە بازاڕەكانی 

لەندەن، پاریس و رۆما سوڕانەوە. 
ناوەڕاست  سەدەكانی  كۆمەڵگای  شەووڕۆژێكدا،  لە 

بووە كۆمەڵگای مۆدێرن.
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تەواو  توندڕەوەكانی  پڕۆتستانتە  بەردەوام  بن سعود 
كە  ئیخوان  سەرانی  بەتایبەت  نەدەكرا،  جڵەو  پێ 
نەچوونە دەسەاڵتەوە، دیارە بەشێكی دیكە هاتنە ریاز 

گیران. 
میرس،  پەالماری   1967 5ی حوزەیرانی  لە  ئیرسائیل   
ئەم  وەشاندنێكدا  گ��ورز  لە  داو  ئەردەنی  و  سوریا 
واڵتە  سێ  لەو  بەشێكی  چەند  و  شكاند  واڵتەی  سێ 
تووشی  شكستەوە  بەم  عەرەبەكان  زۆربەی  داگیركرد. 
موسڵامنان  هەندێك  بۆ  شكانە  ئەم  بەاڵم  بوون،  ئازار 
الصخرە، سێیەم  زۆر خراپرت بوو، چونكە قودس و قبە 

شوێنی پیرۆزییان لە ئیسالم لە دەستدا. 
 سەرەتا عەرەبەكان رژانە شەقامەكانەوە و ناڕەزاییان 
پاشان  بەاڵم  دەرب��ڕی،  ئەمەریكا  هەنگاوەكانی  دژی 
تێگەیشنت كە واڵتەكانیان تەفرەیان داون. سەرەڕای ئەو 
ئەنجام  سەرنج  شایانی  كارێكی  هیچ  چەكانە  هەموو 
نەدرا، سااڵنێك بوو كڕدرابوون. بۆچی؟ چونكە زۆربەی 
گەندەڵ  شازادەكانی  كیسەی  ناو  پارانە هەڵڕژایە  ئەو 
بۆ  دەبوو  كە  سوپاوە،  ئەفسەرانی  و  سیاسەتكاران  و 

دامەزراوەكانی بەرگری خەرج بكرایە. 
دەس��ەاڵت��داری  خانەدانانی   ،1970 ساڵی  پ��اش 
ئەو  خێرخوازەكانی  كۆمەڵە  و  سعودییە  عەرەبستانی 
دروستكردنی  بۆ  خۆیان  نەوتییەكانی  دۆالرە  واڵتە، 
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قوتابخانەی ئایینی لە ناوخۆ و دەرەوەی عەرەبستانی 
سعودییە خەرج كرد، تا نەوەی نوێ بە توندوتیژانەترین 

و توندڕەوانەترین راڤەی ئیسالم پەروەردە بكەن. 
 لەم ناوەدا وەهابیەكان وەك ئیسالمخوازانی توندڕەو 
باشرتین  ئایینیەكان  قوتابخانە  مەیدانەكەوە.  هاتنە 
شوێن بوو بۆ ئامادەكردنی شەڕكەران، لە ساڵی 1980 
ئەم قوتابخانانە بوونە شوێنێكی بە رێژەو بۆ بیرتەسكان 
لە  روسیا  دژی  پیرۆز  ش��ەڕی  بۆ  بانگەواز  ل��ەوێ  و 
ئەفغانستان كرا. كەسانی چەكدار بە چەكی ئەمەریكاو 
و  تەیاركران  واڵتە  ئەو  لۆجستیكی  و  دارایی  پاڵپشتی 
»عەرەب ئەفغانەكان« رێنامیی شەڕی سوریایان بەرەو 

مۆسكۆ گرتە ئەستۆ و رەوتی مێژووییان گۆڕی. 
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بەرپرسانی ئەمەریكی مانگانە لە عەرەبستانی 
سعودییە وەردەگرن !
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 هاوكاری نەوتی، چەك و تەقەمەنی و تیرۆریستی 

 2001 ئەیلولی  11ی  لە  »كارالیل«  كۆمپانیای  كاتێك 
خۆی بۆ چوونە ناو كۆنفرانسی سااڵنەی سەرمایەگوزاران 
لە ئوتێل »ریتزكارلتۆن« لە واشنتۆن ئامادە دەكرد، تەنیا 
فڕینی  ئوتێلەكە،  باشوری  نیوی  و  میل  دوو  دووری  لە 
تەالری  لە  خۆی  ئەمەریكی  ئاسامنی  هێڵی  77ی  ژمارە 
»یونایتد  كۆمپانیای  93ی  ژمارە  فڕینی  ئەگەر  پنتاگۆندا، 
ئێرالینز« خۆی لە ئامانجی شیامنەیی خۆی واتە كۆشكی 
ئەندامانی ئەو كۆمەڵەیە دەپەشۆكان، دیارە  سپی دەدا، 

ئەوان زیاتر لەم مەسەالنە ناگەن. 
بەرپرسانی  بەشداربوون:  دانیشتنەدا  لەم  كەسانە  ئەم 
كارلۆچی«  »فرانك  بیكەر«،  »جێمز  كۆمپانیای  بااڵی 
باوك،  بۆشی  جۆرج  حكومەتەكەی  راوێژكاری  وەزیری 
راوێژكاری  و  ریگان  رۆناڵد  سەردەمی  بەرگری  وەزیری 
بن  براكەی  پێشووی،  سەردەمی  نەتەوەیی  ئاسایشی 
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الدن وەك نوێنەری كۆمەڵەی بن الدن كە خاوەن یەكێ 
بەاڵم  دنیایە،  بەستی  و  تەون  كۆمپانیای  گەورەترین  لە 
ناوبانگی زیاتر بەهۆی بن الدنی برایەتی. ئەم دانیشتنە 
باشرتین منونەی پەیوەندی واشنتۆن بوو بە عەرەبستانی 

سعودییەەوە. 
بە  قازانجی  و  كۆن  پەیوەندی  »كارالیل«  كۆمپانیای 
ئەم   1991 ساڵی  لە  هەبوو،  سعودەوە  ئال  بنەماڵەی 
لە  كۆمپانیایە بواری كڕینی نزیكەی 600 ملیۆن دۆالری 
پشكی كۆمپانیای »سیتی كۆرپ«ی بۆ »وەلید بن تەاڵڵ« 
رەخساند. وەلید بن تەاڵڵ برای مەلیك فەهد و شەشەمین 
كەسی دەوڵەمەندی دنیا بەپێی گۆڤاری فۆربس لە ساڵی 
كە  دۆالر  ملیار   20 نزیكەی  دەگاتە  داراییەكەی   .2001

زۆرتری لە كۆمپانیای سەرمایەگوزاری سعودییە لە ریاز.

دیاری 10 ملیۆن دۆالری دوای 11ی ئەیلول

بە  تێڕوانینەكانی كەسێكی  لە دەربڕینی  ئەو شازادەیە 
چووە  ئەیلول  11ی  پەالمارەكانی  پاش  ماوەیەك  توانایە، 
كرد،  سندوقێك  هاوكاری  دۆالری  ملیۆن   10 و  نیۆیۆرك 
هاوكاری  بۆ  نیۆیۆرك  ش��ارەداری  جولیانی«  »رودی  كە 

بنەماڵەی قوربانیەكان دایمەزراندبوو.
بابەتە  لەم  سودی  دەرفەتێك  وەك  تەاڵڵ  بن  وەلید   
وەرگرت، بۆ ئامۆژگاری و راسپاردەی بە كەڵك بۆ ئەمەریكاو 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

65

وتی: »دەبێت ئەمەریكا بە سیاسەتەكانی خۆیدا بچێتەوە 
لە  هاوسەنگ  هەڵوێستی  و  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە 
كۆمپانیای  پێدەچێت  وەرگرێت«.  فەلەستین  بەرامبەر 
دانیشتوانی  زۆرینەی  بڵێت  چووبێت  بیری  لە  كارالیل 
نیۆیۆرك پاڵپشتی »ئیرسائیل«ن و ئەمەركیەكان نایانەوێت 
سعودیە  دارایی  هاوكاری  بە  كە  دابدرێتەوە  چاویان  بە 
دەژین و سیاسەتەكانی دەرەوەی ئەمەریكا دەفرۆرشێت. 
واقعیەتەكانی  بیرهێنانەوەی  بۆ  جولیانی  رودی  دیارە 
نییە،  كارالیل  بەكۆمپانیای  پێویستی  ئەمەریكا  سیاسەتی 
چ  »چەكە«  بەم  دەتوانێت  كە  وت  تەاڵڵی  بە  یەكسەر 
جولیانی،  لەگەڵ  هاودەردی  بۆ  ئەمەریكا  بكات.  كارێك 

2،8 ملیار دۆالر ناگێڕێتەوە. 

ئەمەریكی  راوێژكارانی  وەزی��رەك��ان،  سەرۆكەكان، 
مانگانە لە عەرەبستانی سعودییە وەردەگرن

ئیدارەی كارالیك پشتگیری ئەم بابەتەی كردووە كە ئەم 
كۆمپانیایە تەنانەت دەرفەتێك بۆ دەستەبەركردنی داهات 
فرۆشتنی  لە  كەڵكی  كۆمپانیایە  ئەم  نادات.  لەدەست 
عەرەبستانی  لەالیەن  چەك  كڕینی  و  نەوت  بەردەوامی 
گرێبەستەكانی  بە  چاوگێڕانێك  بە  وەرگ��رت.  سعودییە 
زۆر  كۆمپانیایە  ئەم  لێڕوانینەكانی  كە  تێدەگەین  كارالیل 
بەرزەفڕانەیە و ناتوانرێت رابگیردرێت. كارالیل لە ساڵی 
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كۆمپانیای  لەالیەن  گرێبەست  بۆ  پێشنیازگەلێكی   1990
 50 سااڵنەی  رادەی  بە  پشكێك  بە   BDM نێودەوڵەتی 
ملیۆن دۆالر وەرگرت. ئەم گرێبەستانە بۆ ئاڕاستەكردنی 
هێزەكانی  لۆجستیكی  كارو  خزمەتگوزاری  و  فێركردن 
گاردی نیشتامنی سعودیە بوو. )كارالیل پشكی خۆی لە 
كۆمپانیای بی دی ئێم ئێڵ تی ئاڕ دەبلیوو لە كۆتایی ساڵی 
دوای  كەم  ماوەیەكی  پاش  تەنانەت  فرۆشتبوو(.   1979
راوێژكاری  وەك  كارالیل  كۆمپانیای   ،11/9 پەالمارەكانی 
هاوسەنگی  بەرنامەی  بە  درێژەیدا  ئال سعود  خانەدانی 
عەرەبستانی  )ل��ەگ��ەڵ  خ��ۆی  ه��اوك��اری  بە  ئ��اب��ووری 

سعودییە(.

گرەنتی گرێبەستەكانی فرۆشتنی نەوت بۆ كڕینی چەك

سعودییە،  عەرەبستانی  ف��ەرم��ی  ئەدەبیاتی  ل��ە 
»قەرەبووكردنەوەی زیانی ئابووری« بە ئامانجی پشتگیری 
عەرەبستانی  لە  دەرەوە  سەرمایەگوزاری  بەرنامەی 
سعودییە، بە ئامانجی گرەنتی داهاتە نەوتیەكانە، بەاڵم بە 
شێوەیەكی نافەرمی دیارە بە لێكدانەوەیەكی وردتر، ئەم 
بەرنامەیە بە ئامانجی زامنكردنی هەموو گرێبەستەكانی 

فرۆشتنی چەك دەبێت بە عەرەبستانی سعودییە.  
كارالیل سامانەكەی لە رێگای كڕینی گرێبەستى داكۆكی 
وەك  گەورەكانی  كۆمپانیا  بۆ  خستنەڕووی  و  گچكەكان 
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ئاڕ  بۆیینگ، لوكهید مارتین، كۆمپانیای نێودەوڵەتی »تی 
عەرەبستانی  بە  چەك  سەرەكی  )فرۆشیاری  دەبلیوو« 
بازرگانی  كۆمپانیایە  ئەم  دەستهێنانەوە.  بە  سعودییە( 
كۆمپانیاكانی  گەورەترین  لە  و  زامنكرد  بۆخۆی  چەكی 
پەیامنكاری ئەمەریكا گەیشتە پێگەی یازدەی بە دەست 

هێنا. 
چەكی  كاربەری  بە  گەورەترین  سعودییە  عەرەبستانی 
سارۆخ،  شەڕكەر،  بازاڕی  دووەم  واڵتە  ئەم  ئەمریكایە. 
خزمەتگوزاری  و  دیكە  چەكوچۆڵی  و  زرێپۆش  دەبابە، 
هەروەك  سعودییە  عەرەبستانی  ئەمریكایە.  سەربازی 
كارهێنەری  بە  گەورەترین  ئەمریكا  سووپای  دوای 
زرێپۆشەكانی شەڕ »برادلی«یە. عەرەبستانی سعودییە لە 
روانگەی زۆربەی الیەنەكان، بە گرنگرتین پارێزەری هێڵی 

بەرهەمهێنانی چەكوچۆڵی ئەمەریكی دادەنرێت. 
واشنتۆن  لە  ئیداری  ك��اری  و  حكومەت  پەیوەندی 
هاوشێوەی تاوتوێكردنی بابەتی زینایە لە خانەدانی ئال 
سعود، بەاڵم ئەكتەرانی سەرەكی واشنتۆن دوای وازهێنان 
دەچنە  راستەوخۆ  یەكسەرو  حكومەت  پۆستەكانی  لە 

نوسینگەی دامەزراندنی »كارالیل«. 
»جێمز  بكەین:  كەسانە  بەم  ئاماژە  لەوانە  دەكرێت   
ئارتۆرلۆیت«  »كارالیل  كارلوچی«،  »فرانك  بیكەر«، 
كۆمیتەی  و  دارایی  كاغەزی  دەستەی  پێشووی  سەرۆكی 
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نەختینەیی، »ویلیام كۆنراد« سەرۆكی پێشووی كۆمیتەی 
پەیوەندیەكان لە قۆناغی دووەمی سەرۆكایەتی كۆمار بێڵ 
كلینتۆن، ئەفسانەی بیلۆس بەڕێوەبەری سەرمایەگوزاری 
بانكی نێودەوڵەتی و هاوسەری مایكڵ بیچلۆس مێژووزان 
»جێم  تەلەڤیزیۆنی  بەرنامەی  كەسایەتیەكانی  لە  و 
نوسینگەی  پێشووی  دەرمان« سەرۆكی  »ریچارد  لیرەر«، 
رێگان،  و  ب��ۆش  لەسەردەمی  بودجە  سپی  كۆشكی 
دارایی.  وەزیری  كۆمارو  سەرۆك  یاریدەدەری  هەروەها 
كۆمەڵیەكی  كارالیل  كە  دەدەن  پیشانی  ئەوانە  هەموو 

نێودەوڵەتییە. 
»فرانك  بە  باشی  پەیوەندی  واشنتۆن  لە  كەس  هیچ 
كارلوچی«یەوە نییە. سەرباری پۆستی وەزارەتی بەرگری 
سەردەمێك  بەسەربردنی  دوای  نەتەوە،  ئاسایشی  و 
بەڕێوەبەری  پرتووگال،  لە  ئەمەریكا  باڵوێزی  وەك 
لە ساڵەكانی  بوو  ئەمەریكا  ناوەندی  دەزگای هەواڵگری 
زانكۆی  كەشتی  تیمی  وەك  هەروەها   ،1980 تا   1978
هاوڕێیەتی  كردو  رامسفێڵدی  دۆناڵد  یاوەری  پرینستۆن 
بوو  ب���ەردەوام  داهاتوو  سااڵنێكی  بۆ  هەردووكییان 

)دەقەكە سڕدراوەتەوە(. 
راوێژكاری  بەناوبانگرتین  واكربۆش«  هێربێرت  »جۆرج 
ئەمەریكا.  كۆماری  س��ەرۆك  یەكەم  و  چل  »كارالیل«، 
سەرنجی  جێ  كەنداو  ش��ەڕی  فەرماندەیی  بەهۆی 
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دەوڵەمەندانی سعودیە و كوەیتە. جۆرج بۆش و »جۆن 
بۆ  زۆریان  سەفەرێكی  كارالیل  نوێنەرایەتی  بە  مێجەر« 
دەرگاكانیان  كردووە،  كوەیت  و  سعودییە  عەرەبستانی 
ئەم  دەوڵەمەندی  سەرمایەگوزارانی  هەندێك  بەرووی 
دوو واڵتە لە دنیادا كردەوە. بۆشی باوك كاتێك كوڕەكەی 
كۆماری  سەرۆك  هەڵبژاردنی  بانگەشەی  ناو  چووبووە 
دەگمەنەوە  بیابانی  كۆمەڵێك  چووە  2000ەوە  ساڵی 
سعودییە  عەرەبستانی  لەگەڵ  بازرگانی  پەیوەندی  تا 
میراتگری  عەبدوڵاڵ«ی  »ش��ازادە  لەگەڵ  ئەمەریكا  و 
پادشایەتی تاوتوێ بكات. كارالیل سووربوو لەسەرئەوەی 
ئەم  سەرمایەگوزاری  جانتای  سەفەرەدا  لەو  بۆش  كە 
نەبرد، چونكە بۆش زۆر جێی  لەگەڵ خۆی  كۆمپانیایەی 
دڵنیایەو لە راوێژكارانی بااڵی ئەم كۆمپانیایە دادەنرێت. 
بەو بەڵگەیەی گرێبەستەكانی كارالیل لە بەشی تایبەتی 
دابین دەبێت، تەنیا بەڕێوەبەرانی ئەو كۆمپانیایە دەزانن 
كە سەرمایەی چەندە. 13،9 ملیار دۆالری ئەمەریكی لە 
سعودی  سەرمایەگوزارانی  لە   2002 دووەمی  ترشینی 
كارالیلی  دۆالری  ملیار   2 الدن  بن  بنەماڵەی  دابینكرا. 
سندوقی  شەریكی  دووەم  بە  كە  كرد،  سەرمایەگوزاری 
ئەم كۆمپانیایە دادەنرێت. كارالیل و بن الدن لە ترشینی 
پەالماری  دوای  هەفتە   5 نزیكەی  واتە   2001 یەكەمی 
لێكجیابوونەوە،  پنتاگۆن  و  جیهانی  بازرگانی  ناوەندی 
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بەناوی  كۆمپانیایە  لەم  تر  سعودی   10 نزیكەی  بەاڵم 
سەرمایەگوزاری مانەوە. 

دەمت لە ئاستی عەرەبستانی سعودییە دابخە و چت 
دەوێ بۆخۆتی بەرە 

هاوڕێیەكم  سەردانی  بۆ   2002 یەكەمی  ترشینی  لە   
چوومە باشوری فەرەنسا. بەلەمۆكەیەكی لە نزیك شاری 
پیاوێكم  كەنار  لە  لەنگەرگرتن  كاتی  لە  هەبوو،  »كۆن« 
لە بەلەمێكی گچكەدا بینی كە هێامی بازرگانیەكی نوێی 
ئااڵی ئەمەریكا هەڵدرابوو.  بەلەمەكەش  هەبوو. لەسەر 
دەكرد.  كارالیل  بۆ  ئیشی  پیاوە  ئەو  وتی  هاوڕێكەم 
عەرەبستانی  گەیشتینە  تا  پێكرد  دەستی  گفتوگۆكەمان 
پاڵپشتی  و  »عزوزی«  لە  دەرفەت  یەكەم  لە  سعودییە. 
ئیداری و كارێكم پرسی كە باسی دەكات. ئەو پیاوە زانیاری 
لەم بارەیەوە هەبوو پرسی بۆ. كە پێموت خەریكین كتێبێك 
دەربارەی عەرەبستانی سعودییە بنوسین، لە نەكاو توشی 
واڵت زەدەیی بوو. واشنتۆن بەردەوام هەوڵدەدات كەڵك 
لە پارەی عەرەبستانی سعودییە وەرگرێت. »دیك چینی« 
وەك  كۆمار  س��ەرۆك  یاریدەدەری  و  بەرگری  وەزی��ری 
سەرۆكی جێبەجێكاری كۆمپانیای هالیربتۆن چاالكی كرد. 
كۆمپانیایەك كە بەردەوام سود لە عەرەبستانی سعودییە 
ساڵی  كۆتایی  لە  وەردەگرێت،  واڵتە  ئەو  پڕۆژەكانی  و 
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كۆمپانیایە  ئەم  چینی،  دیك  چوونەدەرەوەی  بە   2001
توشی شەرمەزاری دارایی ببوو گرێبەستێكی 140 ملیۆن 
عەرەبستانی  نوێی  نەوتی  چاڵی  هەڵكشانی  بۆ  دۆالری 

سعودییە بەستبوو. 
جۆرج  كۆماری  سەرۆك  لەسەردەمی  میریل«  »فیلیپ   
ناتۆ  گشتی  سكرتێری  ی��اری��دەدەری  وەك  باوك  بۆشی 
و  چینی  دیك  نزیكی  و  شەخسی  هاوڕێی  دام���ەزرا. 

هاوسەرەكەی لین بوو. 
ماوەیەكی  پ��اوڵ  كۆڵن   2000 دووەم��ی  ترشینی  لە 
 100 نزیكەی  دەرەوە،  وەزی��ری  بە  بوونی  پێش  كەم 
كە  دەگێڕێتەوە  راپۆرتێك  دیارە  وەرگرت.  دۆالری  هەزار 
بەرامبەر  لە  بڕەیەی  ئەم  وەرگرت.  دۆالری  هەزار   200
ویالیەتی  »تافستەر«ی  زانكۆی  لە  پەرتوباڵو  وتەگەلی 
ماساچۆست وەرگرت. ئەم بڕەیە لە سندوقی تافستەر درا، 
كە »عصام فارس« یاریدەدەری دەستەی وەزیرانی لوبنان 
دابینی دەكات، لەراستیدا هەر سەنتێك لە دارایی فارس 
سوڵتان«  »بەندەر  شازادە  لەگەڵ  مامەڵەی  لە  سەرچاوە 
وەزیری بەرگری، تركی بن عەبدولعەزیز برایەكی مەلیك 

فەهد دەگرێت. 
پەیوەندی  كۆمپانیای  ئەیلول،  11ی  كارەساتی  دوای 
»كۆریۆس« مانگانەی 200 هەزار دۆالری بۆ باش بوونی 
لۆڤلەر«  »تۆم  وەردەگرت.  سعودییە  عەرەبستانی  رووی 
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كەسانە  لەو  كۆنگرە  پێش  لۆڤلەر  كۆماریخواز،  ئەندامی 
بەڕێوەبەری  دەكرد.  كۆمپانیایەی  ئەم  هاوكاری  كە  بوو 
كۆمپانیای كۆكردنەوەی پارە بوو بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی 
ویالیەتی  ش��ارەداری  هەڵبژاردنی  بۆ  كوڕ  بۆشی  جۆرج 
تەكساس، هەروەها لۆڤلەر بەڕێوەبەری دارایی كاروباری 
هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری جۆرج بۆشی لە ئەستۆ بوو، 
بەمەش وەك دیك چینی زۆر لە كۆشكی سپی نزیكبوو. 
هەزار   720 سااڵنە   2002 ساڵی  كۆتایی  لە  سعودیەكان 
كرد  پێشنیاز  »لۆڤلەر«  وەكالەتی  كۆمپانیای  بۆ  دۆالریان 
تا نوێنەری یاسایی بەرژەوەندی عەرەبستانی سعودییە لە 
ئەمەریكا بێت. لۆڤلەریش وەك دامەزرێنەر و شەریكی 

ئەم كۆمپانیایە بەو بڕەیە رازی بوو. 
هاوڕێیەتی  ئەو  هەموو  ئەخالقییە!،  كەشوهەوا  لەم 
ژووری  و  واشنتۆن  حكومەتی  نێوان  خۆشەویستی  و 
كۆمپانیاكان و ریازو دنیای دیكە، بە ئاماژەیەكی ترسناك 
و  كوڕ  بۆشی  بۆ  ئابووریەكان  بەڵگە  دیارە  دادەنرێت. 
دەستی  بە  چاوەكانیان  كە  كرد  پێویستی  راوێژكارانی 
ناتوانێت  الیەك،  لە  دیارە  ببەسنت.  ئاڵودەی سعودیەكان 
لە  سعودیەكان  لە  نزیكبوونەوە  بۆ  هەوڵ  بەڵگەی  بە 
بۆ  ئەمەریكیت  بەرپرسێكی  چونكە  بپرسێتەوە،  كەس 
عەرەبستانی  بە  پەیوەندی  بەشێوەیەك  كە  نادۆزرێتەوە 

سعودییەەوە نەبێت. 
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»هرنی كەیسنجەر«یش، سەرۆكی كۆمەڵەی »كەیسنجەر 
بۆیینگ،  كۆمپانیای  مشتەریەكانی  لە  كۆمپانیاكان«  و 
ئەو  زۆرب��ەی  و  ئاركۆ  ریچفێلد  ئەتالنتیك  كۆمپانیای 

كۆمپانیایانەیە كە لە عەرەبستانی سعودییە كاردەكەن. 
پەیوەندیەكان بە كڕینی سعودی لە واشنتۆن زۆر ئاڵۆز و 
فراوانە، بە شێوەیەك كەیسنجەر و سیناتۆر جۆرج میشێل 
بۆ سەرۆكایەتی كۆمیتەی سەرۆك كۆماری  ناوەكانیان  كە 
تاوتوێكردنی پەالماری تیرۆریستی دیاریكران، بەشێوەیەكی 
راستەوخۆ دەستییان لە كاركردن لەم كۆمیتەیە كێشایەوە 

تا ناچار نەبن لیستی كڕیارەكانیان ئاشكرا بكەن. 
جۆرج بۆش بۆ ئەوەی كەسێك پەیوەندی بە كڕیارەكانی 
سعودیەوە نەبێت كە سەرۆكایەتی ئەو كۆمیتەیە دەگرێتە 
نیوجەرسی  ئەستۆ، »تۆماس كی« دەسەاڵتداری ویالیەتی 
پەیوەندی  تاكە  دیاریكرد.  »دور«ی  زانكۆی  سەرۆكی  و 
هەمان  لە  ئەوەبوو  واشنتۆن  بەرپرسانی  بە  كی  تۆماس 
قوتابخانەی تایبەتی خوێندنی تەواو كردبوو، كە ئالگۆر و 
برا گچكەكانی بۆشی كوڕ واتە »نیل« و »مارۆن« لە وێ 

خوێندبوویان. 
كاتێك تۆماس كی وەك سەرۆكی ئەو كۆمیتەیە دامەزرا، 
بەڕێوەبەری كۆمپانیای نەوتی گەورە »ئارمادا هس« بوو كە 
بۆ هەڵكشانی چاڵە نەوتیەكان لە ئاسیای ناوەند هاوكاری 

كۆمپانیا نەوتیەكانی عەرەبستانی سعودییە كردبوو. 
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پێشووی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  ف��ری��چ«  »ل��وی��س  تەنانەت 
نوسینگەی ئێف بی ئای وتبووی كە لە خانەنشین بوونم 
لە كاركردن لەم نوسینگەیە لە ساڵی 2001، پێشنیازی بۆ 
كاركردن لەگەڵ عەرەبستانی سعودییە وەرگرتبوو، ئەگەر 
ئەم هەواڵە راست بێت، بەیانی 11ی ئەیلول و كاتێك لە 
خەو خەبەری بۆتەوە دەبێت سوپاسی خوای كردبێت كە 
لەجیاتی كاركردن بۆ  عەرەبەكانی عەرەبستانی سعودییە، 
لە كۆمپانیای كارتی متامنەیی »ئێم پی ئێن ئەی« دەست 

بەكاربوو.
 

 پەیوەندی هەموو كەسایەتییە گرنگەكانی ئەمریكی بە 
كۆمپانیاكانی سعودیەوە

واشنتۆن  گرنگەكانی  كەسایەتیە  هەموو  تاڕادەیەك 
بە  پەیوەست  كۆمپانیاكانی  لە  یەكێ  هاوكاری  النیكەم 
بەرپرسیەتیەكیان  واشنتۆن  لە  كە  كردووە،  سعودیەیان 
لە ئەستۆ بووە، بەكردەوە هەموو گرێبەستێكی بەسرتاو 
لەگەڵ سعودیەكان تیوار)شەفاف( نەبووە و لە گەردەلولی 

بیابان و لە نزیك چاڵێك بزربووە كە سەرچاوەی پارەیە. 
لە كۆمپانیای »تی ئاڕ دەبلیوو« تا كۆتایی ساڵی 2002 
كە كۆمپانیای »نورپوب گرومان« كڕی، »رۆبێرت گەیتس« 
یاریدەدەری  و  ئەی«  ئای  »سی  پێشووی  بەڕێوەبەری 
باڵوێزی  ئارامكست«  »مایكل  پێشوو  دەرەوەی  وەزیری 
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رای��س«  »كۆندۆلیزا  و  ژاپ��ۆن  لە  ئەمەریكا  پێشووی 
پێكهاتبوو،  ئەمەریكا  نەتەوەیی  ئاسایشی  راوێژكاری 
ئیدارەی  هاوكاری  سااڵنێك  كۆمپانیایە  ئەم  ئەندامانی 
لەگەڵ   2001 ساڵی  لە  كە  بوون،  »شیورۆن«  كۆمپانیای 

»تكساكو« یەكی گرت. 
نەتەوەیی  كۆمپانیای  هاوكاری  تكساكۆ«  »شیورون 
و  ئینتەرپرایز«  »ستار  و  »ئارامكۆ«  سعودی  نیشتامنی 

»مۆتیڤا ئینتەرپرایز« بوو. 
حكومەتی  لە  كردن  نیشتەجێ  وەزیری  هیلز«  »كارال 
پێشووی  سیناتۆری  جۆنسۆن«  »بنت  ف��ۆرد«،  »جیراڵد 
لە  ئەمەریكا  پێشووی  بازرگانی  نوێنەری  لوییزاناو 
كاروباری  بەرپرسی  ئەنكەرە  لە  كە  بۆش  حكومەتەكەی 
كە  جۆرجیا  پێشووی  سیناتۆری  نون«  »سام  بوو،  وزە 
لەگەڵ  بوو  چەكدارەكان  هێزە  كۆمسیۆنی  سەرۆكی 
چاڵە  هەڵكشانی  هاوكاری  پرتۆلیۆم«  »نیمر  كۆمپانیای 
كۆمپانیای  ئەندامی  ب��وو،  كازاخستان  نەوتییەكانی 

»شیویۆرن - تكساكۆ«ن. 
كە  تێگەیشت  سعودییە  1999حكومەتی  ساڵی  لە 
نیشتامنی  بازرگای  بانكی  مەحفوز«  »بن  خانەدان 
دۆالر  ملیۆن   3 الیكەم  ئ��ەوەی  دوای  دەستەوەیە.  بە 
هاوكاری كۆمەڵە خێرخوازیەكانی كرد كە بڕێكی دراوەتە 
كۆمەڵەیەكی  دراوەتە  پارەیەش  ئەم  بڕێكی  الدن«.  »بن 
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بن  خالد  بن  »عەبدولڕەحامن  ئەندامێكی  و  خێرخوازی 
مەحفوز« كە رێی چوونە ئەمەریكای لێگیراوە. بەڵگەی 
قەدەغە بوونی بۆ چوونە ئەمەریكا دەست هەبوون بوو 

لە ریسوایی بانكی نێودەوڵەتی بەرایی دەیەی نەوەد.
لە  سعودییە  خێرخوازیەكانی  كۆمەڵە  دارایی  پاڵپشتی 
بن الدن بابەتێكی دوورو لە شیامنە جیا نەبوو. زۆربەی 
كە  داب��وون  ب��اوەڕە  لەو  ئەمەریكا  نادیەكانی  خ��اوەن 
زۆربەی پارەكان بۆ ناوەندەكان، بێوەژنان لە واڵتەكانیان 
پارانەش  لەو  هەندێك  دی��ارە  دەبێتەوە،  س��ەرەوژێ��ر 
بێگومان بۆ كڕینی تفەنگ و ماددەی تەقینەوە بۆ سوپای 

كۆماریخوازی ئیرلەندا خەرج دەكرێت.
دەوڵەتی عەرەبستانی سعودییە و واشنتۆن لە حیسابە 
بانكیەكانیان نەدەپرسی، سعودیەكان و نیمچە سەربازانی 
چەكداری وەهابی وەك خۆیان لێیان گەڕاون، تا لە رێگای 
كارە  ئەم  لەكاتێكدا  بنێرن،  الدن  بن  بۆ  پارە  جیاجیاوە 
بێگومان  نەبوو،  ئاسان  كارێكی  واشنتۆن  دانیشتوانی  بۆ 

كۆكردنەوەو ناردنی پارە لە ریاز و جدە ئاسانرت بوو. 

 وانەی سعودیەكان بۆ ئەمەریكیەكان

 عەرەبستانی سعودییە ئەم وانەیەیان بە ئەمەریكیەكان 
دابخە،  سعودییە  عەرەبستانی  ئاستی  لە  دەمت  داوە: 
بۆ  زانكۆیەك  لە  پۆستت  و  كار  بدەینەوە.  لێ  ئاوڕت  تا 
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دەدۆزینەوە، یان لە جۆرج تاوون ئۆتۆمبیلی لكسۆس و 
خانوویەكی گەورەت دەدەینێ. 

عەرەبستانی  لە  ئەمەریكا  پێشووی  باڵێوزی  »ڤۆڵتێر«   
ناوەندی نێودەوڵەتی »مریدیان«ە لە  سعودییە، سەرۆكی 
نێودەوڵەتی«  لێكتێگەیشتنی  »زیادكردنی  بۆ  كە  واشنتۆن 
هاتووە،  مریدیان  ناوەندی  سایتی  لە  بەوپێیەی  دامەزرا. 
ئەو كەسانە پاڵپشتی ئەم ناوەندەن، كە هاوكاری سعودییە 

دەكەن. 
ئەنجومەنی  ئەندامی  كۆنگرەش  ئەندامانی  هاوسەرانی 
ئیداری ئەم ناوەندەن: سپنس ئەبراهام، كین بنتس، جۆن 
برۆ، جۆن كورزین، ویلیام فرێست و چارلز هامنل. »میشێل 
ولدج ئاڕ« سیناتۆری پێشووی جۆرجیاو باڵوێزی ئەمەریكا 
كۆماری  سەرۆكایەتی  دووەم��ی  سەردەمی  لە  ریاز  لە 
كلینتۆن سەرۆكی ئەنجومەنی ئیداریەتی. بەپێی بابەتێكی 
شازادە  نزیكی  كەسێكی  پۆست،  واشنتۆن  لە  باڵوكراوە 
بەندەر سوڵتانی باڵوێزی عەرەبستانی سعودییە لە ئەمەریكا 
وتوویەتی: سەرقاڵی گەیشنت بەو كۆمەڵە بەرپرسانەیە لە 
ئەمەریكا كە بۆ ژیانی ئاسایی خۆیان گەڕاونەتەوە. كاتێك 
لێیان  سعودیەكان گرنگی بە هاوڕێیانی خۆیان دەدەن و 
ئەمان  دەهێنن.  نوسینگەكانیان  لە  واز  كە  دەپرسنەوە 
لەكاتی وازهێنان لە پۆستەكانیان نەخافڵ دەبن و دەزانن 

چەند هاوڕێی باش سەردانی نوسینگەكەیان دەكەن!. 
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تەنیا  دەتوانی  بی،  دەوڵەمەند  پێویست  وەك  كاتێك 
بەرایی  لە  كە  رێككەوتنێك  بەپێی  بكڕی،  خۆشگوزەرانی 
لە  پشتگیری  بۆ  رێگان  حكومەتی  لەگەڵ   1980 دەیەی 
سعودییە  عەرەبستانی  كرا،  ئەمەریكا  بودجەی  كەرسی 
تریلیۆنێك دۆالری بە ئەمانەت لە بازاڕی پشكی ئەمەریكا 
ئەگەر  ئابووری،  قەیرانی   10/1 پێوەری  بەپێی  داناوە. 
بانكەكانی  لە  خۆیان  ئەمانەتەكانی  هەموو  سعودیەكان 
كارەساتبار  ئەمەریكا  بۆ  كارە  ئەم  بكێشنەوە،  ئەمەریكا 

دەبێت. 
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ریسوایی »هەیفا بەندەر«
 لە كارەساتی 11ی ئەیلول
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 پارێزەرانی سەرۆكایەتی كۆماری ئەمەریكا لە خزمەت 
بەندەردا

ساڵی 1994 دوای ئەوەی 2 ساڵم لە »دوو شەممە«ی 
پایتەختی تاجیكستان - دوورترین و هەژارترین ناوچەی 
دنیا بەڕێكرد، »سی ئای ئەی« گەڕاندمیەوە بۆ واشنتۆن. 
ئەو  تێپەڕاندنی  و  ماڵێ  بۆ  گەڕانەوە  لە  راشكاوی  بە 
بۆ  ئاوم  پێویست  وەك  ئێستا  بووم.  خۆشحاڵ  قۆناغە، 
حەمام هەیە و دەتوانم بە كەیفی خۆم بخەوم بێ ئەوەی 
پێش  ببیستم.  دەبابەكان  دەستڕێژی  و هوڕی  كە رشیخ 
ئەوەی بچمە بەشێكی دیكەی دنیا، پێویستم بە پشووە. 

هەربۆیە لە واشنتۆن بەدوای خانوویەكی كرێدا گەڕام. 
ناوەند  هەواڵگری  دەزگ��ای  لەگەڵ  گرێبەستم  كاتێك 
)دەقەكە سڕدراوەتەوە( بەست، دەبوو ژیانم لە واشنتۆن 
قبوڵ دەكرد. سەرەنجام تەالرێكم لە جۆرج تاوون دۆزیەوە. 
ئیدی دەمتوانی لە هەفتەیەك چەندینجار لەوێ دەركەوم 
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و پێویست نەبوو باقی رۆژەكانی هەفتە گۆشتی بەرازوو 
لۆبیا بخۆم، بەاڵم هەموو ئەم مەسەالنە لە ساڵی 1994 
گۆڕا. بڕی كرێ لە جۆرج تاوون بەشێوەیەكی چاوەڕوان 
ونبوون  لەبەرچاو  كرد، هەموو شوێنەكان  زیادی  نەكراو 
مۆدێرنەكانی  قاوەخانە  و  كرابووم  بانگهێشت  بۆی  كە 
فەرەنسی و جگەرە فرۆشیەكان جێگایان گرتنەوە، پاشان 
ئەگەر كەسێك لەگەڵ خێزانێكی چینی مام ناوەند بێت، 
دەبێت سەعاتێك سەفەر بكات و لە ویالیەتی ڤێرجینیا بە 

دوای شوێنێكدا بگەڕێت. 
بە  دەمویست  و  ئەوبارە  ژێر  دەچمە  خەریكە  كاتێك 
دوای شوێنێك لە دەرەوەی »بلتوی« بگەڕێم، خانوویەكم 
شارۆچكەیەكی  ناوچەیە  ئەم  دۆزیەوە.  »پالیسیدز«  لە 
لە  و  مانگانەیە  خانووە  ئەم  كرێی  تاوونە.  جۆرج  نزیك 
چیمەن  و  ئاودەست  و  حەمام  دوو  و  نوسنت  ژووری   3
لە  خێزانەكەم  و  بۆخۆم  خ��ان��ووە  ئ��ەم  پێكهاتووە. 
بە  خانووە  ئەم  دەمانویست.  كە  زیادبوو  سەروبەرمان 
 5 ڤێرجینیا  ویالیەتی  لە  »النگلی«  بارەگای  تا  ئۆتۆمبیل 
خولەك دوورە. دووری ئەم خانووە تا شوێنی كارەكەم بە 
رادەیەك بوو كە بتوانم بە پاسكیل بچمە سەر كارەكەم.           
كاروانێك  بە  هەستم  م��اڵ��ەوە  رێگای  لە  شەوێك 
ئۆتۆمۆبێلی دەرەوەی شەقامی 123 كرد. پێشرت پێموابوو 
بەم  لە واشنتۆن دەتوانێت  تاكە كەسێكە  سەرۆك كۆمار 
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چارەكێك  چەند  ماوەی  لە  هەبێت،  پاسەوانی  شێوەیە 
جادەكە  هەردووبەری  لە  كە  ونبوون  ئۆتۆمۆبێلەكان 
»بەندەر«  تەنیشت  بە  زانیم  ئەوكاتە  بەستبوو.  ریزییان 
تێدەپەڕم.  ئەمەریكا  لە  سعودییە  عەرەبستانی  باڵوێزی 
لیمۆزین،  ئۆتۆمۆبێلی  دووك��ەاڵوی  شوشەی  س��ەرەڕای 
بۆ  گ��ەڕاوەت��ەوە.  واڵتەكەی  بۆ  بەندەر  كە  تێگەیشتم 
بەیانی لە بارودۆخی بەندەرم پرسی، پێیان وتم لە واڵتدا 
دەرەوە  وەزارەتی  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە  باڵوێزە  تاكە 
پاسەوانی دەكات، لەكاتێكدا كارمەندی حكومەت دەبێت 
لە پەراوێزی شاردا بژیت. ئەو كاتە، تێگەیشتم كە دەبێت 
واشنتۆن،  بەندەر،  دەورووب��ەری  لە  گرنگ  رووداووی 
خۆرئاواو  پەیوەندی  و  ناوەند  هەواڵگری  دەزگ��ای 

عەرەبستانی سعودییە و ئەمەریكا رووی دابێت. 
رۆژێكییان كە سواری پایسكیل بووم، سەرۆكی دەزگای 
هەواڵگری ناوەند، بەرپرسی پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی 
تێپەڕی.  باڵێوزی عەرەبستانی سعودییە بە تەنیشتمدا  و 
ببینن  »پۆتۆمك«  روباری  پەراوێزی  لە  موڵكێك  چوبوون 
كە لەواشنتۆن بە باشرتین ناوچە دادەنرێت. ئەو موڵكە 

دەیانجار لەو خانووە گەورەتر بوو كە تێیدا دەژیام. 
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 شێوازی هاتوچۆی بەندەر بۆ كۆشكی سپی

بەندەر دەیتوانی هەركاتێك بیەوێت بۆ گفتوگۆ بچێتە 
كۆشكی سپییەوە، بەاڵم من بۆ وەرگرتنی كاتی چاوپێكەوتن 
بەكارمەندێكی ئاسایی دەوڵەت لە ئەنجومەنی ئاسایشی 
دیارە  بم.  چاوەڕێ  هەفتەیەك  چەند  دەبوو  نیشتامنی، 
بكەم.  لەگەڵ  قسەی  خولەكێك  چەند  بۆ  بتوانم  ئەگەر 

زۆر خواپێداو دەبم. 
A لیستی  لە  سپی  كۆشكی  دانیشتوانی  بۆ  بەندەر 

هەموو  دەیتوانی  كردبایە  ئ��ارەزووی  ئەگەر  دای��ە،  ی 
نامەیەكی هەستیار بداتە هەر كەسایەتیەك لە حكومەت، 

یان رۆژنامەكان.
ك��ردەوە،  جەختی  پۆست«  »واشنتۆن  رۆژن��ام��ەی 
رێوڕەسمی  لە  و  »كەنەدی«  ناوەندی  كردنەوەی  شەوی 
بەندەر  گراهام«،  »كاترین  ماڵی  لە  ئێوارە  نانخواردنی 

رۆڵگێڕی واشنتۆن بوو، نەك دەزگای هەواڵگری ناوەند. 

 بەندەر ئیدارەی واشنتۆن دەدات !

بلیتێك  سنوری،  بێ  ژیانی  و  بەندەر  فراوانەكەی  ماڵە 
بوو دەیتوانی لە واشنتۆن هاتوچۆی پێ بكات. چاوپۆشین 
ئازاد  دنیای  و  دیموكراسی  وەك  كە  گەمژەییەك  لە 
دەنارسێت، واشنتۆن كۆمپانیایەكە بەندەر لەسەر كورسی 
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لە  بتەوێت  ئەگەر  داوەت���ەوە،  پاڵی  ئەنجومەنەكەی 
بازنەكەی بچێتەدەر، نەفرەتت لێدەكرێت، كەوایە باشرتە 

بەپێی رێساكەی یاری بكەی. 
ئەمەریكاو عەرەبستانی سعودییە  باسێكدا كە  لە هەر 
كەمپێك  هەر  لە  بێت  كەسێك  دەبێت  ئامادەن،  تێیدا 
بە  پەیوەندی  باشی  بە  تابتوانێت  هەبێت  پێگەیەكی 
دوو  لەگەڵ  مامەڵەی  ئاسانی  بە  بكات،  ه��ەردووالوە 
كە  هەبێت  توانای  بەرادەیەك  دەبێت  هەبێت.  كەلتور 
خەڵك شوێن هاوبەشی كردنی بكەون. دەبێت ئاگای لە 

هەموو وردەكاری و ئاكامەكان بێت. 
بن  بەندەر  ناوی  بە  كەسێكە  ریاز   - واشنتۆن  تەوەری 
سوڵتان عەبدولعەزیز. شازادە بەندەر لە لیستی خانەدانی 
نزمە. سەرەڕای  پلە  لە كەسانی  دەسەاڵتداری )سعودی( 
بوو،  دایكی خزمەتكاری مااڵن  بەرگرییە،  باوكی وەزیری 
نەك  و  دەدات  پارە  بە  گرنگی  بەردەوام  واشنتۆن  بەاڵم 

ئەسڵ و نەسەب. 

موسڵامنیەتی بە مەسعەدەی سكۆتلەندی و جگەرەی 
كوبایی           

بەندەر لە رۆژێكی ساڵی 1983 و لە تەمەنی 34 ساڵی 
وەك باڵێوزی عەرەبستانی سعودییە لە ئەمەریكا دامەزرا. 
بەسەر  كاریگەری  بوو  كەسێك  و  زۆر  هاوڕێی  ئەوكاتە 
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فڕۆكەوانێكی  الوی  سەردەمی  لە  هەبوو،  خەڵكەوە 
شەڕانی و كەسێكی شەڕانگێز بوو. بەندەر موسڵامنێكە بە 
مەسعەدەی سكۆتلەندی و جگەرەی كوبایی كە بەردەوام 
نایاب  رۆڵگێڕێكی  وەك  بەندەر  هەبووە.  پۆستی  و  پلە 

خۆی سەملاند.

 فڕۆكەی ئەواكس و یەكەم زەربەی بەندەر    

س��ەرب��ازی  ه��ۆگ��ری  وەك   1981 ساڵی  ل��ە  ب��ەن��دەر 
شۆڕشێكی  ئەمەریكا  ل��ە  سعودییە  عەرەبستانی 
هەڵگیرساندو توانی سەرەڕای ناڕەزایی توڕە ئاسای ئەیپك 
رەزامەندی  واشنتۆن،  لە  ئیرسائیلی  لۆبی  بەهێزترین   -
كۆنگرە بۆ فرۆشتنی فڕۆكەی »ئەواكس« بە عەرەبستانی 

سعودییە وەرگرێت. 
لە  پۆست  واشنتۆن  رۆژنامەی  توێژینەوەی  بەپێی 
قەرزەكانی  توانی  لەسەردەمێكدا  بەندەر   ،2002 ساڵی 
پەڕینەوەیەكی  راسپاردەی  بە  سعودییە  عەرەبستانی 
نهێنیانەی 10 ملیۆن دۆالری لە بانكی ڤاتیكان بدات كە 

باڵێوز بوو. 
هەواڵگری  دەزگای  داوای  بە  نهێنیانە  راسپاردە  ئەم 
ناوەند ئەنجامدرا، كە ئەوكاتە »ویلیام كیسی« سەرۆكی 
لەگەڵ  شەڕە  لەو  سود  دیموكرات  كریستیانیانی  تا  بوو 

كۆمۆنیستەكانی ئیتاڵی وەربگرن. 
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ملیار   30 یەكەم  باسی   1984 حوزەیرانی  لە  بەندەر 
دۆالری خانەدانی دەسەاڵتدار )سعودی( كرد، تا »ئۆلیڤەر 
لە  »كۆنرتا«  شۆڕشگێرشەكانی  بۆ  چەك  بتوانێت  نورپ« 

نیكاراگوا بكڕێت.

دراوەكەی  تەاڵق  كچە  لە  بەندەر  هەیفا  میوانداری   
بۆش لە كاتی خۆیدا

كاتێك  درەوشایەوە.  باش  كەسیشی  بەشێوەی  بەندەر 
 1990 دووەم��ی  ترشینی  كۆتایی  بۆش  دەبلیوو  جۆرج 
بە  چ��اوی  تا  ك��رد  سعودییە  عەرەبستانی  س��ەردان��ی 
ئامادە  كوێت  وەرگرتنەوەی  بۆ  كە  بكەوێت،  هێزەكانی 
»دۆرتی«  بەندەر،  هاوسەری  هەیفا«  »شازادە  دەبوون، 
كچە تازە تەاڵق وەرگرەكەی جۆرج بۆش و منداڵەكانی بۆ 
جەژنی سوپاسگوزاری میوانداری باخەكەی بەندەری كرد 
لە ویالیەتی ڤێرجینیا. كاتێك جۆرج بۆش دوای چەند رۆژ 
جەژنی سوپاسگوزاری سەردانی بەندەری كرد، لەكاتێكدا 
فرمێسك لە چاوەكانیدا قەتیس مابوو بە بەندەری وت: » 

ئێوە مرۆڤی خێرخوازن.«  

 پێدانی نازناوی بۆش بە بەندەر !

لە  بۆش  ماڵی  بۆ  بەندەر  هاوینی  سەفەری  كاتی  لە 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

87

نازناوی  خێزانەكە  »مین«،  ویالیەتی  لە  »كینگپۆرت« 
راوەماسی  بۆ  بۆش  بەندەر  پێدا.  بۆش«یان  »بەندەر 
ملیۆنێك  هاوكاری  بڕی  بەندەر  كرا.  بەریتانیا  بانگهێشتی 
سەرۆكایەتی  كتێبخانەی  كردنی  دروس��ت  بۆ  دۆالری 
كۆماری بۆش لە كۆلێژی »كۆلێژ ستەیشن« لە تەكساس دا. 
پێی  بە  پادشای عەرەبستانی سعودییەش  فەهدی  مەلیك 
پێشنیازی بەندەر، باربارا بۆشی بە ملیۆنێك دۆالر كۆمەك 
كرد بۆ چاالكیەكانی لە بەگژداچوونەوەی نەخوێندەواری، 
»نانسی  بە  دا  كۆمەك  وەك  دۆالری  ملیۆنێك  هەروەها 
رێگان« لە بانگهێشتی بەگژداچوونەوەی ماددەی هۆشبەر. 
نوسینگەكانی  لە  نەبوو  كەس  تاكە  سعودیەیی  بەندەر 
ب��ەدوای  ت��ر  دام��ەزراوەك��ان��ی  ك��ۆم��ارو  سەرۆكایەتی 
 1983 یەكەمی  ترشینی  لە  بوو.  بەرژەوەندیەكانیەوە 
دۆالری  هەزار   50 چەك  بازرگانی  خاشقچی«  »عەدنان 
لە  كارتەر«  »جیمی  كۆمار  سەرۆكایەتی  گەنجینەی  بە  دا 
نیو  »وەلید«یش  شازادە   2002 ساڵی  كۆتایی  لە  ئەتاڵنتا، 
سندوقی  دامەزراندنی  هاوكاری  كردە  دۆالری  ملیۆن 
بۆرسی خوێندنی جۆرج هێربێرت واكربۆس لە ئەكادیمی 
فیلیپس. پێشرت »رودی جولیانی« 10 ملیۆن دۆالری دیاری 

وەلیدی قبوڵ نەكرد. 
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 پەیوەندی بەندەر و كلینتۆن  

لە سەردەمی سەرۆكایەتی كۆماری »بیل كلینتۆن« بەندەر 
چەند هەفتەیەكی لە كۆشكە شاخاویەكەی لە »سپن« بەسەر 
پێشوازی  دەبرد. )50 هەزار مەتر چوارگۆشە، 32 ژوور، 16 
كەسە  دوو  ئەم  راستیدا  لە  دۆالر(،  ملیۆن   55 تەندروستی، 
لە شێوازی ژیاندا جیاواز بوون. بەندەر شانازی بە رابردووی 
سەربازی خۆیەوە دەكردو هەمووجارێك لە دیداری كلینتۆن 

باسی ئەم بابەتەی دەكرد. 
تركی«  »ش��ازادە  لەگەڵ  هاوڕێیەكی  رێگای  لە  كلینتۆن 
دەرگ��اوە  لەودیوو  سعودی،  زانیاری  پێشووی  سەرۆكی 
بۆ  هاوڕێیەتیە  ئەم  مێژووی  هەبوو.  ریازەوە  بە  پەیوەندی 
راوێژكارانێك  دەگەڕێتەوە.  تاوون  جۆرج  زانكۆی  سەردەمی 
بەندەر  لە  كلینتۆن  هەوڵیاندا  هەموویان  سپی  كۆشكی  لە 
دووربخەنەوە. دوا كار كە كلینتۆن بە نیازی بوو ئەوەبوو كاتی 
خۆی لەگەڵ شازادەیەكی زۆر دەوڵەمەندی عەرەبی بەسەر 

بەرێت.

  دەوری بەندەر لە تەقاندنەوەی تاوەرەكانی خوبەر

زەقی  دەوری  بەندەر  كردەوە،  جەختی  نیوزویك  گۆڤاری 
لە  كەس   2 رادەستكردنەوەی  بۆ  لیبییەكان  رازیكردنی  لە 
هاوشاریانی خۆی بینی، كە بە دەست هەبوون لە رووداوی 
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بەسەر   103 ئێم  پان  فڕۆكەی  تەقاندنەوەی  و   1988 ساڵی 
ئاسامنی لۆكوربیەوە لە سكۆتلەندە تاوانبار كرابوون، هەروەها 
تەقاندنەوەی  بە  بەندەر  كە  هێنایەوە  بیری  گۆڤارە  ئەم 
تاوەرەكانی خوبەر بە هاوكاری نوسینگەی »ئێف بی ئای« لە 
ساڵی 1996 هاوكاری وێرانكردنی بەرگری كرد لە عەرەبستانی 
دوای  رووداوە  ئەم  بابەت  لە  لێكۆڵینەوە  سعودییە، چونكە 
مردنی 19 سەرباز لەوێ بۆ زیاتر لە 5 ساڵ بە راگیراوی مایەوە. 
رازیكردنی  بۆ  وەرگ��رت  خۆی  توانای  لە  سودی  بەندەر 
پادشا لە رووی پێدانی 23 ملیۆن دۆالر بە ناوەندی زانكۆی 
»ئۆركانزاس« وەك دیاری، چونكە شارەداری ئۆركانزاس )بیل 
لە  كلینتۆن  هەڵبژێردرابوو.  كۆمار  سەرۆك  وەك  كلینتۆن( 
ساڵی 1991 لە چاوپێكەوتنی لەگەڵ باڵوێزی سعودی گوشاری 
زۆری بۆ بە دەستهێنانی ئەو پارە بەكاربرد، لە ترشینی دووەم 
لەگەڵ  قسەی  تەلەفۆن  بە  مەبەست  هەمان  بۆ  1992یش 

مەلیك فەهد كرد. 
دۆالر  ملیۆن   3 دەكرا:  رادەست  رێگاوە  لەدوو  پارانە  ئەو 
زۆرگرنگ  كاتبەندی  هەفتە.  دوای10  باقیەكەی  لەسەرەتاو 

بوو.
بەندەر بن سوڵتان، بەپێی ریتمی چاالكیەكانی لە كۆتایی 
بۆ  كلینتۆنی  كابینەی  ئەندامانی  هەموو  حكومەتێك،  هەر 
بۆخۆی  كە  دەكات،  میوانداری  ریستۆرانتێك  لە  ئێوارە  نانی 

هەڵیبژارد. 
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 »بەندەر بۆش«میوانی هەمیشەیی كلینتۆن لە كۆشكی 
سپی

بەندەر  بۆش،  كۆماری  سەرۆك  دووەم��ی  قۆناغی  لە 
هێنا،  سپی  كۆشكی  لە  وازی  سەرسامكەر  بەشێوەیەكی 
 1814 ساڵی  لە  بەریتانیەكان  كە  ئەوكاتەی  وەك  رێك 
ئاگریان تێ بەردا. خۆی بۆ میوانێكی هەمیشەیی سەرۆك 
كۆمار گۆڕی، دیارە هەموو حەز بە دواندنی دەكەن، لە 
بۆشی  كارتەرو  روزالین  و  یەكەمی 1997 جیمی  كانونی 
باوك سەردانی كۆشكی بەندەریان كرد لە قەراخ رووباری 
ساڵوەگەڕی   25 رێوڕەسمی  بەشداری  و  »پوتۆماك« 
هاوسەرگیری ئەو و هەیفایانكرد. پاش 2 ساڵ كە نیلسۆن 
ماندێال سەردانی واشنتۆنی كرد، بەندەر بە شانازی ئەو لە 
كۆشكی »مكلین« میوانداریەكی سازكرد كە تا بەرەبەیان 

درێژەی كێشا. 
لە نیسانی 2001، »یارس عەرەفات« داوای لە »شازادە 
عەبدوڵاڵ«ی میراتگری پادشایەتی سعودی كرد شكات لە 
ئیرسائیل بكات، چونكە سەربازەكانی تەقەیان لە كاروانی 
عەبدوڵاڵش  كردووە.  فەلەستینی  بەرپرسانی  ئۆتۆمبیلی 
ئەو داوایەی گەیاندە بەندەر كە پەیوەندی بە دیك چینی 

و كۆلین پاوڵەوە هەبوو. 
پاوڵ لە كۆتایی ساڵی 1970 لە رێگای »دیڤید جۆنز«ی 
هاوڕێی  و  هاوبەش  فەرماندەیی  دەستەی  سەرۆكی 
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پاوڵ  تێنس، بەندەر بن سوڵتانی ناسی.  یاری  لە  بەندەر 
ئەوكاتە گفتوگۆیەكی یەك سەعاتەی لەگەڵ عەرەفات و 

شازادە عەبدوڵاڵ هەبوو. 

 سعودیەكان و تیرۆریزم

ناو  كردە  دزەی   2002 ساڵی  ناوەڕاستی  لە  بابەتە  ئەم 
فەرمی  نیمچە  بەرگری  سیاسەتی  كە  نوسانەوە  رۆژنامە 
لەسەر  پ��رۆل«،  »ریچارد  سەرۆكایەتی  بە  ئەنجومەن 
»تیرۆریزم«  دەگاتە  بابەتەكە  كە  وەستاوە  كاروبارە  ئەو 
لەم  وردت��ر،  نییە.  دۆستامن  سعودییە  عەرەبستانی 
سعودییە  »عەرەبستانی  كە  جەختكراوەتەوە  راپۆرتەدا 
قەیرانەكانی  و  كردووە  خاپوور  عەرەبی  دنیای  بۆخۆی 
عەرەبی دەگوازێتەوە«. سعودیەكان لە هەموو ئاستێكدا 
تیرۆریستی كارایان هەیە و نەخشەكێش، پاڵپشتی دارایی 

و هاندەری ئەم تێڕوانینەن«. 
بە  سەعاتێك  چەند  م��اوەی  بۆ  دیكە  جارێكی  پ��اوڵ 
تەلەفۆن قسەی كرد تا بۆ بەندەرو كارگێڕیەكەی دوپاتی 
فەرمی  هەڵوێستی  مەسەالنە  ئەمجۆرە  كە  بكاتەوە، 
حكومەتەكەی بۆش نییە. جۆرج بۆش بۆ بەهێزكردنی ئەم 
خۆی  خێزانیەكەی  كێڵگەی  بانگهێشتی  بەندەری  بابەتە 
كرد لە »كروفۆرد« تەكساس. زیاتر ئەمجۆرە میوانداریانە 

لە سەرۆكانی واڵتان دەكرێت.
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سەرقاڵبوونی  ئاسایش،  بەرگری  سیاسەتی  پێدەچێت 
سەرەكی »هرنی كەیسنجەر«ە، كە عەرەبستانی سعودییە 
كۆمیتەی  سەرۆكایەتی  ماوەیەك  بۆ  و  كرد  درووستی 
بەرپرسی  كۆمیتە  ئەم  گ��رت.  ئەستۆ  لە  ئ��اوی  رشیتی 
لێكۆڵینەوە بوو لە هەڵەی زانیاری كە مایەی سەرهەڵدانی 
كارەساتی 11/9 بوو. دەبوو پێش بە ئەستۆوە گرتنی ئەو 
چەند  چونكە  كاربكێشێتەوە،  لە  دەست  بەرپرسیارێتییە 

سعودییەك لە لیستی لێكۆڵینەوەكەی دان.

 ریسوایی هاوكاری هاوسەری بەندەر بۆ ئەلقاعیدە

بەشێوەیەكی   - بەندەر  هاوسەری  هەیفا  وترا  كاتێك 
رفێنەرانی  لە  ك��ەس  دوو  ه��اوك��اری   - نائەنقەستانە 
دیگۆ(  )سان  لە  كە  كرد  ئەیلولی(  11ی  )فڕۆكەكانی 
 2002 دووەم��ی  ترشینی  28ی  لە  پاوڵ  بن،  نیشتەجێ 
سەردانی دەزگای هەواڵگری ناوەندی كرد تا بەرگری لەو 

دوو شازادەیە بكات. 
وتی:  كیلمەن«  »میشێل  لەگەڵ  وتووێژێك  لە  پاوڵ 
»سااڵنێكە شازادە بەندەر و هەیفا دەناسم و لەوباوەڕەدام 
كە هیچ كارێك ناكەن پشتگیری بێت بۆ هەر كەسێك، یان 
رێكخراوێكی تیرۆریستی، بەاڵم بابزانم راستییەكە چییە«.

ئایا بەندەر هێڵی پێشەوەی تێكشكاند؟ ئایا حكومەتی 
بنێرنێت؟  كراو  كۆدكاری  پەیامەكانی  هەوڵدەدات  بۆش 
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ئەو  هەوڵیدا  پاوڵیش  بەاڵم  بێت،  شێوەیە  بەم  رەنگە 
مەسەلەیە پووش بەسەر بكات كە هەبوو. 

گرنگەكانی  كەسایەتیە  ژنانی  بۆ  بەندەر  میوانداری 
ئەمریكی

ژنی  هەشتا   ،2001 ئازاری  سەرەتای  لە  هەیفا  شازادە 
دەع��وەت  ئێوارە  نانی  بۆ  واشنتۆنی  بەناوبانگرتینانی 
رامسفێڵد،  دۆناڵد  وەك  كەسایەتیەكانی  هاوسەرانی  كرد. 
كارمەندانی ئەندرۆ كارد، »پۆل ئۆنێل« وەزیری خەزنەداری 
دادوەری  كەنەدی«  »ئەنتۆنی  و  تۆماس«  »كالرنێس  و 
بوون.  مشتێك  كراوان  داوەت  خەرواری  لە  بااڵ،  دادگای 

»ئۆملا پاوڵ« میوانی شانازی پێوەكراویش بوو. 
ئەم مەسەلەیە لە واشنتۆن ئاسایی بوو، بەاڵم ئەم كارە 
دادەن��را.  نەخافڵكەر  مەسەلەی  گەورەترین  بە  من  بۆ 
پارانە  ئەو  بەندەرو  هاوسەری  هەیفا  هاوكاریەكانی 
هاوكاری خێرخوازی بوو كە گەیشتە دەست تیرۆریستەكان. 
شازادە هەیفاو هاوسەرەكەی هاوكاریەكی دارایی زۆریان 

بۆ ئەم مەبەستە كردە دیاری. )!( 
پارانە  ئەم  كە  دڵنیابێت  دەتوانێت  چۆن  كەسێك  بەاڵم 
ناگەنە دەست توندڕەوەكان؟ وەرە شێلگیرانە لەم مەسەالنە 
عەرەبستانی  لە  داوام��ان  كە  بوو  كەی  دواجار  بڕوانین، 
سعودییە كرد لێكۆڵینەوە لە هەموو ئەو مەسەالنە بكات؟
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كۆمەڵە  بۆ  بیركردنەوەمان  هەرشێوازێكی  س��ەرەڕای 
خێرخوازیەكانی سعودییە، سااڵنێك درێژە بە چاالكیەكانی 
خۆیان دەدەن بەبێ ئاوڕدانەوە لە ئێمە، لە پەالمارەكانی 
وەك 11/9، هیچ كەس نەی دی كە )تیرۆریستەكان( دێن، 

چونكە كەس نەی دەویست بیان بینێ. 

لە  سعودییە  خێرخوازیەكانی  كۆمەڵە  پشتگیری 
ئەلقاعیدە

لە ئازاری 2002 واتە ساڵ و نیوێك دوای هاوكاریەكانی 
هەیفا، هێزەكانی وەزارەتی دارایی - نوسینگەی ویالیەتی 
- پەالماری 4 كۆمەڵەی خێرخوازی سعودیەیان  ڤێرجینیا 
دا: دامەزراوەی SAAR، الصفا و، توێژەرەوەی نێودەوڵەتی 
نێودەوڵەتی  رێكخراوی  و   IIIT ئیسالمیەكان  تێڕوانینە 
رزگاری ئیسالمی )دەستەی نێودەوڵەتی رزگاری ئیسالمی(، 
ناوخۆیی  نوسینگەی  پەالماری  چاالكیەدا،  لەم  هەروەها 
»یەكێتی دنیای ئیسالمی« درا، كە عەرەبستانی سعودییە 
پارەیان  و  چەك  كۆمەاڵنە  ئەم  دەكات.  دارایی  پاڵپشتی 
بۆ بن الدن دەنارد. بەندەر لە قۆناغێكی درێژماوە و بە 
بەڵگەی مرۆیی هاوكاری ئەم 5 دامەزراوە خێرخوازیەی 
كرد، لە كاتێكدا بەرپرسانی وەزاراتی دارایی و شارەزایانی 
دیكە دەیانتوانی هۆشداری مەترسی ئەم كۆمەاڵنە بدەن. 
ت��وێ��ژەرەوەی  دی���اری  ئ��ەن��دام��ی  لیۆیت«  »ماتیۆ 
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1ی  لە  واشنتۆن،  لە  نزیك  خۆرهەاڵتی  سیاسەتەكانی 
ئابی 2002 لە وتارەكەی لە بەردەم كۆنگرە وتی: »تاریق 
پاتری  بۆخۆی   IIIT كۆمەڵەی  كارمەندی  حەمەدی« 

تەلەفۆنی سەتەالیتی داوەتە بن الدن. 
»محەمەد جەمال خەلیفە« زاوای بن الدن، نوسینگەی 
فلیپیین  لە  ئیسالمی  رزگ��اری  نێودەوڵەتی  دەستەی 
لەگەڵ  نارد،  ئەلقاعیدە  بۆ  پارەی  لەوێوە  و  بەڕێوەبرد 
كارمەندی  نارس«ی  »ابو  هیند،  پۆلیسی  نایابی  چاالكی 
نەیتوانی  ئیسالمی،  رزگ��اری  نێودەوڵەتی  دەستەی 
سەركەوتوویی  بە  كەلكەتە  لە  ئەمەریكا  كونسوڵگەری 

بتەقێنێتەوە. 
ئەو  دەربارەی   PBS لەگەڵ گفتوگۆ  لە  بەندەر  شازادە 
بۆ  پارە  ناردنی  بە  سعودییە  عەرەبستانی  كە  كێشانەی 
پارە  بەردەوام  دەتوانین  وتی:  دنیا،  ناوچەكانی  هەموو 
بۆ ئەوروپا و ئەمەریكا بنێرین، بەاڵم ئەم پەیوەندییە لە 

ئەمەریكا دەبڕدرێت.
هاوسەری بەندەر نزیكەی 130 هەزار دۆالر هاوكاری 
ئەیلولی  11ی  پەالمارەكەی  ئەنجامدەرانی  لە  دوو 
دۆالری  هەزار   550 بڕی  نەنارساویش  سعودیەكی  كرد. 
وەك  كە  دیگۆ«  »سان  لە  مزگەوتێك  بۆ  هاوكاری  كردە 
ئەیلول(  11ی  لە  )فڕۆكەكان  رفێنەران  بۆ  بارەگایەك 
دادەنرا، بەشێوەیەك كە لە راپۆرتی نوسینگەی ئێف بی 
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سەرووی   11/9 پەالمارەكانی  تێچوونی  هاتووە،  دا  ئەی 
500 هەزار دۆالر زیاتر كەوتووە. 

 بە دیوێكی دیكەدا بەندەر - یان سعودیەكی دیكە - 
پارەی خۆی خەرج دەكات، تا 19 توندڕەو خەڵك و زیاتر 

لە 3 هەزار كەس بكوژن.
ئێمە هەرگیز تێ ناگەین كە پارە بە كوێدا دەنێردرێت، 
لێكۆڵینەوەدا  لە  ب��دەن  بڕیار  سعودیەكان  مەگەر 

هاوكاریامن بكەن. 
ئەمەریكا  لە  كۆمەڵێك   2002 یەكەمی  ترشینی  لە 
وەزی��ری  جێنشینی  الرس��ۆن«  »ئ��االن  سەرۆكایەتی  بە 
ریاز.  چووە  ئابووری  كاروباری  لە  حكومەت  راوێژكاری 
بوو  سعودیە  سەر  گوشاركردنە  سەفەرە  ئەم  رواڵەت  بە 
بۆ زیاتر چاودێری كردنی كۆمەڵە خێرخوازی و تۆڕەكانی 
بەهەمانشێوە  بەاڵم  واڵتەكەی،  هاوواڵتییانی  دارای��ی 
رۆژنامەی  لە  میلەر«  »جۆدێت  و  گ��رت«  »جفت  كە 
نایەت:  كۆتایی  لێرەدا  چیرۆكەكە  وتیان  تایمز  نیۆیۆرك 
روونكردنەوەی  لە  جێبەجێكردن  بەرپرسێكی  »چەند 
نەوتی  و  ئەمەریكا  و  واشنتۆن  كە  ب��ەردەوام  قەیرانی 
وتییان  بوونەتەوە،  رووب��ەڕووی  سعودییە  عەرەبستانی 
هەیە.  دیكەی  بەندێكی  خۆی  بەرنامەكەی  لە  الرسۆن 
دەیەوێت زامنی بكات كە عەرەبستانی سعودییە ملیۆنان 
لە  بازاڕی جیهان، چونكە  بەرمیل نەوتی دیكە دەنێرێتە 
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ئەمەریكا،  فەرماندەیی  بە  عێراق  پەالماردانی  ئەنجامدا 
قەیرانی ئابووری لێ كەوتەوە. »مەپرسە، مەڵێ و ئاگات 
بارەی  لە  هیچ  دیكە  هەرشتێكی  پێش  و  نەبێت«  لێ 
شەڕەوە مەڵێ و پارێزگاری لە هەناردەكردنی نەوت بكە. 

سعودیەكان هەمیشە هەقییانە.« !
ریاز پارەیەكی زۆری نەوتی بە دەستەوەیە و واشنتۆنیش 
حكومیەكانی  دام���ەزراوە  هاتۆتەخوار.  دەم��ی  لیكی 
واشنتۆن ئارەزوو ناكەن سەرنج لە راستیەكان بدەن، بەاڵم 
چڕبوونەوە لەسەر پارە، یان پارەو نەوت ئەم كارەساتەی 
لێ دەكەوێتەوە. ئاوێتە بوونی واشنتۆن و ئال سعود زۆر 
پتەوە. ئەم كارە وەك بایەكە كە لە رێی جوگرافی سیاسی، 
بەگژداچوونەوەی  و  تەسكبین  دووەم،  جیهانی  جەنگی 

كۆمۆنیزم، رێگای خۆی كردۆتەوە. 
»فرانكلین رۆزفلێت«، »محەمەد بن سعود«، »محەمەد 
تەیمیە«  »ئینب  بانگەوازخواز  و  عەبدولوەهاب«  بن 
تەیمیە هەموو  ئینب  بینی. سەرەنجام  زەقییان  دەورێكی 

تۆوێكی چاند: »ئیخوان موسلمین«.
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نێهێنی كۆشكی سپی، بێ ئاگایی ئەمەریكا 
لە وەهابیەكان و ئیخوان موسلمین
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 هەوڵدان بۆ ناسینی ئیخوان موسلمین  

چەند  هیند،  باشوری  لە  بووم  نوسینگەكەم  لە  كاتێك 
ئیخوان  ناسینی  بۆ  ئ���ارەزووم  دەخوێندەوە  زیاترم 
شتێكم  تاڕادەیەك  ئەوكاتە  دەبێت.  زیاتر  موسلمین 
دەربارەی ئیسالم نەدەزانی. ئیخوان موسلمین لە شارێكی 
هیند قوتابخانەی هەبوو. ئەو قوتابخانەیە بە ناوەندێكی 
ئیخوان  ئەندامانی  دادەن���را.  چ��ارەس��ەر  و  فێركردن 
ناوەندەكانی بازرگانی و دووكانی هیندیەكان دەسوتێنن، 
رۆژ  دوو  ی��ان  ی��ەك  دەگمەن  بە  جواڵنەوەیان  ب��ەاڵم 
سیاسەتكاران  هیند  موسڵامنانی  بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام 

تیرۆر ناكەن و ئۆتۆمبیلی بۆمبڕێژكراو ناتەقێننەوە. 
ئیخوان  گروپی  ئەلبەنا«  »حەسەن  ناوی  بە  میرسیەك 
پااڵوتنی  بە  تا  دامەزراند،   1928 ساڵی  لە  موسلمینی 
بكات،  رزگ��ار  بێگانەكان  دەسەاڵتی  لە  میرس  ئیسالم، 
و  كرد  توندوتیژی  لە  رووی  گروپە  ئەم   1947 ساڵی  لە 
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دوای  قاهیرە.  لە  دا  جولەكەكانی  كۆمپانیای  پەالماری 
ساڵێك، حكومەت قەدەغە بوونی ئەم گروپەی راگەیاند. 
ئەلبەنا دوای بیستنی ئەم هەواڵە وتی: »ئەگەر قسەكان 

لە گۆڕنرێن، دەستەكان دەمێننەوە«.
ئیخوان  ئەندامانی   ،1948 یەكەمی  كانونی  28ی  لە 
رێگای  لە  ئەلبەنایان  پێشبینیەی حەسەن  ئەم  موسلمین 
كرد.  پراكتیزە  میرس  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  تیرۆركردنی 
مارەكەی  سەری  كاردانەوەیدا  لە  میرسیش  حكومەتی 
 1949 ساڵی  لە  ئەلبەنا  حەسەن  لەئەنجامدا  كە  بڕی 
ئیخوان  زیاتری  دەمارگرژی  مەسەلەیە  ئەم  بەاڵم  كوژرا، 
موسلمینی لێكەوتەوە. دوای تیرۆری بێ ئاكامی )جەمال 
 ،1954 ساڵی  لە  میرس  كۆماری  س��ەرۆك  عەبدولنارس( 
دا  موسلمین  ئیخوان  رووی  بە  دەرگاكانی  هەموو  نارس 
داخست، لە ئەنجامدا ئەم گروپە بەشێوەی خەباتی ژێر 

زەمینی، یان لە مەنفا بەردەوام بوو. 

 كۆچكردنی ئیخوان موسلمین بۆ سوریاو چوونە ئامێزی 
عەرەبستانی سعودییەیەوە

زۆربەی ئەندامانی ئیخوان موسلمین چوون بۆ سعودیە، 
دیارە نەك هەر هەموویان. هەندێكیش رایانكردە سوریاو 
لقێكییان   1930 ساڵی  لە  میرس  لە  گ��ەڕاوە  ئەندامانی 
سەرەنجام   1980 كۆتایی  لە  بەاڵم  دامەزراند،  سوریا  لە 
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حكومەتی سوریا توانی ئیخوان موسلمین لە رەگوڕیشەوە 
بچنە  بكات  ناچاریان  دیكە  جارێكی  و  هەڵبكێشێت 
عەرەبستانی سعودییە، هەندێكیشییان چوونە ئەڵامنیای 
خۆرئاوا )كە زەمینەیان بۆ دامەزراندنی گروپۆكە گەلێك 
لە  ئەیلول خۆشكرد(. هەندێكیش  بۆ پەالمارەكانی 11ی 
دیمەشق و ناوچەكانی دیكەی سوریا مانەوەو بەشێوەی 

درێژەیان بە چاالكی ژێر زەمینی خۆیاندا. 
كە  بوو  بەردەست  زانیاریەی  ئەو  هەموو  بابەتە  ئەم 
رێگای  لە  توانی  ئەمەریكا  ناوەندی  هەواڵگری  دەزگای 
ئەوتۆی  هیچی  ئەی  ئای  سی  بكاتەوە.  كۆی  پەیامەكان 

دەربارەی ئیخوان نەدەزانی. 

بێ ئاگایی CIA لە ئیخوان ! 

ناوەند، سەرچاوە، سیخوڕ،  پێموایە دەزگای هەواڵگری 
نەبوو،  موسلمین(  ئیخوان  ناو  )لە  رێكخراوێكی  یان 
دارایی  لە سوریاو سەرچاوەی  ئیخوان  چۆنیەتی چاالكی 
ئەندامەكانی نەدەزانی، راشكاوانە بڵێم كە سی ئای ئەی 

سەری لێشێوابوو. 
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 باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی ئیخوان، لە هیندستان

وەك  هیندستان  لە  موسلمین  ئیخوان  بڵێین  دەتوانین 
ڤایرۆس باڵودەبێتەوە، پاشان لقەكانی ئیخوان لە ئەفەریقا، 
باشوری بیابانی گەورە، باشوری ئاسیاو ناوچەكانی دیكەی 
لە  راستەقینە  كێشەی  كە  پێدەچێت  بەاڵم  دامەزرا،  دنیا 
بچێتە  ئیرسائیل  لەگەڵ  دەیتوانی  گروپە  ئەم  سوریایە. 

پڕۆسەی ئاشتیانەوە، یان پەكی ئەم پڕۆسەیە بخات. 
بڕوات.  فەرمی  بە  ئەسەد  حافز  دەیویست  واشنتۆن 
لەالیەن  نێودەوڵەتی  پێكدادانێكی  هەر  لە  ئەسەد 
روسیاوە پشتگیری چەكوچۆڵی دەكرێت، بەاڵم رۆیشتنی 

حافز ئەسەد واتە زاڵبوونی ئیخوان بەسەر سوریادا. 
توانی  چۆن  ئەمەریكا  ناوەندی  هەواڵگری  دەزگ��ای 
بزانێت، كە ئایا ئیخوان دەرفەتی كۆنتڕۆڵكردنی سوریای 
هەیە؟ نەبوونی سیخوڕێك لە گروپی ئیخواندا، مەسەلەكە 

چاوەڕوان نەكراوو بوو. 
شەوێك بە »نهێنی« لە لۆبی ئوتێل »ئینتەر كانتیننتاڵ« 
هیواداربووم كە بە ئامانجەكەم )ناسینی ئیخوان( بگەم، 
چونكە هاوڕێكانم لەوێ شكستییان خواردووە. دڵنیابووم 
كە »علی« هەموو شتێكم دەربارەی ئیخوان پێدەڵێت،  لە 
عەلەوی  »عەلی«  دەكاتەوە.  ئاگادارم  ئاڵۆزەكان  راستییە 
كارەكەیەوە  بەهۆی  مێژبوو  لە  پێموابێت  بەاڵم  بوو، 
كردبوو.  دروست  دوژمنەكەی  ناسینی  بۆ  دەرفەتێكی 
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راستییەكان  لە  سوریەكەوە  لەرێگای  لێبوو  ئ��ارەزووم 
ئاگادار بم، بەاڵم پێدەچێت ئەم كارە زۆر سەخت بێت، 

نەمدەزانی لە كوێ یەكێكییان بدۆزمەوە.
بۆ سبەی بەیانی زوو، پێش رۆیشنت بۆ دیمەشق چومە 
الی »تۆم توینان«ی سەرۆكی سی ئای ئەی، كە لە پەناو 
بووم.  دەهلی  لە  كە  ناسی  تۆمم  كاتێك  بوو.  پەسیوێك 
لەوێ نوێنەری )سی ئای ئەی( بوو. كەسێكی خوێن گەرم 
و پسپۆڕە. گومانم دەكرد كە خەریكە لە )سی ئای ئەی( 
سەرۆكی  ببێتە  رۆژێك  نەبوو  پێموا  و  دووردەكەوێتەوە 
دەزگای هەواڵگری ناوەند، لە كۆتایی قۆناغی تۆم، مێردی 
بە   103 ئێم  پان  فڕۆكەی  تەقاندنەوەی  لە  خوشكەكەی 

ئاسامنی لۆكەربی ئۆسكەتلەندا كوژرا. 
لە  گفتوگۆمان  درێژ  دوورو  ماوەیەكی  بۆ  تۆم  و  من 
بە  گەیشنت  بۆ  كرد،  بە سوریا  گەیشتنم  رێگاكانی  بارەی 
چاودێری  لەژێر  بەتەواوی  كە  دیمەشق  فڕۆكەخانەی 
چوبووم،  نهێنی  بە  داب��وو،  سوریا  ئەمنیەكانی  دەزگ��ا 
بەاڵم ئەگەر بە ئۆتۆمۆبێلی كرێ لە عەمانەوە دەچوومە 
سوریەكان  ئاگاداربوونی  پێش  دەمتوانی  دیمەشق، 
بەمجۆرە  بەرنامەیە،  ئەم  دوای  بچمەدەر.  واڵتە  لەم 

جێبەجێكرا. 
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بەڵگەی بێ ئاگایی CIAی لە ئیخوان 

ئیخوان  ب��ارەی  لە  گفتوگۆكان،  تەواوبوونی  دوای 
لە  خ��ۆی  ب��ەاڵم  پرسی،  تۆمم  لە  سوریا  موسلمینی 
ئەردەنیەكان  »ئایا  پرسیم:  پاشان  كەڕكرد،  پرسیارەكەم 
بەهۆی بێزاریان لە سوریەكان، پەناوپەسیوو پارە دەدەنە 
چی؟«.  دەڵێن  بارەیانەوە  لە  ئەردەنیەكان  ئیخوانەكان، 
ئەردەنیەكان  بۆ  تین  وردەكاری  لە  ئاگاداربوون  بۆ  ئێمە 
ناهێنین، هەرگیز كاری وەها ناكەن، ئیخوان موسلیمن بۆ 

ئێمە بە ئامانجێك دانانرێن«.
ئیخوان  دەرب��ارەی  هەواڵگری  »دەزگ��ای  وتی:  تویتاڵ 
موسلمین نییە«. دەزگای هەواڵگری ناوەند بەپێی بڕیاری 
یان  واڵتان،  سەر  بە  سیخوڕی  دەرەوە،  لە  فەرماندەیی 
ئەم  بۆ  ئۆباڵ  ناتوانم  دەكات.  تیرۆریستەكانەوە  گروپە 
ئەردەنی  روسیاو  كە  دڵنیام  بەاڵم  بكێشم،  مەسەلەیە 

كردۆتە سەر دەپەی خۆی. 
چاودێری  ژێر  ئەفسەری  چاالكیەك،  روانگەی  لە   
تویتان، شەو و رۆژ بە چاودێری دیپلۆماتەكانی روسیای 
بە سەر دەبرد، بەو هیوایەی كە یەكێكییان بۆ سیخوڕی 
بە  ئەمەریكا  ناوەندی  هەواڵگری  دەزگای  قازانجی  بە 
نییە،  شیامنەیی  ئامانجی  موسلیمن  ئیخوان  كاربێنێت. 
ئاسایشی پارەو كاتی خۆی بۆیان بە فیڕۆ نادات، هەروەها 
تویتان لە دەزگای هەواڵگری ناوەند رووبەڕووی كێشەی 
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لە  بەساڵداچوو  ئەفسەرانی  زۆربەی  ببوەوە.  كەلتوری 
زانیاری  ئەگەر  بەمەش  بوون.  قەفقازی  پڕۆتستانتەكانی 
ژمارەیەكی  بوو.  سەربازی  هەبوو،  ئەزموونێكیشیان  و 
كەسانێكیش  و  دەزان���ی  عەرەبیان  زمانی  كەمییان 
زمانەكەیان زۆر خراپ بوو، كە بە عەرەبی قسەیان دەكرد. 
ئینگلیزی  زمانی  بە  لە قسەكردن  برادەرانە  ئەو  زۆربەی 
ئەمەریكا  ناوەندی  هەواڵگری  دەزگ��ای  و  الوازب��وون 

نەیدەتوانی بە سەر كۆسپی زمان و كەلتوردا زاڵبێت. 
ئەردەن منونەیەكی تری واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوین بوو. 
ئیخوان موسلمین لە دەرەوەی رووپەڕی راداری دەزگای 
هەواڵگری ناوەندی ئەمەریكا بوو. هەندێك لە شارەزایان، 
لەكاتی بێ ئیشییان بە دوای مەسەلەی ئیخوان دەكەوتن. 
ئیدارەی چاالكییەوە، بەمەش  نەدەچووە  ئەم مەسەلەیە 
ئەكادیمی  چاپەمەنی  سەرچاوەی  بۆ  بۆچوونەیان  ئەو 

كورت دەبێتەوە.
لەكاتی هەنگاوی جەمال عەبدولنارس بۆ سەركوتكردنی 
ئیخوان موسلمین لە ساڵی 1954، ئیدی ئەو توانایە نەبوو 
كە ئەندامێكی ئەو گروپە بدۆزیەوەو بیدوێنی و ئەم كارە 
تاڕادەیەك نەشیاو بوو. خۆیان لە ژێر زەمینەكان حەشاردا. 
عەرەبستانی سعودییە دوای ساڵی 1954 بووە چەتری 
بە  كە  بوو  كتێبێك  وەك  گروپە  ئەم  موسلمین.  ئیخوان 
و  ئەكادیمیەكان  بەدەگمەن  داخرا.  هەموواندا  رووی 
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عەرەبستانی  چوونەناو  ڤیزای  دەیانتوانی  رۆژنامەنوسان 
سعودییە وەرگرن. ئیسالمگەرایی بیرتەسك وەك چاڵێكی 
قوڵ و تاریك بوو. كاتێك كە ئوسامە بن الدن لە كۆتایی 
ساڵی 1990 دەركەوت، ئەمەریكیەكان زیاتر پێیانوابوو لە 

گۆڕ هاتۆتەدەر.

 پاڵپشتی عەرەبستانی سعودییە لە تیرۆریزمی ئیخوان 
بە رەزامەندی ئەمەریكا

ئەگەر مبەوێت بە ویژدان بم، ئەم كارە )بێ ئاگایی لە 
ئەمەریكا  ناوەندی  هەواڵگری  دەزگای  هەڵەی  ئیخوان( 
سارد  جەنگی  قۆناغی  تا  كۆماری  بەرپرسانی  نەبوو. 
نیگەرانی روسیاو دامەزراوەی ناوكیەكەی بوون، لەراستیدا 
بەسەر  سیخوڕی  ب��ەردەوام  ناوەند  هەواڵگری  دەزگای 
دروستكردنییەوە  شیامنەی  یان  ناوكی،  چەكی  رەوتی 

دەكرد. 

 نهێنی گچكە و ناپاكی كۆشكی سپی

هەبوو،  كۆمۆنیزمەوە  بە  پەیوەندی  شەڕانە  ئەو  هەموو 
ئەم  النیكەم  ببوو.  نقوومییان  ناوەند  هەواڵگری  دەزگای 
باوەڕی  واشنتۆن  كە  هەمانشتە  فەرمییە  روونكردنەوە 
پێدەكات، بەاڵم وەاڵمی راستەقینە زۆر ئاڵۆزە. بەڵێ روسیا 
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ئیخوان  بە  گەیشنت  و  بوون  سەرگەرم  بۆ  بوو  هۆكارێك 
موسلمین زۆر بە زەحمەت، بەاڵم سەرەنجام ئەوە هەمان 
نهێنی گچكە و ناپاك بوو لە واشنتۆن: »كۆشكی سپی ئیخوان 
موسلمینی وەك هاوپەیامنێكی بێدەنگ دەناسی. ئەندامانی 

ئەم گروپەی بە چەكی نهێنی دژی كۆمۆنیزم دەزانی.«

پشتگیری عەرەبستانی سعودییە لە ئیخوان، كەی دەستی 
پێكرد

ئەم چاالكییە نهێنییە ساڵی 1950 بە »دااڵس - ئالین« لە 
وەزارەتی  لە  فاستەر«  و »جۆن  ناوەند  دەزگای هەواڵگری 
لەسەر  رەزامەندییان  ئەوكاتە  و  پێكرد  دەستی  دەرەوە 
ئیخوانی میرس  لە  عەرەبستانی سعودییە  دارایی  پشتگیری 
دژی جەمال عەبدولنارس دەربڕی. كۆمۆنیست بوونی جەمال 
عەبدولنارس و سەركێشیەكەی بە رادەیەك بوو كە واشنتۆنی 
گەورەكانی  بازرگانییە  كۆمپانیا  عەبدولنارس  كرد.  نیگەران 
لە  چەكی  كرد.  خۆماڵی  سوێسی  كەناڵی  لەوانە  میرسو 
روسیا كڕی و هەڕەشەی كرد كە ئیرسائیل دەخاتە دەریاوە. 
دەزگای هەواڵگری ناوەند لە بارەی ئەم مەسەلەیەوە هیچ 
لە  ئاگاداریەكی  و  یاداشت  هیچ  نەبوو  ئەنجامگیریەكی 
ئەو  بۆ  بودجەی  داراییش  وەزارەتی  نەخستەڕوو.  كۆنگرە 
هیچ  دیكە  دەربڕینێكی  بە  نەگرت.  بەرچاوو  لە  مەبەستە 

بابەتێك تۆمار نەكرا. 
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كۆشكی سپی تەنیا ئەو ئەركەی لەسەر شان بوو گڵۆپی 
سەوز بۆ واڵتانی وەك عەرەبستانی سعودییە و ئەردەن 
ئیخوان  كە  گروپە،  ئەم  كردنی  پشتگیری  بۆ  بكات  پێ 
ناوخۆی  شەڕی  لە  كارە  ئەم  دابوو.  داڵدە  موسلیمنیان 
یەمەن لە ساڵی 1962 روویدا. ئەوكاتە جەمال عەبدولنارس 
پشتگیری حكومەتی یەمەنی كرد كە دژی ئەمەریكا بوو 
هێزەكانی بۆ هاوكاری كردنی ئەو واڵتە نارد. واشنتۆنیش 
لە بەرامبەردا رەزامەندی بۆ پشتگیری ئیخوان موسلمینی 

لە یەمەن دژی میرسیەكان راگەیاند.
دووژمنم  »دوژم��ن��ی  وت��ی:  تویتان  ت��ۆم  بەوپێیەی 
هەمیشە دۆستمە، لە خۆرهەاڵتی ناوین بە یەكەم بنەما 

دادەنرێت.« 
دەزگای هەواڵگری ناوەندی ئەمەریكا سیخوڕی بەسەر 
لەوانەیە  سەرەنجام  چونكە  كرد،  موسلیمینەوە  ئیخوان 
هەر  یان  تویتان،  تۆم  بێت.  دژمان  رۆژێك  گروپە  ئەو 
لە  ناوەند  هەواڵگری  دەزگ��ای  دیكەی  ئەفەسەرێكی 
خۆرهەاڵتی ناوین بەشێوازێك ئەم مەسەلەیە بە واشنتۆن 
بگەیەنێت. ئەركی داهاتوو لە چینی نزمی »النگلی« ئەوە 
بوو. دەزگای هەواڵگری ناوەند داوای لە بەشی دەرەوەی 
پاڵپشتی دارایی ئیخوان موسلمین كرد هەرجۆرە زانیارو 
)دەقەكە  بفەوتێنن  مەسەلەیە  ئەم  دەرب��ارەی  دەقێك 
بیرجینسكی«  »زیبیگینۆ   1980 ساڵی  لە  سڕدراوەتەوە(. 
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كۆمار  سەرۆك  لە  داوای  نەتەوەیی  ئاسایشی  راوێژكاری 
سعودییە  عەرەبستانی  لەگەڵ  گرێبەستێك  كرد  )كارتەر( 
و  بگۆڕێتەوە  دۆالر  بە  دۆالر  ئەمەریكا  بكات.  واژۆ 
پارەی عەرەبستانی سعودییە بۆ بەریگریكارانی ئەفغانی 
سەردەمی داگیركاری روسیا سەرەوژێر بێتەوە. )لە ساڵی 
دا(  دۆالری  ملیارد   5،5 سعودییە  عەرەبستانی   1981
ئەندامانی  دەست  گەیشتە  پارانە  ئەم  زۆرتری  بەشی  و 

توندڕەوی ئیخوان موسلمین و لەوانە »عەبد سەیاف«. 
ترسناك  كەسێكی  ئیسالمی،  یەكیەتی  سەیاف سەرۆكی 
قوتابیەكی  دەدا.  چەك  و  پارە  بە  زۆری  گرنگیەكی  بوو 
ئیخوان  ب��وو.  ئ��ەزه��ەر  زان��ك��ۆی  باشرتین  و  كۆنرتین 
موسلمین ئەركی پێ سپاردبوو. سەیاف وتی وەهابیەكانی 
نەكردووە،  پێ  راهێنانێكیان  هیچ  عەرەبستانی سعودییە 
بەاڵم لە واشنتۆن نە هیچ كەس ئااڵی سوری خۆی هەڵكرد 
سعودیەكان  ئەگەر  نەبێت،  تووڕە  ریاز  تا  زەرد،  نە  و 
»ئیخوان  گروپی  لە  ب��وون  بەشێك  پاكستانیەكان  و 
نرخێكە  ئەوە  دەیوت  واشنتۆن  حكومەتی  موسلمین«، 
دەبێت بیدەی، بەمەش ئەو شیامنەیە هەبوو كە »كاری 
موسلمین  ئیخوان  ئەگەر  تەنانەت  بكەن،  قێزەوون« 
لەوپەڕی خوێن ساردی خەڵك دەكوژێت، هەركە گروپی 
ئیخوان بەگژ ئامێری شەڕی روسیادا چۆوە )بۆ پشتگیری 
بەڵگەی  بە  واشنتۆن  هەمیشە  بەسە.  ئیخوان(  لە  كردن 
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چوونە ناو شەڕی بێ ماناوە بەخۆیەوە دەنازێت. بەمەش 
بدرێت.  روسیا  هەیمەنەی  لە  سەركەوتن  گورزی  گەر 

ئیخوان موسلمین بە ڕێكەوتنێكی باش دادەنرێت.
بەاڵم  بوو،  بااڵ  دادوەری  ئەوكاتە  شكرافت«  »جۆن 
لیستێكی  لە  )دەقەكە سڕدراوەتەوە( خۆمان  هەموومان 
كرد  میللەتێكامن  ئێمە هاوكاری  دۆزییەوە.  ئەلقاعیدەدا 
ئەم  كە  داهات  خەیاڵم  بە  دوژمنامن.  خراپرتین  بووە 
كەنداوی  گرتوخانەی  ژوورێكی  یان  دۆزەخ،  لە  وشانە 

گوانتانامۆ دەنوسم.

 ئەندامانی ئیخوان بە چەكەوە دەچنە سوریا

دەچووم،  دیمەشق  بەرەو  كرێ  ئۆتۆمۆبێلی  بە  كاتێك 
ئیخوان  ئەندامانی  هەڵدەیەوە  ب��ەرد  كە  تێگەیشتم 
پۆلیسی  واڵتێكی  لە  دەتوانن  چۆن  لەبنە.  موسلمینیان 
بە  دەت��وان��ن  چ��ۆن  بژین؟  سوریا  وەك  ئاسایشی  و 
بۆچی  سوریا.  بچنە  ئ��ەردەن��ەوە  لە  چەكەكانیانەوە 
ئەم  لەبارەی  هیچیان  میرسیەكان  یان  ئەردەنیەكان، 
مەسەلەیە پێ نەدەوتین؟ ئەگەر بوونی ئیخوان موسلمین 
ناگەین  لەوە  ئەوكاتە  تا  راستبوو،  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە 
كارا  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  نەدات  بڕیار  گروپە  ئەم  كە 
ئۆتۆمبیلێكی  بە  بینی  »عەلی«م  جەنەراڵ  كاتێك  بێت، 
سەربازی جیبی روسی گەیشتە من. تێگەیشتم كە ڕۆیشنت 
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ئەویش  و  كرێ  ئۆتۆمۆبێلی  بە  سوریا  بۆ  ئەردەنەوە  لە 
بەدرێژایی رۆژێك، كات بە فیڕۆدان بوو، لەگەڵ پاسەوان 
گەیشتنەكە،  پێك  شوێنی  هاتە  چەكدار  سەربازانی  و 
لە  ئیخوانەوە  لەبارەی  سەفەرەكەم  رۆژی  دووەم  لە 
جەنەراڵم پرسی. عەلی وەاڵمی دایەوە: »چوزانم .. شێنت 

و كوشنت تاكە شتێكە كە دەیزانن.«
پرسیم: ئایا دەتوانن بە خواستەكانیان بگەن؟ وەاڵمەكەی 
هەمان سەردانی خێرای سەنگەری تیرۆریستانی دیمەشق 
و بارەگاكانی هێزی ئاسامنی بوو كە دوای خاپوور بوون، 
بارەگایانەی  ئەو  موسلمین  ئیخوان  كرابۆوە.  ن��ۆژەن 
هەردووالی  تەقاندبۆوە.  بۆمبڕێژكراو  ئۆتۆمبیلی  بەهۆی 
ئەسەدی  حافز  بارەگای  بە  هاتوو  كۆتایی  شەقامەكەی 
گەورە  بتونی  بلۆكی  بەهۆی  سوریا  كۆماری  س��ەرۆك 
بارودۆخ  روسیاش  باڵوێزخانەی  بەرامبەر  پارێزرابوو. 
هەمان تاس و حەمام بوو. زرێپۆشەكانیش لە شەقامەكاندا 
دەهاتن و دەچوون. پۆلیسیش بە رێكەوت هاوواڵتییان و 

ئۆتۆمبیلەكانیان دەپشكنی. 
رۆژی دووەم دیمەشقم بەجێهێشت، لە كاتێكدا »علی« 
هەروەها  نەوتم،  پێ  موسلمین  ئیخوان  لەبارەی  هیچی 
سەر  نەهێنایە  پەرجوویەكی  و  خۆی  ئایینی  دەربارەی 
زمان، كە مایەی مانەوەی حافز ئەسەد بوو لە دەسەاڵت 
بۆ ماوەیەكی زۆر. دڵنیام حكومەتی )ئەمەریكا( چوونم 
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بەاڵم  دەزانێت،  سەرنەكەوتوو  ئەركێكی  بە  دیمەشق  بۆ 
ئیخوان  )ناسینی(  بۆ  ناوین  خۆرهەاڵتی  بۆ  سەفەرەكەم 
كە  مەتەڵێكە  من  بۆ  گروپە  ئەو  هێشتا  بوو.  موسلمین 
نییە،  روون  هێشتا  مەسەلەیەك  هەڵبهێرنێت.  دەبێت 
ئیخوان  سەركەوتوویی  بە  ئەسەد  ئەگەر  تەنانەت 
ئاسودەیی  بە  دیكە  جارێكی  تێكبشكێنێت،  موسلمین 

ناگەڕێنەوە ئەشكەوتەكانییان. 

بە  ئەسەد  حافز  سەرنەگرتووی  تیرۆری  رووداوی 
دەست ئیخوان

 ئیخوان موسلمین هەوڵیدا لە 25ی حوزەیرانی 1980 
نزیك  لێی  چەند  توانیان  نازانم  بكات.  تیرۆر  ئەسەد 
ببنەوە. رۆژێك دوای نیازخراپی بۆ گیانی ئەسەد، خەڵكی 
جموجۆڵی  و  هێلیكۆپتەرەكان  دەنگی  بە  دیمەشق 
لە خەو هەستان.  ئەم شارە  بارەگاكانی خۆرئاوای  زۆری 
هێلیكۆپتەرەكان لەو رۆژەدا تاكە هێزی گاردی تایبەتییان 
»تەدمر«  ناوەندی  گرتووخانەی  و  خۆرهەاڵت  بەرەو 
موسلمین  ئیخوان  ئەندامانی  و  بەرپرسان  گواستەوە. 
دەرگای  كردنەوەی  دوای  راگیرابوون.  گرتوخانانەدا  لەو 
سێدارەدان  لە  بۆ  ئیخوان  ئەندامانی  گرتوخانەكە، 
سێدارەدانی  لە  س��ەرەڕای  تر.  گرتوخانەی  گوازرانەوە 

سەدان كەس لە ئیخوان، پاشەكشەیان نەكرد.  
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شایەتی  جیهان   1981 یەكەمی  ترشینی  6ی  لە   
ئیسالمی  جیهادی  ئەوكاتە  بوو.  خوێناوی  كارەساتێكی 
لە میرس - ناوەكەی دیكەی ئیخوان موسلمین - ئەنوەر 
ساداتییان تیرۆر كرد. هەرگیز ئەو دیمەنە لە بیرناكەم كە 
چەندینجار لە تەلەڤیزیۆن دوبارە بۆوە. ئەم پەالمارە بە 
كاتی  لە  میدیاكان،  كامیرای  بەردەم  لە  و  نیوەڕۆ  نوێژی 
سازدانی رێوڕەسمی تێپەڕینی ریزی سەربازی ئەنجامدرا، 
بوون.  ئاگا  بێ  پاسەوانەكانی سادات  كاتێكدا هەموو  لە 
ساڵی  لە  دەكوژرێن،  كە  دەیانزانی  هەموویان  رەنگیشە 
بەناوی  دیكە  جارێكی  موسلمین  ئیخوان  گروپی   1983
ساڵی  لە  كرد،  تیرۆر  واڵتییان  وەزیری  ئیسالمی  جیهادی 
بۆ  سەفەر  كاتی  لە  موبارەك  حوسنی  هەوڵیاندا   1995
ئەسیوپیا تیرۆر بكەن. دوای دوو ساڵیش ئەندامانی ئیخوان 
 58 ئەنجامدا  لە  كە  ئەلئەقسەریاندا  كۆشكی  پەالماری 
گەشتیار و 4 میرسی كوژران، لە راستیدا ئیخوان موسلمین 
هەر ئەو كەسانە بوون كە بەناوی »ئەلقاعیدە« لە 11ی 
بە  چاالكییە  ئەم  نیۆیۆركیاندا.  پەالماری   2001 ئەیلولی 
هاوكاری »ئوسامە بن الدن« و هەمان تیم ئەنجامدرا كە 
لە یەمەن، ئەفغانستان و واڵتانی دیكە چاالكی قێزەونیان 
كرد. ئێستا چاالكی قێزەونیان لە واڵتەكەماندا )ئەمەریكا( 
ئەنجامدا، لە كاتێكدا لە عەرەبستانی سعودییە نیشتەجێن. 
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خەرتووم - سودان کانونی دووەم 1985 

لەگەڵ  گفتوگۆ  بڕیارمدا  س��ادات،  تیرۆركردنی  دوای 
كەسێكی سەربە ئیخوان موسلمین بكەم. چونكە بێجگە 
ناویان  لە  مبانەوێت  كاتێك  هەر  دەتوانین  چۆن  لەمە 
لە سەر  زانیاریم  نزیك  لە دەرفەتێكی  نەمتوانی  بەرین؟ 
ئەو مەسەلەیە هەبێت، بەاڵم هیوادارم دەرفەتێك بۆ بە 

ئاگابوون لێیان بە دەستبهێنم. 
رۆژێكییان كە لە »جۆرج تاون« )واشنتۆن( بووم، چوومە 
سەردانی نوسەری كتێبی »شێرە بااڵ بەرزەكان«. ئەوكاتە 
كتێبێكی بە زمانی عەرەبی دەخوێندەوە. »خالد« خەڵكی 
دواین  زۆر  ماوەیەكی  بوو.  ياسا  بااڵی  قوتابی  و  سودان 
و  فێربووبام  دەبوو  بكات.  عەرەبیم  فێری  رێكەوتین  تا 
ئەویش پێویستی بە پارە بوو. خالد هاوسەرو منداڵەكانی 
بوو،  سەخت  بۆی  ژیان  ئیدارەدانی  هێنابوو  سودان  لە 
بەاڵم خالد ئەو عارەبیەشی لێ تێكدام كە پێشرت دەمزانی. 
كۆن  وتنەوەی  وانەوە  میتۆدی  كە  دابوو  لێرە  كێشەكە 
شەریعەتی  پسپۆڕی  بڕوانامەی  خالد  بوو.  كالسیكی  و 

ئیسالمی هەبوو. 
سەركەوتوو  عەرەبی  زمانی  فێربوونی  لە  هەرچەند 
هاوكاری  یەكرتی.  هاوڕێی  بووینە  ب��ەاڵم  نەبووین، 
خالدم كرد كۆتایی نامەكەی خۆی راست بكاتەوە، فێری 
نێردرامە  ئەركێك  بۆ  كە  كاتێك  تەنانەت  كرد،  شوفێریم 
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تونس، ئۆتۆمبیلە كۆنەكەی خۆمم بۆ بەجێهێشت. یەكەم 
بۆ  جارێك  هەفتەی  النیكەم  بوو.  كڕیاریم  ئۆتۆمبێلی 
لە  خێزانەكەی  خالدو  سەردانی  دەچوومە  ئێوارە  نانی 

ماڵەوەیان لە ناوچەی »ئادامز مۆرگان«. 
و  نەبینیەوە  خالدم  تونس،  لە  گ��ەڕان��ەوەم  دوای 
شوێنەواری نەمابوو. هیچ هەواڵێكیم نەبوو تا لە کانونی 
وێنەكەیم  و  خەرتووم  چوومە  ئەركێك  بە   1985 دووەم 
دادگایەكی  قازی  ببوە  بینی.  ناوخۆییدا  رۆژنامەیەكی  لە 
سەر  فڕێدایە  رۆژنامەكەم  س��ودان.  لە  نوێ  ئیسالمی 
دوای  بە  گەڕان  یەكسەر چوومە سۆراخكردنی.  و  زەوی 

هاوڕێیەكی دێرین لە خەرتوم زۆر زەحمەتە. 
كاتێك لە پۆلیسی ئایینی بەردەم دەرگای دادگا لە قازی 
دەرگاكەیان  یەكسەر  ئەوم،  هاوڕێی  وتم  و  پرسیم  خالد 
و  خەرتوم  لە  بێگانەیەك  بوونی  داخست.  بەروومدا 
روودەدات.  دەگمەن  بە  زۆر  دادگا  هۆڵی  لە  ئەویش 
بڕابوو،  كارەبا  كاتێكدا  لە  چاوەڕوانی،  ژووری  چوومە 
دادگاكە  هۆڵی  لە  دەنگێكم  بچمەدەر  لەوێ  ویستم  كە 
بیست و بە خەیاڵم داهات دەنگی خالد بێت، بەاڵم لەو 
مەسەلەیە دڵنیا نەبووم، چونكە هەرگیز نەم بیستبوو بە 
ئەدەبەوە  بە  و  بدوێت و هەمیشە هێمن  بەرز  دەنگی 

دەدوا. 
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حەشاماتەكە  چركەیەك  دوای  بڕاو  دەنگە  لەنەكاو 
یاوەری  پۆلیسێك  كاتێكدا  لە  خالدیش  لێكرد.  باڵوەیان 
دەكرد لە دادگا چووە دەرێ و جلی چڵكنی لەبەر دابوو. 
خالد بە دیتنم حەپەساو یەكسەر رایكردە الم و لە ئامێزی 
و  خوارد  نامنان  پاشان  راوەستم،  لێرەدا  ئیزنبدە   - گرتم 
بە  دەست  مبێنیەوە؛  دەتوانی  باب،  »جەنابی  وتم:  پێی 
هۆڵی  تا  پاشان  دەكەینەوە«،  عەرەبی  زمانی  خوێندنی 
دادگا یاوەریم كرد و لەسەر كورسیەكی دادگاكە دانیشتم. 
هاواری كرد، وادەهاتە بەرچاو كە شتێك روویداوە. ئامادە 
بووان وەستان، لەكاتێكدا لە رووخسارم رادەمان گوێیان 

لە قسەكانی خالد دەگرت. 
لەوێ پیاوێك لە قەفەسێكی داردا راوەستابوو كە وەك 
»سندوقی هاكی« دەهاتە بەرچاو. وەها بە زەینم داهات 
نییە، كە  پارێزەری نییەو دادگاكە دەستەی دادوەری لێ 
ئەو  بەیانی  تێگەیشتم  كرد  قسەكانی  بە  دەستی  خالد 
رۆژە بەهۆی دزینی قاپوقاچاخەوە لە بازاڕ گیرابوو، لە پڕ 
الرحمن  اللە  خالد دەنگی هێواش كردەوەو وتی: »بسم 
بڕیار  و  دەزانم  تاوانبارت  بە  دزییەوە  بەهۆی  الرحیم. 
دەدەم 20 جڵدت لێ بدەن. بە ئاماژەی خالد دوو پۆلیس 

قۆڵی پیاوەكەیان گرت و لە دادگا بردیانە دەر.«
تاوانبار، دادگا شێوا،  بە چوونە دەری پۆلیس و كەسی 
نزیكەی نیوەی ئامادەبووان هاواریان دەكرد كە دادگاكە 
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دەكردو  هاواریان  دیكەش  نیوەكەی  بوو،  دادپەروەرانە 
بوون،  كەسە  ئەو  هاوڕێی  و  خزم  بێگومان  دەگریان. 
لەكاتی چوونە دەر لە دادگا دیتامن كە ئەو بڕیار بەسەردا 
دراوەیان بە دارێكەوە بەستبۆوە تا بڕیاری دادگا جێبەجێ 

بكەن. 
لە رێگای چوونەوە ماڵی خالد هیچامن نەوت. خالد بۆتە 
كەسێكی ناجێگیرو زۆر لە هەموو شتێك دووركەوتبۆوە 

كە لە ئەمەریكا لە یاسا فێری ببوو. 
سودان  لە  دەزان��ی،  ه��ەروەك  »باب،  وتم:  پێی  خالد 
هیچ چارەیەك نییە. ئێمە لە واڵتێكی زۆر هەژارو نائارام 
دەست  لە  بارودۆخەكە  كۆنتڕۆڵی  ئەگەر  بۆیە  دەژین. 
ئێمە   .. دەژین  ئاژەڵ  دەترازێت، وەك  لەكار  كار  بدەین 
سیستەمی یاسایی ئێوەمان نییە، كەوایە تكا دەكەم وەك 

ئەمەریكیەك تەماشای ئەم مەسەلەیە مەكە.«
لێم پرسی: چۆن دەزانی خەڵك چییان دەوێت؟

خەڵكانی  سودانیەكان  بگەی  تێ  »ه��ی��وادارم  وت��ی: 
گەیشتوون.  پیرۆز  قورئانی  لە  رواڵەتی  دواكەوتوون، 
چ  دەبن  نەخۆش  كە  نەخوێندەوار  خەڵكانی  دەزان��ی 
ئاودا  لە  پیرۆز دەدڕێنن و  دەكەن؟ الپەڕەیەكی قورئانی 
ئاوەكە  پاشان  بتوێتەوە؛  مەرەكەبەكەی  تا  دەیكوڵێنن 
نەخۆشیەكەیانی  )دەرمانی(  پێیانوایە  كە  دەخۆنەوە 
دەكات.  چارەسەرییان  كارە  ئەم  باوەڕیانوایە  پێوەیە. 
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ببیەوە«.  ئەو خەڵكە  رووبەڕووی  توندوتیژی  بە  دەبێت 
قاپوقاچاخی  پیاوە  ئەو  زانیم  چۆن  كە  بڵێم  »رێبدە   ..
پەیوەندییان  كە  بوو  لێ  ئاگایان  دادگا  پۆلیسی  دزیووە. 

بە دەرەوە هەیە«.
پارێزەر،  دادوەر،  قازی،  ساتێكدا،  لە  دادگایە  لەو  خالد 

دەستەی دادوەری، جێبەجێكاری بڕیاربوو. 
سەرەڕای ئەوەی خالد هیچی پێ نەوتبووم، ئەو گومانەم 
لە  موسلمینە،  ئیخوان  لە  خالد  كە  بوو  دروس��ت  تێدا 
سودان لەالیەن »حەسەن ئەلتورابی« ئیخوان پەروەردەی 
كۆلێژی  سەرۆكی  ئەلتورابی  حەسەن  ئەوكاتە  دیتبوو. 

یاسای زانكۆی خەرتووم بوو. 
بەاڵم  دادگا،  نەچومەوە  خالد  سەردانی  بۆ  تر  جارێكی 
لە  ماڵەكەی  دەچومە  زۆرت��ر  ك��رد.  سەردانم  بۆمكرا  تا 
لە  قازیەك  كە  دەدا  پیشانی  ماڵەكەی  خەرتووم.  باشوری 
فەرشی  لەسەر  دەژی.  هەژاریدا  لە  ئاستێك  چ  تا  سودان 
دیكە  كەلوپەلێكی  هیچ  تاڕادەیەك  و  دادەنیشتین  كۆرى 
نەبوو  پێوە  شوشەی  پەنجەرەكان  نەبوو.  ماڵەكەیدا  لە 
هاوسەرەكەی لە دەرەوەی ماڵەكە چێشتی لێ دەناو ئاوی 
لە دەبەی پالستیكی تێ دەكرد و پێدەچێت ئەم مەسەلەیە 
باسی  بۆم  كرد  خالد  لە  زۆرم  نەدەكرد.  ناڕەحەت  كەسی 
لە  »منەیری«  جەنەراڵ  رژێمی  بكات.  موسلمین  ئیخوان 
هاتە  بەمجۆرە  بوو.  هەرەس  و  رووە   1985 ساڵی  بەرایی 
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بە  دەس��ەاڵت  بااڵ  یاسازانێكی  وەك  خالد  كە  بەرچاوم 
ئیخوان  پشتگیری  تووندی  بە  سووپا  بگرێت.  دەستەوە 

موسلمینی كرد. 
بێت،  ئیخوان  لە  ئەگەر  كە  پرسی  خالدم  لە  شەوێك 
و  پێكەنی  ئەویش  هەبێت.  الیەنگری  دەبێت  بێگومان 
پێی وتم: »من سۆفیم باب، بە راستی هیچییان لە بارەوە 

نازانم.«
خالد ویستی پێم بڵێت تەسەوف باوەڕێكی هەیە كە تەواو 

دژی ئیخوانە. دیارە خالد ئەو مەسەلەیەی رەتنەكردەوە. 
كەوتەوە.  چنگ  خۆمم  وەاڵمەكەی  ئازاردا  شەوێكی  لە 
دەرگ��ای  لە  سەیر  بەشێوەیەكی  كەسێك  شەو  كۆتایی 
خالدم  هاوسەری  كردەوە  دەرگاكەم  كاتێك  دا.  ماڵەكەمی 
پێیوتم:  داپۆشیبوو.  شاڵ  بە  دەموچاوی  هەموو  بینی 
»خالدیان گرتووە، هاوكاریم بكە لەگرتووخانە بیهێنمە دەر، 
بۆ  بردیان  خۆیان  لەگەڵ  پۆلیس   .. ژیرنابنەوە  منداڵەكانم 

شوێنێكی نادیار«. 
لەگەڵی  ماڵەوە  تا  بردووە.  كوێ  بۆ  خالدیان  نەیدەزانی 
بكەمەوە،  هێواشی  تا  خۆمدا  هەوڵی  هەموو  و  چومەوە 
بۆ  هات.  دەستم  لە  بوو  كارە  ئەو  هەموو  ئەوە  بەاڵم 
سبەینێ بەیانی هەواڵ لە هەموو رۆژنامەكان باڵوكرایەوە 
كە منەیری بەرپرسانی ئیخوان دەگرێت. بێگومان خالدیش 

یەكێكییان بوو. 
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كاتێك ساڵی 1985 جەنەراڵ منەیری وازی لە دەسەاڵت 
هێنا، حكومەت بڕیاری ئازادكردنی ئەلرتابی و ئەندامانی 
بۆ  ئەلرتابی  دەركرد.  خالدی  لەوانە  و  موسلمین  ئیخوان 
سەربازی  حكومەتی  لەگەڵ  دەس��ەاڵت  دابەشكردنی 
دامەزراندنی  بۆ  خەونەكەی  تا  گەڕایەوە،  ئیسالمگەرا 
خالد  بەاڵم  بێنێتەدی،  سودان  لە  ئیسالمی  حكومەتێكی 
سعودییە  عەرەبستانی  كە  زانكۆیەك  مامۆستای  بووە 

پشتگیری دارایی دەكرد. 
لەو كاتەوە ئیدی نەمدیتەوە، چونكە كاتی بەربووونی 

گەڕابوومەوە واشنتۆن. 
بەگژداچوونەوەی  كۆمیتەی  لە   1985 ساڵی  كۆتایی  لە 
سپێردرا.  پێ  كارم  ناوەند  هەواڵگری  دەزگای  تیرۆریزمی 
ئەركی خۆم لە بارەگای بەڵگەنامەكان لە گەڕان بەدوای 
ئیخوان موسلمین دەست پێكرد. دیارە كارێكی وا ئاسان 

نەبوو. 
بەگژداچوونەوەی  كۆمیتەی  ئامانجی  ئەوەی  سەرەڕای 
تیرۆریزم كۆكردنەوەی دۆكیۆمێنتەكان و شارەزایانی سی 
ئای ئەی بوو لە بنمیچێك، CTC لە هەموو مەیدانێكدا 
شارەزای خۆی هەبوو، لە سوپای سوری ژاپۆنەوە بیگرە تا 
لە ساڵی  »بادر ماینهۆف« )گروپی راستڕەوی پەڕگیر كە 
لە بەرپرسانی خۆی  ناوی دوو كەس  بە  1968 دامەزراو 
»ئەندریاس بادر« )1977 - 1943( و »ئۆرلیك ماینهۆف« 
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)1976 - 1934( ناونرا.( هەندێك لە ئەندامانی سوپای سور 
لە ساڵەكانی بەرایی بە دزینی بانكەكان بودجەی دارایی 
تیرۆریستیان  پەالماری  تەقینەوەو  دابینكردووەو  خۆیان 
دەكرد. ئەم چاالكییانە زیاتر دژی كۆمپانیاكانی ئەڵامنیای 
ئەڵامنیای  لە  ئەمەریكا  سەربازی  دامەزراوەی  خۆرئاواو 
خۆرئاوا ئەنجام دەدرا. رفاندن و تیرۆركردنی كەسایەتییە 
ئەم  چاالكی  لەوانە  بازاڕ  سەرمایەدارەكانی  و  سیاسی 

گروپە بوو. 

مەسەلەی چوونی پۆلیسی فەرەنسا بۆ ناو مەککە

لە ساڵی 1979 بنەڕەتخوازانی ئەهلی سوننە لە وەرزی 
حەج )مسجد ئەلحرام(ی مەككەیان كۆنتڕۆڵكرد. ئەم كارە 
سعودییە  عەرەبستانی  دەسەاڵتداری  خانەدانی  پێگەی 
سعودیە،  سوپای  سەركێشی  بەهۆی  ك��رد.  ل��ەرزۆك 
پۆلیسی فەرەنسا هەنگاوی بۆ وەرگرتنەوەی مزگەوتەكە 
ئاباد  ئیسالم  لە  ئەمەریكایان  باڵوێزی  بنەڕەتخوازان  نا. 
سوری  سوپای  لە  توندڕەوەكان  سوننە  ئەوكاتە  سوتاند. 
بەاڵم  دەك��رد،  ئەمەریكا  لە  هەڕەشەیان  زیاتر  ژاپ��ۆن 
لە  سەرچاوەیەكی  تەنانەت  ناوەند  هەواڵگری  دەزگای 
لە  پڕبوون  دۆكیۆمێنتەكان  نەبوو  دا  موسلمین  ئیخوان 
چیرۆكی رۆژنامە كۆنەكان و ژمارەیەكی كەم بەڵگەنامەی 

نهێنی و راپۆرتی باڵێوزخانەكان هەبوو. 
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دادگایی كردنی ئەندامانی جواڵنەوەی جیهادی ئیسالمی 
تیرۆر كردنی سادات مەسەلەیەكی  بە تۆمەتی  لە میرس 
ئەندامانی  جواڵنەوەی  شێوازی  زانیاری  بوو.  گرنگ  زۆر 
تایبەتیەكانی سوپای میرس  یەكە  ئیسالمی دژی  جیهادی 

بابەتێكی بە كەڵك بوو. 
میرس  ئەزهەری  زانایانی  لە  عەبدولڕەحامن«  »عومەر 
بەرپرسی تیرۆركردنی سادات بوو. باوكی رۆحانی گروپی 
كۆمەڵی ئیسالمی و نەیاری سیاسی رژێمی بااڵدەست بوو 
بە تۆمەتی  لە ئەمەریكا گیراو  لە میرس. عەبدولڕەحامن 
لە  نیۆیۆرك  تەقینەوەكانی  لە  هەبوون  دەست  و  پیالن 
ساڵی 1993 و هاندان بۆ تەقاندنەوەی ناوەندی بازرگانی 

جیهانی، بڕیاری هەتا هەتایی گیرانی بەسەردا درا. 
مەسەلەی »ئینب تەیمیە« بانگەوازخوازی ئایینی سوری 
 1263 ساڵی  لە  ك��ردم،  سەرسامی  سێزدە  س��ەدەی  لە 
بەاڵم  دایكبووە،  لە  توركیا  نزیك  »ح��وران«  ناوچەی  لە 
زۆربەی تەمەنی خۆی لە دیمەشق بەڕێكرد. باوكی دوای 
راكردن لەبەر مەغۆلەكان رایكردبووە سوریا. ئینب تەیمیە 
لە زۆربەی كتێب و وتارەكانی پەالماری فیقهی ئیسالمی 
دا، كە ئەم كارە كردییە كەسایەتیەكی باس ورووژێنەری 
سەردەمی خۆی، لە ساڵی 1306 دادگای ئیسالمی بڕیاری 
گرتنی دەركرد، لەئەنجامدا باقی تەمەنی خۆی لە قاهیرە، 
ئاسنەكانی  شیشە  پشت  لە  دیمەشق  و  ئەسكەندەریە 
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بەاڵم   ،  ... مرد   1328 لەساڵی  برد،  بەسەر  گرتوخانە 
پەیوەندی  و  گرتەبەر  میتۆدەی  ئەم  تەیمیە  ئینب  بۆچی 
ناوینەوە  خۆرهەاڵتی  كوشتنەكانی  بە  بەرهەمەكانی 

چییە؟

 ئیخوانی سوریا لە بەیروتی خۆرهەاڵت

وەاڵمی  دوای  بە  نەگونجاودا  جێگەیەكی  لە  ئێمە 
لە  هەندێك   1986 ساڵی  لە  دەگەڕاین،  پرسیارەكامناندا 
نیشتەجێی  سوری  موسلمینی  ئیخوان  دوورخراوەكانی 
لە  ئەمەریكایاندا  باڵوێزخانەی  دەرگ��ای  لە  ئەڵامنیا 
»بۆن«. لەو باوەڕدابوون كە ئەمەریكا بە پیالنەكەیان بۆ 
رووخاندنی حافز ئەسەد دڵخۆش دەبێت. بەهەمانشێوە 
كە ومتان،  شتێكی زیاترم لە بارەیانەوە نەدەزانی و دیارە 
بۆ ئاگاداربوون لەوە پێویستی نەدەكرد سەفەر بۆ ئەڵامنیا 
بكەم، كە بۆچی دەیانویست ئەسەد بكوژن، بەاڵم دوای 
ماوەیەك  كە  هاتەپێش  دەرفەتێك  بەیرووت  لە  ساڵێك 
ماوەیەدا  لەم  ببمەوە.  موسلمین  ئیخوان  رووب��ەڕووی 
تەنانەت چەند وانەیەكی یەكجێم لە مەیدانی جیهاد بە 

دەست هێنا. 
لە  ساڵێك  نزیكەی  ت��اڕادەی��ەك   1987 نیسانی  لە 
خاوەن  شاویش«  »زوهێر  بیستم  كاتێك  بووم.  بەیروت 
باڵوكردنەوە  چاپ،  ئیسالمی  نوسینگەی  دامەزرێنەری  و 
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بەرپرسێكی  و   )1957( دیمەشق  دابەشكردنی  و 
بانگەوازی سەلەفی سەدەی ئێستا لە ناوچەی  بەرچاوی 
بۆچی  كە  ك��ردەوە  ل��ەوە  بیرم  بەیروتە،  خۆرهەاڵتی 
كریستیانەكانی  لەناو  ئیسالمگەرایە  بنەڕەتخوازو  ئەم 
كە  هەلومەرجێكدا  لە  ئەویش  ماوەتەوە،  دا  بەیروت 
شەڕدان.  بارودۆخی  لە  سوریا  و  لوبنان  كریستیانەكانی 
كریستیانەكانی  بە  بەڵێنیان  توندڕەویش  ئیسالمگەرایانی 
دەبنە  تەنیشت جولەكەكانەوە  بە  كە  دابوو  خۆرهەاڵت 
تۆم  بڕیاری  سوور.  دەریای  كۆسەكانی  ماسیە  خواردنی 
رێكخست،  »شاویش«م  چاوێكەوتنی  منیش  بوو  توینان 
سوریا  لە  كە  تێگەیشتم  و  كۆڵییەوە  »شاویش«م  لە 
لە  گوشاری  زیاتر  سوریا  حكومەتی  كاتێك  نارساوە.  زۆر 
بهێڵێت.  بەجێ  واڵتە  ئەم  ناچاربوو  كرد،  ئیخوانەكان 
بۆ عەرەبستانی سعودییە و  شاویش دوای سەفەركردنی 
لە  بوو  نیشتەجێ  بەیرووت  لە  دیكە  ناوچەیەكی  چەند 
بەرایی ساڵی 1980 نوسینگەیەكی ئایینی بۆخۆی كردەوە. 
بچمە  ب��ۆخ��ۆم  نەمدەتوانی  ن��ەب��وو.  س��ادە  دیتنی 
نوسینگەكەی و بڵێم نوێنەری دەزگای هەواڵگری ناوەندم، 
كریستیانەكانی  هاوپەیامنی  ئەمەریكا  گەر  تەنانەت 
لەگەڵ دەزگای  بۆ گفتوگۆ  بوو، شاویش هۆیەكی  لوبنان 
ئەمەریكی  بەرپرسێكی  هەر  یان  ناوەند،  هەواڵگری 

دیكەی نەبوو.



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

125

وەك  خ��ۆم  كە  داه��ات  خەیاڵم  بە  بیرۆكەیە  ئ��ەو 
ئەمەریكیەكی بە رەگەز لوبنانی بناسێنم، موسڵامنێك كە 
بوون(  )الواز  هۆی  كارە  ئەم  بووە.  گەورە  ئەمەریكا  لە 
پاساو  ئیسالم  ئایینی  لە  ئاگاییمی  بێ  و  عەرەبی  زمانی 

دەدات. 
كە  دەژیت،  بەیروت  كۆاڵنێكی خۆرهەاڵتی  لە  شاویش 
زیاتر لە هێڵی سور دەچێت و بە مەودای دووری نێوان 
بەشی كریستیان نشین و موسڵامن نشین دادەنرێت، لە 
شەقامێكدا نیشانە ئەنگێوێك جێگیر بوو كە تێیدا دەژیاو 
لە بەرامبەر ماڵی شاویشیش شوێنەواری گوللەى پێوەبوو. 
ماڵی شاویش وەك گۆڕ تاریك بوو. بە هۆی نزیكەی 50 
بەرمیلی پڕ لە مل، پەنجەرەو دەرگاكان گیرابوون و تورەكەی 
بەتاڵی  بە  ماڵەكەیان  ئاسامنیەكانی  كتێبە  سندوقی  و  مل 
نەهێشتبۆوە. چەند مانگێك بوو كارەبای چەند بەشێكی 
شاری بەیروت بڕدرابوو. پێدەچێت شاویش نەیدەویست 

)موەلیدە( بەكاربێنێت، یان گرنگی بەم بابەتە نەدەدا. 
 دوای ئەوە چوومە ژوورێكی تاریكەوە. شاویش لەسەر 
كتێبی  مۆم  تیشكی  لەبەر  دانیشتبوو  كۆنە  بەڕەیەكی 
البردبوو.  سەرشانی  جبەی  كاتێكدا  لە  دەخوێندەوە، 
پیاوێكی كەتەی زلەی ریش درێژی چاویلكەیەكی شكاوی 
توندڕەوەكان  ئیسالمگەرا  وەك  رووخساری  بوو.  چاو  لە 

بوو.
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كردم  فەرمووی  بەاڵم  هەڵنەستا،  پێشوازیم  بۆ  شاویش 
»كەوایە  وتی:  دابنیشم.  تەنیشتی  لە  بەڕەكە  لەسەر 
زۆر  كارێكی  بزانی؟  ئیسالم  دەرب��ارەی  زیاتر  دەت��ەوێ 

باشە«.
بارودۆخی  نالەباری  باسی  قسەكانیدا  لە  شاویش 
كە  وتی  توڕەیی  بە  رۆژە  ئەو  بەیانی  كرد.  موسڵامنانی 
قودس بۆتە شوێنێك بۆ پێكدادانەكانی خۆرهەاڵتی ناوین. 
لە  پیرۆز  شاری  دوو  »تەنیا  ك��ردەوە:  دوپاتی  شاویش 
ئیسالمدا هەیە مەدینەی منەوەرەو مەككەی مكەڕەمە.«

 لە ماوەی سەعاتێكدا، بە دوورو درێژی باسی قودس و 
قبە ئەلسەخرە و دەوری لە شەریعەتی ئیسالمی كرد. هەر 
رستەیەكی دەیوت ئاماژەی بە قورئان یان فەرمودەكانی 
یارس  پەالماری  شاویش  كە  كاتێك  دەك��رد.  پێغەمبەر 
عەرەفاتی دا، تێگەیشتم لە كۆتایی كارەكە داین. شاویش 
تۆمەتباری كرد بەوەی مەسەلەی قودسی كردۆتە سیاسی. 

عەرەفاتی بە درۆزن تۆمەتبار كرد. 
هەموو  »لە  وەهابی  تاكێكی  هەر  وەك  وتی:  شاویش 
ئەو كەسانە بێزارە، كە دەستدرێژی بكاتە سەر دەسەاڵتی 

هەردوو شارە پیرۆزەكە«. 
 بەردەوام بۆ ماوەی ساڵێك هەركاتێك كە دەرفەتم دێنا، 
گیانی خۆم دەخستە مەترسیەوە بۆ سەردانیكردنی شاویش 
كتێبی  و  دادەنیشتم  سەعاتێك  چەند  ماڵی.  دەچوومە 
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تێگەیشتم  دەخوێندەوە.  دێڕ  بە  دێڕ  تەیمیە«مان  »ئینب 
خوێنی  زانست  موسڵامنانی  دژی  نوسینەكانی  كە 
سەدەی سێزدە بوو. زمانی عەرەبی و ئەنجامگیریەكانی 
دەبێت  بپاڵێورێت«.  ئیسالم  »دەبێت  بوو:  سەرسوڕهێن 

موسڵامنان بۆ دەقی ئەسڵی بگەڕێنەوە. 
لە روانگەمانەوە لە خۆرئاوا، گرنگرتین بەشی كتێبەكانی 
بۆ  و  توندڕە  ئیسالمگەرایانی  كە  بەشێكە  تەیمیە،  ئینب 
كریستیانی  هاوواڵتییانی  كوشتنی  و  پاساوهێنانەوە 
شایانی  كریستیانەكان  كە  شوێنێك  لێوەردەگرن.  سودیان 
مردن دەبوون. هەر موسڵامنێك ئەركی سەرشانی بوو لە 
مەرجەعی  تەیمیە  ئینب  مبرێت.  مەسەلەیەدا  ئەو  پێناو 
فتوایەك بوو كە تیرۆری ئەنوەر ساداتی تێدا خرایەروو، لە 
روانگەیەوە تەنانەت ئەگەر موسڵامنێك هاوڕای بابەتێكی 
نۆبڵی  خەاڵتی  مبرێت.  دەبێت  بێت،  ئیسالم  دوژمنانی 
ئەنوەر  كە  هەیە  بیگنەوە  مناحیم  بە  پەیوەندی  ئاشتی 
كارەساتی  لە  تەیمیە  ئینب  پێی  وەریگرت. شوێن  سادات 
بازرگانی  ناوەندی  مرۆڤەكانی  هەیە.  ئەیلولیشدا  11ی 
كە  دەدەن  باجێك  چونكە  بوون،  مردن  شایانی  جیهانی 

وەك كۆمەڵێك بۆ ئیرسائیل سەرەو ژێر دەبێت. 
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تەنیا  تەیمیە  ئینب  تێفكرینەكانی  لە پەیڕەوی  ئیخوان   
نەبوو

تەنیا  ك��ردم  فێری  شاویش  گرنگرت،  ه��ەم��ووی  لە   
ئیخوانیەكان پەیڕەوی دڵسۆزی ئینب تەیمیە نین. مێژووی 
لە  كە  باسكردم،  بۆ  عەبدولوەهاب«یشی  بن  »محەمەد 
كرد.  چاالكی  سعودییە  عەرەبستانی  لە  هەژدە  سەدەی 
بوو،  وەهابیەكانیش  مەرجەعی  تەیمیە  ئینب  ئەوكاتە 

پاشان بووە رابەری بنەڕەتخوازانی ئیخوان موسلمین. 
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هۆکاری چاوپۆشی ئەمەریكا 
لە وەهابیەكان و ئیخوان
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 پەیوەندی لقی ئیخوان لە سوریا بە ئەلقاعیدەوە

لە 26ی ترشینی یەكەمی ساڵی 1988 »هاشم عەباسی« 
لە ئەڵامنیا گیرا. ئەندامی گروپۆكەیەكی ئیسالمگەرایانی 
توندڕەو بوو. ئەم گروپۆكەیە بە سەركردایەتی »محەمەد 
فڕۆكەی   5 تەفاندنەوەی  بۆ  بەرنامەیان  داقمۆنی«  حافز 
بارهەڵگردا دەنا. سەرەڕای كە عەباسی و چەند كەسێكی 
ئێم  پان  فڕۆكەی  تەقاندنەوەی  پەردەی  پشت  لە  دیكە 
ئەوەبوو  لێكۆڵەرەوان  گریامنەی  یەكەم  ب��وون،   103
ئەمڕۆ  بەاڵم  بكرێت،  كارێك  چەند  دەبێت  هێشتا  كە 
تێگەیشتم هەڵەكە لە ئێمەوە بووە، چونكە ئێمە بووین 

رێامندا گروپۆكەكەی هامبۆرگ دامبەزرێت. 
یەك  دەوری  لە  سوریای  ئیخوانەكانی  ئەیلول  11ی 
سەرەكی  كەسایەتیەكی  دركزنلی«  »مامون  كۆكردەوە. 
لە  حەماە  شەڕی  دوای  ئەڵامنیا.  لە  بوو  ئیخوان  لقی 
دركزنلی  ئەوەی  س��ەرەڕای  ئەڵامنیا.  رایكردە  سوریاوە 
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جەختیكردەوە كە هیچ زانیاریەكی لە بارەی پەالمارەكەی 
لە   3 هاوكاری  پێدانا  دانی  ماوەیەك  پاش  نەبوو،   11/9
رفێنەرانی فڕۆكەكەی كردووە. كەسێكی نزیك لە دركزنلی 
وتی لە ساڵی 1979 لە حەڵەب بەشداری پەالماری سەر 

قوتابخانەیەكی كردووە. 
»محەمەد حەیدەر زمار« كلیلێكی دیكەی كارەساتی 11ی 
پەروەردەكردنی  مەیدانی  دەكرێت  شیامنە  بوو  ئەیلول 
رفێنەرانی لە كەمپەكانی بن الدن لە ئەفغانستان رەخساند 

بێت.
كۆمپانیەیەكی  بەڕێوەبەری  تاتاری«   - ئەملەتین  »عەبد 
لە  تاتاری  منداڵێكی  هامبۆرگ.  لە  بوو  ئیخوان  سەربە 
»محەمەد عەتا« و ئەندامانی گروپۆكەكەی هامبۆرگ زۆر 

نزیك بوو. 

ناوخۆیی  كێشەیەكی  تەنیا  حەڵەب  و  حەما  شەڕی   
نەبوو                         

رەنگە 2 كەس لە ئەندامانی لقی ئیخوانی سوریا هاوكاری 
رفێنەرانی ئیسپانیایان كردبێت. وردەكاری ئەم چاالكییە لە 
كە  ئەوەیە  گرنگ  خاڵی  بەاڵم  نییە،  كتێبەدا  ئەم  تاقەتی 
سەرەڕای ئەوەی واشنتۆن لە ئەسەد بێزارە، دەبێت دانی 
پێچەوانەوەی  بە  حەڵەب  و  حەما  شەڕی  كە  پێدابنێت 

ئەوەی دەوترێت، تەنیا كێشەیەكی ناوخۆیی نەبوو.



خەوتن
لەگەڵ شەیتان 

132

ئیخوان  گروپی  لە  ئاگامان  كە  بەهەمانشێوە  رێك 
گروپەش  ئەو  لقی  لە  ئاگامان  نەبوو،  سوریا  موسلمینی 
بێكەڵك  گەڕامنان  دوادا  بە  میتۆدی  كوەیت.  لە  نەبوو 
یەكێ  نەدۆزیەوە.  محەمەد«مان  شێخ  »خالد  ئێمە  بوو 
ناوەكەی  بوو  ئیخوان موسلمین  ئەندامی  نارساوترین  لە 
بازرگانی جیهانی و  ناوەندی  بە پەالمارەكانی  پەیوەندی 

پنتاگۆنەوە هەیە. 

 لقی ئیخوان لە كوەیت و دەروازەی ئەلقاعیدە

»خالد شێخ محەمەد« لە ساڵی 1965 لە كوەیت هاتۆتە 
و  باوك  بوو.  پاكستانی  كۆچبەری  دوو  منداڵی  دنیاوە. 
كۆچییان  كوەیت  بۆ  پاكستان  بلوچستانی  لە  دایكی 
كردووە، بەو هیوایەی كە سودێك لە قەڵەمبازی نەوتی ئەو 
واڵتە وەرگرن، بەاڵم چارەنوسییان بە ناوچەی »الفحیحیل« 
ئاسیاییەكانی  وەك  كوەیت  لە  چونكە  هات،  كۆتایی 
دیكەی دانیشتووی واڵتانی عەرەبی مامەڵەیان لەگەڵ كرا. 
سەرەنجام باوكی دەركەوانی مزگەوتێك و دایكیشی مردوو 
 1980 ساڵی  لە  محەمەد  شێخ  خالد  برایەكی  بوو.  شۆر 
كرد.  ئیخوانەوە  بە  پەیوەندی  بوو  خوێندكار  كە  كاتێك 
ئەندامی  بووە  براكەی  كەوتنی  شوێن  بە  شێخیش  خالد 

ئیخوان. 
وەك  كوەیتیش  لە  موسلمین  ئیخوان  لە  بوون  ئەندام 
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لە  لەگەڵە.  گەلێكی  س��زادان  سعودییە  عەرەبستانی 
كاتێكدا كە ئەم واڵتە پێشرت پشتگیری ئیخوان موسلیمینی 
كردبوو. كاتێك »یارس عەرەفات« ناچاربوو بەهۆی بوونی 
پەیوەندی بە ئیخوان موسلیمینەوە میرس بەجێ بهێڵێت، 
ئەندامی  فەلەستینیەكانی  لە  پێشوازییان  كوەیتیەكان 

ئیخوان موسلمین كرد. 
ئیخوان موسلمین لە كوەیت لە چاوی واشنتۆن دووربوو. 
ئەمەریكا ئیخوانی كوەیتیشی وەك حەما و تیرۆری سادات 
بە كێشەی ناوخۆوە سەیر دەكرد و بە پەرۆشی نەدەزانی. 
ئەم كارە پێویستی كرد ئیخوان لە كوەیت بە ئاسانی خۆی 

رێكبخات. 
لە ساڵی 1983 كاتێك »خالد شێخ محەمەد« بۆ خوێندن 
ویالیەتی  »مۆفریسبۆر«ی  شاری  »ش��وان«ی  كۆلێژی  لە 
مەسەلەیە  بەو  گوێی  كەس  كرد،  ڤیزای  داوای  كالیفۆڕنیا 
بۆ  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  كە  نەبوو  كەس  یەكەم  نەدا. 
ئەمەریكاو  دەهاتە  ئەندازیاری  بڕوانامەی  وەرگرتنی 
نەوت  مەیدانی  لە  كاركردن  بۆ  نیازبێت  بە  پێموانیە 
خەرتوم  لە  مەسەلەش  )هەمان  واڵتەكەی.  بگەڕێتەوە 
روویداو كاتێك »شێخ رضیر عومەر عەبدولڕەحامن« ڤیزای 
لە  نەدا،  ناوەكەی  بە  گوێی  كەس  وەرگرت،  ئەمەریكای 
كاتێكدا وێنەكەی لە یەكەم الپەڕەی رۆژنامەكانی دنیا وەك 
كەسێك باڵوكرایەوە، كە فتوای تیرۆری ساداتی دەركردووە(
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چووە  دیكەی  براكانی  وەك  محەمەد  شێخ  خالد 
ئەفغانی  »سەیاف«  بە  پەیوەندی  و  ئەفغانستان 
هاوپەیامنی عەرەبستانی سعودییەەوە كرد، لە پیشاور 
چاوی بە ئوسامە بن الدن و هەموو توندڕەوخوازانی 
تر كەوت و لێیان فێری تیرۆریزم بوو، پاشان بەوپەڕی 
11ی  كارەساتی  ئەنجامدانی  بۆ  بەخۆبوون  متامنە 

ئەیلول گەڕایەوە ئەمەریكا. 
دیارە، ئەفغانیەكان پێویستییان نەبوو فێری شەڕبن. 
مەشقی  تەنیا  ناوەند،  هەواڵگری  دەزگ��ای  شەڕی 
گروپە  بە  زۆرم��ان  پەیوەندیەكی  بوو.  لۆجستیكی 
كە  مانایە  بەم  نییە،  ئەفغانستانەوە  چەكدارەكانی 
كوێرانە  بەشێوەیەكی  ناوەند  هەواڵگری  دەزگ��ای 

لەگەڵ كەسانی وەك شێخ پەیوەندی هەبوو. 

ترسی  بێ  پەناوپەسیووی  سعودییە  عەرەبستانی   
ئیخوان 

كاتێك عەبدولنارص لە ساڵی 1954 كونە مشكی لە 
سعودییە  عەرەبستانی  بۆ  قەیسەری،  كردە  ئیخوان 
ئاشنای  كرایەوە.  بۆ  ئامێزییان  لەوێ  و  تەقاند  تێیان 

تێفكرینەكانی ئینب تەیمیە بوون. 
وەهابییە توندڕەوەكان پێش ماوەیەك لە عەرەبستانی 
سعودییە هەژمونیان بەسەر كۆلێژی ئایینی، زانكۆكان 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

135

ساڵی  سەرەتای  لە  كردبوو،  ئایینیەكاندا  قوتابخانە  و 
عەرەبستانی  كردۆتە  دزەی  موسلمین  ئیخوان   1961
سعودییە و مەلیك سعودیان رازیكرد پشتگیری دارایی 
ئەم  تا  مەدینە  شاری  لە  بكات،  ئیسالمی  زانكۆی 

زانكۆیە جێی ئەزهەری قاهیرە بگرێتەوە. 
بۆ  سەفەری   1971 هاوینی  لە  فەیسەڵ  مەلیك 
دەستەیەك ئیخوان لە سعودیەوە بۆ میرس رەخساند، 
رەمەزان«  »سەعید  بێتەوە.  ئاشت  سادات  لەگەڵ  تا 
ئیخوان  بوو، بەاڵم سادات و  سەرۆكی ئەم دەستەیە 
رێك نەكەوتن، پاشان عەرەبستانی سعودییە دەستی 
هەیكەل«  حەسەنین  »محەمەد  كێشایەوە.  خۆی 
بەناوبانگرتین رۆژنامەنوسی میرسی لە كتێبی »پاییزی 

توڕە« ئاماژەی بەم بابەتە كردووە. 
نەبوو  گومانی  كەس   1970 ساڵی  سەەرتای  لە   
لەبار  هەلی  پێگەو  بۆتە  سعودییە  عەرەبستانی 
پێناسەی  دەوێت  چۆنت  دەتوانی  ئیخوانەكان.  بۆ 
بەاڵم  بكەی،  موسلمین  ئیخوان  ئەلبەناو  حەسەن 
دروشمەكانی  دەنارسێن.  »تیرۆریست«  وەك  ئەمڕۆ 
رفێنەرانی  دوایی  قسەی  هەمان  ئەلبەنا«  »حەسەن 

11ی ئەیلول بوو. 
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 بن الدن و بەشداری وەهابیەكان و ئیخوان موسلمین

ئاوێتەبوونی  منونەی  باشرتین  الدن«  بن  »ئوسامە 
خوێندكاری  الدن  بن  موسلمینە.  ئیخوان  و  وەهابیەت 
ژێر  كەوتە  ل��ەوێ  بوو  عەبدولعەزیز  مەلیك  زانكۆی 
»عەبدوڵاڵ  موسلیمنەوە:  ئیخوان  دووكەسی  كاریگەری 

عەزام« و »محەمەد قوتب«. 
ئیخوان  كە  بوو  ئەردەنیەك   - فەلەستینی  ع��ەزام   
پاش  بەكارهێنا.  قاهیرە  ئەزهەری  لە  موسلیمینەكانی 
ئەوكاتە  نارسا.  جیهاد«  »ئەمیری  بەناوی  كەم  ماوەیەكی 
عەرەبستانی سعودییە تاكە واڵت بوو كە دەیتوانی قبوڵی 
دایامنەزراند.  واڵتە  لەو  زانكۆ  مامۆستای  وەك  بكات. 
عەزام و بن الدن لەسەردەمی شەڕی ئەفغانستان پێكەوە 

لە پیشاوەری پاكستان بوون. 
»محەمەد قوتب« برای سەید قوتبی ئیخوان بوو. سەید 
لەو  پشتگیری  بوو.  میرس  كەسی  توندڕەوترین  قوتب 
كریستیانەكان  و  جولەكە  هەموو  كە  دەكرد  تێفكرینە 
لە ساڵی 1966  قوتب  بكوژرێن. سەید  دەبێت  و  كافرن 
لە میرس لەسێدارە درا، بەاڵم تێفكرینەكانی بەردەوام بوو. 

 بەڵگەی چاوپۆشی ئەمەریكا لە وەهابیەكان و ئیخوان

بە دوو بەڵگە واشنتۆن چاوپۆشی لەم دوو گروپە كرد: 
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بوو  ئەمەریكا  شانبەشانی  سارد  شەڕی  لە  ئیخوان  یەك 
شەڕی لەگەڵ روسیا دەكرد، دوو سعودیەكان لەو بەشەدا 

نەوتییان بۆ پاشەكەوت دەكردین. 
كردۆتە  دزەی  دەچێت؛  سەرەتان  لە  زیاتر  ئیخوان   
دامەزراوەكانی خانەخوێوەو رەگ دادەكوتێت و ئەوەندە 

ناخایەنێت كە تێكڕای جەستە دەگرێتەوە. 

 هەموو بۆریەكان بە روسیادا تێدەپەڕن

شتێك  بە  گرنگی  تەنیا  ناوەڕاست  ئاسیای  لە  واشنتۆن 
دەداو ئەویش پاشەكەوت كردنی زۆری نەوت و گازی ئەم 

ناوچەیەو بە تایبەت ناوچەی كەنداو. 
 زۆرترین بەشی نەوت لە ناوچەی كازاخستانە و گازیش 
بەرمیلی  ملیارد   260 نزیكەی  توركامنستان.  زەویەكانی 
نەوت و بڕێكی زۆر زیاد گاز لە ئەمەریكای باكورو پانتایی 
دەریای خەزەر دەكڕێت، كە بۆ ماوەیەكی زۆر نەهێڵێت 

گڵۆپی كارگەكانی ئەمەریكا بكوژێنەوە. 
تاكە كێشە ئەوەیە كازاخستان و توركامنستان لە ناوچە 
شاخاویەكانی ئۆراسیاو ناكەناریین. وزەی ئاسیا لەسەردەمی 
خۆرهەاڵتی  روسیا،  خۆرئاوا،  ب��ەرەو  سۆڤیەت  یەكێتی 
ئاڵۆز هەناردە دەكرا.  ئەوروپا لە رێگای هێڵی بۆڕی زۆر 
هەموو  ئاسیایە.  گازی  و  نەوت  كێشەی  هەمان  ئەوە 

بۆڕیەكان بە روسیادا تێدەپەڕن. 
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واڵتانی  ژێرگوشارەوەی  بۆ خستنە  دەیانتوانی  روسەكان 
خاوەن وزە، بەر بە هەناردە كردن بگرن. تەنیا كاتێك وزە 
بەهای هەیە كە لەگەڵ روسیا بێت، جگەلەمە دەبێت لە 

ژێر زەوی دەستی لێ نەدەی. 
واشنتۆن   ،1991 ساڵی  لە  روسیا  هەرەسهێنانی  دوای 
بڕیاریدا بە شێوەیەكی رێهبۆردی وزەی ئاسیای ناوەڕاست 
بۆ  جێگرەوە  رێكاری  نابێت  بۆچی  بەاڵم  بەرێت،  بەكار 
ئابووری  كارە،  ئەم  بدۆزێتەوە؟  وزەیە  ئەم  گواستنەوەی 

واڵتانی ئاسیای ناوەڕاست سەربەخۆ دەكات. 

 ئەمەریكا لە بەرامبەر دوو دەسەاڵتی ناوچەكە

دەستی  گ��ەورە  ی��اری  دیكە  جارێكی  كە  پێدەچێت 
دوو  بەرامبەر  لە  ئەمەریكا  ئەمجارە  بەاڵم  پێكردۆتەوە، 
دەسەاڵتی ناوچەكەدایە: روسیا و ئێران. بێگومان كۆمپانیا 
نەوتیەكانی ئەمەریكی لە لیستی چاوەڕوانی دان. شیورۆن 
كازاخستان  لە  پشكەكان  خاوەن  گەورەترین  موبیل  و 
گرێبەستی گەورەیان بەست. ئۆمۆكۆش چاڵی گەورەی لە 
ئازەربایجان كڕی. یونۆكاڵ نەخشەی بناخەی دروستكردنی 

دوو هێڵی بۆڕی هاوتەریبی لەرێگای ئەفغانستان دانا. 
كەسێك ئاوڕ لە بارودۆخی ناجێگیری سیاسی ناوچەكە 
ئۆمۆكۆ  و  موبیل  شیورۆن،  نییە.  كۆتایی  كە  ناداتەوە 
نەوت  بگاتە  دەستیان  دەریای خەزەر  لە  دەتوانن  چۆن 
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رێگای  لە  رێ  ترسرتین  بێ  لەكاتێكدا  بهێنن،  دەری  و 
روسیاوە بۆ واڵتێكی رەش، پاشان گواستنەوەی نەوت بۆ 
دەریای ناوەڕاست لە رێگای نەوتكێشەوەیە. دیارە روسیا 
ئەمەریكی  نەوتیەكانی  كۆمپانیا  لە  باج  بوو  ئارەزووی 
دۆالریان   3 نەوت  تەنێك  هەر  لەبەرامبەر  وەربگرێت، 
بەاڵم  بوو،  توركیاوە  لە  جێگرەوەش  رێگای  وەردەگرت. 
گورجستان  رێگای  لە  یان  بۆریانە،  هێڵە  ئەم  دەب��وو 

دەپەڕیەوە، یان ئەرمەنستان.

 عەرەبستانی سعودییە و نەوتی ئاسیای ناوەڕاست

نەبوو.  ترس  بێ  سعودییەش  عەرەبستانی  ئەوكاتە 
ئاسیای  نەوتی  ئەگەر  گەمژەییە  وتییان:  سعودیەكان 
ناوەڕاست بە جێگرەوەی نەوتی خۆرهەاڵتی ناوین بزانی. 
تەماشای  و  نەدەین  سیاسی  ناجێگیری  بە  گوێ  دەبێت 

تێچوونەكان بكەین. 
 كاتێك تێچوونی دروستكردنی دوو هێڵی بۆری سەرەكی 
خەمڵێرنا،   دۆالری  ملیۆن   7 نەوتی  هەناردەكردنی  بۆ 
تەواو  بۆ سعودیەكان  تایبەت  بە  بابەتی دەریای خەزەر 
بێ مانابوو، بەاڵم عەرەبستانی سعودییە زانیاری لە بارەی 
هات.  كۆتایی  سارد  شەڕی  نەبوو.  ئەمەریكاوە  ئامانجی 
ناوەڕاست  ئاسیای  كە  دەدا  بەوە  گرنگی  كێ  ئەوكاتە 
وەك  واشنتۆن  كەوایە  نەخێر؟  یان  جیابۆتەوە،  روسیا  لە 
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بە  تا  كرد  سەرمایەگوزاری  مەیدانەدا  لەم  پێویست 
بۆ  دۆالری  ملیار  دەیان  ئەمەریكا  بگات.  خەونەكانی 

شەڕی كەنداو خەرجكرد. 
پاراستنی  بۆ  شەڕ  كە  ئەوەی  لەسەر  سورە  ئەمەریكا 
بارودۆخی ئێستا پێویستە. ئەم شەڕە زادەی ئەو دڵنیاییەیە 

كە ئال سعود وەك بانكی نەوتی دنیا دەمێنێتەوە. 
ئەمەریكاو  لە  توڕەیی  بەهۆی  عەرەبستانی سعودییە   
خەزەردا  دەریای  بەسەر  دەستی  ئاكامەكانی،  نیگەرانی 
بە  سعودییە  عەرەبستانی  پادشایەتی  میراتگری  گرت. 
)دەلتا(ی  دووئاوان  واڵتە  ئەو  سەرمایەدارانی  هاوكاری 
لە  سعودییە  عەرەبستانی  توڕەیی  دیارە  پێكهێنا.  نەوتی 
واشنتۆن نەبووە كۆسپی بەردەم سود وەرگرتن لە كۆمپانیا 

نەوتیەكانی ئەمەریكا. 
ناوەند،  هەواڵگری  دەزگ��ای  لە  چ��وون��ەدەر  دوای 
هەستمكرد كە رێكخراوی زانیاری عەرەبستانی سعودییە 
كۆمپانیای  لەگەڵ  فەیسەڵ  تركی  سەرۆكایەتی  بە 
ئەرجەنتینی »پارادایز« رێككەوتووە، بۆ راكێشانی هێڵی 
لەرێگای  پاكستان  بۆ  توركامنستانەوە  لە  گازی  بۆڕی 
ئەفغانستانەوە. ئەو گرێبەستە بۆ كۆمپانیا ئەرجەنتینیەكە 
زۆر باش بوو، چونكە تركی زیاتر لەهەر عەرەبستانێكی 
دیكە پەیوەندی لەگەڵ تاڵیبان باشە و سەدان ملیار ریاڵی 

سعودی پێداون. 
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ناوخۆ،  شەڕی  توندڕەووی،  عێراق،  شەڕی  رەش،  زێڕی 
گەورە  گەمەیەكی  هەموویان  روسیا  چاوچنۆكیەكانی 
بوون، كە دوبارە دەستییان پێكردبوویەوە، بەاڵم كێ لەم 
یارییە  ئەم  رێسای  ئەمجارە  نا؟  كێ  بوو  ئامادە  یارییە 
دەبێت  كە  بوون  مەسەلەیەك  چەند  هەموویان  چییە؟ 

زانیاریامن لە بارەیانەوە هەبێت. 
»ئ��وس«  بۆ  »بیشكك«  لە  خولەكی   40 س��ەف��ەری 
شتانە  ئەو  لە هەموو  بیر  پێدام  دەرفەتی  )قەرقیزستان( 

بكەمەوە كە دەمویست بیزانم.
ئیسالمگەرایانی توندڕەو بەبێ بەرەی شەڕو یان وێنەی 
بۆچوونێك  بە  دەستامن  دەبێت  بوون.  پەالمارداندا  لە 
»یۆڵداشیڤ« سەركردەی گروپی »جواڵنەوەی  بابەت  لە 

ئۆزبەكەكان« دەگەیشت. 
لە  ناوخۆ  شەڕی  بەهۆی   1992 یەكەمی  ترشینی  لە 
تاجیكستان بانگهێشت كرامەوە. ئاژانسی زانیاری ناوەند 
بۆ  دەبێت  واشنتۆن.  بگەڕێمەوە  كە  پێكردم  فەرمانی 

گەڕانەوە چاوەڕوان بم. 
رازیكردنی »مەك گیۆن«ی  بۆ   هەموو شارەزایی خۆم 
تا  بەكارهێنا  ناوەڕاست  ئۆراسیای  ئیدارەی  سەرۆكی 
ناوەڕاستدا  ئاسیای  ناوچەی  بە  سەفەرێكم  رێبدات 

هەبێت.
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سەمەرقەندی  بچمە  پێدام  رێ��ی  م��اوەی��ەك  دوای   
دوژمن  حكومەتی  واڵتی  ئۆزبەكستان.  كۆنی  پایتەختی 

بەزێن، لە ئەسكەندەرەوە بیگرە، تا تەیموری لەنگ. 
بەرنامەی  گیون  م��ەك  س��ەف��ەر  پێش  رۆژ  چەند   
سەرەفەرەكەمی واژۆكرد، وتی: »لە سەمەرقەند بە فارسی 
لە  بابەتەم  ئەم  بەاڵم  دڵنیانیم،  هێشتا   .. دەكەن؟  قسە 
لەباكوری  دیارە  خوێندەوە  چواردەدا  سەدەی  مێژووی 
رۆژێكدا  و  شەو  لە  بارودۆخەكە  ئامودریا  رووب��اری 

نەدەگۆڕا.«
چاوساغەكەم  بە  چاوم  فڕۆكەخانە  لە  خۆشبەختانە   
دەزان��ی.  ئینگلیزی  زمانی  وشەی  شەش  تەنیا  ك��ەوت. 
توانیم بە هەموو شارەزایيم لە زمانەكانی تاجیكی، روسی 
مەسەلە  گرنگرتین  بكەم.  پێوە  پەیوەندی  ئەڵامنی  و 
ئەوەبوو كە ئەو چاوساغە ئامادەبوو لە كاتی بێ ئیشی 

بۆ هەموو شوێنێكم بەرێت. 
»منناگان«  ن��اوچ��ەی  چووینە  بەیانی  سبەینێ  بۆ   
شوێنی  دەبێت  خایاند.  سەعاتێكی  ئۆتۆمبیل  بە  كە 
دوادا  بە  سەرەڕای  بەاڵم  بێت،  توندڕەو  ئیسالمگەرایانی 
لەسەر  هیچ  نەدۆزیەوە.  كەسامن  یەك  تەنانەت  گەڕان 
بوو،  هەینی  رۆژە  ئەو  سەرەڕای  نەنورسابوو  دیوارەكان 

هیچ ئاسەوارێكی بوونی ئیسالمگەرایان نەدۆزرایەوە. 
دووردەكەوتینەوە،  لەوێ  »كوكاند«  و  بەرە  كاتێك    
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هەستمكرد كەسێك ژمارەی ئۆتۆمبیلەكەمانی دەنوسی. 
»ئیرباهیمۆف«  لەگەڵ  سەعات،  سێ  دوای  نزیكەی   

)چاوساغ( چووینە تاكە ئوتێلی شارەكە. 
بەاڵم  دەوێ��ت،  ژوورێكامن  كە  پێیوت  ئیرباهیمۆف 
لە  ك��رد،  پاسپۆرتەكەمی  داوای  ئ��ەوێ  ئۆزبەكیەكەی 
پاسپۆرتەكەی هەڵدەدایەوە وتی، مۆڵەتی  كاتێكدا پەڕی 

سەفەركردنم بۆ كۆكاند نییە. 
ئەو  ب��ەرەو  كە  راگەیاندبوو  پێی  كەسێك  دی��ارب��وو 
كردبوو.  پێشێل  یاسام  نییە.  پێ  پێویستم  مۆڵەتی  دێم، 
سەربەخۆیی   1991 ساڵی  لە  ئۆزبەكستان  كە  سەرەڕای 
وەرگرت، هێشتا یاسای كۆنی روسیای هەیەو داوای كارتی 
ناوچە  شارو  سەردانی  كە  دەكەن  كەسانە  لەو  مۆڵەت 
روسیا  لەسەردەمی  ئۆزبەكستان  دەكەن.  هەستیارەكان 

متامنەیان بە بێگانەكان نەبوو.  
پیاوەكە بۆ تەلەفۆن بەجێی هێشتین و دوای دوو خولەك 
كاڵشینكۆفەوە  و  سەربازی  جلوبەرگی  بە  چەكدار  دوو 
هاتن  بە زمانی ئۆزبەكی لەگەڵ ئیرباهیمۆف دوان و من 
ئیرباهیمۆف  پاشان  نەگەیشتم،  لە قسەكردنەكەیان  هیچ 
زەردەیەكی هاتێ و تۆقەی لەگەڵ كردم و رۆیشت. ئیدی 

نەم بینییەوە. 
كاتێك چوومە ژوورەكەم ئەو دوو پیاوە یاوەریان كردم 
و بەرامبەر دەرگاكە راوەستان. گاڵتەم بەم كارەیان هاتێ، 
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دیپلۆماسیم  پاسپۆرتی  و  بووم  موسافیرێك  من  چونكە 
هەبوو. ویستم بچمە نهۆمێ خوارێ تا سەر لەم رووداوە 

دەربكەم، بەاڵم پیاوێكییان نەیهێشت. 
لە پیاوە ئۆزبەكیەكەم پرسی كە من لێرە دەست بەسەرم. 
لێرەن.  تۆ  پاراستنی  بۆ  نەخێرو  دایەوە  وەاڵمی  ئەویش 
بارودۆخ لێرە زۆر ترسناكە. دژی داواكەشم بوو لە ئێوارەی 

هەمان رۆژ بۆ پیاسەكردن لە كۆكاند. 
بۆ رۆژی داهاتوو ئۆزبەكیەكە لە دەرگای ژوورەكەی دام 
بكەین.  كۆكاند  سەردانی  دەتوانین  بەیانی  ئەمڕۆ  وتی:  و 
وەك  رووخساری  كە  راوەستابوو  پشتیەوە  لە  كەسێكیش 
روسەكان بوو، بەاڵم جلوبەرگی ئۆزبەكی لەبەر دابوو. خۆی 
نەناساندو نەمزانی كێیە. پێشنیازم بۆ پیاوە ئۆزبەكیەكە كرد 
لەجیاتی سەردانی كارگەی چنینی كۆكاند مبباتە مزگەوتی 
گەورەی شارەكە. هەردوو بە تەماشاكردنی یەكرتی گاڵتەیان 

بە داواكەم هات. 

 دەستەی جیهانی رزگاری ئیسالمی

هەوڵمدا  و  دانیشتم  زەوی  لەسەر  مزگەوتەكە  لەپێش 
لێكرد،  ساڵوم  تاجیكی  زمانی  بە  كاتێك  بدوێنم.  مەالیەك 
و  نادوێ  تاجیكی  زمانی  بە  وتی  بوو.  سەرسام  پیاوە  ئەو 
ئارەزووش ناكات لە بەردەم ئەو دوو كەسە قسە بكات، بە 

زمانی روسی وتی: تێ ناگەم.
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بكەم،  قسە  ع��ەرەب��ی  زمانی  بە  هەوڵمدا  كاتێك 
ئایا  كە  پرسیم  لێی  درەوشایەوە.  پیاوە  ئەو  رووخساری 
پرسیارە  ئەو  وەاڵمدانەوەی  لە  خۆم  هەوڵمدا  عەرەبم. 
بێدەنگ  دەوت  پێ  راستیەكەم  ئەگەر  چونكە  بدزمەوە، 

دەبێت.
تێگەیشتم پاسەوانەكان توڕە بوون و بە گوێی یەكرتدا 
دەچپێنن. بێگومان ئەو مەالیە بە زمانێك قسەی كرد كە 
قورئان  تازەی  نوسخەیەكی  بە  ئاماژەم  نەگەیشنت،  تێی 
پارەكەی  كێ  پرسیم  دان��راب��وو  گۆشەیەك  لە  كە  كرد 
داون. یەكێكیانی هێناو وتی، دەستەی رزگاری ئیسالمی 

كردوونیەتە دیاری. 
دامەزرا   1978 ساڵی  لە  ئیسالمی  جیهادی  دەستەی 
بوو. ئەم دەستەیە وەك كۆمەڵەیەكی تایبەتی خێرخوازی 
نارساوە، لە راستیدا دامەزراوەیەكی حكومەتی سعودیە و 
لەژێر چاودێری خانەدانی دەسەاڵتدارە. »كامل سەملان« 
برای مەلیك فەهد بن عەبدولعەزیز بۆخۆی رەزامەندی 
دەرب���ڕی.  دەستەیە  ئ��ەو  ب��ودج��ەی  ه��ەم��وو  ل��ەس��ەر 
دەستەیە  ئەم  دامەزراندنی  بە  سعودییە  عەرەبستانی 

دەوری گرنگی لە پشتگیری رەوتی توندڕەوی بینی.
 1980 ساڵی  بەرایی  لە  سعودییە  عەرەبستانی  كاتێك 
بڕیاری دا پشتگیری ئەفغانیەكان بكات، دەستەی رزگاری 
رەتنەكراوەی هەیە،  دەوری  پارە  كە  ئیسالمی سەملاندی 
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ئەگەر ئەم دەستەیە لە هەندێك واڵت یاسای پێشێلكرد، 
بە  پەیوەندی  كردووەو  بزر  رێگاكەی  كارمەندێكی  یان 
سعودییە  عەرەبستانی  كردووە،  تیرۆریستییەوە  گرووپی 
بكاتەوەو  رەت  خۆی  بەرپرسیەتی  بەئاسانی  دەتوانێت 
بەبێ  سعودییە  عەرەبستانی  لە  دەسەاڵتدار  خانەدانی 
رێك  بسەملێنێت،  خۆی  تاوانی  بێ  نیگەرانیەك  هیچ 

بەهەمانشێوە كە لە ماوەی سااڵنێكدا روویدا. 
دەستەی رزگاری ئیسالمی لە پارێزەرانی »عەبدولڕەسول 
لەساڵی 1980 سەرۆكی هاوپەیامنی  سەیاف«ە. سەیاف 
ئەم  دیارە  ئەستۆ.  گرتە  توندڕەوەكانی  چەكدارو  گروپە 
كارە زۆری نەخایاندو گرووپە چەكدارەكانی هەریەكەیان 
سەیاف  پاشان  جیابوونەوە،  دوب��ارە  ماوەیەك  دوای 
ئیسالمی  »یەكێتی  بەناوی  نوێی  سیاسی  حزبێكی  ناوی 

مجاهیدانی ئەفغانستان«ی راگەیاند. 
الوانی  لە  زۆرێ��ك  و  الدن  بن  سەردەمە  ئەو  سەیاف 
بەم  ئەگەر  خۆیەوە،  فەرماندەیی  ژێر  خستە  سعودیەی 
تەنیا خەریكی  عەرەبستانی سعودییە  ئەوا  بوو،  چەشنە 
جەختی  وەاڵم��دا  لە  پیاوە  ئەو  نییە.  ئایین  بانگەوازی 

كردەوە كە ئینب تەیمیە ناناسێت. 
نوسخە بە دیاری دراوەكانی قورئانی دەستەی جیهادی 
ئیسالمی تەنیا سەرەتایەكە بۆ »جیهاد«ێكی تەواو. رەنگە 
لەو  بەاڵم  نەدەزانی،  تەیمیە  ئینب  لە  هیچی  پیاوە  ئەو 
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باوەڕەدام كە رۆژێك لە رۆژان دەستەی جیهانی رزگاری 
عەرەبستانی  دێت.  تەیمیە  ئینب  ناساندی  بۆ  ئیسالمی 
بەاڵم  شاردۆتەوە،  خۆیان  كە  دڵنیان  ئەوپەڕی  سعودییە 

ئایا ئەمەریكا خۆی بۆ داهاتوو ئامادە دەكات؟
كاتێك گەیشتمە تاشكەند بۆ سبەینێ بەیانی سەرۆكم لە 
سەردانی مزگەوت ئاگاداركردەوە، لێم پرسی كە ئایا هیچ 
لە بارەی دەوری سعودیەكان لە »فرغانە« )ئۆزبەكستان( 
دەزانێت. ئەو تەنیا سنوری 6 مانگ لە ئۆزبەكستان بوو، 
واڵتەدا  لەم  بەباشی  و  دەزانی  باش  روسی  زمانی  بەاڵم 
سعودییە  عەرەبستانی  نازانم.  هیچ  وتی:  هاتوچوو. 
ئامانجامن نییە. منیش نەچوومە فرغانە، لە بەیروت و لە 
كاتی ناسینی »زوهێر الشاویش« بەبێ ئاگاداری )النگلی( 
خوازی  توندڕەوی  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  بڕیار  و  )سەرۆك( 
هەمان  ناوەڕاست،  ئاسیای  لە  سعودییە  عەرەبستانی 
ناوەند  هەواڵگری  دەزگ��ای  سەرۆكی  هەبوو.  كێشەم 

تەنانەت لەم بارەیەوە بە خەیاڵیشی دانەدەهات. 
بپرسم،  ئۆزبەكەكان  لە  دەتوانم  بوو:  بەردەوام  النگلی 
بەاڵم دەزانم هیچ ناڵێن. دەڵێن مەسەلەیەكی ناوخۆییە. 

مامەوە.  تاشكەند  باڵێوزخانەی  تەالری  لە  هەفتەیەك   
هەوڵی  لەوێ  كە  كرد  مەسەلەیە  بەو  هەستم  یەكسەر 
مانەوە زەینی هەموانی سەرقاڵ كردبوو. شوێنی نیشتەجێ 
بوون زۆر خراپ بوو هەمیشە كێشەی كەمی بەنزینامن 
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دەبووین،  ئیش  بێ  رۆژیش  لەكۆتایی  ئەگەر  هەبوو، 
واشنتۆن  كە  بوون  ئەرك  هەندێك  خەریكی  كارگێڕان 
خستبوونیە ئەستۆی، ئەركی وەك پێكهێنانی سوپای ئاشتی 
و یان فێركردنی سود وەرگرتن لە ئامێرەكانی راپرسی بۆ 
لەم  هەڵبژاردن  كە  بوو  كاتێكدا  لە  ئەوە  ئۆزبەكەكان. 

واڵتەدا ئازاد نەبوو. 
 هیچ كەس بیری لە ئامانج و یان كاری دەستەی جیهانی 
ئامانجیان لە  رزگاری ئیسالمی و عەرەبستانی سعودییە، 

گەیشنت بە ئاسیای ناوەڕاست نەدەكردەوە. 
سەمەرقەند.  نەچوومە  فارسی  زمانی  فێربوونی  بۆ   
دەزگ���ای ه��ەواڵ��گ��ری ن��اوەن��د ل��ە ح��وزەی��ران��ی 1993 
كارەكەی  بۆ  كردەوەو  شەممە  دوو  لە  خۆی  نوسینگەی 
سعودییە  عەرەبستانی  كە  نەبرد  زۆری  گەڕامەوەو  خۆم 

خۆی پیشاندا. 
دوای  تاجیك  ئیسالمگەرای  و  ئاژاوەگێڕ  گروپێكی   
سنوری  پاسەوانانی  سەری  ئەفغانستان  لە  پەڕینەوە 

روسییان بڕیووە و بە سنورەكەدا رەتبوون.
 نەمتوانی لە هۆی ئەم پەالمارەی عەرەبستانی سعودییە 
تێ بگەم. عەرەبستانی سعودییە هێزی لە ئەفغان نەبوو 
دیارە الیكەم هێزی فەرمی. بەشێك لە واڵتی ئەفغانستان 
كە  نەبوو  سعودییە  عەرەبستانی  چ��اودێ��ری  ژێ��ر  لە 

ئاژاوەگێڕەكان لێی رەتبوون و گەیشتوونەتە روسیا.
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 روسەكان هەمیشە سعودیەكان بە كەمتەرخەم دەزانن

 بەاڵم هەڵەم دەكرد. ئەو ئاژاوەگێڕانە بە فەرماندەیی 
»رەسوڵ سەیاف« و »یەكێتی ئیسالمی« بن الدن بوون. 
پێدەچوو  ب��ەاڵم  نەبوو،  ب��اوەڕ  جێی  مەسەلەیە  ئەم 
سعودییە  عەرەبستانی  بارێكەوە  هەموو  لە  روسەكان 
تا  ئەفغانستان  ش��ەڕی  لە  دەزان���ن.  كەمتەرخەم  بە 
لە  ئازەربایجانیەكان  و  ئەرمەنی  نێوان  نەتەوەیی  شەڕی 
ئازەربایجان، هەروەها روسەكان سعودیەكان بە هاندەری 
كەسانێك  دەكەن،  تۆمەتبار  چیچان  خوازەكانی  جودایی 
كە لە ساڵی 1991 سەربەخۆییان راگەیاند. عەرەبستانی 
مانای  بەاڵم  پێشخست،  ئەفغانستانی  شەڕی  سعودییە 
ناوەڕاست  ئاسیای  لە  سعودییە  عەرەبستانی  كە  وانییە 

هەموو كارێك دەكات. 
پێدا  بەڵێنم  كردو  سەرگویچ«م  »بۆریس  هاوكاری   
كە  بڵێم  پێی  یان  بدەم،  پیشان  سەیافی  ئامانجەكانی 
وتی  ئەویش  هەبوو.  پەالمارەدا  لەو  دەستی  ریاز  ئایا 

متامنەیەكی زۆری بە ئاژانسی زانیاری ناوەند نییە. 
 دوای دوو رۆژ بۆریس هاتەالم و لیستێك ناوی پێدام 
لە  دەستییان  كێن  پۆتیانە  و  لۆتی  ئەو  دەزانی  وتی:  و 
پەالمارەكەی سەر سنوردا هەبوو. عەرەبن و هەموویان 

پەیوەندییان بە سەیافەوە هەیە.  
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چونكە  نەنارد،  فەرماندەیی  بارەگای  بۆ  ناوەكانم   
بكرێت،  روسەكان  هەماهەنگی  و  هاوكاری  پێموانەبوو 
لەوێ  نارد.  ئاباد  ئیسالم  بۆ  ناوەكانم  لیستی  جیاتی  لە 
»بێڵ« )دەقەكە سڕدراوەتەوە( سەرۆك بوو. باش دەیزانی 
كە دەمویست چ كارێك بكەم، ئەگەر دەتەویست شتێك 
ئاباد  ئیسالم  بۆ  دەبێت  بزانی  توندڕەوەكانەوە  بارەی  لە 
بڕۆی، پاشان بێڵ لەوەاڵمدا وتی: ناتوانی هیچ لە بارەی 
لە  نوێنەرمان  چونكە  بڵێی،  بۆریس  بە  عەرەبەكانەوە 

كەمپی سەیاف نییە. 
كە  هەمانكەسە  سەیاف،  بزانین  بوو  زەحمەت  زۆر   
لە  بوو  ئەفغان  گرووپەی   7 لەو  یەكێ  كرد،  دروستامن 
لە  تایبەتی  هەماهەنگی  كۆمیتەی  لەالیەن  كە  پیشاوەر 
دەكرێت.  پشتگیری  نەتەوەیی  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
بگات.  سەرچاوەیەك  بە  دەستم  گروپە  لەم  دەبێت 
سیخوڕی  بۆ  كە  بوو  گەورە  هەڵەیەكی  ئەوە  ئاشكرابوو 
لە  تەنانەت  یان  سەیاف،  گروپەكەی  لە  سەرچاوەیەك 

شەڕی ئەفغانستان كەسێكامن نییە. 
زانی.  تێنەگەیەنراو  بە  مەسەلەیەی  ئەو  بۆریس   
دەدەن  ئەنجام  نهێنیانە  چاالكی  كاتێكدا  لە  روسەكان 
لە  داوای��ان  بەمەش  بزانن.  وردەكاریەكی  هەموو  كە 
یان  ئەفەریقا،  لە  چاالكییەك  كرد  خۆرهەاڵت  ئەڵامنیای 
ئەمەریكای باشور بكەن. هەرگیز روسەكان متامنەیان بە 
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پاكستانیەكان و سعودیەكان نەبوو. 
بۆریس  س��ەردان��ی  لە  خ��ۆم  داه��ات��وو  هەفتەی  لە   
هاوكاری  مەسەلەیەدا  لەم  نەمتوانی  كاتێك  دزییەوە. 
بكەم، زەردەیەكی هاتێ و وتی: بزانە، پێم وتی. دڵنیابووم 
دەمزانی  كێن.  بەرپرسەكانی  كێیەو  سەیاف  دەیزانی 
عەرەبستانی سعودییە و باقی توندڕەوەكانی ئەفغانستان 
سنورەكانی  لە  روس  هێزەكانی  پەالماردانی  دەناسێت. 
لە دووشەنبە  لە ساڵی 1994  بوو،  تاجیكستان بەردەوام 

گوازرامەوە. 
لوور  »بێڵ   1997 ساڵی  لە  نەبوو.  باشرت  بارودۆخەكە   
گرین« سەرۆكی ئیدارەی ئۆراسیای ناوەڕاست كە سۆڤیەتی 
دەرچووانی  دادەپۆشی،  خۆرهەاڵتی  ئەوروپای  پێشوو 
سەفەرێكی  تا  هێنا  خۆی  لەگەڵ  سرتیم«ی  »گۆڵف 
هێشتا  بكەن.  قەفقازدا  و  ناوەڕاست  ئاسیای  بە  خێرا 
ئیسالمگەرایانی  ئایا  كە  وەاڵمەی  ئەو  نەگەیشتبووینە 
یان  خەزەر،  دەریای  ناوچەی  بۆ  هەڕەشەیەكن  چەكدار 
نەخێر؟ كەس نەیدەتوانی قسەیەك لەم بارەیەوە بكات، 
تەنانەت زۆربەی بەرپرسە بااڵكان كە دەبوو زانیاریان لەم 
مەیدانەدا هەبێت. واشنتۆن و عەرەبستانی سعودییە لە 

سیاسەتی بێدەنگیدا هاوڕان. 
بۆ  بەیانی  كاتێك  گەڕانەوە،  سەفەری  قۆناغی  دوا  لە   
سەفەری لەندەن لە ئەڵامنیا بۆ تفلیسی كورجستان ئامادە 
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پاشان  بەاڵم  نەبوو،  كێشەیەك  هیچ  سەرەتا  دەبووین. 
پێیان وتین كە دەتوانین بۆ وەرگرتنی بەنزین رۆژێك لە 
شارەدا  لەم  دەتوانین  مبانەوێ  ئەگەر  مبێنینەوە،  تفلیس 
فڕۆكەكە،  نیشتنەوەی  دوای  یەكسەر  بەاڵم  بگەڕێین، 
بەرەوپێش دەچێت.  بە هەڵە  بەرنامەكە  تێگەیشتین كە 
ئەوكاتە سەربازە چەكدارەكان خۆیان گەیاندۆتە فڕۆكەكە 
و هاواریان كرد كە دەرگای فڕۆكەكە دابخەین و لەوێدا 
مبێنینەوە. بارودۆخێكی گاڵتەجاڕانە بوو. رێی فڕینامن بە 
دۆڵی پانكیسی گورجستان دابوو. ئەم ناوچەیە شوێنێكی 
شەڕی  بەڵگەنامەكانی  كاتێك  بوو.  الدن  بن  سەقامگیری 
بوو  تاچەند هەقی  زانیم  ئەوكاتە  بۆریس،  دایە  چیچانم 

ساڵی 1998 ئەومەسەلەیەم زانی. 
لە  خۆیان  سەربەخۆیی   1991 ساڵی  لە  چیچانیەكان   
یەڵتسن«  تا ساڵی 1994 »بۆریس  بەاڵم  راگەیاند،  روسیا 
بۆ  هەنگاوێكی  هیچ  روسیا  ئەوكاتەی  كۆماری  سەرۆك 

گێڕانەوەی ئەو منداڵە سەرلێشێواوەی خۆی نەنا. 
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نەوتراوەكان لە كڕینەكانی چەكوچۆڵی 
عەرەبستانی سعودییە
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 سەرچاوەی داهاتی شازادەكانی سعودی

 عەرەبستانی سعودییە بەشێكی الوەكی بەرهەمهێنەرانی 
چەكە لە ئەمەریكا. ئێمە نەوت لە عەرەبستانی سعودییە 
ئۆتۆمبیلەكامنانەوە.  دەیكەینە  پااڵوتنی  دوای  و  دەكڕین 
دارایی  پشتگیری  بۆ  كارەش  ئەم  داهاتەكانی  لە  بەشێك 
دام���ەزراوە  ئەمەریكاو  دژی  تیرۆریستەكانی  ك��ارە 

ئەمەریكیەكانی ناوخۆ و دەرەوە خەرج دەكرێت. 
كڕینی  بۆ  داهاتێك  سعودی  دەسەاڵتداری  خانەدانی 
چەك و پشتگیری ناوخۆ و دەرەوەی خۆی خەرج دەكات. 
بەرامبەر  لە  پاراستنی خۆی  بۆ  زیاتر  چەكانە  ئەو  دیارە 
بە  چەكانە  ئەو  ئێمە  دەكڕدرێت.  ناوخۆ  هەڕەشەكانی 
كە  دەزانین  بەاڵم  دەفرۆشین،  سعودییە  عەرەبستانی 
بڕی X زۆر كەمرتە لە بڕی Y كە بۆ پشتگیری لە گروپە 
تیرۆریستیەكانی عەرەبستانی سعودییە خەرج دەكرێت. 

 كڕینی چەك تەنیا هاوكاری پاڵپشتی ئال سعود ناكات لە 
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بەرامبەر خەڵكی عەرەبستانی سعودییە، بەڵكو ئەو كارە 
ئاسانرتین رێگایە بۆ راكێشانی پارە لە داراییی نیشتامنی، 
چونكە مامەڵەی دارایی كۆمپانیای سعودی »ئارامكۆ« - 
بۆ   - عەرەبستانی سعودییە  نەوتی  نیشتامنی  كۆمپانیای 
دەدات.  ئیدارەی  خۆرئاوا  دارایی،  گەندەڵی  لە  بەرگرتن 
 - بەست  و  تەون  و  پڕچەك كردن   - پیشەسازی الوەكی 
دەبێت  دەسەاڵتدارە،  خانەدانی  ئامانجی  گەورەترین 
لە  پشكی  زۆرترین  الدن«  بن  »بەكر  كە  بدەین  سەرنج 
داهاتی ناڕەوای ئەم پیشەسازیە هەیە. واشنتۆن باوەڕی 
وایە كە فرۆشتنی چەكی خۆی بە عەرەبستانی سعودییە 
بودجەی  گەڕاندنەوەی  زامنكردنی  بۆ  رێگایە  سادەترین 
و  ئەمەریكا  داراییەكانی  بۆ  نەوت  كڕینی  ئەنجامدراوی 

ئەو كارەش دەبێتە جۆرێك پاڵپشتی لە پیشەسازیەكان. 
داوا  ئەمەریكا  لە  چەك  هەناردەی  چاودێری  یاسای   
ئەو واڵتە دەكات، كە كۆنگرە  راپەراندنی  بەرپرسانی  لە 
و  چەك  فرۆشتنی  دەرەوەی  گرێبەستەكانی  هەموو  لە 
راستەوخۆكان  بازرگانیە  فرۆشە  و  حكومەتی  گفتوگۆی 
لەوانە  زیاترە.  دۆالر  ملیۆن   14 لە  كە  بكەنەوە،  ئاگادار 
ئەو چەكانەی كە عەرەبستانی سعودییە لە ساڵی 1994 
مانە  بە  ئاماژە  دەكرێت  كردووە،  داوای  6ساڵ  دوای  تا 

بكرێت: 
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و   AIM-9L رایتیۆن  سارۆخی   1500 رادەستكردنی   -
سارۆخەكانی ئاسامن بۆ ئاسامن AIM-7M 300. »جۆن 
دویچ« بەڕێوەبەری پێشووی دەزگای هەواڵگری ناوەند و 

لە ئەندامانی ئەنجومەنی رایتیۆن.
- رادەستكردنی 700 بۆمبی رێنامیی پەسەندی لێزەری 

 Pave way II GBU 10
- 130 تۆپی 90 ملیمەتری. 

- گرێبەستێكی بریتی لە چەند تۆپێكی 130 ملیمەتری، 
هەزار   170 نزیكەی   ،M2.50 رەشاشی  قورس،  رەشاشی 

فیشەكی 90 ملیمەتری. 
دەری  هۆشداری  شمەكی  لە  پشتیوانی  و  پاسەوانی   -
ئاسامنی، سیستەمی كۆنتڕۆڵ »ئەواكس«، سیستەمی دژە 
و  هۆك  سارۆخی  وەرگر،  سوتەمەنی  فڕۆكەی  ئاسامنی، 

پاتریۆت.
- رادەستكردنی سارۆخەكانی زەوی بۆ ئاسامنی ریتیۆن 

هۆك.
 .GBU-1 556 سارۆخی زیرەك -

 بەاڵم هەموو ئەم بابەتانە ئاماژەكردنە بە چەند بەندێكی 
دەرەوە  وەزیری  كەیسنجەر«  »هرنی  لەوكاتەوە،  بچوك. 
بەرامبەر  لە  چەك  رادەستكردنی  بۆ  رێكارێك  گەیشتۆتە 
سعودیەكانیش  لەالیەن  چەك  كڕینی  رەوت��ی  ن��ەوت. 
ملیار  ئەمەریكا 100  لە  بینیووە كە  بەخۆوە  هەڵكشانی 
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و   1 ئێم  دەبابەكانی  وەك  شەڕ،  چەكوتەقەمەنی  دۆالر 
كەشتی شەڕ بكڕێت. عەرەبستانی سعودییە لە چەندین 
چەكەكانی  و  سەربازی  سیستەمی  1ی  ژم��ارە  ساڵدا، 
هەر  پ���ەردەی  پشت  لە  بەكارهێناوە،  ئەمەریكای 
گرێبەستێك كۆمیتەیەك هەیە، لە پشت هەر كۆمیتەیەك 
وەستاوەو  سعودی  دەسەاڵتداری  خانەدانی  ئەندامێكی 
لە پشت دەرگاوە چاوەڕوانە تا پارەی خۆی وەربگرێت، 
دیارە رێگای تریش بۆ ئەم گرێبەستانە هەیە. پرۆتۆكۆلە 
دەرەوەی  سەربازیەكانی  فرۆشە  بەسەر  دەستەكان  بااڵ 
ئەمەریكا، دەڵێت پارەكان دەبێت لە سندوقێكی متامنە 
ئەمەریكا  بەرگری  پێكراودا هەڵبگیردرێت، كە وەزارەتی 
سعودییە  عەرەبستانی  داراییی  لە  و  دەدات  ئیدارەی 
وەردەگیردرێت. پارە دیاریكراوەكانی ئەو سندوقە متامنە 
پێكراوە بۆ فرۆشیاران خەرج دەكرێت، ئەگەر سعودیەكان 
لەكاتی دیاریكراو پارەكەیان بدەن هەموو شتێك بە باشی 
بەرەوپێش دەچێت، بەاڵم بە سەرنجدان بەوە پێكهاتەی 
پێچەوانە لە هێزی ئاسامنی سعودی دەست پێدەكات، كە 

ئەم كارە زۆرتر ئەنجام نادرێت. 
 بە سەرنجدان بەوەی كە پێكهاتەی پێچەوانە لە رێگای 
سعودیەكان  دەدرێ��ت،  ئەنجام  سەربازیەكان  كڕینە 
دەتوانن بەبێ ئاگاداری كۆنگرەی ئەمەریكا لە رێگای ئەو 
پڕۆسەیە چەكی پێشكەوتووی فڕۆكە بێ فڕۆكەوانەكانی 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان 

158

ئاشكرا  بە  كارە  ئەم  كاتێكدا  لە  بكڕن،  ئەلكتڕۆنی  وەك 
دەرەوەی  بە  چەكە  فرۆشتنی  یاساكانی  پێشێلكردنی 
واڵت. 2,1 ملیۆن دۆالر لە رێگای دانی كڕیارانی ناوخۆیی 
كۆكرایەوە، لە كاتێكدا بە سادەیی 1 ملیۆن و سەد هەزار 
ئەمەریكیەك  كەسێكەوە.  گیرفانی  چووە  ونبوو  دۆالر 
بەپێی  زانیبوو،  پێچەوانەی  پێكهاتەی  بەسەرهاتی  كە 
هێزی  بۆ  ئێم  دی  بی  كۆمپانیای  لەگەڵ  گرێبەستێك 
ئاسامنی پاشایەتی عەرەبستانی سعودییە كاری كرد. بی 

دی ئێم كۆمپانیەیەكی سەربە گروپی كارالیل بوو.  
وتی:   BPS لەگەڵ چاوپێكەوتنێكدا  لە  بەندەر  شازادە   
ملیار  لە سەرەتای ساڵی 1970 سنوری 400  سعودیەكان 
دۆالریان بۆ دامەزراندنی حكومەتی نوێ خەرج كردووە 
كە 50 ملیار دۆالری بەهۆی گەندەڵیەوە قوتدرا. )بەندەر 
 125 رەنگیشە  دانەهێناوە«(  گەندەڵیامن  »ئێمە  وتی: 
ملیار دۆالر لە رێگای بەرتیلەوە بۆ بنەماڵەی عەرەبستانی 

سعودییە بگەڕێتەوە. 
 لە هاوینی 1992 جۆرج بۆشی باوك رەزامەندی لەسەر 
فرۆشتنی 72 شەڕكەری F-15 لەگەڵ چەكوچۆڵ و پشتیوانی 
بۆ عەرەبستانی سعودییە دەربڕی كە نرخەكەی گەیشتە 
9 ملیار دۆالر. ئەو عەمبارانەی كە كۆمپانیای »مەكدۆناڵ 
داگاڵس« )ئێستا بەشێكە لە كۆمپانیای بۆیینگ( دروستی 
كردن، جێگەی زیاتر لە 12 تەن چەكی ئاسامن بۆ ئاسامن، 
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ئاسامن بۆ زەوی، لەوانە سارۆخی ساید، سارۆخی سپارۆ و 
زیاتر لە 160 بۆمب دەبێتەوە. 

شەڕی  لە  بەرچاویان  دەوری   F-15 شەڕكەرەكانی   
پێش  و   1994 ساڵی  بەرایی  لە  بینی.  كەنداو  یەكەمی 
رەزامەندی  كلینتۆن  حكومەتی  رادەستكردن،  دەسپێكی 
بە  F-15ی  شەڕكەری   25 نزیكەی  فرۆشتنی  لەسەر 

ئیرسائیلیەكان پیشاندا. 
 بەهەمانشێوە كە مێژوو زۆرجار سەملاندویەتی، فرۆشتنی 
پێچەوانەی  ئەنجامی  رەنگە  ناجێگیر،  واڵتانی  بە  چەك 
بۆ  ناوەند  هەواڵگری  دەزگای  هاوكاری  )وەك  هەبێت. 
تالیبان كاتێك كە شەڕی بۆ ئازادكردنی ئەفغانستان دەكرد(

 
 فڕۆكەی مەدەنی و پارەی پادشاكان

مەدەنی  فڕۆكەی  فرۆشتنی  بۆ  گرێبەستێك  سەرەڕای   
زیاتر  گرێبەستە  ئەم  بەسرتا،  سعودییە  عەرەبستانی  بە 
ترشینی  1ی  لە  واڵت��ەدا،  ئەو  سەقامگیری  لە  زەرب��ەی 
گرێبەستی  سپی  كۆشكی  نوسینگەی  لە   1995 یەكەمی 
كۆمار  سەرۆك  لەنێوان  زۆر  دیپلۆماتیكی  و  سەربازی 
كلینتۆن و سەرۆكی كۆمپانیای »مەك دۆناڵد داگاڵس« و 
شازادە »سوڵتان« یاریدەدەری دووەمی سەرۆك وەزیرانی 
سعودی و وەزیری بەرگری و فڕۆكەوانی و باوكی شازادە 

بەندەر واژۆ كرا. 
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فڕۆكەی   61 سعودییە،  عەرەبستانی  ئاسامنی  هێڵی   
هەروەها  كڕی،  داگاڵسی  مەكدۆناڵ  كۆمپانیای  بۆیینگی 
 S، 5 200 - 777 لەم گرێبەستە 33 فڕۆكەی موسافیربەری
فڕۆكەی 747 - 400، 4 فڕۆكەی MD-11F بۆ گواستنەوەی 
كااڵ، 29 فڕۆكەی MD- 90 لەگەڵ ماتۆڕەكانی كۆمپانیای 
جەنەراڵ ئەلكرتیك و كۆمپانیای نێودەوڵەتی ئەیرو جێی 
دۆالر  ملیار   7 گەیشتە  گرێبەستانە  ئەم  بڕی  كرایەوە. 
ناوین  خۆرهەاڵتی  فڕۆكەوانی  كۆمپانیای  پێكهاتن  و 
گەورەترین فڕۆكەی بازرگانی بكڕێت. بۆ ئاهەنگ گێڕانی 
نانی  بۆ  بەرگری  وەزیری  پێری«  »ویلیام  گرێبەستە  ئەم 
»بلر هاوس«.  لە  كرد  سوڵتانی  شازادە  میوانداری  ئێوارە 
میوانداری  بۆ  پەنسلڤانیایە  ویالیەتی  نزیكی  ئەم شوێنە 
سعودییە،  عەرەبستانی  لەگەڵ  گرێبەستە  ئەم  فەرمی. 
بۆ بێڵ كلینتۆن رووداوێكی سیاسی نەخافڵكەر بوو. ئەم 
ویالیەتی  لە  بۆیینگ  سەرەكی  دامەزراوەی  لە  فڕۆكەیە 
داگاڵس  مەكدۆناڵ  كۆمپانیای  الی  هەروەها  واشنتۆن، 
ماتۆڕەكانی  دەكرێت،  دروست  كالیفۆڕنیا  ویالیەتی  لە 
لەم  دەهات.  ئۆهایۆوە  ویالیەتی  لە  ئەلكرتیك  جەنەراڵ 
گرێبەستدا پشكێك بەر ماتۆڕەكانی برات ئەند ویتنیش لە 
ئۆركانزاس  كانزاس،  ویالیەتەكانی  بۆ  كۆنیتیك،  ویالیەتی 
لە  سعودییە  عەرەبستانی  رژێمی  كەوت.  یۆتانیش  و 
رەخساندنی  خەریكی  سپییەوە،  كۆشكی  روان��گ��ەی 
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ئابووری  و  ئەمەریكی  هەزار  سەدان  بۆ  كارە  دەرفەتی 
واڵتیش دوای هەرەسی ئابووری ساڵەكانی ئەم دواییەی 

حكومەتی بۆشی باوك، لە تەندروست بوونەوەدایە. 
گرێبەستانە  ئەمجۆرە  هەوڵیدەدا  بەردەوام  كلینتۆن   
ببەستێت، لە شوباتی ساڵی 1993 واتە كەمرت لە مانگێك 
گەیشتنی بە سەرۆك كۆماری، كلینتۆن وەزیری دەرەوەی 
خۆی »وارن كریستۆڤەر«ی ناردە عەرەبستانی سعودییە 
تا مەلیك فەهد بۆ كڕینی بۆیینگ بخاتە ژێرگوشارەوە. لە 
28ی ترشینی یەكەمی 1994 كلینتۆن لە شاری سەربازی 
شارە  ئەم  كەوت.  فەهد  مەلیك  بە  چاوی  خالد  مەلیك 
دەكەوێتە نزیك سنورەكانی عەرەبستانی سعودییە لەگەڵ 
هاندانی  چاوپێكەوتنە  لەم  ئامانج  عێراق.  و  كوەیت 
بەستنی  قۆناغەكانی  دوا  بەرەو  چوون  بۆ  سعودیەكانە 

گرێبەستی كڕین بوو. 
 كلینتۆن تاكە سەرۆك كۆمار نەبوو ئارەزووی بەستنی 
هەبوو،  سعودییە  عەرەبستانی  لەگەڵ  گرێبەستی 
لەسەرەتای ئەو ساڵە بازاڕی جیهانی فڕۆكەی بازرگانی لە 
رووبەڕووی  پیشەسازی  بەشەكانی  هەموو  بوو  دابەزین 
كۆماری  سەرۆك  میتەران«  »فرانسوا  ببوونەوە.  كێشە 
فەرەنساش بۆ بەرگرتن لە بەرەوپێش چوونی كریستۆڤەر 
براون و كلینتۆن، سەردانی عەرەبستانی سعودییە كرد و 
چاوی بە مەلیك فەهد و ئەندامانی خانەدانی دەسەاڵتدار 
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كەوت و دەربارەی مەسەلەی »ئەیرباس« گفتوگۆیان كرد. 
هەوڵیدا  بەریتانیاش  وەزیرانی  سەرۆك  مێجەر«  »جۆن 
هانبدات.  ئەیرباس  كۆمپانیاكانی  پشتگیری  بۆ  ریاز 
گوشاری  پەردە  پشت  لە  ناوەندیش  هەواڵگری  دەزگای 

دەكرد.

عەرەبستانی  لە  نایاسایی  داهاتی  و  بەرتیل  دزی، 
سعودییە

نوسینگەی  لە  دوور  گرێبەستانە  ئەم  بنچینەی  بناغەو   
حكومەت دادەنرێت. هەر گرێبەستێك لەگەڵ سعودیەكان 
بریتی بوو لە پڕۆسەی دزین و بەرتیل و داهاتی نایاسایی. 
كارانە  ئەم  بەاڵم  بنێی،  لێ  ناوێكی  هەر  دەتەوێ  ئێستا 
لە واڵتانی  باشرتین هاوڕێامن  لەگەڵ  بازرگانییە  بودجەی 
كە  ئەوەوە  تەنیشت  بە  گشتی،  بەشێوەیەكی  عەرەبی. 
ئەم  دەمێنێتەوە،  پەنهانی  بە  گرێبەستانە  ئەم  وردەكاری 
بااڵی  دادگاكانی  بۆ  دادگایی  سكااڵی  بەهۆی  گرێبەستانە 
واشنتۆنیش ئاڵۆز بوو، بەاڵم لە مەسەلەی جێی پێویست بۆ 
بەستنی گرێبەست لەگەڵ سعودیەكان وێنایەكی روومنان 

هەبوو. 
 كڕینەكانی كۆمپانیای فڕۆكەوانی سعودی، چ سەربازی 
بێت، یان بازرگانی، دەبێت بە رەزامەندی كار راپەڕێنەرانی 
سەرۆكانی  بدرێت.  ئەنجام  دەس��ەاڵت��دار  خانەدانی 
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خۆیان  راب��ردووی  ئەزمونی  بە  سەرنجدان  بە  بۆیینگیش 
و  پادشا  لەگەڵ  كەناڵێك  دەبێت  هەمیشە  كە  دەزان��ن، 

دەورووبەریان لەوانە شازادە سوڵتان، بكرێتەوە. 
پیشەسازی  سەرۆكایەتی  بۆ  محفوظ«  بن  »خالد   
بەڕێوەبەری  یاریدەدەری  ئەوكاتە  دیاریكرا.  فڕۆكەوانی 
گشتی بانكی بازرگانی »ئەهلی«، دامەزراوەیەكی گەورەی 
محفوظ  )بنەماڵەی  بوو.  سعودییە  عەرەبستانی  دارایی 
گرنگ  بوو(  ئەهلی  بانكی  پشكی  خ��اوەن  گەورەترین 
كەسێكی  سعودییە  عەرەبستانی  لە  محفوظ  كە  ئەوەبوو 

خۆشەویست بوو.
 محفوظ لە ساڵی 1991 لەالیەن عەرەبستانی سعودییەەوە 
بۆ  كرد  بۆیینگی  جێبەجێكاری  بەڕێوەبەرانی  سەردانی 
واژۆ كردنی گرێبەست، تا نیگەرانیەكانی ئەمەریكا لەمەڕ 
قەیرانی دارایی بڕەوێنێتەوە. رەزامەندی هاوكاری كەسێكی 
دیكەی پیشاندا بۆ چاودێری پەیوەندی بازرگانی خوازراو. 
ئەو كەسە هاوواڵتیەكی یەمەنی دانیشتووی عەرەبستانی 

سعودییە بوو، بەناوى »تاهر باویز« .
 لە ئاداری 1992 بۆیینگ رەزامەندی لەسەر واژۆكردنی 
بڕی  دادگا،  بەڵگەی  بەپێی  تا  دەربڕی،  گرێبەستێك  چەند 
الینكەم  فڕۆكەكان  رادەستكردنی  نرخی  لە  كۆمسیۆن 
لەم   12% تا   10 نزیكەی  بێت.  فرۆشنت  نرخی  لە   5%

گرێبەستانەش لە ئەستۆی سعودیەكان بێت. 
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دارایی  دابینكردنی  و  محفوظ  بن  كۆمیسیۆنەكانی   
ئەلقاعیدە

 دوای تێپەڕینی ماوەیەك لە واژۆكردنی ئەم گرێبەستە، 
بووەوە،  تۆمەت  و  كێشە  رووبەڕووی  محفوظ  بن  خالد 
چونكە پەیوەندی بە كۆمەڵە خێرخوازیەكانی پادشاییەوە 
هەبووە، كە سەرەنجام پارەكەیان بۆ بن الدن، ئەلقاعیدە، 
تیرۆریستەكانی دیكە سەرەو ژێر دەبێت. پشكی  گروپە 
التجارە«  و  »االعتامد  نێودەوڵەتی  بانكی  سەرەكی 
 1991 حوزەیرانی  لە  داب��وو.  محفوظ  لەبەردەست 
دەستەی بااڵی دادوەری لە نیۆیۆرك ئەم بانك و 4 لقی و 
2 ئەفسەری بە دەستبڕی بێ شەرمانە تۆمەتبار كرد. هەر 
تاڕادەیەك  دەركرا.  محفوظ  گیرانی  بڕیاری  ساڵەدا  لەو 
بۆ  سكااڵیەكدا  لە  ئەمەریكا  بابەتە،  ئ��ەم  هاوكاتی 
یاساكانی  پێشێلكاری  بە  فیدڕاڵی، محفوظی  ئەنجومەنی 
 1992 8ی حوزەیرانی  لە  كرد.  تاوانبار  فیدڕاڵ  بانكداری 
دادگا لە بڕیارێكدا هەرجۆرە راگواستنێكی كەلوپەلەكانی 

قەدەغە كرد.  
 لە كانونی یەكەمی 1993 محفوظ سنوری 225 ملیار 
دۆالری بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی لەگەڵ ئەمەریكاو 
245 ملیۆن دۆالر بۆ چارەسەركردنی كێشەی هاوشێوەی 
محفوظ  لە  داوا  بابەتەكەدا  هەردوو  لە  دا،  ئەوروپا  لە 
ئەوكاتە  دابنێت.  تۆمەتەكانی  بە  دان  كە  نەكرابوو 
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دۆسیەی نیگەرانی تریشی هەبوو. 
 بە داواكاری »باویز« خانەدانانی دەسەاڵتدار تینیان بۆ 
محفوظ هێنا دەست لەم گرێبەستانە هەڵگرێت، كە لە 
ئەندامانی دیاری عەرەبستانی سعودییەە. ئامانج ئەوەبوو 
كە ئەندامێكی دیكەی خانەدانی دەسەاڵتدار گرێبەستەكە 
بكات. باوزیر لەم داوایە جەختی كردبویەوە كە بۆخۆی 
نەخشەكێشی ئەو رێهبۆردیەو هەموو كارەكانی كردووەو 

گرێبەستەكەی رزگاركردووە، نەك محفوظ.
بن  »خالد  بوو،  سادە  مەسەلەیەش  بەم  باوەڕكردن   
تایبەت  بە  دارایی خۆی،  بە  محفوظ« سەرقاڵی گەیشنت 

بانكی »االعتامد و التجارە« بوو. 
 دادگای واشنتۆن خۆی لە چوونە ناو وردەكاری دۆسیەی 
باوزیر دزیەوە و تەنیا ئەم روونكردنەوە سادەیەی دا كە 
لە چوارچێوەی كاری واشنتۆن  بەم مەسەلەیە  راگەیشنت 
نییە. بۆیینگ 15 ملیۆن دۆالری بۆ محفوظ نارد و پشكی 
كۆتایی  گرێبەستە  ئەم  كۆتایی  بە  سعودیەكان  لەگەڵ 
بەاڵم  دۆالرە،  ملیۆن   700 جەختكراوە  ژم��ارەی  هات. 
دەنگۆش هەیە كە بەوپێیە ملیارێك دۆالر لە ئەمەریكاو 

عەرەبستانی سعودییە بۆ ئەم گرێبەستە دیاری كرابوو.  
خراوە  خزمەتگوزاریە  بە  بۆیینگ  بێت  هەرچۆنێك   
24ی  لە  محفوظ  بن  خالد  كاتێك  بوو.  رازی  ڕووەك��ان 
ئەوەی  دوای   - كرد  سیاتل  بۆ  سەفەری   1994 ئ��ازاری 
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 - ئەمەریكا  بچێتە  یاسایی  بە  دیكە  جارێكی  توانی 
رشونتز«  »فرانك  ل��ەوێ  و  بۆیینگ  كۆمپانیای  چ��ووە 
كەسێكی  چەند  و  كۆمپانیەكە  جێبەجێكاری  سەرۆكی 
دیكە پێشوازیان كرد. »تۆم فولی« سەرۆكی ئەنجومەنی 
لەگەڵ  گرێبەستە  ئ��ەم  بەرزنرخاندنی  بە  نوێنەران 
عەرەبستانی سعودییە وتی: »ئەوە رۆژێكی گەورەیە بۆ 
واڵت«. دیارە لە راستیدا تەنیا كێشەیەكی گچكە هەبوو: 
ترشینی  13ی  لە  نین،  بەرگەگرتن  قابیلی  سعودیەكان 
و  بۆیینگ  رێكەوتنی  دوای  رۆژ   18 و   1995 دووەمی 
كردبوو،  واژۆی  كۆشكی سپی  كە  عەرەبستانی سعودییە 
دام��ەزراوەی  دەرەوەی  لە  بۆمبڕێژكراو  ئۆتۆمبیلێكی 
فێركاری ئەمەریكا لە ریاز تەقییەوە و بەهۆیەوە 7 كەس 
لەوانە 5 ئەمریكی كوژران و 42 كەسیش بریندار بوون. 

 ئەم تەقینەوەیە لە نزیك تەالرێك روویدا كە نزیكەی 
400 ئەمەریكی تێیدا مەشقی بە كاربردنی ئەو چەكانەیان 
كۆمپانیا  لە  كە  دەك��رد  سعودیە  نیشتامنی  بەگاردی 
ئەمەریكیەكان كڕیبوویان. گروپی »جواڵنەوەی ئیسالمی 
بۆ گۆڕان« بەرپرسیەتی تەقینەوەكەی گرتە ئەستۆ، پاشان 
ئازاری  لە 31ی  گیران،  لە سعودیە  لێكراو  گومان  دەیان 
هێشتا  كاتێكدا  لە  دران،  سێدارە  لە  كەسییان   4  1996
بوو.  گومان  جێی  تەقینەوەكەدا  لە  هەبوونیان  دەست 
سود  بە  كە  تۆمەتباركرا  سعودییە  عەرەبستانی  لەوكاتە 
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وەرگرتن لەم تەقینەوەیە بەدوای رزگار بوونیەوەیەتی لە 
دەست نەیارانی سیاسی. 

تەقینەوەی  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی  ب��وون��ی  شیامنەی   
بەاڵم  كەمە،  بۆیینگ  گرێبەستەكەی  بە  ئۆتۆمبیلەكە 
نزیكبوونی كاتی ئەو دوو رووداوە جێگای سەرنجە. بن 
پاڵنەرگەلێك  بە  پێویستی  كارە  ئەم  ئەنجامدانی  بۆ  الدن 
بوو. خانەدانی دەسەاڵتداری تاوانبار كردبوو كە ئیسالمی 
ماوەی  لە  سعودییە  عەرەبستانی  بە  و  قوربانی  كرۆدتە 
پارە، بەرتیل و گرێبەستە ناپاكەكانی رێزی ئەتك كردووە. 

 كێشەكانی كۆمەڵگای عەرەبستانی سعودییە

نزیكەی 1\4ی سعودیەكان تەمەنیان لە نێوان 15 تا 64 
ساڵە و رێگا بە بێگانەكان دەدرێت تا بۆ كاركردن لە چاڵە 
نەوتیەكان، ماڵەكان، بەرنامەداڕێژی كۆمپیوتەر و ئیدارەی 
بێگانە  كرێكارانی  لە  ئەو واڵتە. 90%  بچنە  پااڵوتگەكان 
ئەو كارانە دەكەن كە هاوواڵتییانی عەرەبستانی سعودییە 
نایكەن. سعودیەكان تەنیا لە بەشی تایبەتی سەرقاڵن و 
بەهای نەخوێندەواری نێوان پیاوانی سعودی زۆر بەرزە. 
ساڵ   15 س��ەرووی  لە  سعودیەكان  %85ی  نزیكەی   
شارەزای خوێندنەوە و نوسینن و كەمرت لە %70ی ژنانی 
عەرەبستانی سعودییەش هەر لە ریزی ئەو تەمەنەدان. 

و  تەمەن  كەم  خوێندەواری  كەسانی  یەكەم:  كێشەی   
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زانستێكەوەن  دوای  بە  سعودییە  عەرەبستانی  لە  ساڵ 
كاتێكدا  لە  نوێگەری؛  و  نوێ  دنیای  لە  بەشداری  بۆ 
دەڕوانن.  تەسكەوە  زۆر  كاڵورۆژنەیەكی  لە  سعودیەكان 
رۆژنامە  بەهۆی  دنیا  رووداووی  سعودیەكان  زۆربەی 
ئوسامە  كە  دەبینن،  ئەلجەزیرەوە  تۆڕی  و  ناوخۆییەكان 
بن الدن بۆ باڵوكردنەوەی راگەیەنراوەكانی دیاری كردووە. 
 كێشەی دووەم: لە نێوان هەموو واڵتانی لە گەشەكردندا 
هاوبەشە. الوانی عەرەبستانی سعودییە رێگای دیكەیان 
نیوەی  هەیە.  خۆیان  ئیشی  بێ  كاتی  پڕكردنەوەی  بۆ 
عەرەبستانی سعودییە تەمەنیان لە خوار 18 ساڵیەوەیە، 
كە ئەم كارە ئاكام گەلێكی بۆ ئاسایشی نەتەوەیی هەیە. 
كار  بۆ  بەری چوون  بەرە  لە  الو  زۆر  ژمارەیەكی  بوونی 
ئامادە  كار  بازاڕی  ناو  بۆ چوونە  كە خۆیان  كەسانێك  و 
دەكەن،  واڵتە  ئەو  ئابووری  لە  زۆر  گوشارێكی  دەكەن، 
وەاڵمدانەوەی  توانای  سعودییە  عەرەبستانی  چونكە 
لە  ئەوە  نییە.  كاری  سەوداسەری  الوانەی  ئەم  هەموو 
سەقامگیری  كۆمەڵگا  ناوەندی  مام  چینی  كە  كاتێكدایە 

واڵت دابین دەكات. 
ئابووری  %85ی  كە  ب��ەوەی  سەرنجدان  بە  سێیەم:   
عەرەبستانی سعودییە پەیوەستە بە داهاتی نەوتی، هەر 
دابەزینێك لە بەهای دۆالر دەبێتە هۆی دابەزینی بەهای 
لە  ملیار دۆر خەسارە   3 كە سەرەنجام  نەوت  بەرمیلێك 
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دارایی سعودیە دەدات. 
 دیارە تەقینەوەی دانیشتوان لە خانەدانی دەسەاڵتدار، 
فرە  لە  سعود  ئال  ئەندامانی  ب��ەردەم  كۆسپی  نابێتە 

هاوسەری و خستنەوەی 40 تا 70 منداڵ لە ژیانیاندا.

 شازادەكان و چاالكی نایاسایی

 نەوەی نوێی شازادەكانی كەم تەمەن و ساڵ و كەسانی 
خانەدانی دەسەاڵتداری سعوی چاالكی نایاسایی دەكەن. 
وەها  دەسەاڵتدار  خانەدانی  كردووە  پێویستی  كارە  ئەم 
غازیەكان،  خواردنەوە  قومار،  دوای  بە  كە  بەرچاو  بێتە 

گەندەڵی و تاوانەكانی دیكەوەن. 
كە  هەیە،  ئەندامی  هەزار   30 سعود  ئال  خانەدانی   
چەند  داهاتوو  ساڵی   30 تا   20 ماوەی  لە  ژمارەیە  ئەم 
بەرامبەر زیاد دەكات. ئەم كارە وادەكات داهاتی نەوتی 
بۆ پارێزگاری ئیمتیازەكانی خانەدانی دەسەاڵتدار خەرج 

بكرێت.

 كڕینی توندڕەوەكان بۆ مانەوە لە دەسەاڵتدا

خوێناوی  تێكهەڵچوونی  كاتی  لە   1979 ساڵی  لە   
 117 كوژراو   127 سعودییە  عەرەبستانی  لە  ئاژاوەگێڕان 
برینداربوون. ئەم تێكهەڵچوونە دوای زاڵبوونی وەهابیە 
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توندڕەوەكان بەسەر مزگەوتی ئەلحەرام لە مەککە دەستی 
پێكرد. ئەم ئاژاوەگێڕانە هەمان پەیامی بانگەوازخوازانی 
سوكایەتی  سعود  ئال  خانەدانی  خستەڕوو:  وەهابییان 
بە ئیسالم دەكەن. ئەوكاتە »مەلیك خالد« دەسەاڵتی بە 

دەستەوە بوو. 
ئەم  بوونەوەی  دوبارە  لە  بەرگرتن  بۆ  فەهد  مەلیك   
كارەساتە، 25 ملیار دۆالری بۆ پەرەپێدان و نۆژەنكردنەوەی 
نوێی  زانكۆی  بۆ  ملیاران دۆالریشی  و  پیرۆزەكان  شوێنە 
ئیسالمی خەرج كرد. خانەدان »بەكر بن الدن« قازانجێكی 
كرد.  مەدینە  و  مەككە  گەورەكانی  نەخشە  لە  زۆری 
ملیاریەوە  تەونوبەستی  بەسەر  چاودێری  خانەدانە  ئەم 
ئامۆزاكەی  بەرەو  خەرجانە  لەم  هەندێك  دیارە  هەبوو 
توندوتیژخواز  دیكەی  گروپەكانی  و  ئەلقاعیدە  ئوسامەو 
سعودییە  عەرەبستانی  لە  كاروبار  بوویەوە.  سەرەوژێر 
بەمجۆرە دەچووە پێش ، بەاڵم پرسیارەكە لێرەدایە كە ئەم 

رووداوانە لە كوێ كۆتاییان دێت.
ئال سعود  بۆ  بژاردەیەكی زۆریان   خۆرئاواو ئەمەریكا 
خانەدانی  ئەندامانی  زۆربەی  كە  كاتێكدا  لە  دانەنابوو، 
نەیەت.  داهاتوو  هەرگیز  كە  هیواداربوون  سعود  ئال 
واشنتۆن بانگەشە دەكات كە ریاز هەرگیز ناسووتێت، لە 
سەدان  سعودی  دەوڵەمەندانی  چۆن  دەبینێت  كاتێكدا 
ئاسایشی  تا  توندڕەوەكان  گروپە  دەدەنە  دۆالر  ملیۆن 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

171

خۆیان زامن بكەن. 
خانەدانی  پێشەنگی  ئەندامانی  لە  پێشوازی  واشنتۆن   
دەسەاڵتداری وەك »شازادە سەملان« دەكات، لە كاتێكدا 
دەستەی  دارایی  خوالنەوەی  بەسەر  چاودێری  دەزانین 
رزگاری ئیسالمی دا هەیە، كە دەوری گرنگی لە پشتگیری 
هەوڵیاندا  تیرۆرستانە  ئەم  بینی.  تیرۆریستان  لە  دارایی 
دنیا بتەقێنەوە و پێش چەند ساڵێكیش توانیان ناوەندی 

بازرگانی جیهانی بتەقێننەوە. 
 كۆمپانیا ئەمەریكیە گەورەكانی وەك بۆیینگ، مەكدۆناڵ 
داگاڵس پێشوازی لە واژۆكردنی گرێبەست دەكەن، لەگەڵ 
عەرەبستانی سعودییە و زۆربەی بەڕێوەبەرانی پێشووی 
كۆمپانیاكانی  هاوكاری  كە  ناوەند  هەواڵگری  دەزگای 
گاڵتەجاڕانەیە  مناییشە  ئەم  دەزانن  كردبوو،  سعودیەیان 
ئۆنێل«  »جۆن  دەبێت.  ب��ەردەوام  زۆر  ماوەیەكی  بۆ 
تیرۆریزم  بەگژداچوونەوەی  ئیدارەی  پێشووی  سەرۆكی 
دژی سعودیەكان بوو. رووداوگەلێكم خوێندەوە: كە چۆن 
ناو  چوونە  لە  گرت  ئۆتێل  بە  پێشی  دەرەوە  وەزارەت��ی 
یەمەنەوە، لە كاتێكدا دەیویست لێكۆڵینەوە لە پەالمارە 
ئەمەریكی  جەنگیەكانی  پاپۆڕە  سەر  تیرۆریستیەكانی 
بەاڵم  گرت،  نادیدە  سعودیەكانی  ئۆنێڵ  بكات.  كول 
هێندەی پێ نەچوو بووە ئامانجی چەقۆكان. ئێف بی ئای 
كرد.  ئاشكرا  رۆژنامەدا  لە  خۆی  كارمەندەكەی  دۆسیەی 
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كاتێك چاوم بە ئۆنێڵ كەوت، یەكسەر زانیم كە كەسێك 
بوو دەیویست بارودۆخی واشنتۆن بشێوێنێت. 

 چاوپۆشی ئەمەریكا لە تووندڕەوەكان

ئەمەریكا چاوەكانی لە سەر تووندڕەوەكان دەنوقێنێت. 
ئەنجومەنی  كە  بوو  شتێك  تاكە  خەزەر،  دەریای  نەوتی 
گرێبەستەكان  بوو.  لەسەر  چاوی  نەتەوەیی  ئاسایش 
دامەزراندنی  هۆی  بووە  سعودییە  عەرەبستانی  لەگەڵ 
لە وزەی  بۆ بەخراپ كەڵك وەرگرتن  چەند كۆمپانیایەك 

خۆرهەاڵتی ناوین.
شتێك  هەر  لە  زیاتر  ن��ەوت  گەورەكانی  كۆمپانیا   
سعودییە  عەرەبستانی  دەوێ���ت.  سەقامگیریان 
واڵتێكە  سعودییە  عەرەبستانی  واڵت��ە.  نائاقاڵنەترین 
س��ەرەڕای  دەبێت؛  دایك  لە  تێدا  جیهانی  تیرۆریزمی 
سەرۆكایەتی خانەدانی دەسەاڵتدار بە سەر عەرەبستانی 
بچێتەدەر.  بارودۆخە  لەم  ناتوانێت  واڵتە  ئەو  سعودییە 
ئایا ئەم واڵتە خاڵێكە بۆ هاتنەدی هاوسەنگی لە ئابووری 

جیهانیدا؟
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بۆچی ئەمەریكا تیرۆریزمی
 ئال سعود نادیدە دەگرێت
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 مشتومڕی شازادەكان بۆ تااڵنكردنی داراییەكان

 ئارەزووم لێبوو رۆژی 29ی ترشینی دووەمی 1995 لە 
عەرەبستانی سعودییە بوومایە. ئەو رۆژە »مەلیك فەهد« 
توشی سەكتەی مێشكی توند بوو نەمرد، بەاڵم لە گیانەاڵی 
میراتگری  »عەبدوڵاڵ«  شازادە  هەربۆیە  دابوو.  ناوجێ 

پادشایەتی نەیدەتوانی بگاتە تەختی پادشایەتی. 
 عەرەبستانی سعودییە، لە ئامادە نەبوونی پاشا بەرە و 
لە هەر  كە  بەشێوەیەك  ئاژاوەگێڕی دەڕۆیشت،  جۆرێك 
هەڵبەزودابەزی  وێنە  بێ  گەندەڵی  و  دزین  گۆشەیەك 

كرد. 
الدن«  بن  »ئوسامە  سەربە  توندڕەوەكانی  وەهابییە   
دوورە پەرێز وەستاون و خۆیان لە بازنەی توندوتیژیەكان 
سعودییەش  عەرەبستانی  حكومەتی  گرتووە.  دوور 
هەموو هاوكاریەكانی خۆی بۆ واشنتۆن لە بارەی تیرۆرزم 
ئامانجی وەرگرتنی  بە  بەرامبەردا  لە  راگرت. واشنتۆنیش 
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پارەی زیاتر، ئەو هەلەی قۆستەوە بۆ زیاتر باج وەرگرتن 
لە عەرەبستانی سعودییە.

 
 بەرەی تاقانە گوڵەكەی پادشا لە نەخۆشخانە

زەنگەكان  راگەیەنرا،  پادشا  مێشكی  سەكتەی  كاتێك   
ئاسامن.  چوونە  هێلیكۆپتەرەكان  و  لێدراوە  ریاز  لە 
كاروانەكانیش بەرە و نەخۆشخانە كەوتنە رێ، كە پادشا 
لەوێ خەوێرنا بوو. یەكێ لەو كەسانەی خۆی گەیاندبووە 
گوڵەكەی  تاقانە  و  چ��وارەم  هاوسەری  نەخۆشخانە، 
چاوی  رۆشنایی هەردوو   - »عزوزی«  دایكی  و  »فەهد« 
باوك - بوو. هەموو چیرۆكەكانی دەربارەی »عزوزی« و 
سواربوونی ماتۆڕی »هارلی دیڤیدسۆن« و سوڕانەوە بە 
دەوری كۆشكی باوكی، شوێنكەوتنی خاتوونان و تێكدانی 
كەلوپەلییانم بیستبوو. زۆربەی ئەندامانی خانەدانی »ئال 
دەزانی،  گێل  و  ترسنۆك  كەسێكی  بە  عزوزییان  سعود« 
دڵی  لە  دەیتوانی  كە  ئەوەبوو  عزوزی  خواپێداوی  بەاڵم 

باوكیدا جێی خۆی بكاتەوە. 
»نایف«  بەرگری،  وەزیری  »سوڵتان«  فەهد،  براكانی   
لەو  ریاز  ناوچەی  ئەمیری  »سەملان«  و  واڵت  وەزی��ری 
كەسانە بوون كە خۆیان گەیاندبووە نەخۆشخانە. ژمارەی 

كەسانی نامۆ لە نەخۆشخانە زۆر كەم بوو.
لە  بوو،  »سەدیر«  هۆزی  خانەدانانی  لە  كە  دایكییان   
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نەوجەوانیەوە فێری كردبوون كە دەبێت دژی مندااڵنی 
»بن سعود« هاوكاری یەكرتی بكەن، ئەوانیش ئەو وانەیان 
و  شازادەكان  دەكرد.  پراكتیزەیان  بەردەوام  وەرگرتبوو 
عەرەبستانی  جیاجیای  ناوچەی  لە  دیكەش  بەرپرسانی 
فڕۆكە  نەخۆشخانە.  هاتنە  دنیا  و سەرانسەری  سعودییە 
تایبەتیەكان لە فڕۆكەخانە ریزیان بەست. هەركەسێك كە 
بقۆزێتەوە،  فەهد  بە  گەیشنت  بۆ  دەرفەتێك  نەیدەتوانی 
دەرب��ڕێ��ت.  خ��ۆی  ئ��ی��رادەی  جۆرێك  بە  ه��ەوڵ��ی��دەدا 
هەموویان كەڵكییان لە سەخاوەمتەندیەكەی وەردەگرت. 
پادشا  تا 270 هەزار دۆالر وەك موچەی دراوی  مانگانە 
دەگەیشتە 12 هەزار كەس، ئەندامانی بنەماڵە دەیانزانی 
كە شازادە »عەبدوڵاڵ« میراتگری پاشایەتی )لە داهاتوودا( 
تایبەتیەكەیان  ئیمتیازە  یان  دەبڕێت،  مووچەكەیان  یان 

كەم دەكاتەوە. 

لە  فەهد  براكانی  سەیروسەمەرەكانی  پرسیارە   
دكتۆرەكان  

پرسیاری  ه��ەل��وم��ەرج��ەدا،  ل��ەم  ف��ەه��د  ب��راك��ان��ی   
ئەوروپیەكان  و  ئەمەریكی  دكتۆرە  لە  سەیروسەمەرەیان 
كە  دەپرسی  براكەیان  سەالمەتی  بارودۆخی  بارەی  لە 
مبرێت؟  ئەو  ئ��ەوەی  پێش  دەكێشێت،  درێ��ژە  چەند 
بەڵكو  بێتەوە،  باش  فەهد  بارودۆخی  نایانەوێت  چونكە 
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دەیانەوێت بەوشێوەیە لە »گیانەاڵی ناوجێ«دا بێت. 
عەرەبستانی  دەسەاڵتدارانی  نائومێدی  لە  دكتۆرەكان   
نەدەگەیشنت.  واڵت��ە  ئەو  سیاسەتەكانی  و  سعودییە 
شازادە  لە  بیابان  گورگی  وەك  سعود،  ئال  خانەدانی 
كە  دەڕوان��ی  پادشایەتی(یان  )میراتگری  »عەبدوڵاڵ« 
بوو.  مێگەلەكە  ورگی  هەڵدڕینی  ئامادەی  هەموودەمێ 
دڵی  لێدانی  پاراستنی  دوورخستنەوەی،  رێگای  تاكە 
»فەهد« و ئەندازەگرتنی شەپۆلی مێشكی بوو بۆ دوور و 

درێژترین ماوەی شیاو.
نائاسایی بوو. دایكی   عەبدوڵاڵ بەردەوام شازادەیەكی 
لە هۆزی »شەمەر« دوژمنی هەمیشەیی ئال سعود بوو. 
بن سعود بۆ پتەوكردنی ئاگربەست لەگەڵ هۆزی شەمەر، 
لە  شەمەر  كە هۆزی  كرد، جگەلەوەی  ژنخوازیان  و  ژن 
عەرەبستانی سعودییە دەسەاڵتی پەیدا كردووە، هەروەك 
جێی  كەسێكی  فەهد،  براكانی  روانگەی  لە  عەبدوڵاڵ 

متامنە نەبوو. 
رێگای  كە  بوو،  فەهد  خانەدانانی  لە  عەبدوڵاڵ  تەنیا   
ریاز،  لە  ژیان  باقوبریقی  لە  پشتی  و  گرتەبەر  بیابانی 
وتی  ئەوروپا.  نەچووە  پشوو  بۆ  كردو  تائیف  و  جەدە 
بباتەسەرو  رەشامڵێكدا  لە  خۆی  كاتی  دەزانێت  بەباشی 

شیری وشرت بخواتەوە. 
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 شازادەكانی هیرۆیین فرۆش

 ئال سعود لەوە بێزارن كە بیریان بهێرنێتەوە، باپیرانیان 
و  گەندەڵی  لە  عەبدوڵاڵ  كە  بێزارن  بوون.  »دەشتەكی« 
ئیمتیازاتی بنەماڵە كەم بكاتەوە، كاتێك كە عەبدوڵاڵ ببێتە 
كۆنتڕۆڵ  لە  تەواو  دادەنێت.  دزیەكان  بۆ  سنوری  پادشا، 
دەچێتە دەر. شازادەكانی نەوەی سێیەم مانگانە 19 هەزار 
دۆالریان وەردەگرت كە دیارە بەشێك بوو لە پێویستیەكانیان، 
چونكە سااڵنە پێویستیان بە ملیۆنێك دۆالری ئەمەریكییە 
تا بەلەمە گەشتیاریەكەیان لە كەنارەكانی لێورای فەرەنسا 
قەرەبووكردنەوەی  بۆ  هەربەوهۆیە،  بهێڵنەوە.  ئاودا  لە 

خەرجیەكانیان، پارە و سامانی واڵت دەبەن لەو واڵتەدا.
باشرتین  گەیشتە  دەستی  عەبدوڵاڵ  ماوەیەك،  پاش   
 1990 ساڵی  نیوەی  لە  پادشایی.  گەیشتنە  بۆ  دەرف��ەت 
دارای��ی  قەیرانی  رووب���ەڕووی  سعودییە  عەرەبستانی 
رازیكرد  پادشای  پادشایەتی  میراتگری  ببوەوە.  كارەستبار 

كە چەند وەزیرێكی ریفۆرمخواز دابنێت.
پۆستەكانی  لە  سودیان  بااڵكان  شازادە  سەردەمە  ئەو   
یان  زۆر  داهاتی  بە  راگەیشنت  بۆ  حكومەت  لە  خۆیان 
بۆخۆیان  زۆریان  بودجەی  وەردەگرت،  زۆر  وماڵی  موڵك 
دابین دەكرد. یەكێ لەو شازادە بااڵیانە، لە ڕیشەكێش و 

بنبڕكردنی وەزیرە ریفۆرمخوازەكانی عەبدوڵاڵ بوو.
پۆستەكەی  لە  كە  بوو  كەس  یەكەم  ئەلشاعر«،  »علی   
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هەوڵی  وەزارەت  پۆستی  وەرگرتنی  دوای  دوورخرایەوە. 
نەهێڵێت  و  ریفۆرم  و  گۆڕانكاری  بۆ  شێلگیرانەیدا 
گرێبەستەكانی شازادە »تەاڵڵ« بێنەدی. تەاڵڵ دەیویست 
زەوی بەهامەندی بازرگانێكی بەرچاو زەوت بكات. تەاڵڵ 
بە توندی ئیدانەی هەنگاوی ئەلشاعری كرد، یەكسەر هانی 
»سەملان« دەسەاڵتداری ریاز و »نایف« وەزیری واڵتی دا 
بەرەنجامەكەی  كە  گوشارەكان،  بە  رووبەڕووبوونەوە  بۆ 

شاعر لە كارەكەی دوورخرایەوە. 
بن  محەمەد  بۆ  هاوشێوە  روداووی   1995 ساڵی  لە   
عەبدولعەزیز ئال شێخ وەزیری كاروباری شارو دێهاتەكان 
زەویەك  زەوتكردنی  بە  بەر  بوو  نیازی  ئەویش  روویدا. 

بگرێت لەالیەن منداڵەكانی سوڵتانەوە. 
بەشێكی  داك��ەوت��ن(،  زەوی  )ب��ە  زەوی  زەوتكردنی   
بچوكی گەندەڵی عەرەبستانی سعودییەە. گرێبەستەكانی 
پادشایەتی دەبێتە مایەی كەسادی واڵت و شازادە »تەاڵڵ« 
لەچاو ئەوانی دی زیاتر نوقمی ئەم كارە ببوو. تێچوونەكانی 
دەرەوەی بودجەو داهاتی فرۆشتنی نەوت راستەوخۆ بۆ 
حیسابە تایبەتیەكان دەگوازرایەوە، لە دارایی عەرەبستانی 
و  چەك  كڕینی  بۆ  پارانە  ئەم  دەپ��ەڕی��ەوە.  سعودییە 
نەبوونی  بەهۆی  لێوەردەگیرا.  سودی  تەونوبەستەكان 
چاودێری حكومەت، یان هەرجۆرە لێپرسینەوەیەك، بەرتیل 

و گەندەڵی زۆر فراوان بوو. 
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 بەناوبانگرتین گرێبەستی عەرەبستانی سعودییە

 بەناوبانگرتین گرێبەست كە لە دەرەوەی بودجە بەسرتا، 
بە »یەمامە« نارساوە. لە راستیدا یەمامە گرێبەستێك بوو 
بەریتانیا كە بەهۆی زۆری بەرتیل و  لە  بۆ كڕینی چەك 
ناوبانگی  بەستنی،  كاتی  كراوی  بەدەڵ  و  رەدەڵ  پارەی 

دەركرد. 
بەرگری  وەزیری  هزلتاین«  »مایك   1985 ئەیلولی  لە   
بۆ  یەمامەی  گرێبەستی  قۆناغی  یەكەم  بەریتانیا 
و  هۆك  ئەی  بی  و  تۆڕنادۆ  شەڕكەرەكانی  فرۆشتنی 
كرد.  واژۆ  پاسەوانی،  و  هونەری  پشتیوانی  خستنەڕووی 
لە  فڕۆكانە  ئەم  بۆ  گەورە  سەربازی  پێگەیەكی  بوونی 
گرێبەستە  ئەو  بەندەكانی  لە  سعودییەش  عەرەبستانی 
بوو. بەهای ئەم گرێبەستە بە نزیكەی 43 ملیار پاوەندی 
گەیشت.  ئەمەریكی(  دۆالری  ملیار   86( بەریتانی، 
زامنكراو  بازاڕێكی  سعودییە  عەرەبستانی  بۆ  بەریتانیا 
بوو كە دەیتوانی لەوێ نەوتی خۆی بە پارە بگۆڕێتەوە. 
و  سوڵتان  بەرەو  ناوبژیوانەكان  و  دەستەكان  زۆربەی 

خێزانەكەی چوون. 
چنگ  گرێبەستەی  لەم  خۆی  بەپشكی  فەهدیش   
براكەی  كەوت، دیارە بەهۆی گەوهەرەی هاوسەری و 
دەستی  بۆئەوەی  ئەلئیرباهیم،  عەبدولعەزیز  ئیرباهیم 
بەر مێژووی  لەكەیەك  نەبێت و  ئاڵودە  بەو گرێبەستە 
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و   1980 ساڵی  لە  نەكەوێت،  سعودییە  عەرەبستانی 
بەرایی ساڵی 1990 گرێبەستەكان لە رێگای ئیرباهیمەوە 

دەبەسرتان. 
ئیرباهیم  گرێبەستەكانی  لە  ئاگاداربوون  زۆرت��ر   
 1997 یەكەمی  كانونی  12ی  لە  بەاڵم  بوو،  زەحمەت 
كۆمپانیای  دژی  دادوەری  سكااڵیەكی  ئیرباهیم 
»رولزرۆیس«ی لەندەنی تۆمار كرد. ئەم كۆمپانیایە خۆی 
لە رەزامەندی كۆمیتەكان لەگەڵ كۆمپانیا تایبەتیەكەی 
ئرباهیم دەدزیەوە، كە ماتۆڕەكانی شەڕكەری تۆرنادۆی 

دروستكردبوو. 
دەوێ���را  ن��ەی  سعودییە  ع��ەرەب��س��ت��ان��ی  ب��ۆچ��ی 

گرێبەستەكانی یەمامە هەڵبوەشێنێتەوە
بە  ب��وو  یەمامە  گرێبەستی   1996 ئەیلولی  لە   
هەر  سعودییە.  عەرەبستانی  بۆ  بەرگەنەگر  قەیرانێكی 
بەهۆی  سعودییە  عەرەبستانی  ساڵە  ئەو  سەرەتای  لە 
لەم  گوشارەكانی سەرچاوەگرتوو  بەرگەنەگرتنی  الوازی 
بە  كار  تا  كرد،  قەرز  دۆالری  ملیۆن   400 گرێبەستە، 
بەڵێنە داراییەكانی خۆی بكات لەم گرێبەستە. سەرەڕای 
كە گرێبەستی یەمامە بۆ عەرەبستانی سعودییە خراپ 

بوو، نەدەوێران لێی بچنەدەر. 
 لە سەرەتادا عەبدوڵاڵ فەرمانی بە كۆمپانیای سعودی 
یەمامە  گرێبەستی  دارای��ی  پشتگیری  كرد  »ئارامكۆ« 
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شكست  رووب��ەڕووی  كارە  ئەم  بەاڵم  بكاتەوە،  كەم 
 1996 ئەیلولی  5ی  لە  وەزیران  دانیشتنی  لە  بویەوە. 
راگرتنی  بۆ  وەزیرەكان  ئەرێنی  رای  هەوڵیدا  عەبدوڵاڵ 
»سوڵتان«  بەاڵم  بكات،  دەستەبەر  یەمامە  گرێبەستی 
چونكە  وەستایەوە،  عەبدوڵاڵ  بڕیارەكەی  لەبەرامبەر 
سوڵتان  كە  بوو  واتایە  بەو  گرێبەستە  ئەو  راگرتنی 
هەمانشت  واتە  دەگرێت،  زۆر  خەسارەتێكی  بەرگەی 
كرد  بانگەشەی  سوڵتان  بوو.  بەدوایەوە  عەبدوڵاڵ  كە 
هێزەكانی سعودی بۆ گۆڕانكاری پێویستییان بە شمەكی 
هەڵبوەشێتەوە،  یەمامە  گرێبەستی  ئەگەر  بەریتانیە، 
عەرەبستانی سعودییە ناچار دەبێت بۆ پڕچەك كردنی 
كە  مەسەلەیەك  ببەستێت،  ئەمریكا  بە  پشت  زیاتر 
رۆژە،  ئەو  كۆتایی  نییە.  قبوڵ  سیاسییەوە  روانگەی  لە 
بە ویستی خۆی گەیشت و گرێبەستەكە وەك  سوڵتان 

خۆی مایەوە. 

حەرەمەینی  پەرەپێدانی  پێشنیاری  گەاڵڵە  لەودیو   
شەریفەین

عەبدوڵاڵ بڕیاری دابوو گەاڵڵە پێشنیارێكی دیكە كۆنتڕۆڵ 
پێشنیاری  گەاڵڵە  بوو،  بودجە  دەرەوەی  لە  كە  بكات 
گرێبەستە  ئەم  بوو.  شەریفەین  حەرەمەینی  پەرەپێدانی 
بریتی بوو لە تێكدان و نۆژەنكردنەوەی مەدینەی منەوەرە 
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كتومت  مكەڕەمە.  مەككەی  لە  دێرین  مزگەوتێكی  و 
لە  ئەمەریكا  دۆالری  ملیار   25 كارەش  ئەم  بۆ  یەمامە، 
دەكرێت. خانەدانی  نەوت خەرج  راستەوخۆی  فرۆشتنی 
بن الدن بەرپرسی ئەو تەونوبەستە و بەرتیالنە بوون كە 
پشتگیری  تا  دەسەاڵتدار،  خانەدانی  ئەندامانی  دەدرایە 

دارایی لەم گەاڵڵە پێشنیارە بەردەوام بێت.
بەشێكی  كۆتاییەكەی،  تا   1990 دەیەكانی  نیوەی  لە   
بەرنامەكانی  بە  دەكرا  تایبەت  نەوتی  داهاتی  بەرچاوی 
بەرمیل  ملیۆنێك  نزیكەی  رۆژانە  واتە  بودجە،  دەرەوەی 
و 1\6ی هەناردەی نەوتی عەرەبستانی سعودییە. بەپێی 
ملیۆن   30 رۆژانە  سعودییە  عەرەبستانی  باو،  نرخەكانی 
دۆالری لە دەست دەدات. هەر كەسێك - بەسەرنجدان بەو 
تااڵن  دەتوانێ  چەندی  هەوڵیدەدا  هەیەتی  دەسەاڵتەی 
بكات. ئەم كارە لەالیەن وەزیرە سەرەكیەكانی حكومەت 
و هاوپەیامنانی وەهابییان ئەنجامدرا كە بڕیاریان دابوو 
دروستیان  دوبارە  و  تێكبدەن  مێژووییەكان  شوێنەوارە 
 100 كرا  ئارامكۆ  بەكۆمپانیای  فەرمان  بەمەش  بكەنەوە. 
بن  بخاتە الوە و گروپی »بەكر  ئەمەریكا  ملیۆن دۆالری 
جیاتی  لە  بەاڵم  پڕۆژەیە،  ئەم  جێبەجێكاری  بووە  الدن« 
ئەوەی ئەو پارەیە بە تەواوی بۆ پڕۆژەكان خەرج بكرێت، 
و  خێرخوازیەكان  كۆمەڵە  و  بااڵكان  شازادە  گیرفانی  بۆ 

زانایانی وەهابی سەرەوژێر بوو. 
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عەبدوڵاڵ  كە  تێگەیشت  فەهد   1995 ئۆكتۆبەری  لە   
ئەلفەیسەڵ«  »سعود  باری  دەست  بە  دەكات  ئارەزوو 
فەهد  مەلیك  بكات.  كۆنتڕۆڵ  واڵت  دەرەوەی  وەزیری 
پەلە  بە  قەیران  بوونی  لەكاتی  هەمووجارێ  تێگەیشت، 
بڕیاربوو  ماوەیەك  پاش  دەك��ات،  عەبدوڵاڵ  هاوكاری 
سوڵتان و فەهد واڵت بەجێ بهێڵن و كەسێك بۆ چاودێری 

»عەبدوڵاڵ« دیاری بكرێت. 
عەبدوڵاڵ  كە  دەبینین  فەهد،  مێشكی  سەكتەی  دوای   
لە بازنەی كەسانێك چووەدەر كە ئەویان داگرتبوو، هیچ 

كەس نەیتوانی رێگای فەرمانڕەوایی پێ بگرێت. 

توندڕەوخوازانی  زیندوكردنەوەی  ع��زوزی،  قۆناغی   
وەهابی و پشتگیری دارایی لە تاڵیبان

لەناو خانەدانانی دەسەاڵتدار، عەبدوڵاڵ بەهۆی سەكتەی 
مێشكی فەهد سەرزەنشت دەكرا، چونكە زانیاریەك هەبوو 
گەنگەشەیان  و  باس  تەلەفۆن  بە  عەبدوڵاڵ  و  فەهد  كە 
ئەنجومەنی  كۆبوونەوەی  لە  كێ  دەبێت  كە  ك��ردووە، 

هاوكاری لە عەمان ئامادە بێت. 
قەیرانی  گەنگەشەی  و  باس  عەبدوڵاڵ  و  فەهد  دەڵێن   
ئەوە  دەڵێنەكان  لە  هەندێك  هەروەها  كردووە،  داراییان 
فەهد  دەیویست  ئەنقەست  بە  عەبدوڵاڵ  كە  دەگێڕنەوە 
دوای  تەندروستیەكەی  بارودۆخی  چونكە  بكات،  توڕە 
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تێپەڕینی ساڵونیوێك لە سەكتەی مێشكی چی وەها گونجاو 
نەبوو، سوڵتان هەوڵیدا رێ لە ئامادەیی عەبدوڵاڵ بگرێت 
لە كۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بە سەرۆكایەتی ئەو. 
یاساو  واژۆی  هەوڵیدا  عەبدوڵاڵش   1997 حوزەیرانی  لە 

بڕیارە پێویستەكان بكات. 
راگەیاندنی  بۆ  منایشێك  لە  نایف  و  سەملان  سوڵتان،   
هاوپەیوەندی خۆیان، خۆیان گەیاندە نەخۆشخانە، بەاڵم 
دووبارە لەوێ حەپەسان. گەوهەرە و عزوزی لە دەرەوەی 
ژووری فەهد لە نەخۆشخانە بەرەیەكییان كردبویەوە. بە 

دەربڕینێكی دیكە لەوێ پێدەچوو كودەتا ئەنجامدراوە. 
هیچ  نەیاندەتوانی  بەاڵم  بوون،  توڕە  فەهد  براكانی   
بگرن.  منداڵەكەی  و  گەوهەرە  هەبوو  ئارەزوویان  بكەن. 
بژاردەی چاوەڕوان نەكراو ئەوەبوو كە عەبدوڵاڵ جێنشین 

بێت. 
 عزوزی تەنیا نزیكەی 900 ملیار دۆالری پارەی نەختینەی 
فەهد«  بن  »محەمەد  براكەی  بەڵكو  نەبرد،  بەین  لە 
بەهۆی  فەهد  بن  محەمەد  تێكشكاند.  )بلدۆزەر(یشی 
هەنگاو و چاالكی تاكتیكی بە )بلدۆزەر( نارسابوو، بەاڵم بە 
دزینی 22 ملیۆن دۆالر پارەو بەلەمی گەشتیاری بلدۆزەر، 
بارودۆخەكە سەد خۆزگە بە كفن دز بوو. بلدۆزەر وتی كە 
هیچی پێ ناكرێت، چونكە گەوهەرە و عزوزی هیچ بایەخ 

بە گەڕاندنەوەی كەلوپەلی دزراو نادەن. 
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لە  ری��از  دەرەوەی  لە  ع��زوزی  ئەفسانەیی  كۆشكی   
ئال  لەالیەن  ئێستا  تا  كە  بەرزترە،  تەالرانە  ئەو  هەموو 
سعود دروست كراوە. دەتوانی لە رێگای سێ دەروازەی 

كەوانەیی و جیاواز بچییە ژوور. 
بنەماڵەی  بۆ  بارودۆخەكە   1997 ئازاری  سەرەتای  لە   
فەهد بەرگە نەگیراو بوو، چونكە سوڵتان لەگەڵ سەملانی 
مەلەكی  گرێبەستێكی  هەڵوەشاندنەوەی  هاوكاری  برای 
كرد بە قازانجی عزوزی. دڵنیانیم كە ئەنجامەكەی چ بوو، 
سەركەوتنێكی  بە  دەستییان  سەردەكەوتن،  ئەگەر  بەاڵم 

پڕخەرج دەگەیشت. 
دووربینی،  و  ئەزمون  بۆ  گەڕانەوە  بە  بااڵكان  شازادە   
جەنەراڵ  كۆدەنگی.  گەیشتنە  خەالفەت  دەرب���ارەی 
لە خۆرهەاڵتی  ئەمەریكا  فەرماندەی سوپای  »بینیقۆرد« 
ناوین لە 13ی حوزەیرانی 1997 بۆ سەردانی فەهد چووە 
تەنیشت  لە  عزوزی  ئامادەبوونی  بە  لەوێ  بەاڵم   ریاز، 

فەهد خافڵگیر بوو.  

 بەڵگەی پشتگیری دارایی »عزوزی« لە وەهابیەكان   

توندڕەوەكان  وەهابیە  لە  ع��زوزی  دارای��ی  پشتگیری 
مەسەلەیەك بوو، كە خانەدانی ئال سعودی زۆر نیگەران 
كردبوو؛ پێدەچوو عزوزی باوەڕی پێهێنابوون و ئاشكرابوو 
پێیان  پێویستی  رۆژێ��ك  پادشا  بوونە  بۆ  پێیوابوو  كە 
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هەزار   100 عزوزی   1993 یەكەمی  كانونی  لە  دەبێت، 
دۆالری كردە هاوكاری مزگەوتێك لە شاری كانزاس سیتی، 
لە 15ی ئەیلولی 1995 وتی دەیەوێت ئاكادیمی مەلیك 
 1995 ساڵی  ئەیلولی  17ی  لە  بكاتەوە،  بۆن  لە  فەهد 
»مەنسور عەبدولسەالم« سەرۆكی كۆمەڵەی ئیسالمی لە 
عزوزی   1996 ئازاری  لە  كرد،  ریاز  بانگهێشی  ئیسپانیای 
بەربدرێت.  زیندان  لە  ئەلفاسی«  »محەمەد  بڕیاریدا 
بوونی  و  كەنداو  شەڕی  كردنی  نەیاری  بەهۆی  الفاسی 
هێزەكانی ئەمەریكی لە عەرەبستانی سعودییە گیرابوو. 

عەرەبستانی  كە  پێدانا  دانی  واڵت  وەزیری  »نایف«   
سعودییە لەگەڵ ئیسالمگەرایانی زێدەڕۆ گرفتاری كێشە 
بووە، لە ترشینی دووەمی 2002 وتی: ئیخوان موسلمین 
پشتگیری  زۆر  چونكە  كێشەكامنانن،  هەموو  سەرچاوەی 
واڵتانی  لە  موسلمین  ئیخوان  ك��رد.  گروپەمان  ئ��ەو 
عەرەبی براكامنانی كوشتووە. نایف درێژەی پێدا: بەهۆی 
پەنایان  لە واڵتەكانیان،  سنورداركردنی ئیخوان موسلمێن 
رووب��ەڕووی  لێرە  و  سعودییە  عەرەبستانی  بەر  بردە 

ئیسالمگەرایانی توندڕەوبوونەوە. 
 دزەكردنی وەهابییەكان بۆ ناو سوپای سعودی

ئاسامنیەكان  هێزە  فەرماندەی   1996 ئەیلولی  لە 
الدن،  بن  الیەنگرانی  لە  كەس   5 بە  دا  بەرپرسیەتی 
عەرەبستانی  بەرگری  وەزارەت��ی  لە  بەرپرسان  ئەوكاتە 
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سعودییە ناڕازی بوون بە بوونی ئەمەریكا لە ناوچەكەدا. 
سعودییە(  عەرەبستانی  )سوپای  جیاجیا  پلە  ئەفسەرانی 
مەترسی  لە  زێدەڕۆیی  ئەمەریكا  كە  باوەڕەدابوون،  لەو 
هێزەكانی  مانەوەی  بۆ  بیانوویەكی  تا  كردووە،  سەدام 
ناوچەكە  دیكەی  واڵتانی  و  سعودییە  عەرەبستانی  لە 
بەو  بەرپرسیەت  بەپێدانی  هەبێت. هەرچەند  )كەنداو( 
دەبێت،  خراپرت  بارودۆخەكە  توندڕەوە،  ئیسالمگەرا   )5(
»سوڵتان«  و  »عەبدوڵاڵ«  تەنانەت  كەس  هیچ  ب��ەاڵم 
ئامادە نەبوون دژی بڕیارەكەی فەرماندە بن، لە بەرایی 
ترشینی یەكەمی 2002 بە پۆلیسی عەرەبستانی سعودییە 
ئەفسەرانی  بە  متامنە  ناتوانن  مەودوا  لە  كە  راگەیەنرا 
سوپاو زانیاری ریزی خوارەوە بكەن، بۆ پاساوی نیگەرانی 
ئەفسەرانی  لە  لە شوباتی 2003 ژمارەیەك  سعودیەكان، 
سوپای بەحرەین دەستگیركران، كە پێدەچێت پەیوەندییان 

بە ئەلقاعیدەوە هەبێت. 
 پەرەسەندنی تێكهەڵچوونی ئیسالمگەرایان لە سوپادا، 
عزوزی هاندا كە لە ئەیلولی 1997 بۆ پێدانی هاوكاری بە 
بەهای 100 ملیۆن دۆالر بە تاڵیبان. گرنگی بەوە نەدەدا 
تاڵیبان پشتگیری بن الدن دەكات، كە بەڵێنی دابوو ئال 

سعود دەڕوخێنێت. 
عزوزیەوە  لە  )با(كان   1999 یەكەمی  كانونی  لە   
»سعد  لە  دارایی  پشتگیری  كە  دەرك��ەوت  هەڵیانكردو 
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ئەلبەریك  كراوە؛  الدن«  »بن  هاوپیشەی  ئەلبەریك«ی 
پارەی دەدایە گروپە توندڕەوەكانی چیچان تا سەربازان و 

هاوواڵتییانی روسی سەرببڕن. 
نایف  چارەی  تاكە  ئەو هەوااَڵنە  باڵوبوونەوەی  دوای   
ئەوەبوو كە پارەدان بە عزوزی بوەستێنێت و ئەلبەریك 
دەست بەسەر بكات، بەاڵم نایف هیچی نەكرد، عزوزی 
ملیۆنی  پشتگیریكردنی  بە  درێ��ژەی  هەمانشێوە  بە 

)ئەلقاعیدە( دا. 

 پشتگیری كردن لە »ئەلئەحمەر« و ئیخوان موسلمینی 
یەمەن

فەهد  براكانی  لە  یەك  هیچ  نایفەوە،  روانگەی  لە   
پێشكەوتووی  ناوەندێكی  بگاتە  دەستییان  ناتوانن 
بەرگری  وەزی��ری  »سوڵتان«   1990 ساڵی  لە  واشنتۆن، 
درێژەیدا بە پشتگیری دارایی لە »عەبدوڵاڵ ئەلئەحمەر« 
ئیخوان  و  »ئیسالح«  یەمەنی  كۆمەڵەی  س��ەرۆك��ی 
موسلیمن. واشنتۆنیش بەڵگەنامەی هەبوو )لە بارەی ئەم 
پشتگیری داراییە(ی نادیدە گرت، لەكاتێكدا كە دەستییان 
ئەمەریكی  جەنگیەكانی  پ��اپ��ۆڕە  تەقاندنەوەی  لە 
وەرچەرخانی  واشنتۆن  هەروەها  هەبوو،  »ك��وڵ«دا 
لە  ریازی  تێڕوانینەكانی »سەملان«ی دەسەاڵتداری  قوڵی 
بەرپرسی  سەملان  كاتێكدا  لە  گرتن  نادیدە   1990 نیوەی 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان 

190

ئەو كۆمەڵە خێرخوازانە بوو كە پشتگیری داراییان لە بن 
الدن و ئیخوان موسلمین دەكرد، نایف، سوڵتان و سەملان 

لەسەروی یاساوە بوون، بە تایبەت لە واشنتۆن. 

بێدەنگی ئەمەریكا دەربارەی پشتگیری عەرەبستانی   
سعودییە لە تیرۆریزم

نەبوو.  بژاردەیەكی  هیچ  ئەمریكا  دیكە  جارێكی   
حكومەتی  كە  نەبوو  بەوشێوەیە  ری��از  ب��ارودۆخ��ی 
)واشنتۆن( هەوڵی دابوو وا پیشانی بدات و رەخنەیەكی 
دارایی  پشتگیری  بەهۆی  دەسەاڵتدار  خانەدانی  لە  زۆر 
بێگومان  هەبوو.  ئەمەریكی  بكوژانی  لە  پشتیوانی  و 
تەمبێ  سعودییە  عەرەبستانی  نەبوو  ئامادە  واشنتۆن 
بكات. واشنتۆن زۆرترین پشكی خەرجیەكانی لە پڕچەك 
خەرجیانە  ئەم  دەب��رد.  سعودییە  عەرەبستانی  كردنی 

نیوەی خەرجیەكانی عەرەبستانی سعودییە بوو. 
 سعودیەكان بەرگەی گرێبەستی 2,7 ملیار دۆالری گەڵ 
داواكرابوو  گرێبەستەدا  لەم  ناگرن.  بۆیینگ  كۆمپانیای 
تەنیا  سعودیەكان  بەاڵم  بدرێت،  دۆالر  ملیۆن   500 كە 
سەرەتای  لە  بكەن،  دابین  دۆالر  ملیۆن   60 دەیانتوانی 
تەرخان  فڕۆكەكان  بۆ  دۆالر  ملیار   2,8 بڕی  ساڵی 1997 
ژمارەیە  ئەو  جێی  بودجەدا  لە  نەدەتزانرا  بەاڵم  كرا، 
بكرێتەوە. سوڵتان بە گرێبەستی یەمامە پارەكانی دزیبوو 



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

191

لە حوزەیرانی 1997 سوڵتان وتی كە خەرجی گرێبەستی 
بۆیینگ دەبێت لە بودجە دابین بكرێت. وەزارەتی واڵت 
رادەستكردنی  پارچەو  كڕینی  بڕەیە  ئەم  دابینكردنی  بۆ 

فڕۆكە نوێیەكانی دواخست. 
نەیدەویست  نەبوو  بەندەر  بە  متامنەی  عەبدوڵاڵ   
ببێتە كەناڵی پەیوەندی كۆشكی سپی، چونكە سەرەنجام 
باشرتین كار  باوكی »سوڵتان« هەبوو.  بۆ  بەندەر وەفای 
لە  كە  ئەوەبوو  بدات  ئەنجامی  دەیتوانی  عەبدوڵاڵ  كە 
رێگای ریچارد مۆرفی باڵوێزی پێشوو كارەكانی خۆی پێش 
بخات. مۆرفی لە واڵتانی عەرەبی كەسێكی نارساو بوو، لە 
ناوین  خۆرهەاڵتی  كاروباری  پسپۆڕی  وەك  ئەمەریكاش 

دەی ناسن. 
 سەرباری ئەوە، مۆرفی پەیوەندی بە ئیرسائیلەوە نەبوو. 

النیكەم ئەو شتەبوو كە عەبدوڵاڵ لە بارەیەوە دەیزانی. 
 عەبدوڵاڵ لە ئەیلولی 1996 بە مۆرفی وت كە ئەمەریكا 
بە  راوێژ  دەبێت  ناوچەكەدا  لە  تازە  كارێكی  هەر  پێش 
عەرەبستانی سعودییە بكات. عەبدوڵاڵ بە بیرهێنانەوەی 
وتی:  ك��ەن��داو  ش��ەڕی  لە  ب��ۆش  حكومەتی  ئەزمونی 
حكومەتی  )ش��ەڕ(  خەرجیەكانی  بۆ  بۆش  حكومەتی 
خەرجیەكانی  پێدانی  تەفرەدا.  سعودییە  عەرەبستانی 
ملیارەها  سعودییە  عەرەبستانی  لە  ئەمەریكی  پێگەی 
دیكەدا  دیوێكی  )ب��ە  هەبوو.  خەرجی  زیاتر  دۆالر 
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كێشەكانی  ناو  بچێتە  ئەگەر  سعودییە،  عەرەبستانی 
بۆیینگ،  ناتوانێت خەرجیەكانی  ئیدی  نوێووە،  ناوچەیی 

یان هەر خەرجیەكی دیكە بدات(

 داوای عەبدوڵاڵ بۆ رزگاربوونی دەستبەجێ لە سەدام

عەبدوڵاڵ وتی: دەبێت حكومەتی كلینتۆن دەستبەجێ، 
نابێت  هاوكات  بێت.  رزگ��ار  س��ەدام  لە  هەمیشە  بۆ 
خەڵكی  لەگەڵ  ئەمەریكا  كە  پێیانوابێت  عەرەبەكان 
عێراق لە شەڕدایە، بەاڵم لەو بەشەدا، داواكانی عەبدوڵاڵ 
لە واشنتۆن گوێی بیستنی نەبوو كلینتۆن بۆ گەیشنت بە 

قۆناغی دووەمی سەرۆكایەتی كۆماری هەوڵیدەدا. 
 هەربەو حاڵە، سوڵتان درێژەی بە كڕینی چەك دا، هیچ 
كەس نەیدەتوانی خەرجی كڕینەكانی بدات، لە ئەیلولی 
1996 عەرەبستانی سعودییە گرێبەستی چەكی بێكەڵكی 
بەست و 44 هێلیكۆپتەری ئاگۆستا 412ی كڕی - كە لە 
خەڵكی  كە  مانایە  بەم   - دەكرا  دابین  یەمامە«  »نەوتی 

عەرەبستانی سعودییە ئاگایان لەم مەسەلەیە نەبوو. 
 هەر لەو مانگەدا، سوڵتان جارێكی دیكە چووە بازاڕەوە 
لە هەمان  كڕی، هەروەها  ئێف 16ی  و 102 شەڕكەری 
ساڵدا سعودیەكان گرێبەستێكی 3 ملیار دۆالرییان لەگەڵ 
دواكەوتنەكانی  تەنیا  كە  كاتێكدا  لە  كرد،  واژۆ  فەرەنسا 
عەرەبستانی  بۆ  دۆالری  ملیۆن   4,5 یەمامە  گرێبەستی 
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سعودییە خەرجی هەبوو. 
دەستی   1996 ئەیلولی  18ی  لە  راستەقیینە  زەربەی   
»ئارن  بەرگری و  پێری« وەزیری  ئەوكاتە »ویلیام  پێكرد. 
یاریدەدەری  »ئالگۆر«  دەرەوە،  وەزیری  كریستۆڤەر« 
كۆشكی  بانگهێشتی  »بەندەر«ییان  كۆمار،  س��ەرۆك 
پێشكەوتنی  لە  ئاگاداربوون  بۆ  نەك  دیارە  كرد.  سپی 
»خوبەر«،  تاوەرەكانی(  )تەقینەوەی  لێكۆڵینەوەكانی 
بەڵكو بەهۆی رێگا نەدان بە بەندەر بۆ چوونەوە ماڵی لە 
»بوتاماك«. بەندەر رازی بوو كە مانگانە وەك هاوكاری 2 

ملیۆن دۆالر بداتە بۆسنی. 
 چەندی پەیوەندی كۆشكی سپی بە عەبدوڵاڵوە زیاتر 
دەبێت بە هەمان رادە لە خۆشەویستی كەم دەبێتەوە، 
سەرباری هەڕەشەی بۆ كەمكردنەوەی گرێبەستی بەرگری 
میتۆدێكی  گرتنەبەری  بارەی  لە  سەربازی،  فڕۆكەی  و 

سەربەخۆ لە سیاسەتی دەرەوە هۆشداری دەدات.
ریچارد  نامەكەی  لە  جەختی  ب���ەردەوام  عەبدوڵاڵ   
وازلێهێنانی  یان  سەدام،  روخانی  یان  دەكردەوە:  مۆرفی 
لە  كلینتۆن  ئابڵوقەكان.  هەڵوەشانەوەی  و  خۆی  وەك 
عەرەبستانی  لە  نەكرد،  هیچی  عێراق  سیاسەتی  بارەی 
سعودییەش ئیسالم گەرایانی توندڕەو كە دزەی كردبووە 

ناو سوپا، پشتگیرییان لە سەدام دەكرد. 
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 لە حوزەیرانی 1997 عەبدوڵاڵ نامەیەكی بە نوێنەرانی 
چاوی  لە  دوور  تری  كەناڵی  كردنەوەی  بۆ  تایبەت، 
هەر  بەهای   1996 ساڵی  سەرەتای  لە  نارد،  ئەمەریكا 
دوای  ساڵێك  بوو،  دۆالر   21 تاڕادەیەك  نەوت  بەرمیلێك 
واتا  گەیشت،  دۆالر   33 بە  بەرمیلێك  هەر  نرخە  ئەو 

زیادكردنێك لە سنوری 10% .

بوونی  بێهودە  لە  سعودییە  عەرەبستانی  ئاگاداری   
ئۆسڵۆ

عەبدوڵاڵ تێگەیشت كە رێكەوتن نامەی ئۆسڵۆ لە ساڵی 
1993 درۆ بوو. ئەو رێكەوتن نامەیە بەوپێیە بە عەرەبەكان 
فرۆرشا، كە فەلەستینیەكان ئەو توانایەیان پەیدا كردووە 
واڵتێك لە لێواری خۆرهەاڵتی غەزە دامبەزرێننن، بەاڵم لە 
نەكران.  چۆڵ  شارۆچكەكان  لە  كام  هیچ  ئۆسڵۆ  سایەی 
ژمارەی شارۆچكە نشینانی جولەكە لە لێواری خۆرهەاڵت 
ژم��ارەی  و  كرد  زی��ادی  ه��ەزار   380 بۆ  ه��ەزار   250 لە 
جولەكەكان لە دۆڵی ئەردەنیش بۆ 5 هەزار كەس زیادی 
دوو  بۆ  باقییان  و  كاردەبرد  بە  ئاویان  %75ی  كە  كرد 

ملیۆن فەلەستینی دەهێشتەوە تا بژیین. 
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شێوازی پشتگیری واشنتۆن لە تیرۆریزم
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 قەتەر، ئەلقاعیدە، خالد ئەلشێخ و شازادەی رەش

دەزگ��ای  ل��ە  دەس��ت  ئ���ەوەی  پێش  مانگێك  چەند 
ئایا  كە  دەپرسی  خۆم  لە  بكێشمەوە،  ناوەند  هەواڵگری 
سەرەڕای   .)!( فرۆشێت  نەی  هەیە  شتێكی  ئەمەریكا 
تێگەیشتم  ب��ەاڵم  ب��ووم،  واڵت  دەرەوەی  لە  زیاتر  كە 
بەندەر و فڕۆكەكانی »بۆیینگ« و گروپەكانی »كارالیل« 
ك��ردووە.  خۆیان  سەرقاڵی  واشنتۆنیان  »ئیكسۆن«  و 
ریسواییەكانی پشتگیری داراییم لە بانگەشەی هەڵبژاردن 
هەزار  سەدان  بە  دەنگەكان  چۆن  كە  تێگەیشتم  بینی، 
حكومەتی  تەماشای  واشنتۆن  لە  دەك��ڕدرێ��ت،  دۆالر 
كە  دەپرسی  خۆم  لە  بەردەوام  بەاڵم   ،  ... كرد  بەندەرم 
بۆ  وەاڵمە  بەم  گەیشنت  بۆ  دەبێت  ئایا  روودەدات؟  چ 

خۆرهەاڵتی ناوین بگەڕێمەوە. 
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 شەڕی كوەیت چۆن دەستیپێكرد

لە سەرەتای ترشینی یەكەمی 1994 كاتێك كە یاریدەدەری 
لە  سیخوڕێك  بووم،  عێراق  عەمەلیاتی  ژووری  سەرۆكی 
عەمان پێیوتم كە سەدام بەرە و سنووری كوەیت دەجوڵێت. 
باوەڕم بەم مەسەلەیە نەكرد، چونكە چۆن دەبێت ئەوەندە 

گەمژە بێت كاری وەها بكات ؟!
مانگە دەستكردەكان  تێگەیشتم  واشنتۆن،  كە گەڕامەوە   
بەرە  واڵتە  ئەم  باشوری  لە  عێراقی  زرێپۆشەكانی  جواڵنی 
مانگە  بەاڵم  ئامانج،  كردۆتە  كوەیتییان  سنوورەكانی  و 
لەوكاتەدا  سەدام  ئایا  كە  نەدەوتین،  پێیان  دەستكردەكان 
نیازی پەڕینەوەی لە سنورەكان هەبوو، یان نەخێر. هەربۆیە 
لە  و  لە عێراق  ئەوەبوو  بوو. كێشە  بە سیخوڕ  پێویستامن 
پەنا سەدام، یان لە سوپای عێراق سیخوڕێكامن نەبوو پێامن 
بڵێت، ئایا سوپای عێراق نیازی جواڵنی بەرەو كوەیتی هەیە. 
سپی  كۆشكی  عەمەلیاتی  ژووری  لە  پەیوەندی  یەكەم   
سەرۆك  ئەمەریكاو  دەریایی  هێزی  كە  ئەوەبوو  نیشانەی 
كۆمار بە نیازن پاپۆڕە جەنگیەكان رەوانەی كەنداو بكەن، 
بەاڵم دەیانویست بزانن كە ئایا دەزگای هەواڵگری ناوەند 

پشتگیری ئەم چاالكییە دەكات.
پەیوەندیم  هەربۆیە  نییە،  سەرچاوەیەكامن  دەمزانی   
عەرەبستانی  لە  كرد  ئ��ەی(ەوە  ئای  )سی  نوسینگەی  بە 
سنوورەكانی  لە  نائاسایی  جواڵنی  ئایا  بزانم  تا  سعودییە 
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لە  دەشتەكيیەكان  ب��ەردەوام  چونكە  بینیووە،  عێراقییان 
سنورەكانی عێراق و عەرەبستانی سعودییە دەرباز دەبوون. 

ئەفسەرێكی نوسینگەكە پێی وتم كە هیچ شتێك نییە. 
 دەمزانی راست دەكات، چونكە عەرەبستانی سعودییەش 
جێگیركرد  سەربازمان  واڵتەدا  لەو  ئێمە  بوو.  هاوپەیاممنان 
بوو لەو رێگایەوە پاپۆڕەكانی خۆمان لە كەنداو هێشتبۆوە. 
ئەو )ئەفسەرەی نوسینگەی سی ئای ئەی لە عەرەبستانی 
سعودییە( وتی: كوەیتیەكان كەمرتین زانیاریان لەو بارەیەوە 
ئاگاداربوون  بۆ  بكات،  چ  دەیەوێت  س��ەدام  كە  نییە، 
لەمەسەلەكان بۆ ناوچە سنوریەكان بانگهێشت نەكراون و 

چارەیەكیش نەبوو. 
كە  رایانگەیاند  كوەیت  سنورپارێزانی  خولەك   15 دوای   

دەبابەیەكی عێراقییان بینیووە بەرەو سنور جواڵوە. 
 رێك دوای 2 خولەك »جۆرج تنت« سەرۆكی رێكخراوی 
هەواڵگری ناوەند و بەرپرسی ئاگاداركردنەوەی واشنتۆن لە 
هەموو رووداو و قەیرانەكان لە كۆشكی سپی پەیوەندی كرد، 
دەگوزەرێت؟  چ  عێراق  لە  بارودۆخە،  لەو  »نەفرەت  وتی: 

لەم بارودۆخە رازی نیم.«
 پرسی: »ئایا ئەو پارانە تەنیا بۆ كڕینی دووربین سوودی 
لێوەردەگیردرێت كە بۆ رێكخراوی هەواڵگری ناوەند تەرخان 

دەكرێت؟ هیچ لە بارەی باكوری كەنداوەوە نازانین.«



خەوتن
لەگەڵ شەیتان

199

 تاڕادەیەك عێراق هەرچوار دەوری سەدامی بە رووی 
تێكڕای دنیادا داخستبوو كۆكردنەوەی زانیاری لەم واڵتە 
وەك  دۆستامن  واڵتانی  لە  بۆچی  بەاڵم  بوو،  زەحمەت 
كوەیت و عەرەبستانی سعودییە زانیاریەك نییە، كە وەك 

لێدانی دڵ خوێن بە ئابووری واڵمتان دەگەیەنن؟

 سی ئای ئەی لە ناوچەی كەنداو نابینا بوو

 لەوكاتە بەدواوە، سەرقاڵی خوێندنەوەی ئەو راپۆرتانە 
بەرچاو  بابەتێكی  هیچ  دەنێردرێت.  ریاز  لە  كە  بووم 
لەو راپۆرتانەدا نەبوو. هیچ قسەیەك لە پۆلێنكاریەكانی 
خانەدانی دەسەاڵتدار یان پەیوەندی بە وەهابیەكان، یان 
تەنانەت بانگەشەكارانی وەهابی نەبوو چییان دەویست 

لە ئال سعود وەریان دەگرت. 
 جارێكی دیكە، بە چاوخشاندنەوە بە راپۆرتەكانی ساڵی 
1986 تێگەیشتم كە شتێكی زیادە لە رۆژنامە و گۆڤارە 
مەسەلەی  دەگەینە  كە  كاتێك  نییە.  ئەكادیمیەكاندا 
ئەوجا  دەكەوتەوە  ئاگرێك  ئەگەر  و  كوێرین  كەنداو، 

تێدەگەیشتین كە كەپەنكی پاش بارانێیە. 
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 گۆڕانی پایتەختی لوبنان لە ماوەی چەند ساڵێكدا

 لەو ساڵەدا چوومە بەیروت. زۆری نەخایاند تێ بگەم 
هێشت.  بەجێم   1988 ساڵی  كە  نەبوو  بەیروت  هەمان 
شایەتی  ناوخۆوە  شەڕی  بەهۆی  شارە  ئەو  كاتەدا  لەو 
دایە.  نۆژەنكردنەوە  لە  ئێستا  بەاڵم  بوو،  زۆر  ناكۆكی 
»رەفیق حەریری« سەرۆك وەزیر بە بانگهێشتی باشرتین 
نۆژەن  شاری  ناوەندی  دنیا،  تەالرسازی  ئەندازیارانی 
بەیروتی  كۆنی  كەرتی  لە  بەشێك  دەڵێن  دەك��ردەوە. 
بۆ  واب��وو  نیازی  هەڵكۆڵیووە.  رۆمیەكانی  سەردەمی 
ئاسانكاری جوڵەو هاتوچۆ تونێڵێك لە ژێر شاری نوێ لێ 
كرابوو.  دروست  فڕۆكەخانە  بۆ  نوێ  شەقامێكی  بدات. 
لەندەنی  و  پاریس  ركابەرێتی  بەیروت دوای چەند ساڵ 

دەكرد.
ئەو  بەدەست  ئ��ازاری  ناوین  خۆرهەاڵتی  هێشتا   
برینانەوە دەچێشت و ساڕێژ بوونی ئەو برینانە پێویستی 
بە كاتی زۆرە، لەسەروبەری ساڵی نوێی زایینی، شوفێری 
بەیروتی  بردمیە  نەنارساوەوە  بەیروتی  لە  تاكسیەكە 
خۆرهەاڵت و پێی وتم كە یەكەمجارە لە مەترسی سەوز 

دەپەڕێتەوە.  
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 كودەتا لە قەتەر و شازادەی رەش  

بۆ  هاوڕێیەكم  كە  كرد  كارەكەم  بە  دەستم  كاتێك 
بابەتی  بە  چاوێك  لێكردم  داوای  و  گەڕایەوە  واشنتۆن 
بەر  بردبووە  پەنایان  كە  بخشێنم  دا  قەتەری  نەیارانی 
ئازادیەكی  بە  هاوڕێكەم  سەرنجی  دیمەشق.  و  بەیروت 
زۆر  راستەقینە  ئەمیری  لە  كە  نوسابوو  گێڕەوە  ئاژاوە 
نزیك بوو. خوێندنی لە كۆلێژی سەربازی سنت هرستی 
بەریتانی تەواو كردبوو. ئەو شازادەیە »حەمەد بن جاسم 
بن حەمەد ئال دووەم«ە. ناوی تەواوم وەرگرت، چونكە 
پێدەچێت كە ناوی هەر شازادەیەك لە قەتەر »حەمەد« 
بن  »حەمەد  دەرەوەش  وەزیری  ناوی  »جاسم«ە.  یان 
جاسم بن جەبر ئال دووەم« ە. ناوی ئەمیری قەتەریش 
ئەو  بابەتەكە  كردنی  سادە  بۆ  خەلیفەیە.  بن  حەمەد 
شازادە رەتێرناوەم واتە »حەمەد بن جاسم بن حەمەد ئال 

دووەم« بە شازادەی رەش دەی خوێنمەوە. 
 لە شوباتی 1996 شازادەی رەش هەوڵیدا ئەمیری قەتەر 
سەرۆكی  و  ئابووری  پێشووی  وەزیری  كە  بڕوخێنێت، 
پۆلیس بوو. قەتەر واڵتی پیالنەكانە لە كەنداو. قەتەر بۆ 
هەر واڵتێك بە واڵتێكی جادووگەر دادەنرێت، كە گرنگی 
بە سیاسەتەكانی ناوچەی كەنداو دەدات، هەروەها ئەو 
میرنشینە گەورەترین خەاڵت بوو بۆ كۆمپانیا نەوتیەكانی 
جیهان. قەتەر سەرباری پاشەكەوت كردنی نەوتێكی زۆر، 
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دنیایە،  گازی  سەرچاوەی  گەورەترین  لە  یەكێ  خاوەن 
لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندی بە ئیرسائیلەوە باش بوو. 

هاوڕێ  لەگەڵ  كە  چاوپێكەوتنێك  چەند  ماوەی  لە   
دۆزییەوە  كەسێكم  بوو،  هەم  بەیروت  لە  باشەكانم 
»شازادە رەش«ی دەناسی، لە دیمەشق لە كۆمەڵگایەكدا 
)سوریا(  هەواڵگری  ب��ااڵو  پلە  ئەفسەرانی  كە  دەژی��ا 
بەاڵم  نەبوو،  ئاسان  پێی  گەیشنت  دەكردو  كۆنتڕۆڵییان 
لە كۆتاییدا هاوكارێكم دۆزیەوە كە الی »شازادە« كاری 
تاكە  بكەوێت.  پێم  چاوی  لوبنان  لە  كرد  قبوڵی  دەكرد. 
ئوتێلێكی  لە  چاوپێكەوتنە  ئەم  كە  ئەوەبوو  مەرجی 
ئەو  بدرێت. هەواڵگری سوریا  ئەنجام  »بیقاع«  ناوچەی 
چووین  چاوپێكەوتنەكە  رۆژی  لە  دەدا،  ئیدارە  ئوتێلەی 
چاوەڕێی  رەش  شازادەی  »بیقاع«.  لە  ناوبراو  ئوتێلی  بۆ 
وەك  ل��ەب��ەرداب��وو  س��ەرب��ازی  جلوبەرگی  و  دەك���ردم 
لە ملی هااڵندبوو،  خەباتگێڕێكی فەلەستینی مێزەرێكی 
لەواڵتانی عەرەبی پەراوێزی كەنداو ئەمجۆرە جلوبەرگانە 
جگەلە  بوو،  تاریك  چاوپێكەوتنەكە  ژووری  ناپۆشن. 
داییسا.  ژوورەك��ە  گۆشەیەكی  لە  كە  نەوتی  چرایەكی 
»هەروەك  وتی:  و  كردم  چای  فەرمووی  رەش  شازادەی 
لەگەڵ  بەخشانە،  گیان  رۆژی چاالكی  یەكەم  لە  دەزانی 
پ��ەروەردەم  ئەو  كەمپەكەی  لە  ب��ووم،  عەرەفات  یارس 

دیتووە و شان بە شانی ئەو شەڕم كردووە.«
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ئامۆزاكەی  هاوشێوەی  بڵێت  هەوڵیدەدا  شازادەیە  ئەو   
نییە، شەڕڤانێكی پلە یەكەو كەس ناتوانێت شان لە شانی 

بدات. 
 لەو ساتەدا لە هۆی رازیبوونی شازادە بەو چاوپێكەوتنە 
گەیشتم. دەیویست لە بابەت پەیوەندی دەرەوەی واشنتۆن 
دووەمی  ئال  جەبر  بن  ئیسم  بن  حەمەد  و  بەواڵتەكەی 
وەزیری دەروە، یان هەمان »حەمەد باش« )ناوێك كە لە 

ئەمەریكا پێی دەنارسێت( زانیاری دەستەبەر بكات. 
ئیرسائیل  و  واشنتۆن   حەمەد وەزیری دەرەوەو دۆستی 
بوو، لە قەتەر بە سازدانی كۆنفرانسەكانی ئابووری عەرەبی 
ئیرسائیلیشی بانگهێشت كردو لە دۆحە ناوەندی ئابووری 

بۆ ئیرسائیل كردەوە. 
بكات.  دیموكراسییانە  هەڵبژاردنی  دابوو  بەڵێنی  قەتەر   
بە ژنان و گرێبەستی چەند  ئەم واڵتە مۆڵەتی چاالكی دا 

ملیار دۆالری لەگەڵ كۆمپانیای »نرۆن« بەست. 
وەزی��ری  دووەم��ی  ئال  جەبر  بن  جاسم  بن  حەمەد   
بوو.  پەسەند  كەسێكی  بەندەر  وەك  قەتەر  دەرەوەی 
لە  ناوچە  گرانرتین  هاڵ«،  »فاكس  جادەی  لە  كێڵگەیەكی 

پایتەختی )ئەمەریكا( هەبوو. 
 شازادە رەش لێی پرسیم: ئامۆزاكەم كورسی لە ئەنجومەنی 
ئاسایش كڕیووە؟ وەاڵمم دایەوە: نەخێر، لە واشنتۆن هیچ 

كەسێك شتێك ناكڕێت و نافرۆشێت. 
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 بەردەوام بوو: »وەزیرێكی نەفرەتی و دەوڵەمەندە و 
دڵنیام كە دەتوانێت ببێتە خاوەنی ئەوێ، بەاڵم ناتوانێت 

بیكڕێت. دەبێت زۆر شت بزانی هاوڕێكەم«. 
چاوپێكەوتن  دوا  بەاڵم  بوو،  تەواو  چاوپێكەوتنەكە   
بەو  چاوم  دیكە  شوێنێكی  چەند  لە  ئەوە  دوای  نەبوو. 
شازادەیە كەوت و هەرجارێك دەیوت كە متامنەم پێتە. 
دیاربوو ئەو شازادەیە دەیویست سێرە لە دڵی ئامۆزاكەی 

و وەزیری دەرەوە بگرێت. 
 جارێك، شازادەی رەش بانگهێشتی كردم بۆ ماڵەكەی لە 
دیمەشق. خانوویەكی دوو نهۆمی بۆخۆی لە شارۆچكەی 
دروستكردبوو.  دیمەشق  خۆرئاوای  باكوری  سەربازی 
یاری  گۆڕەپانێكی  قەدەرا  بە  پاركێكی  شارۆچكەیە  ئەم 
بارەی  لە  هیچ  »ئایا  وتم:  پێی  شازادە  جارێك  هەبوو. 
ئامۆزاكەم حەمەد بن جاسم بن جابر دەزانی.« پێموت لە 
نوسینگەی لیۆن فیۆرسی راوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی 
گەیشتنی  كاتی  لە  لێكردم  داوای  كە  پێموت  دیتوومە. 

وەزیری دەرەوە، لە نوسینگە بچمەدەر. 
یان  راستگۆی  لەگەڵم  كە  چووزانم  دامەوە:  وەاڵمی   
لێم  یارییەكی زۆر ترسناكەوە.  نا، بەاڵم واڵتەكەت چۆتە 
پرسی مەبەستی كێیە، با لە بن الدنەوە دەست پێ بكەم. 
وەزیری دەرەوەی )قەتەر( پشتگیرێكی سەرەكیەتی و لە 
عەرەبستانی سعودییە بێزارە. كاتێك لە دەزگای هەواڵگری 
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ناوەند بووم، لەو مەسەلەیە گەیشتم. بیستم كە سوڵتان و 
شازادە بااڵكان وەزیری دەرەوە بە »سەگ« بانگ دەكەن.

لە  واڵت  وەزیری  خالد«  بن  »عەبدوڵاڵ  كە  دەمزانی   
10ی ئابی 1996 چاوی بە ئوسامە بن الدن كەوت. دیارە 
بۆ  عەرەبەكان  زۆربەی  نییە.  مانایەكی  هیچ  كارە  ئەم 
دیداری بن الدن دەچوونە خەرتوم. رێكخراوی هەواڵگری 
الدن  بن  لەگەڵ  دیداری  بارەیەكەوە  لەچەند  عێراقیش 

هەبوو. 

 خالد ئەلشێخ حەمەد كێیە ؟

زمانی  لە  كێیە؟  حەمەد  الشێخ  خالد  كە  دەزانی  ئایا 
قەتەریەكاندا، پیتی »میم« لە وشەی »محەمەد« كەوتووە 

مەبەست شازادەی رەش خالد شێخ محەمەد بوو. 
بە شازادە رەشم وت كە نای ناسم، چونكە دەمویست 
چیرۆكەكە لە سەرەتاوە تا كۆتایی بزانم، لەسەری رۆیشت: 
ئەنجامی  الدن  بن  كە  تیرۆریستییە  چاالكی  فەرماندەی 

دەدات. ئامانجی تەقاندنەوەی فڕۆكەكانە. 
 شازادەی رەش بەردەوام بوو: لە ساڵی 1995 فەرماندەی 
پۆلیس بووم. ئەوكاتە دوای گرتنی دوو یاوەری خۆی لە 
الی  بردمانە  یەكسەر  كەوایە  قەتەر.  هاتبوەوە  فلیپین 
»عەبدوڵاڵ بن خالد« وەزیری واڵتی وەهابی و دەمارگیر. 

ئەمیر داوای لێكردم هاوكاری عەبدوڵاڵ بكەم. 
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بەم  لێدەكات  داوام  رەش  ش��ازادەی  كە  تێگەیشتم   
كارەیان  ئەم  عەرەبەكان  زۆربەی  بكەم.  كارێك  زانیاریە 

دەكرد، منیش ئارەزووم لێبوو باقی چیرۆكەكە ببیستم. 
 لێم پرسی: ئێستا خالد ئەلشێخ لە كوێیە؟

 كاتێك خالد ئەلشێخ محەمەد لە ساڵی 1996 قەتەری 
بەجێهێشت، ئیدی ئاگام لە بارودۆخی نەبوو.

 وتی: پێموایە لە پراگە، پاشان لێم پرسی: ئایا بەڵگەیەك 
لە  زیاتر  زۆر  دایەوە:  وەاڵمی  هەیە؟  مەسەلەیە  ئەو  بۆ 
بەڵگەیەك. من وەزیری ئابووری بووم و لە كاتی پارەدان 

بە هەڵبژاردنەكانی ئەمەریكا، من پارەكەم دەدا. 
پشتگیری  لە  نادەم  بێگانە  واڵتانی  بە هەنگاوی  گوێ   
مەسەلەی  بەاڵم  ئەمەریكا،  هەڵبژاردنەكانی  لە  دارایی 
پیالنە  لەو  ئاگام  گرنگە.  من  بۆ  محەمەد  ئەلشێخ  خالد 
بوو كە هەبوو زانیاریم لە بارەی نەخشەی خالد ئەلشێخ 
ئەمەریكا  فڕۆكەكانی  هێڵی  تەقاندنەوەی  بۆ  محەمەد 
دەزگای  بە  دەمتوانی  چۆن  بەاڵم  هێنابوو،  بەدەست 
و  دەركرابووم  دەزگا  لە  بگەیەنم؟  ناوەندی  هەواڵگری 
تاكە رێگای ناردنی زانیاری و بەڵگە لە رێگای ئیمێڵ بۆ 
ناوەند  هەواڵگری  دەزگای  لە  هێشتا  كە  بوو  دۆستێك 
بۆ  زانیاریەكە  كە  لێبكردایە  داوام  دەبوو  دەكرد.  كاری 
هەموو  و  بنێرێت  تیرۆریزم  بەگژداچوونەوەی  ناوەندی 
زانیاری، تەنانەت ناوی شازادەی رەشیشی تێدا بنوسێت. 
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 بێدەنگی سی ئای ئەی دەربارەی تیرۆریزم

لەگەڵی  گفتوگۆ  بۆ  كەسێك  واشنتۆن  بووم  هیوادار 
بنێرێت، بەاڵم دوای دوو رۆژ هاوڕێكەم وەاڵمی دایەوە 

»لە بەرژەوەندیامن دا نییە«
»گیم  لە  هاوكاریم  داوای  هەربۆیە  نەبووم.  تەسلیم   
رایزەن« هەواڵنێری رۆژنامەی نیۆیۆرك تایمز كرد، ئەگەر 
رۆژنامەی  لە  بەڵگەنامەكە  تایبەت  بە  و  زانیاریە  ئەم 
یەكێ  سەرنجی  رەنگە  باڵودەكرێتەوە  تایمز  نیۆیۆرك 
ترسناكرتین  لە  یەكێ  بۆ  كەنداو  لە  هاوپەیامنامنان  لە 

تیرۆریستانی دنیا رادەكێرشێت. 
 ئەوكاتە، گوازرامەوە بۆ نیۆیۆرك. هێشتا شازادە رەش 
كاتێك  بوو،  زانیاریەكانی  هەموو  باسكردنی  ئامادەی 
لە  رەش  شازادەی  بكەوێت،  پێ  چاوی  رایزەن  بڕیاردرا 

بەیروت رفێرنابوو بە فڕۆكە گوازرابۆوە دۆحە. 
 تا نوسینی ئەو دێڕانە، لە گرتووخانەیەكی بێ پەنجەرە 
م��اددەی  دەڵێن  بنەماڵەكەی  دەك��رێ��ت.  پاسەوانی 
شازادەیە،  ئەو  دیارنەمانی  بە  لێدەدەن.  بێهۆشكەری 
تاڕادەیەك دەستڕاگەیشنت بە هەندێك راستییەكان نەشیاو 

بوو. 
 دوای دیارنەمانی شازادەی رەش، لە نیۆیۆرك چاوم بە 
ناسنامەی  رسیالنكایەو  دایكبوی  لە  كەوت،  دۆستێكی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  لە رێكخراوی  ئەمەریكی هەبوو، 
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نایەوێت قسەم  پێیوتم  كاری بۆ دەستەی قەتەر دەكرد. 
لێ  سێتای  ناهێشێت  س��ەری  چونكە  بكات،  لەگەڵدا 

باڵێنێت. 
رەشم،  شازادەی  هاوڕێی  كە  كرد  رازیم  ئەوەی  دوای   
چیرۆكەكەی بۆ گێڕامەوە: »لە ساڵی 1995 كاتێك ئەمیر 
هەڵەیەكی  روخاند،  باوكی  دەسەاڵتی  )قەتەر(  فەعالی 
شازادەی  و  ئەمیر  باوكی  لە  پشتگیریم  و  كرد  تاكتیكیم 
دەرەوەو  وەزیری  دوژمنی  كردمییە  كارە  ئەو  كرد.  رەش 
ئەمیری )قەتەر(. رۆژێكییان لە نیۆیۆرك چاوم بە وەزیری 
دەرەوە كەوت. پێیوتم كە دەبێت لە هەردووال یەكێكییان 
هەڵبژێرم و شوێنی شازادەی رەش ئاشكرا بكەم. پێموت 
دایەوە:  وەاڵمی  وەزیر  نەكردووە.  شكێنیم  یاسا  خۆ  بۆ؟ 

گرنگ نییە، زوو تێدەگەی.«
 بۆم دەركەوت كە وەزیری دەرەوە )قەتەر( لە واشنتۆن 
قەتەر  بە  رێی  بوو،  پارەی سەرەوژێر  بە دەسەاڵتە.  زۆر 
بی  )ئێف  فیدراڵی  لێكۆڵینەوەی  نوسینگەی  لە  كار  دا 
تیمێكی   1996 شوباتی  لە  نوسینگەیە  ئەو  بكات.  ئای( 
بكەن،  دەستگیر  محەمەد  ئەلشێخ  خالد  تا  دۆحە  ناردە 
نەیارانی  تۆقاندنی  بۆ  ئای.  بی.  ئێف.  قەتەر  هەروەها 

بەكاردەهێنا. 
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و  سرتیت  واڵ  هەواڵنێری  بە  ئاشنابوون  بەسەرهاتی   
مردنی

 1998 ساڵی  لە  نەبوو،  چیرۆكەكە  كۆتایی  ئەوە  مەخابن 
رێل«  »دانی  ناوی  بە  گەنجێك  بووم  فەرەنسا  لە  كاتێك 
پەیوەندی  تەلەفۆن  بە  جورناڵ  سرتیت  واڵ  رۆژنامەی  لە 
لە  قسە  تا  كەوت  یەكرتی  بە  چاومان  ژنۆ  لە  پێوەكردم. 
بارەی خالد ئەلشێخ محەمەد و قەتەرەوە بكەین. ئەو گوێی 
كە  وتی  ماوەیەك  دوای  دەنوسین.  خاڵەكانی  و  دەگرت 
بەاڵم  روو،  خستۆتە  محەمەدی  ئەلشێخ  خالد  بەسەرهاتی 

زانیاری پێویست بۆ باڵوكردنەوەی ئەم بەسەرهاتە نییە.
 دوو رۆژ دوای 11ی ئەیلول )2011( لە رێگای ئیمێڵەوە 
هێشتا  چۆنە؟  بارودۆخ  ساڵو  پێگەیشت:  پرێلم  نامەكەی 
كتێبەكەت باڵونەبۆتەوە؟ هیوادارم رۆژی سێشەمە لە نزیك 
پنتاگۆن نەبووبیت؟ شیامنە دەكرێت هەندێك لە تاوانباران 
تۆ  كە  بیردەهێنمەوە  ئەوە  و  ئیامراتیان هەبێت  پاسپۆرتی 
كە  لێدەكەم  داوات  كردبوو.  مەسەلەیەت  ئەو  باسی  زۆر 
بۆ  بكەی،  قسە  قەتەر  محەمەدو  ئەلشێخ  خالد  دەربارەی 
ئاگاداربوون  بۆ  پرێل  ئایا  كە  مەسەلەیە  لەم  بوون  ئاگادار 
ئامرازێكم  كەراچی، هیچ  ئەلشێخ محەمەد چۆتە  خالد  لە 
)لەوەاڵمدانەوەی  سرتیت  واڵ  رۆژنامەی  بەاڵم  نەبوو. 
نوسەری ئەم كتێبە( رای دەگەیاند كە نەخێر، لێكۆڵینەوە لە 

دۆسیەكی دیكە دەكات. 
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تۆمەتەكانی  لە  سێرەیان  واشنتۆنیەكان  كوژراو  پرێل   
لە  هاوڕێیەكەوە  لەرێگای  گرت،  محەمەد  ئەلشێخ  خالد 
ئەیلول  دوای 11ی  رۆژێك  كە چەند  تێگەیشتم  لەندەن 
پێرل گفتوگۆی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی قەتەر كردووە، 
تا لەوبارەیەوە پرسیاری لێ بكات، كە ئایا خالد ئەلشێخ 
پێویستم  پەالمارانەوەیە.  ئەو  پەردەی  پاش  لە  محەمەد 
بێگومان  نەبوو.  قەتەریەكان  وەاڵمی  لە  ئاگاداربوون  بە 
و  ئەیلول  11ی  لە  بوونێكی  ئاگادار  هەرجۆرە  بەتوندی 

خالد ئەلشێخ محەمەدی رەتكردەوە. 
بە  قەتەریەكان  ئایا  كە  دەكرێت،  پرسیارە  ئەو  ئێستا   
رێگاوەیە.  بە  پێرل  كە  وتووە  ئەلشێخ محەمەدیان  خالد 
زۆربەی پرسیارەكامنان بێ وەاڵم مانەوە. حكومەتەكامنان 
وەك  شوێنەكانی  لە  و  بن  راستیەوە  دوای  بە  دەبێت 
باوەڕ بكە،  قەتەرو عەرەبستانی سعودییە بۆی بگەڕێن. 

دوای 11ی ئەیلول پرسیارەكان لە وەاڵمەكان زیاترن. 
 1990 ساڵی  كۆتایی  لە  كە  پێیوتم  دیكە  قەتەریەكی   
و  میرس  لە  الدن  بن  یاریدەدەری  زەواهیری«  »ئەیمەن 
دەیان الیەنگرانی لە قەتەر بوون، لە كاتێكدا حكومەتی 
عەرەبستانی  بوو.  مەسەلەیە  لەم  ئاگای  )قەتەر(یش 

سعودییەش بارودۆخێكی بەم چەشنەی هەبوو. 
 ئێمە هێشتا لە بارەی ئەو مەسەلەیە زانیاریامن نییە، 
سەدان  بە  دیگۆ  سان  لە  بیومی«  »عومەر  بۆچی  كە 
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لە رفێنەرەكانی  هەزار دۆالر دەركەوت و هاوكاری دوو 
لە نوسینگەی ئێف بی  سعودی كرد. هێشتا دۆسیەكەی 
بەوپەڕی  سعودییە  عەرەبستانی  ناو  لە  لەكاتێكدا  ئایە، 

ئاسودەیی دەژی. 
»كالین  كە  پارەیەك  كراوە  پرسیارە  ئەو  چەندینجار   
لە  »تافتس« وەریگرت،  ڤانكۆی  لە  لە وتارەكەیدا  پاوڵ« 
هەمان حیساب نەدرا كە وەزارەتی بەرگری عەرەبستانی 
سودی  بیومی«  »عومەر  بە  پارە  پێدانی  بۆ  سعودییە 

لێوەرگرت.
عەرەبستانی  لە  راستییەكان  داواكردنی  بۆ  دەبێت   
چونكە  بڵێین،  بەخۆمان  راستییەكان  پێشرت  سعودییە 
بێجگە لەمە زۆر كارەساتی وەك 11ی ئەیلول و كوشتنی 

دڵتەزێنی دان پێرل روودەدەن. 

 دەرمانی ترسناك بۆ نەخۆشییە بێ دەرمانەكان

بۆ واڵتی عەرەبستانی سعودییە  واشنتۆن   وەاڵمەكانی 
بوو:  ناوین  خۆرهەاڵتی  واڵتانی  باقی  وەاڵمەكانی  وەك 
دیموكراسی هەموو شتێك چارەسەر دەكات. دەبێت قسە 
لەگەڵ خانەدانی دەسەاڵتدار بكرێت، تا النیكەم دەست 
بە  شازادەكان  هەڵگرێت،  دەسەاڵتەكەی  لە  بەشێك  لە 
بیرۆكەی چاكسازی بێنە سەركار، پەرلەمانی منونەیی لەم 
واڵتەدا دامبەزرێت، دوو حزبی سیاسی دامبەزرێت، جیمی 
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كارتەر وەك چاودێری نێودەوڵەتی هەڵبژاردن بچێتە ئەو 
یان  ئەنكەرا،  وەك  ریاز  تا  بكرێت،  گۆڕانكاری  و  واڵتە 

رەنگە ستۆكهۆڵم بێت. 
لە  )ئەمەریكا(  پێشووی  باڵوێزی  فریامن«  »شاس   
عەرەبستانی سعودییە وتی: عەرەبستانی سعودییە چووە 
ناو شەڕەكانی بە تایبەت لە مەیدانی بە گژداچوونەوەی 

تیرۆریزم. 
كاروباری خۆرهەاڵتی  »ئەنتۆنی كوردزمان« شارەزای   
ناوین لە ناوەندی توێژینەوەی رێهبۆردی و نێودەوڵەتیش 
فراوان  چاالكی  رێنامیی  سعودییە  عەرەبستانی  وتی: 
دەكات بۆ گۆڕانكاری ئابووری و كۆمەاڵیەتی. بەهۆی ئەم 
گۆڕانكاریەوە كەمینەكان پاڵیان داوەتە تووندوتیژییەوە. 
 دەتوانی ئەمجۆرە ورتە ورتانە لە سەرانسەری واشنتۆن 
ببیستی تەنانەت لە دەرەوەی دەزگای هەواڵگری ناوەند 
سەردەكەوێت،  بیابان  لە  دیموكراسی  كە  وابوو  بڕوا 

چونكە لە ئەمەریكاو ئەوروپا سەركەوتووە.
 هەموو ئەم بابەتانە وڕێنەیە. الیەنگرانی دیموكراسی 
لە عەرەبستانی سعودییە باسی هەڵبژاردنی ئازاد و پاك 

دەكەن لە عەرەبستانی سعودییە. )!(
 وەرەبا چاو بە دوا هەڵبژاردنی راستەقینەی واڵتێكی 
 1991 ساڵی  كۆتایی  لە  جەزائیر،  لە  بگێڕین:  عەرەبیدا 
لە  بنەڕەتخوازان  كە  كاتێك   1992 ساڵی  سەرەتای  و 
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زۆرینەی حەمتی، سوپا  دەنگی  بە  دابوون  سەركەووتن 
دەستی لە كارەكە وەرداو ئەو واڵتە بەرە و شەڕی ناوخۆ 
چوو كە لەوكاتەدا سەدان هەزار كەس لە خەڵك كوژران. 
 بۆچی چاوەڕوانین بارودۆخی عەرەبستانی سعودییە 

جیاواز بێت؟
 »ند واكر« كە هەموو شتێك لە بارەی دیموكراسی لە 
ناوەندی  سەرۆكی  و  دەزانێت  سعودییە  عەرەبستانی 
شازادەكانی  تائاستێك  ناوینە،  خۆرهەاڵتی  توێژینەوەی 
بۆ وەرگرتنی  كە  پشتیوانی دەكەن. شازادانێك  سعودیە 

دەنگی خەڵك ئامادەن هەموو كارێك بكەن.
ئیداری  ئەنجومەنی  س��ەرۆك��ی  پێرڵ«  »ری��چ��ارد   
)حكومەتی ئەمەریكا لە سەردەمی جۆرج دەبلیوو بۆش(، 
ئاسایش  كەلوپەلی  و  تەكنەلۆجی  كارگەیەكی  شەریكی 
سعودیەكان  دەیوت  پێرل  كاتێكدا  لە  بوو،  بەرگری  و 
خەریكی  شەریكەكانی  عێراق،  دژی  شەڕن  خوازیاری 
بااڵی  لەگەڵ سەرمایەدارانی  بوون  كۆبوونەوە  سازدانی 
نوێ  سەرمایەگوزاری  بۆ  دۆالر  ملیۆن   100 تا  سعودیە 

كۆبكەنەوە. 
 بۆ هەموو كەسانێك كە بە دوای گۆڕانكاریيەوەن لە 

راستییەكانی دنیا:
 بارودۆخ بەمجۆرەیە:

نەوت  پاشەكەوتی  بە  گرنگی  پیشەسازی  دنیای   -  
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دەدات لە واڵتانی ئیسالمی و بۆ گرێبەستەكانی داهاتوو 
پێویستی پێیەتی، دیارە جیاوازی ناكات ئەم پاشەكەوتە 
لە واڵتانی عەرەبی دابین بكرێت، یان ئاسیای ناوەڕاست. 
نەوتی  واڵتانی خاوەن  ناو  لە  - عەرەبستانی سعودییە   
)ئەلف(  گرنگرتە،چونكە:  هەموویان  لە  ئیسالمی، 
وەكو  )ب(  هەیە.  نەوتی  پاشەكەوتی  گ��ەورەت��ری��ن 
نەوتی  پیشەسازی  بازاڕی  بەسەر  چاودێرە  دەستەیەكی 
هەروەها  هەیە،  سیاسی  ئیرادەی  پ��ارەو  )ت(  جیهانی 
ئاسیای  و  عەرەب  دوورگەی  نیمچە  بەسەر  هەوڵدەدات 

ناوەڕاستدا زاڵبێت.
واڵتێك  هیچ  نەوت،  كارهێنەری  بە  واڵتانی  ناو  لە   -  
وەك  واڵتێك  ئەنجامدا هیچ  لە  نییە،  ئەمەریكا  رادەی  بە 
ئەمەریكا پەیوەست نییە، بە نەوتی عەرەبستانی سعودییە. 
بتوانن  سعودییە  عەرەبستانی  دەبابەكانی  ئەگەر   -  
كە  زاڵنب  كەنداودا  ناوچەی  عەرەبی  بنەماڵەی   4 بەسەر 
ئابووری  نەوتییان هەیە،  پاشەكەوتی  لە %60ی  بەگشتی 
پیشەسازی و لەوانە ئابووری ئەمەریكا توشی وەستانەوەی 

ئابووری نابێت.
عەرەبستانی  ئەمەریكاو  نەمانەوێت  یان  مبانەوێت   
)سعودیەكان(  داهاتوویان  بەلەمێكدان.  لە  سعودییە 
بە  پێویستامن  سەرەنجام  )ئەمەریكیەكان(ە.  داهاتوومان 
حكومەتی یاسایە لە عەرەبستانی سعودییە و خۆرهەاڵتی 
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ناوین. من باسی رەوایەتی، ئازادی چاپەمەنی، ئازادی ئایین 
یان مافی هەڵگرتنی چەك ناكەم. مەبەستم مەسەلەیەكی 
و  توندڕەوەكان  چاالكی  كردنی  یاساخ  گرنگرتە.  زۆر 
ئیخوان موسلمین و تاوانی زانینی دزی و بەرتیل. تەنیا لە 
مافەكانی  لە  بیر  ئەم كێشانە دەتوانی  رێگای چارەسەری 
ئەوە دیموكراسییە  بكەیەوە.  یان دیموكراسی  ئەوانی دی 
پەسەندكرنی  وەك  یاسا.  ببێتە هۆی سەروەری  دەتوانێت 
گەندەڵی ورووژێنەری دەرەكی،  بەگژداچوونەوەی  یاسای 
وەستاندنی بەرتیل و سنورداركردنی بەرپرسانی خانەنشینی 
مەسەلەی  رووبەڕووی  ئێستا  بەاڵم  ئەمەریكا،  حكومەتی 
هەڵوەشانەوەی ئال سعود بووینەوەو چارەیەكی دیكەش 
دەتوانی  كە  كارانەن  ئەو  تاكە  و شۆڕش  پەالماردان  نییە. 
بەهۆیانەوە بۆ ماوەیەكی دوورو درێژ پیشەسازی خۆرئاوا 

بپارێزی. 
شەیتاندا  لەگەڵ  مامەڵە  كە  كردین  ناچاری  واشنتۆن   
بۆ  خۆشەویستیامنی  چرپاندووە،  گوێیدا  بە  بكەین. 
بەرەوپێش  هەڵە  بە  مەسەلەكان  كە  كاتێك  دەربڕین. 
دەڵێت  و  دادەنێت  لەسەر  دەستی  واشنتۆن  دەچێت، 
لە  باوە،  شێوازی  و  بیركردنەوە  بەگوێرەی  شتێك  هەموو 
كاتێكدا لەو هەموو ماوەیەدا چاومان بە جانتای كراوەی 

پارەوە لكاوە.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

ئاشنابوون بە         3
كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا
2014

ئاشنابوون بە   4
شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە         5
كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە           6
ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

ئاشنابوون بە        9
قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
2014

ئاشنابوون بە          10
جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە         11
دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

ئاشنابوون بە          14
جۆن لۆك

عەتا جەمالی
2014
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

ئاشنابوون بە        16
ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

17
ئاشنابوون بە 

قوتابخانەی    فرانكفۆرت
عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە 18
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

ئاشنابوون بە       20
كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە 21
سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە       22
سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      23
ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف
2014

ئاشنابوون بە       24
یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە        25
درێدا

كۆمەڵێك نوسەر
2014

مەكری ئیسالمییەكانی 26
كوردستان 

ماجد خەلیل
2013
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27
كتێبی سور 

ماو تسی 
تۆنگ

فازل حسێن 
مەال رەحیم

2014

28
سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان 
عەبدوڵاڵ

2014

29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

30
یوتۆپیا 

كۆمەڵێك 
نوسەر

پێشەوا فەتاح
2015

31
لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن  
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

گەشتە بێ ئاكامەكانی 33
سەركردەیەك

بریتا بولەر
رێكەوت 
ئیسامعیل

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

گروپی قەیرانی چارەسەری 35

پرۆسەی ئاشتی نێوان 

توركیا و پەكەكە

ماجید خەلیل

2015

گۆڕینی رژێم و 36

شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی 

سەدەیەكیان سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر 

عەبدوڵاڵ 

كەریم

2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

ئاشنابوون بە         41

جیل دۆڵۆز 1
كۆمەڵێك نوسەر

2015

ئاشنابوون بە           42

جیل دۆڵۆز 2
كۆمەڵێك نوسەر

2015

ئاشنابوون بە          43

هانا ئارێنت
كۆمەڵێك نوسەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

ئاشنابوون بە      48

سالڤۆی ژیژەك
كۆمەڵێك نوسەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

57
بۆچی ماركس لە 

سەرحەق بوو؟
تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو 

محەمەد
2015


