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نــەوت  پاشــەکەوتی  گەورەتریــن  ئابورییــەوە  لــەڕووی 

و هەنــاردەکاری نەوتــە لــە جیهانــدا و ئــەم توانایــەش 

کردوویەتــی بــە ئەکتەرێکــی گرنــگ لــە بــواری وزە و 

ئابــوری جیهانیــدا. هەروەهــا ســعودییەکان پەیوەنــدی 

ــر  ــە و زیات ــاوا هەی ــکا و رۆژئ ــەڵ ئەمەری ــراتیژیان لەگ س

ــی  ــەکان و جیهان ــە ناوچەیی ــە گۆڕانکاریی ــن ل ــە رۆڵ بینی ل

حرمیــن  )خادمیــن  وەک  خۆنواندنــی  بــە  عەرەبیــدا 

رشیفیــن( بانگەشــەی ئــەوە دەکات کــە رابــەری جیهانــی 

ئیســامە. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم واڵتــە لــەڕووی سیاســی و 

کۆمەاڵیەتییــەوە زۆر دواکەوتــووە و پێکهاتــەی دەســەاڵت 

لــەم واڵتــەدا بــە دیکتاتــۆری دادەنرێــت. هەروەهــا پشــت 

ــی لەســەر  ــە ناوخــۆ و برەودان ــە وەهابیگــەری ل ــی ب بەتن

ئاســتی ناوچەیــی، ئــەم واڵتــەی بــەرەو پتیوانــی بــرەودان 

ــردووە. ــدڕەوی ب ــە تون ب

ــەم  ــە ئ ــەن، ک ــەرەوە دەریدەخ ــەی س ــەو تایبەمتەندیان ئ

واڵتــە بــەدەر لــە خاڵــە بەهێــز و بەتواناکانــی، کــە دەبنــە 

ــی الواز  ــی، خاڵ ــی و نێودەوڵەت ــی ناوچەی ــۆی رۆڵبینین ه

دەتوانێــت  کــە  لەبەردەمدایــە،  بنچینەیــی  گرفتــی  و 

و  گۆڕانــکاری  تواناکانــی هەبێــت.  لەســەر  کاریگــەری 

هەلومەرجــی نوێیــە ناوچەییــەکان، بــە تایبەتــی دوای 

بەهــاری عەرەبــی، دژیەکییــە ناوخۆییــەکان و گرفتەکانــی 

دەوڵەتــی عەرەبســتانی ئاکراتــر کــردووە. لــە کاتێکــدا 

دەوڵەتــی ریــاز هەوڵــدەدات بــە ســود وەرگرتــن لــە 

تواناکانــی خــۆی بــە تایبەتــی ئامــڕازی ئابــوری، کاریگــەری 

خــۆی زیاتــر بــکات و پێگــەی ناوچەیــی خۆی باشــر بکات، 

ــن  ــی بەحرەی ــەری بەتایبەت ــی دەوروب ــۆ و واڵتان ــە ناوخ ل

و یەمــەن گرفــت و رەخنــەی رووبەڕووبووەتــەوە، کــە 

پرســیار  رووبــەڕووی  ســعودیەی  ناوچەیــی  رۆڵبینینــی 

ــی کردووەتــەوە. بــەو واتایــەی، کــە  و گومانــی بنچینەی

ئایــا بــە ســەرنجدانە پێکهاتــە و هەلومەرجــی سیاســی 

و  دەوڵەتــە  ئــەم  ناوخۆیــی  ســوننەتی  کۆمەاڵیەتــی  و 

دژایەتــی کردنــی گۆڕانــکاری و رەوەنــدە دیموکراتییــەکان 

لــە دەوروبــەری، عەرەبســتان دەتوانێــت رۆڵــی گرنگــی لــە 

رەوەنــدە ناوچەییەکانــدا هەبێــت؟ ئایــا بزاڤــە جەماوەرییە 

نوێیــەکان لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و باکــوری ئەفەریقــا، 

و  سیاســی  ســەقامگیری  لەســەر  نەرێنیــان  کاریگــەری 

پێکهاتــەی دیکتاتۆرانــەی دەســەاڵت لــەم واڵتــەدا نابێــت؟

ــک  ــان یەکێ ــەرەوە بێگوم ــی س ــەرنجدانە بابەتەکان ــە س ب

ــارەی عەرەبســتان و داهاتــووی  ــە گرنگــەکان لەب ــە بابەت ل

ئــەم واڵتــە بــە سیســتمی سیاســی و پێکهاتــەی دەســەاڵتی 

ئــەم واڵتــەوە گــرێ دراوە. لــە کاتێکــدا کــە بزوتنــەوە 

لــە  دیموکراتییــەکان  دەســوڵەتە  و  جەماوەرییــەکان 

لــە  ئەفەریقــا  باکــوری  و  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی 

پەرەســەندن و گەەســەندندان، رەوەنــدە جیهانییــەکان 

بــە ئاڕاســتەی پەرەپێدانــی مــاف و ئازادییــە سیاســی و 

کۆمەاڵیەتییەکانــی هاواڵتیــان لــە جوڵــەدان و گۆڕانــکاری 

عەرەبســتانی ســعودی وەک یەکێــک لــە واڵتانــی گرنــگ و کاریگــەری عەرەبــی لــە 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەژمــار دەکرێــت و هەمــوو گۆڕانکارییــەک لــەو واڵتــەدا 
کاریگــەری لەســەر ناوچەکــە دەبێــت. ئــەم واڵتــە تایبەتمەنــدی تایبەتــی خــۆی هەیــە، 
کــە لێکدانــەوەی هەلومــەرج و گۆڕانکارییــە ناوخۆییــەکان، رۆڵــی ناوچەیــی، هەروەهــا 
دڵنیایــی لــە تێڕوانیــن بــۆ داهاتــووی عەرەبســتان ئەســتەم دەکات. ئــەم واڵتــە 
لــەڕووی جوگرافییــەوە واڵتێکــی بەرفراوانــە و پێگەیەکــی جیۆپۆلەتیکــی تایبەتــی لــە 

ــە. ــت هەی ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
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ــە هــۆی  ــی عەرەبســتان بووەت ــە ناوخۆییەکان و پەیوەندیی

ــی  ــەی چاکســازی و گۆڕین ــگ و خوات ــەوەی دەن بەرزبوون

دۆخــی ســوننەتی عەرەبســتان، ئایا ســەرۆکە ســعودییەکان 

دەتوانــن لــە چوارچێــوەی پێکهاتــە و شــێوازی ســوننەتیدا، 

دەســەاڵت و سیســتمی سیاســی خۆیــان بپارێــزن؟ یــان 

ــە  ــکاری ل ــدا گۆڕان ــی نزیک ــە داهاتوویەک ــن ل ــار دەب ناچ

پێکهاتــەی دەســەاڵت و فۆڕمــی سیاســی هەنوکەییــدا 

ئەنجــام بــدەن؟ لەســەر ئــەم بنەمایــە چاکســازی سیاســی 

لەگــەڵ  پەیوەنــدی  و  عەرەبســتان  لــە  کۆمەاڵیەتــی  و 

هەلومەرجــی سیاســی و پێکهاتــەی دەســەاڵت لــەم واڵتەدا 

وەک بابەتێکــی سیاســی گرنــگ و دیاریکــەری هەلومەرجی 

ــەڕوو. ــە دەخرێت ــەم واڵت ــووی ئ ــتا و داهات ئێس

بابەتەکانــی چاکســازی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و بابــەت 

و پرســیارە پەیوەندیــدارەکان بــە ئــەوەوە، لــە دەیــەی 

1990وە لــەم واڵتــە باســدەکرا، دوای 11 ســێپتەمبەری 

2001 بــە جــدی بوونــی پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی 

ــی  ــی بوش ــەوەی دەوڵەت ــا و جەختکردن ــەورەی ئەوروپ گ

ــە  ــەکان ل ــۆڕە دیموکراتیی ــازی و ئاڵوگ ــەر چاکس ــوڕ لەس ک

ــتا  ــوە و ئێس ــی نوێ ــووە قۆناغێک ــۆرەکان چ ــە دیکتات واڵت

بــە پەرەســەندنی بزوتنــەوە جەماوەرییــەکان جارێکــی تــر 

ــەرنجی  ــە س ــتی ب ــگ و پێویس ــی گرن ــە بابەتێک ــۆڕاوە ب گ

جــدی لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی عەرەبســتان 

ــە. هەی

شا سەملان و کوڕەکەی تاوتوێی کێشەکانی واڵتەکەیان دەکەن
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بــە ســەرنجدانە ئــەوەی باســکرا ئــەم نوســینە لــە هەوڵــی 

و  سیاســی  چاکســازی  رەوەنــدی  هەڵەنســەنگاندنی 

کۆمەاڵیەتــی و دەرەنجامەکانــی بــۆ سیســتمی سیاســی 

لەمــڕووەوە  واڵتەدایــە.  لــەم  دەســەاڵت  پێکهاتــەی  و 

پرســیار دەکرێــت، کــە چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

ــەاڵت  ــەر دەس ــی لەس ــی کاریگەرییەک ــتان چ ــە عەرەبس ل

هەیــە؟  ســعودی  عەرەبســتانی  سیاســی  سیســتمی  و 

لــەم چوارچێوەیــەدا ئــەو ئایدیایــە دەخرێتــەڕوو، کــە 

و  ناوخۆیــی  بزوێنــەرە  لەدەســتدانی  ســەرنجدانە  بــە 

دەرەکییــەکان بــۆ ئەنجامدانــی چاکســازی و تێڕوانینــی 

موحافیزکارانــەی دەوڵەتــی ســعودیە بــۆ ئــەم بابەتــە، 

لــە  چاکســازی  لــە  روویــان  زیاتــر  چاکســازییەکان 

درێژمامــوەدا  لــە  بــەاڵم  دەســەاڵتە،  دەرەوەی  روکاری 

بەهێزبوونــی  و  کۆمەاڵیەتــی  هەلومەرجــی  گۆڕانــی 

ــار  ــعودیە ناچ ــی س ــوازەکان، رابەران ــازی خ ــزە چاکس هێ

بــە ئەنجامدانــی گۆڕانــی بنچێنەیــی لــە دەســەاڵت و 

لــەم روانگەیــەوە ســەرەتا  سیســتمی سیاســی دەکات. 

سیســتمی  ســەرەکییەکانی  تایبەمتەندییــە  و  چوارچێــوە 

سیاســی عەرەبســتان رووندەکەینــەوە و دواتــر ئامــاژە بــە 

ــژەدا  ــە درێ ــن. ل ــە دەکەی ــەم واڵت ــازی ل ــدی چاکس رەوەن

ــا  ــوارەکان، هەروەه ــەر و ب ــەوەی بزوێن ــەڵ روونکردن لەگ

لەمپــەڕ و گرفتەکانــی بــەردەم چاکســازی لــە عەرەبســتانی 

ســعودی، کاریگــەری چاکســازی لەســەر سیســتمی سیاســی 

و پێکهاتــەی دەســەاڵت لێکدەدەینــەوە. لــە کۆتاییشــدا 

دەرەنجامــەکان بــە روانینێــک لــە داهاتــوو دەخرێنــەڕوو.

پێکهاتەی دەسەاڵت و دەسەاڵتداری لە 

عەرەبستانی سعودی

پێنجەمــی دەســتوری حکومەتــی عەرەبســتان  مــادەی 

ــە  ــەت ل ــتمی حکوم ــەر: »سیس ــەوە لەس ــت دەکات جەخ

عەرەبســتانی ســعودی، شانشــینییە و حکومــەت لــە نێــوان 

نەوەکانــی مەلیــک عەبدولعەزیــز بــن عەندولڕيحــان 

ــۆ  ــەڵ باشــرینیان ب ــە و لەگ ــال ســعود میراتیی فەیســەڵ ئ

ــەر  ــوننەتی پێغەمب ــوا و س ــی خ ــی کتێب ــەت، بەپێ حکوم

ــەی  ــی کابین ــا ئەندامان ــت.« هەروەه ــی پێدەدرێ بەیعەت

دەوڵــەت لەالیــەن شــاوە هەڵدەبژێردرێــن و پەســەند 

دەکرێــن و تەنیــا وەاڵمــی شــا دەدەنــەوە. ئــەم بەرپرســانە 

ــعود  ــەی س ــی بنەماڵ ــایەتییە بااڵکان ــاو کەس ــە ن ــر ل زیات

راوێــژکاری  ئەنجومەنــی  ئەندامانــی  هەڵدەبژێردرێــن. 

)هاوشــێوەی پەرلەمان(یــش لەالیــەن پاشــاوە دادەنرێــن و 

ــعودییەکانن. ــازادە س ــە ش ــش ل ــزگاری پارێزگاکانی پارێ

بنەماڵــەی ســعود کــە لــە چارەکــی یەکەمــی ســەدەی 

بیســتەمەوە گەیشــتوونە دەســەاڵت، تەنیــا بــە شــێوەیەکی 

ــە  ــەوە و توانیویان ــەکان بووەت ــەڕووی گرفت ــنوردار رووب س

لەرێگــەی هاوپەیانــی لەگــەڵ دەزگا بۆرۆکراتیکــەکان، 

دامــەزراوە ســەرەکییەکاندا  بەســەر  کۆنرۆڵــی خۆیــان 

و  دەوڵــەت  وردە  وردە  بەشــێوەیەک  بکــەن،  بەهێــز 

ــرۆڵ و دەســەاڵتی  ــر کۆن ــە ژێ ــی خران ــڕای ئۆرگانەکان تێک

ــرە خــاوەن  ــوو ئەمی ــی ســعودیەوە. رسوشــتی ب ئەمیرەکان

وەزارەت  وەک  گرنگەکانــی  پۆســتە  دەســەاڵتەکان 

ســەربازییەکان  و  هەواڵگــری  دەزگا  دەوڵــەت،  نــەوت، 

داهاتــی  نیــوەی  نزیکــەی  دەســت؛ هەروەهــا  بگرنــە 

ــە  ــەی شانشــین. ب ــە ســەر حســابی بنەماڵ ــەوت دەزرێت ن

ســەرنجدانە ئــەوەی هیــچ چاودێرییــەک نەبــوو، بنەماڵــەی 

بنەماڵەی سعود کە لە چارەکی یەکەمی 
گەیشــتوونە  بیســتەمەوە  ســەدەی 
دەســەاڵت، تەنیا بە شێوەیەکی سنوردار 
و  بووەتــەوە  گرفتــەکان  رووبــەڕووی 
توانیویانە لەرێگەی هاوپەیمانی لەگەڵ 
دەزگا بۆرۆکراتیکەکان، کۆنترۆڵی خۆیان 
بەسەر دامەزراوە سەرەکییەکاندا بەهێز 

بکەن، 
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ــودی  ــۆی س ــەاڵتی خ ــی دەس ــۆ بەهێزکردن ــەاڵتدار ب دەس

لــە ســەرچاوەکانی حکومــەت وەردەگــرت. لــە دەیــەی 

1970وە کــە داهاتــی زیاتــر لــە نــەوت دەســتدەکەوت، بــە 

مەبەســتی بەهێزکردنــی رەوایەتــی و گەرەنتــی الیەنگــری 

بنەماڵــەی شانشــینی، زۆرێــک لــە داهاتــەکان بــۆ گەشــە و 

پەرەپێدانــی پێکهاتــەی خێڵەکــی بەکاردەهێــرا.

لــە  هێــز  و  دەســەاڵتداری  کــردار  بــە  بەمشــێوەیە 

لەالیــەن  1932وە  ســاڵی  لــە  ســعودی  عەرەبســتانی 

کۆمەڵگــەی  و  کــرا  کۆنــرۆڵ  ســعودەوە  بنەماڵــەی 

عەرەبســتان واتــا هاواڵتیانی تــر و گروپــە کۆمەاڵیەتییەکان 

ــان نەبــوو. لــەم  ــە پێکهاتــەی ئــەم واڵتــەدا هیــچ رۆڵێکی ل

واڵتــەدا پارتــەکان مافــی چاالکیــان نییــە و هاواڵتیــان نــەک 

مافــی بەشــداری لــە سیاســەتیان نییــە، بەڵکــو زۆرێــک لــە 

ــە مافــە ســەرەتاییە  ــان و شــیعەکان ل گروپەکانــی وەک ژن

بــە  کــە  دوون،  بێبــەش  خۆشــیان  کۆمەاڵیەتییەکانــی 

دەربڕیــن و شــیکاری رووداو و یادەوەرییەکانــی رابــوردوو، 

ئــەو  سیاســی،  رەوایــی  بەدەســتهێنانی  لــە  بێجگــە 

وێنایــەی خســتووەتەڕوو کــە حکومــەت مافــی مێژوویــی 

ســعودییەکانە.

ــاوەی  ــە م ــت ل ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــەوەی ک ــە ل بێجگ

دەیەکانــی رابــوردوو شــوێنی گــرژی، ناســەقامگیری و شــەڕ 

بــووە، حکومەتــی ســعودی بــە بــەراورد لەگــەڵ ســەرجەم 

ئارامــی  و  ســەقامگیری  ناوچەکــە  دەوڵەتانــی  و  واڵت 

ــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی  ــە ل بەرچــاوی هەبووە.ئــەم واڵت

)رانتیــر Rantier( بــە دوای زیادکردنــی ئاسایشــی ئابــوری 

و سیاســی خــۆی بــە ســود وەرگرتــن لــە داهاتەکانــی نەوت 

ــی  ــی وەک بنەمــای رەوای ــای وەهابییەت ــووە و ئایدۆلۆژی ب

رژێمــی سیاســی خــۆی دانــاوە. لــە راســتیدا بەشــێکی 

گرنگــی گۆڕانکارییــە سیاســییەکان و بابەتــی چاکســازی لــە 

ــەم  ــە. ئ ــەوە هەی ــە نەوت ــدی ب ــی ســعودی پەیوەن دەوڵەت

ــە  ــتەمدا ب ــەدەی بیس ــی س ــوەی یەکەم ــە نی ــینە ل شانش

ــش  ــی زۆری ــا رێژەیەک ــوو، ت ــت ب ــەربازی دروس ــزی س هێ

ــژەی  ــەوت درێ ــی ن ــکردنی داهات ــە دابەش ــەوە ب ــەو کات ل

ــەوەی خــۆی داوە.  ــە مان ب

ــەوت  ــی ن ــە داهاتەکان ــی ســعودیە ب پشتبەســتنی دەوڵەت

و ئایدۆلۆژیــای وەهابییــەت بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی 

رەوایــی و ئاســایش بــۆ بەردەوامــی مانــەوەی رژێمــی 

سیاســی، بووەتــە هــۆی هەســتی پێویســت نەبوونــی 

ــداری و  ــدە بەش ــان. هەرچەن ــی هاواڵتی ــداری سیاس بەش

ــۆ ســەرجەم  ــی ب ــی مافــی سیاســی و کۆمەاڵیەت دابینکردن

چینەکانــی کۆمەڵگــە لــە دیــدی بنەماڵــەی ســعودەوە بــێ 

مانــا بــووە، بــەاڵم لــەم نێوانــەدا ژنــان و شــیعەکان زیاتــر 

بێبــەش و پاکتــاو کــراون. بــە گشــتی دەتوانرێــت بوترێــت 

ــە  ــاڕازی بوونــەکان دەوڵەتــی ســعودیە ل لەگــەڵ بوونــی ن

رێگــەی داهاتــی نــەوت و ئایدۆلۆژیــای وەهابییەتــەوە 

ــە  ــە و گروپ ــی کۆمەڵگ ــەر کۆنرۆڵ ــێوەیەکی کاریگ ــە ش ب

ــووە.  ــتدا ب ــی لەدەس کۆمەاڵیەتییەکان

ناوخــۆ،  لــە  تەنیــا  نــەل  نــەوت  بــە  بەســن  پشــت 

بەڵکــو لەالیەکــی تــرەوە بــۆ پاراســتنی ســەقامگیری و 

ســعودیەی  حکومەتــی  یارمەتــی  سیاســی  دەســەاڵتی 

داوە. ســعودییەکان بــۆ هێشــتنەوەی پەیوەندیــان لەگــەڵ 

زلهێــزە جیهانییەکانــی وەک ئەمەریــکا ســودیان لــە نــەوت 

ــە  ــتان ل ــی عەرەبس ــووە. ئاسایش ــی وەرگرت و بەرهەمهێنان

ــەوە  ــە یەک ــاڵی 1930وە ب ــە س ــاوا ل ــەر وزەی رۆژئ بەرامب

ــەاڵم دوای هێرشــەکانی 11 ســێپتەمبەر،  ــوون، ب گــرێ دراب

هەڕەشــەی تیرۆریــزم لــە ئاسایشــی ئەمەریــکا، چەمکێکــی 

هەرچەندە بەشداری و دابینکردنی مافی 
سەرجەم  بۆ  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
چینەکانی کۆمەڵگە لە دیدی بنەماڵەی 
لەم  بــەاڵم  ــووە،  ب مانا  بێ  سعودەوە 
نێوانەدا ژنان و شیعەکان زیاتر بێبەش 

و پاکتاو کراون
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ــنتۆنەوە  ــاز – واش ــی ری ــاو پەیوەندییەکان ــتە ن ــی خس نوێ

ــەر  ــەوت بەرامب ــی ن ــە بەردەوام ــان ل ــۆی گوم ــووە ه و ب

ئاســایش لــە پەیوەندییــە ســراتیژییەکانی عەرەبســتان 

ــەوەی  ــدا رووبەڕووبوون ــەڵ ئەوەش ــاوا. لەگ ــەڵ رۆژئ لەگ

ئــەو گرفتانــەی زیانــی بــە ئاسایشــی عەرەبســتان دەگەیاند 

ــە  ــە بەرژەوەندییەکانــی ل ــە ســەرنجدانی ل ــاک ب و ئەمەری

رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە تایبەتــی لــە بــواری وزەدا 

هێشــتا ناچــارە پشــتیوانی لــە مانــەوەی سیســتمی سیاســی 

ــکات. ــتان ب ــووی عەرەبس دواکەوت

بــە گشــتی دەتوانرێــت بوترێــت بەردەوامــی دەســەاڵت و 

سیســتمی سیاســی عەرەبســتان و ســەقامگیری رێژەیی لەم 

ــوردوودا دەرەنجامــی سیاســی،  ــی راب ــە دەیەکان ــەدا ل واڵت

ــە  ــۆ و پەیوەندیی ــوری ناوخ ــی و ئاب ــوری، کۆمەاڵیەت کولت

ــدا  ــواری نێودەوڵەتی ــە ب ــە ل ــەم دەوڵەت ــراتیژییەکانی ئ س

بــووە. پەیوەنــدی مێژوویــی بنەماڵــەی ســعود لەگــەڵ 

زانــا وەهابییــەکان یــان بنەماڵــەی ئــال شــێخ و پشــتیوانی 

ــەاڵت  ــەی دەس ــر و پێکهات ــە یەک ــە ل ــەم دوو بنەماڵەی ئ

ــتنی  ــت بەس ــاوکات پش ــەش، ه ــدی هاوب وەک بەرژەوەن

مەزهەبــی  و  سیاســی  ســتونی  دوو  بــە  دەوڵــەت 

ــعودی  ــی س ــتمی سیاس ــەوەی سیس ــری مان ــی ت هۆکارێک

بــووە، بــەاڵم دۆزینــەوەی نــەوت و دەرکەوتنــی ســعودیە 

ــتنی  ــدا و بەس ــە جیهان ــگ ل ــی گرن وەک بەرهەمهێنەرێک

پەیوەنــدی ســراتیژی لەگــەڵ رۆژئــاوا، بوونەتــە هــۆی 

دەوڵەتــی  پاڵپشــتییەکانی  و  ئامــڕازەکان  زۆربوونــی 

ــۆی. ــەاڵتی خ ــتنی دەس ــردن و پاراس ــۆ دابینک ــعودیە ب س

بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەی باســکران لــە مــاوەی دوو 

دەیــەی رابــوردوودا کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری لــە ئاســتی 

ناوخۆیــی و ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی بوونــە هــۆی ئــەوەی 

بەردەوامــی ســەقامگیری و رژێمی دەســەاڵتداری ســعودیە 

رووبــەڕووی گومانــی جــدی ببێتــەوە. 

رەوەندی چاکسازییەکان لە عەرەبستانی سعودی

رایگشــتی عەرەبســتانی ســعودی تــا بــەر لــە دەیــەی 1990 

ــردووە و  ــازی نەک ــە چاکس ــی ل ــدی باس ــێوەیەکی ج بەش

ــە دەیەکانــی  ــی نەکــردووە. ل ــە پێویســت بوون هەســتی ب

1960 و 1970دا سیســتمی سیاســی ئەم واڵتە منونەیەک لە 

منایشێکی سوپای سعودیە
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دەوڵەتــە دیکتاتــۆرەکان بــوو، بنەماڵــەی شانشــینی توانــی 

بــە ســودوەرگرتن لــە ئامڕازێــک بــە نــاوی داهاتــی نــەوت 

ــی  ــە الیەنگران ــودی ل ــرد و س ــی ک ــی کاروبارەکان کۆنرۆڵ

خــۆی لــە کۆمەڵگــەدا وەرگــرت. لــەم بــوارەدا ئــەم رژێمــە 

پشــتی بــە ئامــرازی جۆراوجــۆر بەســتووە، کــە گرنگرینیــان 

ئامــڕازی ئاســایش و ئایدۆلۆژیــای ســەلەفی بــوو، کــە 

بەســەر  رژێمــە کۆنرۆڵــی خــۆی  ئــەم  یارمەتــی دەدا 

کۆمەڵگــەدا بەهێزتــر کــردووە؛ لەبەرئــەوە هەڵبژاردنــی 

بەردەوامــی  بــە   1960 دەیــەی  تــا  کــە  ناوچەیــی، 

هیــچ  رێگەپێدانــی  و  بەڕێوەدەچــوو، هەڵوەشــێرایەوە 

ــان  ــە هاواڵتی ــی ب ــی و کۆمەاڵیەت ــداری سیاس ــۆرە بەش ج

نــەدرا. لــە دەیــەی 1980دا بــێ نیگەرانییەکــی تایبەتــی بــە 

شــێوەیەکی دیکتاتۆرانــە درێــژەی بــە دەســەاڵتداری خــۆی 

دا.

دەیەی 1990: یەکەم قۆناغی چاکسازی  

1990دا  دەیــەی  لــە  کەنــداو  دووەمــی  شــەڕی  دوای 

گۆڕانــی  عەرەبســتان  کۆمەڵگــەی  کوەیــت(،  )شــەڕی 

سیاســی جێســەرنجی بەخۆیــەوە بینــی، کــە لــە ئەنجامــی 

کاریگــەری گۆڕانکارییــە ئاسایشــی، سیاســی و ئابــوری 

ناوخۆیــی و رەوەنــدە ناوچەیــی و جیهانییەکانــەوە، لــە 

داواکاری  وردە  وردە  نوێــدا  هەلومەرجــی  لــە  راســتیدا 

بــۆ ئەنجامدانــی چاکســازی لــە سیســتمی سیاســی – 

کۆمەاڵیەتــی خرایــەڕوو، هەروەهــا لــە دەیــەی ســەرەتای 

11ی  رووداوەکانــی  دوای  تایبەتــی  بــە  21دا  ســەدەی 

ســاڵی 2011 چاکســازی وەک چەمکێکــی  ســێپتەمبەر، 

ناوەنــدی لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئــەم واڵتــەدا 

رەنگــی دایــەوە، بــەاڵم تێڕوانیــن و کاردانــەوەی جیاجیــای 

لێکەوتــەوە. بــەاڵم بێجگــە لــەو دوو قۆناغــەی پێشــوو 

ــی  ــە جیهان ــەکان ل ــە جەماوەریی دوای دەســتپێکی راپەڕین

عەرەبیــدا ســاڵی 2011 دوبــارە چاکســازی بــوو بــە بابەتــی 

گۆڕانکارییــە  و  ســعودی  عەرەبســتانی  لــە  ســەرەکی 

جەماوەرییــەکان لــە جیهانــی عەرەبیــدا بــواری تێڕوانینــی 

بابەتــە  لــە  گــۆڕان  بــۆ  نوێــی  پێناســەیەکی  و  نــوێ 

بابەتێکــی  بــە  کــردووە  عەرەبســتاندا  ناوخۆییەکانــی 

حاشــاهەڵنەگر.

دەیــەی  ســەرەتای  لــە  ســعوددیە  سیاســی  سیســتمی 

1990وە ســێ چاکســازی گشــتی و ســەرخانی ئەنجامــداوە: 

ــتیانی  ــۆی نیش ــورا، گفتوگ ــی ش ــتکردنی ئەنجومەن دروس

ــی  ــی شــارەوانییەکان. ئەنجومەن ــی هەڵبژاردن و ئەنجامدان

ــۆی نیشــتیانی وەک  ــان، گفتوگ ــر وەک پەرلەم شــورا زیات

هەســتیارەکان،  بابەتــە  بــۆ  راوێــژکاری  کۆبوونــەوەی 

نــوێ  ئەزمونێکــی  وەک  شــارەوانییەکان  هەڵبژاردنــی 

دەردەکەوێــت، کــە رێگــە بــە هاواڵتیانــی ســعودیە دەدات 

کاروبــاری  بەڕێوەبردنــی  و  بڕیــاردان  لــە  ئــەوەی  بــۆ 

ــەو  ــاڵ ئ ــەوە لەپ ــە دڵنیایی ــدا بەشــداری بکــەن. ب ناوچەیی

ســێ بابەتــەی باســکران دەتوانرێــت ئامــاژە بــە ژمارەیــەک 

بوارەکانــی  لــە  گۆڕانــی ســنوردار  بــۆ  لــە هەوڵــەکان 

ــەوە(  ــارەی ژنان ــی )لەب ــەروەردە و کۆمەاڵیەت دادوەری، پ

ــت. بکرێ

مانگــی  لــە  چاکســازی  بــۆ  داواکاری  یەکــەم  وەک 

کەســی   43 گروپێکــی  1990دا  ســاڵی  دیســەمبەری 

پێکهاتــوو لــە لیــراڵ و ســیکۆالرەکان )مامۆســتایانی زانکــۆ، 

نوســەران، بــازرگان و بەرپرســە حکومییــەکان( تۆمارێکیــان 

ــە  ــوو ب ــە مەلیــک فەهــد کراب ــدا داوا ل واژۆ کــرد، کــە تێی

مەبەســتی رێکخســتنی کاروبــاری حکومــەت و پتەوکردنــی 

بنەمــای یەکســانی نێــوان هاواڵتیــان و نەهێشــتنی پاکتاوی 

مەزهەبــی، گرێــدراوی خێڵەکــی، پێشــینەی خێزانــی و 

پێگــەی کۆمەاڵیەتــی، دەســتور بنورسێتــەوە و پەســەند 

ــە مەلیــک  ــان ل ــان کردبــوو داوای بکرێــت. ئەوانــەی واژۆی

فەهــد کردبــوو ئەنجومەنــی راوێــژکاری کە پێشــر پێشــنیار 

کرابــوو، دامبەزرێــت و دەســەاڵتی کاری زیاتــر لەوانــە 

ــی  ــی جێبەجێکردن ــەر دامەزراوەکان ــری بەس ــی چاودێ ماف

ــە  ــە ئەنجومەن ــەوان پشــتیوانیان ل ــت. هەروەهــا ئ پێبدرێ

پێیــە  بــەو  کــە  پارێــزگاکان کردبــوو،  راوێژکارییەکانــی 

ــەنگاندن و  ــەوە هەڵس ــەن زانایان ــواکان لەالی ــوو فەت دەب



81

ژمارە )32-33( کانوونی یەکەم 2017

لێکۆڵینەوەیــان لەبــارەوە بکرێــت و وەاڵم بدرێنــەوە.

لــە 400  زیاتــر  مانگــی 1991/5دا  لــە  ســاڵێک دواتــر 

ئایینــی  زانــای  لــە  ژمارەیــەک  لەوانــە  ئیســامگەرا 

ــە  ــۆ فەهــد داوای ب ــەک ب ــی نامەی ــارد ن ــە ن بەرجەســتە ب

پەلــەی چاکســازی سیاســی و دادوەریــان کــرد، بــەاڵم 

بەهــا  و  یاســا  گرتنەبــەری  داوای  هەمانکاتیشــدا  لــە 

ئیســامییەکانیان بــە تایبەتــی لــە سیاســەتی ئابــوری و 

کردبــوو. دەرەوە 

 1992 ســاڵی  بڕیــاری   ،1991 ســاڵی  نامەکــەی  دوای 

داڕێــژرا. ئــەم تۆمــارە لەالیــەن گروپێــک لــە زاناکانــی پــە 

ــرا،  ــوو واژۆک ــە 100 کــەس ب ــر ل ــان زیات ــە ژمارەی ــر ک نزم

ــۆ ئیســامییەکان  ــە و زانک ــتایانی خوێندنگ ــە مامۆس ــە ل ک

ــی  ــاز( موفت ــز بنب ــێخ عەبدولعەزی ــۆ )ش ــوون و ب پێکهاتب

بــااڵ نێــردرا. هەروەهــا رابــەرە شــیعەکان نامەیەکیــان بــۆ 

شــا نــارد و جەختیــان لەســەر پێکهێنانــی ئەنجومەنــی 

ــەوان داوای نەهێشــتنی  ــردەوە. هەروەهــا ئ ــژکاری ک راوێ

پاکتــاوی شــیعەکان بــە تایبەتــی لــە بــازاڕی کار، زانکــۆکان، 

ــوو. ــوپادا کردب س

چاکســزای،  بــۆ  بــەردەوام  داواکاری  ســەرنجدانە  بــە 

بــۆ  بڕیاریــدا  فەهــد  شــا  1992/3/1دا  رێکەوتــی  لــە 

ئارامکردنــەوەی دۆخەکــە چەنــد کارێــک ئەنجــام بــدات. 

پێکهێنانــی  دەســتور،  نوســینی  فەرمانــی  لەمــڕووەوە 

ئەنجومەنــی راوێــژکاری نــوێ و سیســتمی حکومەتــی 

دەرکــرد.  عەرەبســتان  پارێــزگای   14 بــۆ  ناوچەیــی 

و  گفتوگــۆ  ئەنجومەنــی  وەک  راوێــژکاری  ئەنجومەنــی 

راگۆڕینــەوە لــە 60 ئەنــدام پێکهــات، کــە مەلیــک فەهــد 

ــە پێکهێنانــی ئــەم ئەنجومەنــە بــۆ  هەڵیبــژاردن. ئامانــج ل

لێکدانــەوەی تێکــڕای یاســاکانی حکومــەت، پەیاننامــە 

هەروەهــا  بــوو.  نێودەوڵەتییــەکان  رێککەوتننامــە  و 

شــا بڕیاریــدا ســەرنج لــە داواکاری شــیعەکان بــدات و 

ــکااڵکانیان  ــۆ س ــی ب ــەدە و گوێ ــۆ ج ــردن ب ــتی ک بانگهێش

گــرت و دواتــر لــە بەرامبــەر کۆتاییهێنــان بــە پڕوپاگەنــدەی 

ــییە  ــراوە سیاس ــی بەندک ــی ئازادکردن دژە ســعودی، فەرمان

دەرکــرد.  دوورخراوەکانــی  گريانــەوەی  و  شــیعەکان 

ــی  ــە وەاڵم ــردەوە، ک ــیعەکانی دڵنیاک ــەرە ش ــا راب هەروەه

ــەوە.  ــان دەدات ــی و مەزهەبییەکانی ــە کۆمەاڵیەت داواکاریی

ناوەڕاســتی  لــە  راوێــژکاری  ئەنجومەنــی  لــە کۆتاییــدا 

دەیــەی 1990دا دەســتی بەکارەکانــی کــرد. ئەندامانــی 

ــەکان  ــە گرنگ ــە مەزهەبیی ــە گروپ ــە ل ــە ک ــەم ئەنجومەن ئ

ــۆ 90  ــە 60 ئەندامــەوە ب ــوون، ســاڵی 1997 ل هەڵبژێردراب

ــدام، ســاڵی 2005 بــۆ  ــدام و ســاڵی 2001 بــۆ 120 ئەن ئەن

150 ئەنــدام زیادکــران.

و  ئیســامگەراکان  ئایینییــە  پیــاوە   1993/5 مانگــی 

ژمارەیــەک لــە مامۆســتا زانکۆییــە بەرجەســتەکان کۆمیتەی 

بەرگــری لــە مافــی رەوایــان پێکهێنــا. ئــەم کۆمیتەیــە وەک 

یەکــەم رێکخــراوی ئۆپۆزســیۆن لەناوخــۆی ســعودیەدا 

گرفتــی بــۆ حکومــەت دروســتکرد و دەوڵــەت و زانــا 

بااڵکانیــان بــەوە تۆمەتبــار کــرد، کــە بــە باشــی پارێــزگاری 

لــە مافــی موســوڵانان ناکــەن، بــەاڵم دەوڵــەت بــە تونــدی 

ــە تایبەتــی ســاڵی 1994 دوو کــەس  ــان وەســتایەوە. ب دژی

لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  و  رێکخــراوە  ئــەم  رابەرانــی  لــە 

الیەنگرانیانــی لــە شــاری )الریــدە( دەســت بەســەر کــرد.

بــۆ  فەهــد  مەلیــک  کاری  ژمارەیــەک  بەگشــتی 

کاریگــەر  چاکســازیخوازان،  خواســتەی  وەڵادانــەوەی 

ــە سیســتمی  ــکاری قــوڵ ل نەبــوون و نەبــووە هــۆی گۆڕان

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی عەرەبســتاندا. لەگــەڵ تێکچوونــی 

دۆخــی تەندروســتی مەلیــک فەهــد لــە کۆتاییەکانــی 

عەبدوڵــای  شــازادە  دەســەاڵتداری  و  1990دا  دەیــەی 

جێنشــین ئومێــدەواری بــە چاکســازی زیاتــر بــوو.

ــەو  ــا. ئ ــە پاش ــوو ب ــا ب ــە رەســمی عەبدوڵ ــاڵی 2005 ب س

بــە بــەراورد لەگــەڵ ســەرجەم ئەندامانــی خانەدانی ســعود 

بــە کەســایەتیەکی کارا، کــە مەیلــی بــۆ چاکســازی هەیــە 

ناوبانگــی هەبــوو، زۆربوونــی دەســەاڵتی لەســەردەمی 

ــەی  ــایەتیدا گریان ــەردەمی پاش ــر لەس ــینی و دوات جێنش

و  راســتەقەینە  چاکســازی  بــەرەو  کــە  دەکــرا  ئــەوە 

ســوننەتی  دیکتاتــۆری  دەســەاڵتی  لــە  دوورکەوتنــەوە 
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ــێپتەمبەری  ــی 11ی س ــەاڵم رووداوەکان ــت، ب ــگاو بنێ هەن

2001 کاریگــەری لەســەر رەوەنــدی سیاســی و چاکســازی 

دروســتکرد.

11ی سێپتەمبەر و زۆربوونی فشارە دەرەکی و 

ناوخۆییەکان بۆ ئەنجامدانی چاکسازی

و  ســعودییەکان  لــە  رەخنــە  ســێپتەمبەر  11ی  دوای 

لــە تیرۆریــزم لەالیــەن  تاوانبارکردنیــان بــە پشــتیوانی 

رۆژئــاواوە، بــە تایبەتــی ئەمەریــکا کاریگــەری لەســەر 

پەیوەندییەکانــی نێــوان ئــەو دوو واڵتــە و گۆڕانکارییــە 

عەرەبســتان  ناوخــۆی  ئاسایشــییەکانی  و  سیاســی 

پەیوەندییەکانــی  ئەنجومەنــی  لەوانــە  دروســتکرد. 

ئۆکتۆبــەری  مانگــی  راپۆرتــی  لــە  ئەمەریــکا  دەرەوەی 

ســاڵی 2002دا رایگەیانــد، کــە ژمارەیــەک کەســایەتی و 

دامــەزراوەی عەرەبســتان بــۆ ســااڵنێکی زۆر گرنگریــن 

ــی  ــوون و بەرپرســە بااڵکان ــدە ب ــی قاعی ســەرچاوەی دارای

ــان، چاوپۆشــیان کــردووە.  ــاگادار بوونی ســعودیە لەگــەڵ ئ

هەروەهــا ســاڵی 2005 وەک رەخنەیــەک لــە ســعودییەکان 

ئەمەریــکا  نوێنەرانــی  ئەنجومەنــی  لــە  بابــەت  دوو 

گفتوگۆیــان لەبــارەوە کــرا؛ یەکێکیــان بریتــی بــوو لــەوەی 

ــکا  ــی ســەربازی ئەمەری ــە یارمەتیدان ــری ل ــکا رێگ ئەمەری

ــازی  ــە چاکس ــرد، ک ــان ک ــیان داوای ــەوی تریش ــکات و ئ ب

ــە  ــەوەی رێگــرە ل ــۆ ئ ــکات ب ــەروەردەدا ب ــە سیســتمی پ ل

تونــدڕەوی بــکات. لــەم قۆناغــەدا بابەتــی تیرۆریــزم و 

ــازی و  ــەوە، چاکس ــعودییەکان پێی ــدی س ــرۆژەی پەیوەن پ

دیموکراســی ســازی وەک پــرۆژەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی 

نــوێ بــە ئاڕاســتەی ئەنجامدانــی گۆڕانــکاری بنچینەیــی لــە 

ناوچەکــەدا بــە بەرنامــەی سیاســەتی دەرەوەی ئەمەریــکا 

ــەمتەداران و  ــەی سیاس ــتنی زۆرب ــرا. تێگەیش ــار دەک هەژم

تیۆریســینە موحافیــزکارەکان ئــەوە بــوو، کــە ســەرچاوەی 

ســەرەکی تیرۆریــزم، سیســتمی سیاســی نادیموکراتــی و 

ــتە؛  ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــی نالیراڵ ــوری و مەزهەب کەلت

لــەم چوارچێوەیەشــدا فشــار لەســەر حکومەتــە عەرەبییــە 

ئەنجامدانــی  بــۆ  عەرەبســتان  وەک  دیکتاتۆرەکانــی 

لەالیــەن  فشــارانە  ئەمجــۆرە  بــوو.  زیاتــر  چاکســازی 

ــۆ ســەر دەســەاڵت و  عرەبســتانەوە وەک هەڕەشــەیەک ب

ــەی  ــەڵ رەخن ــرا و لەگ ــار دەک ــە هەژم ــی رژێمەک ئاسایش

ئەمەریــکا دژی ئەنجامدانــی چاکســازی وەســتانەوە.

دوای 11ی ســێپتەمبەر ژمارەیــەک لــە چاکســازیخوازان 

بڕیاریانــدا بــە ســود وەرگرتــن لــە دۆخــی ئاڵــۆزی ناوچەکە 

ــارەکان  ــتان، فش ــاو عەرەبس ــدە لەن ــەکانی قاعی و هەڕەش

ــان  ــی و پەروەردەیی ــی و کۆمەاڵیەت ــکاری سیاس ــۆ گۆڕان ب

لــە ناوخــۆدا زیاتــر کــرد. لــەم چوارچێوەیــەدا ســاڵی 2003 

ــان  ــاری چاکســازی تۆمــاری جۆراوجۆری گروپەکانــی خوازی

بــۆ شــا نــارد و شــەپۆلێکی نــوێ بــۆ چاکســازی دەرکــەوت 

ــوو. ــەوە دروســت ب ــەن دەسەاڵتیشــەوە کاردان و لەالی

بــۆ  تایبەتــی  بــە  داواکارییــەکان،  بــۆ  وەاڵمێــک  وەک 

هەموارکردنــەوەی فشــارە نێودەوڵەتییەکانــی ســەرچاوە 

ــی 11ی ســێپتەمبەر، ســعودییەکان  ــە رووداوەکان ــوو ل گرت

هەوڵیانــدا بــۆ ئــەوەی کۆمەڵێــک بەرنامــە و کارنامــە 

ــەو  ــن ئ ــە گرنگری ــەن. ل ــی بب ــن و بەرەوپێش ــادە بەک ئام

چاکســازیانەی، کــە لــەم قۆناغــەدا ئەنجامــدران دەتوانیــن 

ئامــاژە بکەیــن بــە چاکســازی لــە یاســای ئەنجومەنــی 

شــورا، بەڕێخســتنی گفتوگــۆی نەتەوەیــی، ئەنجامدانــی 

هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــە خۆجێییــەکان و بەرفراوانکردنــی 

دۆخــی  دادوەری،  )پەروەردەیــی،  چاکســازی  دامێنــی 

ــان(. ژن

راپەڕینە مەزهەبییەکان لە جیهانی عەرەبی وپێویستییە 

نوێیەکان بۆ چاکسازی

دوای رووداوەکانــی 11ی ســێپتەمەبر و گەشەســەندنی 

ــی ناوەڕاســت و  ــە رۆژهەاڵت ــەکان ل ــەوە جەماوەریی بزوتن

باکــوری ئەفەریقــا، پێویســتی و پرســیاری زیاتــری لەبــارەی 

چاکســازی لــە عەرەبســتان وروژانــد. لــە راســتیدا لــە 

نێودەوڵەتییــەکان،  فشــارە  نــەک  نوێــدا  هەلومەرجــی 

بەڵکــو گۆڕانکارییــەکان لــە هاوســێیەتی ئــەم واڵتــەدا بــوو 

ــەم  ــوێ ل ــازی ن ــتەی چاکس ــی خواس ــۆی دەرکەوتن ــە ه ب

ــەدا.  واڵت
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راپەڕینــە جەماوەرییــەکان لــە جیهانــی عەرەبیــدا ســێ 

جــۆر جواڵنــەوەی لــە عەرەبســتانی ســعودی وروژانــد: 

ســەرەتا ناڕەزایەتــی ســنوردار و پچــڕ پچــڕ بــە تایبەتــی لــە 

ــی  ــە هــۆی کۆنرۆڵ ــەکان ب ــە(. ناڕەزایەتیی ناوچــەی )رشقی

ناوچــە  لــە  مانــەوەی  و  ئاسایشــی  توننــدی  و  گشــتی 

ــی  ــە عەرەبییەکان ــی وەک واڵت ــینەکاندا نەیتوان ــیعە نش ش

تــر بــەردەوام بێــت، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم ئاســتە 

داواکارییــەکان  و  دەوڵــەت  دژی  ناڕەزایەتییــەکان  لــە 

بــە بابەتێکــی نــوێ لــە بــواری سیاســی ئــەم واڵتــەدا 

دادەنرێــت.

لــە مانگەکانــی ســەرەتای ســاڵی 2001دا دوو نــورساو 

سیاســییەکانی  چاالکوانــە  و  رۆشــنبیر  لەالیــەن 

عەرەبســتانەوە، یەکێکیــان لیراڵــەکان و ئــەوی تریــان 

لەالیــەن ئیســامگەرا ســەلەفییەکانەوە واژۆ و پێشکەشــی 

بەرپرســانی ســعودیە کــران. لــەو نورساوانــەدا داواکاری 

هاوشــێوە پێشکەشــکرابوون، کــە گرنگرینیــان بریتــی بوون 

لــە : پێکهێنانــی پەرلەمانێکــی هەڵبژێــردراو بــە دەســەاڵتی 

تــەواوی یاســادانانەوە، ســەربەخۆیی دەســەاڵتی دادوەری، 

ئــازادی زیاتــر بــۆ دامەزراندنــی رێکخــراوە مەدەنییــەکان، 

ئــازادی  کردنــی  گەرەنتــی 

ئازادکردنــی  رادەربڕیــن، 

و  سیاســییەکان  بەندکــراوە 

هەوڵــی جــدی بۆ نەهێشــتنی 

گەندەڵــی ئیــداری.

ــە بــواری ژنانــدا،  هەروەهــا ل

ــتان داواکاری  ــی عەرەبس ژنان

نوێیــان  جواڵنــەوەی  و 

کــە  نیشــاندا،  خۆیــان  لــە 

ــە  ــوو ک ــەوە ب ــان ئ گرنگرینی

ژنانــی عەرەبســتان گوێیــان 

و  نەگــرت  فەرمانــەکان  لــە 

شــۆفێری. بــە  دەســتیانکرد 

ئــەم  بەرامبــەر  لــە 

دەوڵەتــی  داواکاریانــەدا 

ســعودیە هەوڵیــدا بــە کۆمەڵێــک پــرۆژە و کار ســەقانگیری 

واڵتەکــە بپارێزێــت و دژی نائارامییــەکان بوەســتێتەوە. 

بــە  هەوڵیانــدا  ســعودیە  بەرپرســانی  ســەرەتادا  لــە 

خســتنەڕووی کۆمەڵێــک ئیمتیــازی ئابــوری بــە هاواڵتیــان 

بگــرن. ناڕەزایەتییــان  لــە  رێگــە 

ــەزراوە  ــەت و دام ــەکان، دەوڵ ــە ئابوریی ــە هەوڵ ــە ل بێجگ

ئایینــی و ئابورییــە گــرێ دراوەکان بــە ئەوانــەوە، کۆمەڵێک 

رێــکاری نــوێ بــۆ کۆنــرۆڵ و رێگــری لــە ناڕەزایەتییــەکان 

گیرایەبــەر. لــە رێکەوتــی 2011/2/4 و بــەر لــە دەســتپێکی 

ــز  ــێخ عەبدولعەزی ــەکان، ش ــاڕازی بوون ــی ن ــەپۆلی نوێ ش

ــی  ــەی مەزهەب ــن پل ــااڵ و گەورەتری ــی ب ــێخ موفت ــال ش ئ

ئــەم واڵتــە، خۆپیشــاندانی لــە واڵتانــی عەرەبــی مەحکــوم 

کــرد و بــە کارێکــی تێکدەرانــە و پشــێوی و پیــان لەالیــەن 

رێکەوتــی  هەروەهــا  دانــا.  ئیســامەوەی  دوژمنانــی 

2011/3/6 کــە بــە رۆژی توڕەیــی لــە عەرەبســتان راگەیەنرا 

، ئەنجومەنــی بــااڵی زانایــن وەک بەرزتریــن دامــەزراوەی 

ــی  ــۆ حەرامکردن ــی عەرەبســتان بەیاننامەیەکــی ب مەزهەب

ــوان باوکــردەوە. ــک رێپێ هەرجۆرێ

وێزگەیەکی پەترۆلی سعودی لە دەریا
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ناوچەکــە و چــاالک  بوونــی دۆخــی  لەگــەڵ هەمــوار 

لــە  چاکســازی  بــۆ  داواکارییــەکان  بوونــی  بەهێــز  و 

ناوخــۆدا، بــەاڵم بــە هــۆی کۆنــرۆڵ کردنــی لەالیــەن دەزگا 

ئاسایشــییەکانەوە، خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی لــەم واڵتەدا 

ــوو. ــراوان نەب بەرف

بزوێنەرەکانی چاکسازی

ــە مــاوەی  ــە عەرەبســتان ل ــای داواکاری چاکســازی ل ئایدی

ــەرە  ــەو بزوێن ــەرنجدانە ئ ــە س ــوردوودا ب ــەی راب دوو دەی

ــوون  ــی ب ــان بریت ــە گرنگرینی ــتبوون ک ــەی دروس تایبەتیان

لــە گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی و دەرکەوتنــی چینی خوێنــدەوار، 

گروپــە لیراڵەکانــی بەرگریــکاری گــۆڕان، فشــاری رایگشــتی 

رۆژئــاوا، رەوەندەکانــی بــە جیهانــی بــوون، هەروەهــا 

گۆڕانکارییــە ناوچەییــەکان و پەرەســەندنی دیموکراتــی لــە 

واڵتانــی تــری عەرەبــی. 

لــەو زەمینانــەی کــە بووەتــە هــۆی گرتنەبــەری رەوەنــدی 

 – ئابــوری  مامەڵــەی  شــێوازی  و  قەبــارە  چاکســازی، 

ــاوەی شــەش  ــە م ــەڵ عەرەبســتان ل ــاوا لەگ سیاســی رۆژئ

دەیــەی رابــوردوودا بــووە هــۆی ئــەوەی ســنورەکانی 

ــەوە و  ــزم بکرێن ــەپۆلی مۆدێرنی ــەر ش ــە بەرامب ــەم واڵت ئ

ئاســتی داواکارییــە کۆمەاڵیەتــی – سیاســییەکان بــەرز 

بێتــەوە. لــە ئەنجامــدا پێکهاتــەی دەســەاڵت بەرامبــەر 

خواســتە کۆمەاڵیەتییــەکان هاتووەتــە لــەرزە و پێکهاتــەی 

کەلتوریــش گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە.

هۆکارێکــی تــر کــە دەتوانێــت گۆڕانخــوازی زیاتــر بــکات، 

تایبەمتەنــدی دانیشــتوانی عەرەبســتانە، کــە بــە هــۆی 

ــان  ــی خۆی ــتە و داواکاری تایبەت ــەوە خواس ــج بوونیان گەن

هەیــە و خەریکــە لــە هەندێــل کەلتــوری رابــوردوو دوور 

ســعودیە  دانیشــتوانی   41% لــە  زیاتــر  دەکەوێتــەوە. 

لــە خــوار 14 ســاڵەوەیە و %18 تەمەنیــان  تەمەنیــان 

رێــژەی  تەنیــا  نــەک  ســاڵدایە.   24 تــا   15 نێــوان  لــە 

گەشــەی دانیشــتوان وەک واڵتێکــی خۆشــگوزەران بــە 

ــە هــۆی  داهاتــی زۆرەوە توشــی گرفــت دەکات، بەڵکــو ب

ــان،  ــی ژن ــە تایبەت ــینییەوە ب ــوون و شارنش ــر ب خوێندەوات

ــەردەم سیســتمی سیاســی ســعودیەن  ــی ســەرەکی ب گرفت

ــوودا. ــە داهات ل

ــەی باســکران،  ــە کۆمەاڵیەتییان ــەو گۆڕان ــە ســەرنجدانە ئ ب

ــوودا  ــااڵنی داهات ــە س ــەی گەنجــی عەرەبســتان ل کۆمەڵگ

الیەنگــری زیاتــری بــۆ پشــتیوانی لــە بزوتنــەوە چاکســازی 

ــە  ــدی گۆڕانکاریی ــتی رەوەن ــە گش ــت و ب ــوازەکان دەبێ خ

سعودیە ڕۆژانە 8 ملیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشن
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کۆمەاڵیەتییــەکان دەتوانێــت وردە وردە بــە خســتنەڕووی 

ئایدیــا مۆدێرنــەکان ببێتــە هــۆی دروســتکردنی بۆشــاییەکی 

ــە  ــان مەزهەبیی ــراڵ ی ــۆ چاکســازی خــوازە لی ــر ب گونجاوت

ــەڕەوەکان.  میان

بێجگــە لــە هــۆکارە ناوخۆییــەکان رەوەنــدی گۆڕانکارییــە 

جیهانــی و ناوچەییــەکان دەبێتــە هــۆی دروســتبوونی 

لــە  چاکســازی  ئەنجامدانــی  بــۆ  فشــار  و  بزوتنــەوە 

ــراوان  ــەوە بەرف ــەڕووی جیهانیی ــعودی. ل ــتانی س عەرەبس

و  کۆمەاڵیەتــی  ئازادییــە  جێگیربوونــی  و  بــوون 

سیاســییەکان و بــە دیموکراتــی بوونــی سیاســەتی جیهانــی 

بــە رەوەندێکــی مەملــوس و بەرجەســتە هەژمــار دەکرێــت. 

ــاوازی  ــدێ جی ــاوازەکان  و هەن ــە جی ــدی تێڕوانین هەرچەن

بیــروڕا لــە بــارەی رونکردنــەوە و شــیکاری بابەتکانــی 

ــی  ــی پانتای ــی و مافــی مــرۆڤ و دیاریکردن وەک دیموکارت

ئازادییــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان بوونــی هەیــە، بــەاڵم 

رەتکردنــەوەی تــەواوی ئــەم مافانــە لــە چوارچێــوەی 

سیســتمی دواکەوتــووی ســعودیە ئیــر الی رایگشــتی و 

ــان  ــەم دۆخــە زی ــە و ئ ــی نیی ــی جیهانیــش رەوای دەوڵەتان

بــە روخســاری ئــەم واڵتــە لــە جیهانــدا دەگەیەنێــت. 

هەروەهــا لــەڕووی ناوچەییشــەوە دوای گۆڕانکارییەکانــی 

لــەم  دیموکراتــی  دروســتبوونی سیســتمێکی  و  عێــراق 

واڵتــەدا لــە ئێســتادا دروســتبوون و بەهێزبوونــی جوالنەوە 

جەماوەرییــەکان، ژیانــی بــێ نیگەرانــی سیســتمە سیاســییە 

دیکتاتــۆری و دواکەوتووەکانــی وەک عەرەبســتان دژوار 

ــردووە. ک

لەمپەڕەکانی بەردەم چاکسازی

ــتان  ــە عەرەبس ــازی ل ــدی چاکس ــچوونی رەوەن بەرەوپێش

لــەم  دەبێتــەوە،  لەمپــەڕ  کۆمەڵێــک  رووبــەڕووی 

ــە  ــە پێکهات ــت ب ــاژە بکرێ ــت ئام ــەدا دەتوانرێ چوارچێوەی

و دۆخــی کۆمەاڵیەتــی، کەلتــوری ســوننەتی، وەهابییــەت 

)زانــا و گروپــە مەزهەبییــە وەهابییــەکان(، ئــەو ئامرازانەی 

لەبەردەســتی بنەماڵــەی ســعودن، هەروەهــا مامەڵــەی 

ســراتیژی دەوڵەتدارانــی ســعودیە لەگــەڵ زلهێــزەکان.

ــۆکان  ــی زانک ــدەوار و نوخبەکان ــە خوێن ــدە گروپ هەرچەن

بــۆ  ئومێدەواریــن  جێــی  کۆمەاڵیەتــی  گەشــەی  و 

بەرەوپێشــردنی چاکســازی لــەم واڵتــەدا، بــەاڵم واقیعییەت 

ئەوەیــە، کــە هێشــتا پێکهاتــە ســوننەتییە کۆمەاڵیەتــی 

– کەلتورییــەکان لــەم واڵتــەدا زۆر بەهێــزن. زۆربــەی 

هاواڵتیانــی عەرەبســتان تــا ئێســتاش خوازیــاری چاکســازی 

نیــن، چونکــە پێیوانوایــە زیــان بــە دۆخــی کۆمەاڵیەتــی و 

ئابوریــان دەگەیەنێــت. ئــەوان بــەوە رازیــن کــە دەوڵــەت 

بۆیــان دابیــن دەکات. چینــی ناوەنــد کــە لــە زۆرەبــی 

واڵتانــدا گرنگریــن چینــی چاکســازی و دیموکراتــی خوازن، 

هۆکارێــک بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی سیســتمی دەســەاڵتدار 

نابیننــەوە. هەروەهــا بازرگانەکانیــش دژی چاکســازی نیــن، 

ــە  ــازیدا لەوانەی ــی چاکس ــەری ئەنجامدان ــە ئەگ ــە ل چونک

بــەاڵم  بڕەخســێت،  بــۆ  زیاتریــان  کارکردنــی  ئــازادی 

ــە  ــان ب ــە گــەورەکان بــە هــۆی گرێدراوی زۆرینــەی بازرگان

دەوڵــەت و ترســی لەدەســتدانی ئیمتیازەکانیــان، مەیلیــان 

ــە.  ــەوە چاکســازی خــوازەکان نیی ــە جواڵن ــۆ بەشــداری ل ب

لــە بەرامبــەردا ســوپا و شــێخی خێڵــەکان بــە تونــدی 

ــۆی  ــە ه ــەن. ب ــەاڵتدار دەک ــی دەس ــە رژێم ــتیوانی ل پش

ــی  ــە عەرەبســتان چین ــی ل ــکاری بیان ــان کرێ ــی ملیۆن بوون

ــە.  ــی نیی ــتان بوون ــە عەرەبس ــگێڕیش ل ــکاری شۆڕش کرێ

مەزهەبییــە  کەســایەتییە  و  دامــەزراوە  هەروەهــا 

لەســەر  ســەرەکیان  کاریگــەری  کــە  وەهابییەکانیــش، 

دژی  و  هەیــە  واڵتــە  ئــەو  کۆمەڵگــەی  و  حکومــەت 

ــازیدا  ــەردەم چاکس ــدی لەب ــەڕی ج ــە لەمپ ــازین ب چاکس

هەژمــار دەکرێــن. زانــا وەهابییــەکان بــە ســەرنجدانە 

تێڕوانینــی دواکەوتوانەیــان و کاریگەریــان دژی هەمــوو 

وەک  و  پــەروەردەدان  لــە  بنچینەیــی  چاکســازییەکی 

لێــی دەڕوانــن. )بیدعــە( 

ــازیدایە  ــەردەم چاکس ــەی لەن ــەو لەمپەڕان ــر ل ــی ت یەکێک

کــە  ئامرازنەوەیــە،  بــەو  پەیوەنــدی  عەرەبســتان  لــە 

لەبەردەســتی بنەماڵــەی ســعوددان. ئەندامانــی بــاالی 
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ــە  ــان ب ــە زی ــازییەکن ک ــەر چکس ــە دژی ه ــەم بنەماڵەی ئ

ــەوە  ــارەی هەڵویســتی بنەماڵەک ــت. لەب ــان بگەیەنێ پێگەی

جوالنــەوەی  دوو  دەتوانرێــت  چاکســازی  بەرامبــەر 

میانــەڕەو و موحافیــزکار ببیرێــن. جواڵنــەوەی یەکــەم 

ــەری  ــە نوێن ــز ب ــن عەبدولعەزی ــا ب ــک عەبدوڵ ــە مەلی ک

هەژمــار دەکرێــت و شــازادەکانی وەک کوڕانــی فەیســەڵ 

و بەنــدەر بــن ســوڵتان لەگەڵیــدان و شــێوازی وردە وردەی 

چاکســازییان بــەالوە پەســەندە و پشــتیوانی لــە زیادکردنــی 

بەشــداری سیاســی هاواڵتیــان بەشــیوەیەکی کۆنــرۆڵ کــراو 

ــەر  ــۆ س ــەیەکی ب ــچ هەڕەش ــەی هی ــەو مەرج ــەن، ب دەک

ــت.  ــەدا نەبێ ــەر واڵتەک ــە بەس ــەاڵتی بنەماڵەک دەس

دووم جواڵنــەوە لەنــاو بنەماڵەی پاشــایەتیدا هەڵوێســتێکی 

ــە.  ــی هەی ــازی سیاس ــەر چاکس ــان بەرامب موحافیزکارانەی

ئــەم جواڵنەوەیــە نیگەرانــە لــەوەی چاکســازی ببێتــە هــۆی 

ئــەوەی بنەماڵــەی پاشــایەتی کۆنرۆڵــی خــۆی بەســەر 

ــدات.  کۆمەڵگــەی عەرەبســتاندا لەدەســت ب

بابەتێکــی گرنگــی تــر کــە وەک لەمپەڕێــک لەبــەردەم 

پەیوەنــدی  دەبیرێــت،  عەرەبســتان  لــە  چاکســازیدا 

بــە  زلهێــزەکان  لەگــەڵ  ســعود  بنەماڵــەی  ســراتیژی 

بنەماڵــەی ســعود  راســتیدا  لــە  ئەمەریکایــە.  تایبەتــی 

یەکەمــی  نیــوەی  لــە  رۆژئاواییەکانیــان  هاوپەیانــە  و 

ــایش  ــەر ئاس ــەوت بەرامب ــی ن ــە قاڵب ــتەم ل ــەدەی بیس س

پەیوەندییــە ســراتیژییەژانیان داڕشــت و ئــەم پەیوەندییانە 

لەگــەڵ بوونــی هــەوراز و نشــێویدا بــەردەوام بــووە. 

جۆرێــک  ناوخۆیــی  دیکتاتــۆری  لەگــەڵ  ســعودییەکان 

پشــتیوانی دەرەکیــان هەیــە، کــە رێگــری لــە هەســتی 

پێویســتی بــە رەوایەتــی و بەدەســتهێنانی رەزامەنــدی 

هەندێــک  بەپێچەوانــەی  دەکات.  ناوخــۆ  هاواڵتیانــی 

لــە  ســێپتەمبەر  11ی  رووداوەکانــی  دوای  پێشــنیار 

ق  عەرەبســتان  پەیوەندییەکانــی  کاتەکانــدا  زۆربــەی 

ــە جــدی  ــەکان ب ــەوەی رۆژئاوایی ــە هــۆی ئ ــاوا بووەت رۆژئ

جەخــت لەســەر گۆڕانــکاری و چاکســازی لــە ناوخــۆی 

ــر  ــەوە و دەســەاڵتدارانی ســعودی زیات عەرەبســتان نەکەن

بوەســتنەوە. ناوخــۆ  دژی چاکســازی خوازانــی 

چاکسازی و دەسەاڵتی سیاسی

چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی راســتەقینە و بنەڕەتــی 

ئــەو  و  پێنەکــردووە  لــە عەرســبتان دەســتیان  هێشــتا 

بوونــی  لەگــەڵ  رێگــرن.  پێکــرا  ئاماژەیــان  گرفتانــەی 

هەندێــک داواکاری ناوخۆیــی و فشــاری نەرمــی دەرەکــی 

رژێمــی ســعود پەنــای بردووەتــە بــەر هەندێــک چاکســازی 

رەوایەتــی  پاراســتنی  بــۆ  بەرنامەیــەک  وەک  روکار 

ــەاڵت  ــی پێکهاتــەی دەس ــازی و پتەوکردن ــۆی و چاکس خ

لێــی دەڕوانێــت و هیــچ پرۆژەیەکــی بــۆ ئەنجامدانــی 

چاکســازی قــوڵ و گشــتگیر لــە واڵتــدا نییــە. لەگــەڵ 

ئەوەشــدا رەوەنــدی گۆڕانکارییــە ئابــوری، کەلتــوری و 

کۆمەاڵیەتییــە ناوخۆییــەکان وردە وردە خواســتەکان بــۆ 

ــەودادا  ــژ م ــەودا و درێ ــورت م ــە ک ــی ل ــازی سیاس چاکس

ــۆ  ــت ب ــار دەبێ ــینی ناچ ــی شانش ــز دەکات و رژێم بەهێ

ــانی  ــتگیرەکان و لێکهەڵوەش ــە گش ــە ناڕەزایەتیی ــری ل رێگ

ــۆ ئەنجامدانــی چاکســازییە  سیســتمی دەســەاڵت خــۆی ب

راســتەقینەکان بــدات بەدەســتەوە.

ئەنجام

ســوننەتیرین  لــە  یەکێــک  بــە  ســعودی  عەرەبســتانی 

لــە  تەنیــا  نــەک  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  سیســتمی 

رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، بەڵکــو لــە جیهانــدا هەژمــار 

دەکرێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم واڵتــە لــەڕووی دارایــی و 

ئابوریــی، هەروەها کەلتــوری و جیۆپۆلەتیکییــەوە واڵتێکی 

گرنــگ و کاریگــەرە و لــە مــاوەی چەنــد دەیەیەکــدا 

لــە نوچەکــەدا رۆڵــی ســەرەکی بینیــوە. یەکێــک لــەو 

هۆکارانــەی بووەتــە هــۆی ئــەوەی رۆڵــی لەناوچەکــدا زۆر 

ــی  ــە دەیەکان ــی ل ــەقامگیری سیاس ــی س ــت، بەردەوام بێ

ــدا  ــەڵ ئەوەش ــعودیەیە. لەگ ــی س ــە دەوڵەت ــوردوودا ل راب
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پێویســتی ئەنجامدانــی چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

ــی  ــەک گروپ ــی ژمارەی ــەی ١٩٩٠وە وەک نیگەران ــە دەی ل

هاوپەیانــە  و  واڵتــە  ئــەو  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 

خراوەتــەڕوو. دەرەکییــەکان 

ــی  ــێ گرنگ ــی عەرەبســتان ب ــە دەوڵەتداران ــدا ک ــە کاتێک ل

دان بــە دۆخــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی و داواکارییــە 

ناوخۆییــەکان درێژەیــان بــە دەســەاڵتداری خۆیــان لەســەر 

دوو بنەمــای وەهابییــەت و ســوننەتی خێڵەکــی دەدا، لــە 

ــدا کۆمەاڵنێــک  ــە دەرەکییەکان ــر کاریگــەری گۆڕانکاریی ژێ

داواکارییەکانیــان  خســتنەڕووی  بــە  جەمــاوەر  لــە 

داوای چاکســازیان کــرد. ئــەم داواکاریانــەش لــە ســێ 

کوەیــت،  ئازادکردنــی  دوای  پێشکەشــکراون،  قۆناغــدا 

دوای رووداوەکانــی ١١ی ســێپتەمبەر، دوای دەســتپێکی 

جیهانــی  جەوامــوەری  راپەڕینــی  و  ئیســامی  بێــداری 

ــەر  ــە بەرامب ــعودی ل ــی س ــاڵی ٢٠١١. دەوڵەت ــی س عەرەب

ئــەم داواکاریانــەدا هەندێــک بڕیــاری دەرکــرد، لەوانــە 

دروســتکردنی ئەنجومەنی شــورا، ئەنجامدانــی هەڵبژاردنی 

شــارەوانییەکان، بەڕێخســتنی گفتوگــۆی نیشــتیانی بــە 

بەشــداری نوخبەکانــی کۆمەڵگــە، هەروەهــا ئەنجامدانــی 

هەندێــک گۆڕانــکاری لــە بــواری پــەروەردە و دادوەری و 

ــان. ــە ژن ــر ب ــی زیات ــی هەل پێدان

لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو کارانــەی حکومەتــی ســعودیە 

ــگ و بەرجەســتەیان  ــچ گۆڕانێکــی گرن ئەنجامــی داون هی

واڵتــەدا  ئــەو  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  سیســتمی  لــە 

و  سیاســی  پەیوەندییــە  و  یاســا  و  لێنەکەوتووەتــەوە 

ــە  ــەوە. ل ــان ماون ــوردوو وەک خۆی ــی راب کۆمەاڵیەتییەکان

ــە،  ــە دۆخێکدای راســتیدا کۆمەڵگــەی عەرەبســتان ئێســتا ل

بەرامبــەر  لــە  چاکســازی  بزوێنەرەکانــی  هێــزە  کــە 

ــە  ــەم بنەمای ــەر ئ ــدا الوازن و لەس ــە و لەمپەڕەکان پێکهات

ــەدا  ــەم واڵت ــەوە چاکســازی خــوازەکان ل ــت بزوتن ناتوانرێ

ــەم  ــەر ئ ــن. لەس ــار بکرێ ــتەقینە هەژم ــدی و راس ــە ج ب

بنەمایــە ژمارەیــەک لــەو کارانــەی ئەنجامــدراون تەنیــا بــۆ 

ــەوەی  ــەک وەاڵمدان ــوون، ن ــی روکاری دەرەوە ب جوانکردن

ــی  ــە هەبوون ــعودی ب ــی س ــان. دەوڵەت ــتەی هاواڵتی خواس

و  ئابــوری  ئیمتیــازی  پێدانــی  بــە  ئابــوری  توانــای 

خۆشــگوزەرانی بــە هاواڵتیــان لەگــەڵ تێکــڕای ئامــڕازە 

ــی خــۆی  ــدەدات رەوایەت سیاســی و ئاسایشــییەکان، هەوڵ

زیاتــر بــکات و ناڕازییــەکان الواز بــکات.

لەمــڕووەوە لەگــەڵ رەوەنــدی جیهانــی بــە ئاڕاســتەی 

و  سیاســی  ئازادییــە  و  مــاف  بەرفراوانبوونــی 

کۆمەاڵیەتییەکان و ســەرکەوتنی بزوتنــەوە جەماوەرییەکان 

ــە  ــادە نیی ــی ســعودی ئام ــدا، دەولەت ــی عەرەبی ــە جیهان ل

مەبەســتی  بــە  راســتەقینە  سیاســی  گۆڕانێکــی  هیــچ 

ئــەم  بــدات،  ئەنجــام  هاواڵتیــان  سیاســی  بەشــداری 

ــەوەی دەســەاڵتدارانی ســعودیە  ــۆ ئ ــە ب دۆخــەش ئاماژەی

سیاســی  ســەقامگیری  بەردەوامــی  و  مانــەوە  هێشــتا 

خۆیــان لــە بەردەوامــی شــێوازە ئاسایشــی و ئابورییــە 

سیســتمی  لــە  گۆڕانــکاری  و  دەبیننــەوە  دێرینەکانــدا 

لەبەرئــەوە  ناکــەن،  پەســەند  سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا 

ــە کــورت  ــی ل پێدەچێــت چاکســازی سیاســی و کۆمەاڵیەت

ــە  ــەاڵم ب ــی ســەرەکی عەرەبســتان نابێــت، ب مــاوەدا بابەت

ســەرنجدانە زۆربوونــی چینــی خوێنــدەوار، گەشەســەندنی 

ــەکان  ــەوە کۆمەاڵیەتیی ــی و جواڵن ــە نێودەوڵەت پەیوەندیی

لــەم واڵتــەدا، هاتنــە ســەرکاری نەوەیەکــی نــوێ لــە 

و  ناوچەیــی  رەوەنــدە  هەروەهــا  گەنجــەکان،  شــازدە 

نێودەوڵەتییــەکان لەوانەیــە ببنــە هــۆکاری ئــەوەی لــە 

کــورت مــاوەدا دەوڵەتــی ســعودی بۆ پاراســتنی دەســەاڵتی 

خــۆی بەرامبــەر کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری و چاکســازی خــۆی 

بەدەســتەوە بــدات.

سەرچاوە:

کتێبــی خاورمیانــە 9، ویــژە مســائل داخلــی عربســتان، 

ــی. ــن امللل ــات بی ــات و تحقیق ــی مطالع ــە فەهنگ مٶسس



پێگەو ملمالنێی ئیسالمی 
سیاسیی شیعە و سوننە لە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
له  عه ره بییه وه : خه اڵت عه لی جۆن بڕادلی
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و  هەرێمێــک  هــەر  بــۆ  رەتکردنەوەیــان  دەکرێــت 

بســتەخاکێک کــە بــاوەڕی بــە دیموکراســی و فرەیــی 

هەبێــت، لــە روانگەیەکــی جیۆپۆله تیکییــه وه  بخوێنینــەوە، 

ملمانــێ  ئــەو  به شــه کیی  بەرئەنجامێکــی  وەک 

هەمیشــەیی –و شــاراوەیە-ی لەنێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە 

ئیســامییەدا هەیــە. ئەگــەر ترســوکاییەک لــە بەهــاری 

لــەو  شــتێکی  هه رچه نــده   بەدیبکرێــت،  عەرەبیــدا 

ــی  ــەی شــەپۆلێکی گۆڕانکاری ــە مای ــە ببێت جــۆرە دوورە، ک

پێشــکەوتووخوازانە، پێویســتە لەســەری رووبــەڕووی –

بــە رێگــەی واقیعــی و پێشــکەوتووخوازانە- پەیکــەرەی 

دەســەاڵتی ناوخــۆی ئــەم دوو دەوڵەتــە و کاریگەرییــە 

درێژبووەکەیــان بــۆ ســەرتاپای ناوچەکــە، ببێتــەوە. کــە لــە 

راســتیدا ئەمــە ئەرکێکــی گرانــە.

ــی  ــەردوو رژێم ــدا؛ ه ــەی رووی ــەوە پێچەوانەک ــری ئ لەب

بزووتنــەوە  گشــت  بــە  کۆتاییــان  ســعودیە  و  ئێــران 

و  شــڵەژان  هێنــا،  ســنووردارەکان  و  بچــوک  یاخیبــووە 

دەســەاڵتی  بەهێزکردنــی  بــۆ  ناسەقامگیرییەکانیاشــیان 

ــە  ــەو دوو دەوڵەت ــا. دواییــن شــت کــە ئ ــان بەکارهێن خۆی

ــە  ــتەوخۆوە ل ــەڕێکی راس ــە ش ــە بچن ــت، ئەوەی دەیانەوێ

بەرامبــەر یەکریــدا، هەربۆیــە بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ 

لوبنــان وه ک گۆڕەپانێکــی دوور لــە خۆیــان بــوو، هەریەکە 

لــەم دوو دەوڵەتــە لــە میانــەی الیەنگرانیانەوە لە ســوننە و 

شــیعە هێــزی یەکرییــان تاقیدەکــردەوە. کاتێــک یاخیبــوون 

و جواڵنــەوەی شــیعەکانی باکــووری )یەمــەن( ســەریهەڵدا، 

ســعودیە بــە رەزامەندیــی حکومەتــی یەمــەن بۆمببارانــی 

دەکــردن، لــەو الشــەوە ئێــران پرچەکــی دەکــردن. بەهــاری 

ــردەوە  ــەی درێژک ــە گەورەی ــەم یاریی ــەودای ئ ــی م عەرەب

ــەر  ــەت ئەگ ــوریا(. تەنان ــان )س ــن( و پاش ــەرەو )بەحرەی ب

بگۆڕێــت،  لــەم دوو دەوڵەتەشــدا رژێــم  لــە هــەرکام 

هەرگیــز داواکەرانــی دیموکراســی بۆشــاییەکە پرناکەنــەوە 

کــە خاوەنــی بچوکریــن رێکخســتنیش نیــن. لەبری ئــەوان، 

ــەراکتێکی  ــدا، ش ــس رووی ــر و تون ــە می ــەوەی ل وەک ئ

ــەکان  ــامییە فیتنەچیی ــوان ئیس ــت لەنێ ــۆ دەردەکەوێ نام

و  تۆخکردنــەوە  له پێنــاو  کۆنەکانــدا.  دەســەاڵتدارە  و 

ــدە ئەگــەر  ــدا –هەرچەن ســەپاندنی كارنامــە جیاوازه کانیان

لەدواییــدا هاوکۆکیــش بــن- ئەوپــەڕی توانــای خۆیــان 

دەخەنــەڕوو لەپێنــاو بەدیهێنانــی پاڵپشــتی نوێــی دژە 

ــداودا. ــە کەن ــی ل دیموکراس

ــی  ــن، پۆلیســی نهێن ــی میلیتاریی ــران و ســعودیە دوو دەوڵەت ئێ
بەرگــی  بــە  پیــر  دەســتەی  دوو  و  بەســەرداگرتوون  دەســتی 
کــە  ئــەوەدا  لەگــەڵ  دەکــەن.  فەرمانڕەواییــان  ئایینییــەوە 
بەهێزتریــن دوو دەوڵەتــی ســەربازین و خاوەنــی فراوانتریــن 
هەژموونــن لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــەاڵم هــاوکات لەســەر 
ــی  ــتی کۆمەاڵیەت ــەر ئاس ــن، و لەس ــووری داخراوتری ــتی کولت ئاس
داپڵۆســێنەرترین، و لەســەر ئاســتی دامەزراوەیــی ســیۆکراتییترین 

ــۆ فەرامۆشــکردن و ژێرپێخســتنی  ــان ب ــە گڕوتینی ــەت ل ــن. هــەردوو دەوڵ دەوڵەت
میانڕەویــی و عەقاڵنیــەت، یەکســانن؛ هــەر تەنهــا لــە ناوخــۆی واڵتەکانیانــدا نــا، 

ــە دەرەوەش. ــو ل بەڵک

جۆن بڕادلی
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ــی  ــت، رژێم ــعودیە دەگوزەرێ ــە س ــەوەی ل ــێوەی ئ هاوش

ئێرانیــش ســەرچاوەی هەژمــوون و دەســەاڵتەکەی بریتییــە 

ــێنەر  ــی داپڵۆس ــی ئاسایش ــەوت، دەزگایەک ــامانی ن ــە س ل

ــەچ و  ــە ملک ــی زۆرین ــەڵ جەماوەرێک ــەرتاپاگیر، لەگ و س

ــە.  ــەڕی گرنگیدای ــی لەوپ ــەی کۆتای ــەم خاڵ ــز. ئ کۆنەپارێ

نێــردراوە  رێگــەی  لــە  خۆرئــاوا  خەڵکــی  زۆرینــەی 

میدیاییەکانیــان و چاالکوانــە دیموکراتخوازەکانیانــەوە –کــە 

هەمیشــە دەســتەبژێرێکی لیــراڵ بــە ئامانــج دەگــرن کــە 

بــە زمانــی ئینگلیــزی دەدوێــن- ئــەم دەوڵەتانــە دەناســن. 

ئەمــە پەیوەندیــی بــه  بوونــی گەلەکۆمەکێیەکــی گــەورەوە 

نییــه . هەمــوو شــته که  ئەوەیــە زۆرینــەی ئــەم کەســانە بــە 

زمانــە لۆکاڵییــەکان نادوێــن، لەبــەر هۆکارێکــی زانــراو بــە 

ــە  ــان هەڵکــەوت- بچن ــک بۆی ــن –هــەر کاتێ باشــی دەزان

ــەت  ــە حکوم ــەی ک ــڕ و یارمەتیدەران ــەو وەرگێ ــەی ئ جێگ

دایمەزرانــدوون. تەنانــەت ئەگــەر زیاتریــش بزانــن هیــچ 

بژاردەیەکیــان لەبەردەمــدا نییــە جگــە لــە پێشکەشــکردنی 

ــەرەکان داوای  ــدا سەرنووس ــە واڵتەکەیان ــەی ل ــەو کۆپیی ئ

دەکــەن، کــە تێیــدا دەڵێــن »ئێمــە ئازادیــان دەوێــت 

هاوشــێوەی خۆرئــاوا«. بەرهەســتی بااڵدەســت ئەوەیــە 

ــی  ــووی ئازادییه کان ــران و ســعودیە تین ــی ئێ هــەردوو گەل

ســەردانی  و  ژیــاوم  ســعودیە  لــە  مــن  خۆرئــاوان. 

ــۆ  ــەو راســتییە ب ــردووە، ئ ــن ناوچــەی ئێرانیشــم ک چەندی

ــە  ــەو تێڕوانین ــاوازە ل ــەواوی جی ــە ت ــووە، ب ــن دەرکەوت م

بــاوەی لەســەریان هەیــە. زۆرینــەی گــەل بێدەنگییــان 

هەڵبــژاردووە، جــا بــە هــەر هۆکارێــک بێــت؛ کاتــی 

ــە ناویانــدا دەژیــن و  ئــەو گروپــە لیرااڵنەیــان نییــە کــە ل

نایانەوێــت بیانبینــن. لــە بەرامبەریشــدا لیراڵــەکان لێیــان 

ــاک دەکات  ــە ت ــا ل ــە وەه ــەی ک ــەو پەروەردەی ــوڕەن. ئ ت

واڵت  دەرەوەی  لــە  پێویســتە  بێــت  لیرالــی  تاکێکــی 

بخوێندرێــت، کارێکــی لــەم جــۆرەش بــە دەگمــەن ئاوااڵیــە 

لەبــەردەم گەالنــی ئــەم واڵتانــە. ئــەو هاونیشــتیانییە 

ســعودییانەش کــە دەتوانــن نەوەکانیــان بــۆ خوێنــدن 

ــان  ــا و بیرۆکەیەکی ــچ ئایدی ــان هی ــە دەرەوە، زۆرینەی بنێرن

نییــە کــە چــۆن بــۆ منوونــە قوتابخانەیــەک لــە شــاری 

حوسییەکانی یەمەن، یەکێک لە تەوەرەکانی ملمالنێی تاران - ڕیاز
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هەڵبژیــرن،  )نیوجێرســی(  ویایەتــی  »هۆبۆکیــن«ی 

کاتێکیــش نەوەکانیــان دەگەڕێنــەوە نازانــن ئایــا تەماشــای 

ــە  ــە لۆکاڵییەک ــەن، یاخــود زمان ــەکان بک ــە ئینگلیزیی کەناڵ

ناوەکانیــان  دەتوانــن  هێنــدە  بەڵکــو  بەکاربهێنــن، 

حونجــە بکــەن، هــەم بــە زمانــی دایکیــان، هــەم بــە 

پێچەوانەشــەوە دەگەڕێنــەوە و  بــە  ئینگلیــزی.  زمانــی 

مێشــکیان زۆر کەمــر لــەوەی تێدایــە کــە کاتێــک واڵتیــان 

بەجێهێشــتبوو.

بــە داخــەوە ئــەم گەالنــە لەســەر شــتە بچوکــەکان رقیــان 

یاخــود  پەیامبــەر،  کاریکاتێرەکانــی  وەک  دەوروژێــت؛ 

دۆزینــەوەی بڕگەیــەک لــە کتێبێکــدا –کــە لــە بارودۆخــی 

دیکــەدا رەنگــە ئــەم کتێبــە هــەر نەشــخوێندرێتەوە- 

کــە گوایــە کفــر و بێڕێزییــە، یاخــود گوتــەی نــاڕەوای 

ئەنجامــی  لــە  قورئــان.  بەرامبــەر  نەخــۆش  کەســانی 

و  دیموکراســی  داواکردنــی  لەپێنــاو  شــۆڕش  ئەمەشــدا 

ــه ن  ــانه دا ناک ــه و که س ــەی ئ ــی دادپەروەران دادگاییکردنێک

کــه  دەســتیان بــە تاوانــە قێزەونــەکان ســوورە، بەڵکــو 

دەیانەوێــت ملــی ئەتایســتە کافــرەکان بپەڕێنــن، بەتایبەتی 

ئەگــەر ئــەم کارەیــان هەلێکــی ناوازەیــان پێبــدات بــۆ 

لــە  ئــەوەش  تێکشــکانیان،  و  توڕەیــی  بەتاڵبوونــەوەی 

فۆڕمــی خۆپیشــاندانێکدا کــە حکومەتــەکان مامەڵەیه کــی 

لێناکــه ن. ئاســانکاری له گه ڵــدا دەکــەن و رێگــری 

ــتێکی  ــە ئاس ــعودیە ل ــران و س ــە ئێ ــەژاری ل ــکاری و ه بێ

بەرزدایــە، گەندەڵــی بــە ئاشــکرا کاری خــۆی دەکات، بــەاڵم 

هێشــتا ئــه م دوو واڵتــه  توانــای ئه وه یــان هه یــه  پاڵپشــتیی 

ــی  ــاو هەناردەکردن ــبکەن لەپێن ــەالح پێشکەش ــی زەب دارای

ــی ئیســامی سیاســی. دیســان  ــە هــەرە توندڕەوەکان فۆڕم

هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە ئــەم دوو دەوڵەتــە پارێزگارییــان 

واڵتەکەیانــدا،  لەنــاو  کــردووە  شــەرعیەت  بڕێــک  لــە 

بەوپێیــەی پارێــزەری ئایینــن. پیــاوا ئایینییــە تونــدڕەوەکان 

ــەوە  ــان خســتۆتە مێشــکی هاواڵتییه کانیان ــەو بیرۆکەیەی ئ

کــە ئیســام دەرچــوون لــە فەرمانــی فەرمانڕەوایەکــی 

نەســەملێندرێت.  کافربوونــی  ئەگــەر  کــردووە  حــەرام 

ــە  ــش زۆر ل ــزی ئۆپۆزســیۆنی هــەردوو واڵتی هەمیشــە هێ

ــرن. ــەاڵتدارەکە توندڕەوت ــە دەس رژێم

ئایینییانــە  پیــاوە  لــەو  ئۆپۆزســیۆن  ســعودیە  لــە 

دەوێــت  فەندەمێنتالریــان  دەوڵەتێکــی  کــه   پێکدێــت 

ــە  ــە ب ــەن ک ــار دەک ــەوە تۆمەتب ــان ب ــی واڵتەکەی و رژێم

پڕەنســیپەکانی خۆرئــاوا شانشــینەکەی پیســکردووە. لــە 

ــە  ــە، ک ــران بزووتنەوەیەکــی ئۆپۆزســیۆنی چاالکــر هەی ئێ

پێیدەگوترێــت »بزووتنــەوەی ســەوز«، کــە لــە ســاڵی 

2009دا بــۆ ماوەیــەک شــەقامەکانی ئــەو واڵتەیــان گــرت، 

بــەاڵم ئــەم بزووتنەوەیــە لــەڕووی توندڕه وییــه وه  هیچــی 

لــه  ئۆپۆزســیۆنەکەی ســعودیە کەمــر نییــە. ئــەو وێنەیــەی 

میدیــا چەنەبازەکانــی خۆرئــاوا بــە زمانــی ئینگلیزی لەســەر 

پێگــەی تویتــەری بزووتنــەوەی ســەوز باویدەکــردەوە، 

گەنجانــی  کــە  بــوو  گشــتی  ئاهەنگێکــی  چەشــنی 

واڵت شــاری تــاران دەکەنــە بەرشــەلۆنەی خۆرهەاڵتــی 

ــەوی(  ــەن موس ــر حەس ــە )ئەمی ــەاڵم پێموای ــت. ب ناوەڕاس

–ســەرکردەی ئۆپۆزســیۆن کــە بــە هــۆی دۆڕانــی لــە 

ــاند-  ــی هەڵگیرس ــری ناڕەزایەتییەکان ــدا ئاگ هەڵبژاردنەکان

ــەو  ــدڕەوە. ئ ــدڕەوەکان تون ــێوەی تون ــتیدا هاوش ــە راس ل

پێیوابــوو کــە نوخبــەی ئێرانیــی ناپاکییــان لەگــەڵ ئامانجــە 

کــردووە؛  خومەینــی(دا  )ئایەتوڵــا  شۆڕشــگێڕییەکانی 

جێنشــینە  و  چــاو  نــوری  )موســه وی(  رۆژانێــک  کــە 

ــاوە  ــەو پی ــە ســعودیە ئۆپۆزســیۆن ل ل
ــی  ــه  دەوڵەتێک ــت ک ــە پێکدێ ئایینییان
فەندەمێنتالتریــان دەوێــت و رژێمــی 
واڵتەکەیــان بــەوە تۆمەتبــار دەکــەن 
خۆرئــاوا  پڕەنســیپەکانی  بــە  کــە 

پیســکردووە. شانشــینەکەی 
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لیراڵــەکان  لــە  یەکێــک  لێــرەدا  بــوو.  دیاریکراوەکــەی 

راســتە،  پێچەوانەکــەی  نەخێــر  کــە  وەاڵمدەداتــەوە 

ــی  ــەل ئامانجەکان ــی لەگ ــە ناپاکی ــوو ک ــی ب ــەوە خومەین ئ

شۆڕشــگێڕاندا کــرد، کاتێــک پەنــای بردەبــەر پاکتاوکردنیــان 

ــر  ــە دوات ــی، ک ــی ئایین ــتکردنی دەوڵەتێک ــان دروس و پاش

زەمــەن هەمــوو شــتێکی گــۆڕی. موســەوی بــە باشــی 

دەزانێــت –هاوچەشــنی )راشــید غەنوشــی(ی ســەرکردەی 

بزووتنــەوەی نەهــزەی تونســی- بــە جبەیەکــی رەنــگ 

تاریــک و ریشــێکی پــڕەوە دەرکەوێــت و دەســتەواژەی 

بــە  بەکاربهێنێــت.  دیموکراســی  دەربــارەی  وروژێنــەر 

بۆچوونــی مــن ئــەو ڤێرژنــە دیموکراســییەی موســەوی 

دەیەوێــت، کەمــر لــەو دیموکراســییە پەڕگیرتــر نییــە 

ــتیدا  ــە راس ــە ل ــی داوادەکات. ک ــۆ تونس ــی ب ــە غەنوش ک

هەلبژاردنــی  دەبێــت.  پەڕگیــر  ئیســامیی  دەوڵەتێکــی 

ــە  ــۆ گوزارشــت ل ــەن موســەوییەوە ب رەنگــی ســەوز لەالی

بزووتنەوەکــە، بۆئەوەبــوو ئاپۆرایەکــی بەجۆشــی ئــەو 

پێشــکەوتووخوازانە بــەالی خۆیــدا راکێشــێت کــە گرنگــی 

بــە پرســی ژینگــە دەدەن. رەنگــی ســەوز لــە خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســتدا دەاللەتێکــی دیکــەی هەیــە، بــۆ ئەو کەســانەی 

ــۆ  ــدا ســێرچ ب ــە گۆگڵ ــا ل ــن، ب ــە نازان ــەم دەاللەت ــای ئ مان

.»saudi flag ــااڵی ســعودیە ــەم دەســتەواژەیە بکــەن »ئ ئ

شــێوەیەکی  بــە  ئێــران  و  ســعودیە  واڵتــی  هــەردوو 

ناوخــۆی  کاروبــاری  دەســتوەردەدەنە  ماندوونەناســانە 

ــی  ــە نهێن ــود ب ــت یاخ ــکرا بێ ــە ئاش ــەوە، ب ــی دیک واڵتان

پاڵپشــتیی جیهادییــە خوێنڕێــژ و پیاوکــوژەکان دەرەوەی 

ــە ســەرەڕای  ــەن. پارادۆکســەکە ئەوەی ســنوورەکانیان دەک

لێکچوونــی گــەورە لەنێوان تاران و ریــازدا، که  هەریەکەیان 

ــەڵ  ــان لەگ ــە، بەرژەوەندییەکانی ــەوی دیکەیان ــە ئ ــی ل رق

ــی  ــە. بەش ــەکە دژیەک ــەواوی وش ــای ت ــە مان ــاوادا ب خۆرئ

ــی  ــی مێژووی ــۆ دوژمنایەتی ــەوە ب ــەش دەگەڕێت زۆری ئەم

ــان  ــووتردا ئاماژەم ــە پێش ــیعە وەک ل ــوننە و ش ــوان س نێ

ــان،  ــە بێکۆتاکانی ــێ تائیفیی ــی و ملمان ــەاڵم ناکۆک ــدا. ب پێ

ــە  ــەر هەریەک ــان بەرامب ــتە جیاوازەکانی ــۆی هەڵوێس بەه

دیمەنێک لەکاولکاری سوریا
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لــە ئیرائیــل و ئەمریــکای هاوپەیانــی، زیــاد لەپێویســت 

ــی  ــەروەردەی خێزان ــتەمی پ ــت. سیس ــۆ دەبێ ــۆز و نام ئال

جولەکــە  لــە  رقێــک  جــۆرە  ســعودیە،  پادشــایەتیی 

نازیزمــەوە شــتی وەهــا  لــە دوای  کــە  باودەکاتــەوە، 

نەبیــراوە. بــەاڵم ریــاز بــە چاالکــی کاردەکات لەپێنــاو 

ــی  ــتی پەیوەندییەکان ــی بااڵدەس ــە دۆخ ــردن ل پارێزگاریک

مانــەوەی  فاکتەرێکــی  کــە  ئیرائیلــدا،  لەگــەڵ 

حکومــدا.  لــە  فەرمانڕەوایــە  بنه ماڵــه ی  هەتاهەتایــی 

ــی  ــعودییەکاندا نەرم ــەڵ س ــنتۆن لەگ ــیەوە واش الی خۆش

ــییەکانی  ــت چاوپۆش ــەرەڕای گش ــە –س ــت، چونک دەنوێنێ

ســەبارەت بــە رقــی ســعودییەکان لــە جولەکــە- ســەرکردە 

نــاو  ناچنــە  هاونیشــتیانییەکانیان  و  ســەربازییەکانیان 

ــەیەک  ــچ هەڕەش ــە هی ــەوە، کەوات ــنوورەکانی ئیرائیل س

بۆســەر دەوڵەتــە جولەکەنشــینەکە دروســتناکەن. بەمجۆرە 

نــە )واشــنتۆن( و نــە )تەلئەبیــب( گوێنــادەن بــە هاندانــی 

ریــاز بــەرەو بەدیهێنانــی دیموکراســی. 

جوله کــه   کەمینەیەکــی  بوونــی  ســەرەڕای  ئێــران 

چــی  )باوەڕناکەیــت  پارێــزراوە  مافەکانیــان  کــە 

ــەکان  ــاندنەوەی جولەک ــە چەوس ــەک ســەبارەت ب دەنگۆی

باودەکاتــەوە(- بــە ســەرۆکایەتی ]ســەرۆکی ئــەوکات[ 

)مەحمــود ئەحمــەدی نــەژاد(، بــە ئاشــکرا بەڵێنــی ئــەوە 

ــران بــکات و ســەرقاڵی بەســتنی  دەدات کــە ئیرائیــل وێ

لــە  نکۆڵیکــردن  بــە  ســەبارە  کۆنگرەیــە  چەندەهــا 

ــای  ــوو وزە و توان ــە هەم ــش ب ــی ئێرانی ــت. گەل هۆڵۆکۆس

خۆیــەوە هانــی ئەمــە دەدات. زۆرینــەی پیاوانــی ئایینــی 

ــه   ــران، پێیانباش ــدارانی ئێ ــی پاس ــە دەمارگیرەکان و ئەندام

لەپێنــاو ئــەوەدا مبــرن. واشــنتۆن و تەلئەبیــب دەمیــان 

ناوەســتێت لــە رەخنەگرتــن لــە خســتنه ڕووی تۆمــاری 

ــەپێراوەکانی  ــە س ــرۆڤ و کۆت ــی م ــێلکردنی مافەکان پێش

ســەر دیموکراســی و ئازادیــی رادەربڕیــن لــە الیــەن رژێمی 

ئێرانــەوە، لــەو دەمــەی زمانــی خۆیــان دەبەســن لە ئاســت 

تۆمــاری پێشــلکارییەکانی ســعودیەدا، کــە بــە چــاوی 

خۆیــان دەیبینــن چەنــدە خراپــرە.

لــه  ئه نجامــی ئــه وه دا ســعودییه  بــاوه ڕی تــه واوی بــه  

ویایه تــه   له گــه ڵ  هاوپشــتییه کانی  په یوه ندییــه  

پاڵپشــتیی  کــه   هه یــه ،  ئه مریــکادا  یه کگرتووه کانــی 

ده کــه ن،  ریــاز  بــه   پێشــکه ش  ســه ربازی  و  سیاســی 

بــۆ  نــه وت  دابینکردنــی  له به رامبــه ر  ئه مــه ش 

پشــتگیریکردنی  و  ئه مریــکا  یه کگرتووه کانــی  ویایه تــه  

کڕینــی  لــه   دۆالره ی  ملیاره هــا  ئــه و  و  جه نگه کانــی 

ئه مریــکا  هه روه هــا  خه رجیــده کات،  چه کــدا 

لــه   ســعودیه   پشــتیوانیکردنی  لــه وه ی  تێگه یشــتووه  

ده وڵه تێــک،  دروســتکردنی  بــۆ  فه ڵه ســتین  مافــی 

لــه   ئێــران  رووکه شــانه یه .  پشــتیوانییه کی  ته نهــا 

یه کگرتووه کانــی  ویایه تــه   له گــه ڵ  په یوه دنییه کانــی 

ئه مریــکادا ڕووبــه ڕووی زۆرتریــن مه ترســی ده بێتــه وه ، 

کاروباره کانــی  دیکــه   هێنــده ی  عێراقیــش  داگیرکردنــی 

ــکاوه ،  ــتی ئه مری ــه  به ده س ــراق بوکه ڵه یه ک ــرد. عێ ــۆز ک ئاڵ

هــاوکات ده وڵه تێکــی ســه ر بــه  ئێرانیشــه . خــودی )نــوری 

ــه   ــه  ل ــراق، ک ــی پێشــووی عێ مالیکــی( –ســه رۆک وه زیران

هه ڵبژێــردراوه   دیموکراســییه وه   هه ڵبژاردنــی  رێگــه ی 

و دڵخــوازی واشــنتۆنه - نوێنه رایه تــی ئێــران ده کات لــه  

عێــراق. کاتێکیــش شــته کان به حزبیــی ده بــن، گه لێــک 

ــه دا  ــه  توندان ــه م ناکۆکیی ــت ل ــه وه  بکرێ ــه  پێشــبینی ئ گران

ئه گــه ری  لــه   یه کاده بێتــه وه .  الدا  کام  بــه   عێــراق 

و  خۆرئــاوا  له نێــوان  توندیــش  ناکۆکیــی  به رپابوونــی 

ــه   ــۆی ره خن ــه  به ه ــی بارودۆخه ک ــه  هه ڵچوون ــدا –ب ئێران

سیاســییه کان  هه ســتیارییه   گه یاندنــی  و  دووالیه نــه کان 

بــه  ئاســتی جه نگــی راســته قینه - ئێرانییــه کان ده توانــن 

زیانێکــی گــه وره  بــه  به رژه وه ندییه کانــی ئه مریــکا لــه  

عێــراق بگه یه نــن، کــه  دانیشــتوانه که ی زۆررینــه ی بــه  

به شــی  شیعه کانیشــدا  له نــاو  و  شــیعه ن  مه زهــه ب 

زۆریــان شــوێنکه وته ی )موقتــه دا ســه در(ن، کــه  لــه  پیــاوه  

ــه م جــۆره   ــراق. ب ــه  عێ ــه  ل ــی خۆرئاوای ــه  دوژمنه کان ئایینیی

ــه تی  ــه کانی سیاس ــان و پڕۆس ــه  پ ــک ل ــراق وه ک یه کێ عێ

ئه مریــکاوه ،  به ســه ر  کاره ســاتێکه   ئه مریــکا،  ده ره وه ی 
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وێنــای ده کــه ن، هــه روه ک  کــه س  لــه وه ی زۆر  زیاتــر 

ــه  هاوشــان  چــۆن ئێســتا تاکــه  کارتــی ســه رکه وتووی ئێران

له گــه ڵ نوێنه ره کــه ی لــه  لوبنــان؛ )حزبوڵــا(. )ســه دام 

ســه ره ڕای  لیبیــا  لــه   قه زافــی  –هاوشــێوه ی  حســێن( 

گشــت شــێتییه  گومــان لێنه کراوه کــه ی، بــه اڵم رامکــراو 

بــوو، هه ربۆیــه  لــه  ده ره وه ی ســنووره کانی واڵته کــه ی 

دروســتنه کردبوو.  الیه نێــک  هیــچ  بۆســه ر  مه ترســی 

ــووه   ــه دام ب ــه رکارالدانی س ــاڵ، له س ــه ی 10 س دوای نزیک

له ســه ر  به رچاوتــر  مه ترســیی  ســه رهه ڵدانی  مایــه ی 

بارودۆخــی ســراتیژیی ویایه تــه  یه کگرتــووه کان. بــه اڵم 

دوای ئــه و ماوه یــه  عێــراق هێشــتا له نــاو ته نگــه ژه ی 

خۆپیشــاده ره   ئــه و  ته نانــه ت  جه نگدایــه ،  دوای 

ــه   ــدا هاتن ــاری عه ره بی ــه  ســه روبه دنی به ه ــه ی ل عێراقییان

که میــان  که ســێکی  ســه ر شــه قامه کان، چه نــد هــه زار 

هه ژموونــی  له گــه ڵ  ئــه وه ،  ســه ره ڕای  تێنه په ڕانــد. 

ئیســامی سیاســی لــه  تورکیــادا، ئێــران خــۆی لــه  دۆخێکــدا 

ــه ر بزووتنه وه یه کــی ســوونه ی  ــه  به رامب ــه  ل ــه وه  ک ده بینێت

تەو قــدراوه .   په ڕگیــردا 

ــده ی  ــران کــردووه  کــه  هێن ــه  ئێ هــه ر ئه مه شــه  وه هــای ل

پاڵپشــتیی  له پێنــاو  بخاته گــه ڕ  هه وڵه کانــی  دیکــه  

ــه   ــا( ل ــه ک )حزبوڵ ــه ی ی ــه  پل ــه  ده ره وه : ب ــی ل وه کیله کان

ــی  ــه ر راگرتن ــه وره  له س ــووربوونێکی گ ــان س ــان، پاش لوبن

رژێمه کــه ی ئه ســه د لــه  ســوریا.

حکومه تــی  و  حزبوڵــا  و  ئێــران  نێــوان  هاوپه یانیــی 

پــاش  کــه   ده رکــه وت  روونــی  بــه   ئــه وکات  ســوریا، 

هه ڵگیرســانی شــۆڕش بــه  ئه ســه د، پشــتیوانی و هاوکاریــی 

ــه   ــۆره . راپۆرت ــه و دیکتات ــت ب ــه ره وه  گه یش ــرا و یه کاک خێ

ئێــران  ده ســتتێوه ردانی  بــه   ســه باره ت  ســه ره تاییه کان 

ئــه و  ســه ریانده رهێنا،  )ده رعــا(وه   لــه   حزبوڵــا  و 

 )75000( نزیکــه ی  دانیشــتوانه که ی  ژمــاره ی  شــاره ی 

که ســه  و ده که وێتــه  خۆرئــاوای ســوریا و بــه  ده ســت 

هــه رزوو  ده ناڵێنێــت.  هه میشــه ییه وه   وشکه ســاڵییه کی 

هه رێمیــی  شــاری  هــه ردوو  –شانبه شــانی  )ده رعــا( 

)حه مــا( و )حه مــس(- بــووه  چه قــی ناڕه زایه تییــه کان 

بنەماڵەی ئال سعود
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ــه   ــه ن ک ــه وه  ده ک ــاس ل ــانده ران ب ــم. خۆپیش ــه  رژێ دژ ب

ســوریا  حکومه تــی  بــه   ســه ر  هێزه کانــی  گوێبیســتی 

بــوون لــه  کاتــی هێرشــه کاندا، کــه  بــه  دیالێکته کانــی 

له گــه ڵ  قســه یان  ئێرانــی  فارســی  و  لوبنــان  باشــوری 

ئــه و  بۆئــه وه ی  ئاماژه یــه   ئه مــه ش  ده کــرد،  یه کریــدا 

چه کدارانــه  ســه ر بــه  هێزه کانــی حزبوڵــا و ئێرانــن. هــه ر 

ــاس  ــوریا ب ــیۆنی س ــۆرم«ی ئۆپۆزس ــی »ریف ــۆره  پارت به وج

ــران، ده ســتی به ســه ر  ــه وه  ده کات ســوپای پاســدارانی ئێ ل

بنکه یه کــی ســه ربازیدا گرتــووه  لــه  شــاری »حه مــس«، 

بــاس  پارتــه   ئــه و  ســه رکرده کانی  لــه   یه کێــک  به ڵکــو 

لــه   فه رمانه کانیــان  ســوریا  هێزه کانــی  ده کات   لــه وه  

گوتــی:  هه روه هــا  وه رده گــرن،  پاســدارانه وه   ســوپای 

ئێــران«.  32یه مینــی  پارێــزگای  بۆتــه   ســوریا  »ئیــدی 

پارتــه  سیاســییه  ئۆپۆزســیۆنه کانی ســوریا کــه  پســپۆڕن 

لــه  به کارهێنــان و قۆســتنه وه ی ده زگا راگه یاندنــه کان و  

خۆرئــاوا بۆتــه  بــاره گای تایبه تیــان، ئه جێنــدای تایبــه ت 

ــران  ــادام گوێگ ــن، م ــاش ده زان ــه وان ب ــه . ئ ــان هه ی به خۆی

توندوتیژییــه ی  بــه و  ئێــران  به ســتنه وه ی  ئه مریکییــن، 

ئه وتــۆی  زیانێکــی  به کاریده هێنێــت،  ســوریا  رژێمــی 

هه مــان  لــه   پڕوپاگه نده ییه کانــدا.  جه نگــه   لــه   نییــه  

هاوکاریــی  زنجیره یــه ک  ئێــران   2011 ســاڵی  و   کاتــدا 

ــرد،  ــوریا ک ــه  س ــکه ش ب ــار( دۆالر پێش ــڕی )5.8 ملی ــه  ب ب

ئــه و  بــه  مه به ســتی رزگارکردنــی حکومه تــی  ئه ویــش 

واڵتــه  لــه  کاریگه رییه کانــی ئــه و داڕمانــه  ئابوورییــه ی 

ده گوترێــت  کــه   توشــی هاتــووه ،  به هــۆی شۆڕشــه وه  

ــی  ــه ری رۆحی ــی راب ــه  ره زامه ندی ــه م ده ستپێشــخه رییه  ب ئ

جگــه   ئه مــه   بــووه ،  خامه نه یــی(  )ئایه توڵــا  واڵت 

لــه وه ی تــاران رۆژانــه  )290 هــه زار( به رمیــل نه وتــی 

ــه  مارســی 2011دا  ــده کات. ل ــۆ ســوریا دابین ــه ر ب بێبه رامب

ــه وه ی ئاشــکراکرد کــه  به ڵگــه ی حاشــاهه ڵنه گری  ــا ئ تورکی

ئێــران  بــه  ده ســتتێوه ردانی  له به رده ســتدایه  ســه باره ت 

ــی  ــی ئاسایش ــه رده م ئه نجومه ن ــوو له ب ــوریا، ئه وه ب ــه  س ل

بــه وه دا  ئامــاژه ی  یه کگرتــووه کان  نه تــه وه   بــه   ســه ر 

کــه  رێگریکــردووه  لــه  بارهه ڵگرێکــی گــه وره ی پــڕ لــه  

بــه ره و  کــه   ئێرانــی  فڕۆکه هه ڵگرێکــی  له ســه ر  چــه ک 

ســوریا ده ڕۆیشــت و چه کــی کاشــیکۆف و ره شــاش و 

ــی  ــه  هاوه ن ــی و گولل ــته ی یه ده گ ــه وره ی که ره س ــڕی گ ب

له خۆگرتبــوو.

لــه و ســه روبه نده دا )حه ســه ن نه رسوڵــا( –ســه رکرده ی 

نــاوداری )حزبوڵــا(ی لوبنانــی شــیعه ی ئۆپۆزســیۆن و 

هاوپه یانــی نزیکــی ســوریا و ئێــران- لــه  گوته یه کــی 

پاڵپشــتی  کــرد  ســورییه کان  لــه   داوای  ته له فزیۆنیــدا 

ئه ســه د بکــه ن، داواشــی لــه  واڵتــه  عه ره بییــه کان کــرد 

له الیــه ن  بڕیاروایــه   کــه   ره تبکه نــه وه   ســزایانه   ئــه و 

بیانــوی  بــه   به ســه ر ســوریادا بســه پێرێت  خۆرئــاواوه  

لــه   »داوا  گوتــی:  نه رسوڵــا  خۆپیشــانده ران.  کوشــتنی 

ــان  ــه  واڵته که ی ــی ل ــن پارێزگاری گشــت ســورییه کان ده که ی

و رژێمــی فه رمانــڕه وا –رژێمــی به ره نگاریــی- بکــه ن و 

ــاوکاری  ــه  ه ــده ن ک ــه رکرده کانیان ب ــه  س ــه وه  ب ــی ئ هه ل

ــه   ــه ن ب ــوریادا بک ــی س ــژ و یه که کان ــه واوی توێ ــه ڵ ت له گ

ئامانجــی به دیهێنانــی چاکســازیی پێویســت. جیاوازیــی 

دیکــه ی  واڵتانــی  شۆڕشــی  و  ســوریا  شۆڕشــی  نێــوان 

بــاوه ڕی  ئه ســه د  ســه رۆک  کــه   ئه وه یــه   عه ره بــی... 

به پێچه وانــه ی  هه یــه ،  چاکســازییه کان  پێویســتیی  بــه  

ســوریا هاوشــێوه ی تونــس لێکدژییه کــی 
به عســی  رژێمــی  تێدایــه ،  ســه یری 
ئازادییــه   بــه   رێگــه   عه لمانــی 
لــه  نێویانــدا  ده دات،  که ســییه کان 
و  قومــار  و  کحولییــه کان  خواردنــه وه  

 . شــی ۆ له شفر
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عه ره بــی«.  دیکــه ی  واڵتانــی  و  به حره یــن  دۆخــی 

جه ماوه ریــی  فراوانــی  ئاســتی  هه وڵیــده دا  نه رسوڵــا 

خــۆی له نێــو گه النــی جیهانــی عه ره بیــدا بقۆزێتــه وه ، 

»به ره نگاری«یــه   ئــه م  بڵێســه ی  هه ڵگــری  بــه   کــه  

ــی  ــه ڕووی هاوپه یانێتی ــرد ب ــه  باســی لێوه ک ــت ک داده نرێ

ئه مریــکا و ئیرائیــل، کــه  هاوپه یانێتییه کــه  شــه قامی 

قه یرانه کانیــدا  هه مــوو  لــه   راهاتــووه   بــه وه   عه ره بــی 

ئــه وه  دۆخه کــه   له بــری  بــه اڵم  لۆمه کردنــی.  بکه وێتــه  

ــه   ــات، ک ــا کۆتاییه ــی نه رسوڵ ــکرابوونی حه قیقه ت ــه  ئاش ب

تارانــه . گوێرایه ڵــی  و  به وه فــا  خزمه تکارێکــی 

»به عس«ـــه ،  پارتــی  بــه   ســه ر  ئه ســاد  به شــار 

ناســیۆنالیزمی  ئاوێته کردنــی  له ســه ر  فه لســه فه که ی 

بونیادنــراوه ،  ئاســانکراو  سۆســیالیزمێکی  و  عه ره بــی 

ســوریا  فه رمانره وایــی  ئاســنیین  ده ســتێکی  بــه   کــه  

پۆلیســیی هــه ره  ده ســتتێوه رده ره   ده وڵه تێکــی  ده کات. 

دۆخــی  عه ره بیــدا،  جیهانــی  لــه    )Interventionist(

نائاســایی )حالــة الطــوارئ( لــه  ســاڵی 1963ـــوه  لــه  واڵتــدا 

 big[ بــره زه ر  »بیــگ  ئایدیــای  چه شــنی  به رقــه راره . 

ــه ی  ــل[« وێن ــۆرج ئۆروێ ــی 1984ی ج ــه  رۆمان brother ل

رووخســاری ســه رۆک –کــه  دیکتاتۆرێکــه  لــه  نزمریــن 

ئاســتی بــوون و ئاماده یــی بێبه شــه ، به جۆرێــک وه هامــان 

ســه رده می  بــۆ  بیــن  گه ڕانــه وه   تامــه زرۆی  لێــده کات 

)عه یــدی ئه میــن (ی دیکتاتــۆر لــه  گشــت شــه قامێکدا 

ــه کان  ــێ نێت ــێک کاف ــوریا هه رکه س ــه  س ــه وه . ل باوکراوه ت

که ســیی  زانیاریــی  له ســه ری  پێویســته   به کاربهێنێــت، 

ــه  سانســۆر  ــه واوی خــۆی پێشکه شــبکات، ئه مــه  جگــه  ل ت

و چاودێرییه کــی ئه کتیــڤ له ســه ر تــه واوی ئینته رنێــت 

ــدا.  ــه  واڵت ل

خراونه تــه   واڵت  رۆژنامه کانــی  و  ته له فیزیۆنــه کان 

گشــت  ده وڵه تــه وه ،  تونــدی  چاودێرییه کــی  ژێــر 

ده رده چــن.  حکومــه ت  ره زامه ندیــی  بــه   رۆژنامــه کان 

ــه یری  ــی س ــس لێکدژییه ک ــێوه ی تون ــوریا هاوش ــه اڵم س ب

تێدایــه ، رژێمــی به عســی عه ملانــی رێگــه  بــه  ئازادییــه  

که ســییه کان ده دات، لــه  نێویانــدا خواردنــه وه  کحولییــه کان 

و قومــار و له شفرۆشــی. پیــاوان و کچانــی الو کــه  خواســتی 

کاری سێکســییان هه یــه ، بــه  ئاشــکرا لــه  قاوه خانــه  و 

ده گه ڕێــن؛  یه کــردا  بــه دوای  دیمه شــق  ســه یرانگاکانی 

خۆرهه اڵتــی  ئازاده کانــی  هــه ره   شــاره   لــه   یه کێکــه  

ســه ره ڕای  کۆمه اڵیه تییــه وه .  رووی  لــه   ناوه ڕاســت 

ئــه وه ش، ئیســامییه کان هیــچ رۆڵێکیــان نییــه  لــه  کاروباری 

پرســیارێک  ئه مانــه   هه مــوو  ده وڵه تــدا.  سیاســیی 

ده وروژێنــن: چــی وایکــردووه  ئــه م رژێمــه  عه ملانییــه  بــه م 

بێــت؟ تــاران خۆشه ویســت  جــۆره  الی مه الکانــی 

بــۆ  ده گه ڕێتــه وه   ئه مــه   بێگومــان هــۆکاری ســه ره کی 

بــۆ  که ناڵێکــه   ســوریا  سیاســی؛  به رژه وه ندخوازیــی 

گواســتنه وه ی چــه ک لــه  ئێرانــه وه  بــۆ »حزبوڵــا« لــه  

هۆکارێکــی  غــه زه .  که رتــی  لــه   »حه مــاس«  و  لوبنــان 

ــاوی  ــی گومن ــوریا تائیفه یه ک ــه  س ــه  ل ــه  ک ــه ش ئه وه ی دیک

وه ک »عه له وییــه کان« هه ژمــوون و ده ســه اڵتی هه یــه ، 

ــی –چــواره م  ــی عه ل ــۆ ئیام ــه وه  ب ــاوه ش ده گه ڕێت ــه م ن ئ

ــه دی  ــه  دوای محه م ــه ی راشــیدینه کان ک ــن خه لیف و دوایی

په یامبــه ر فه رمانڕه  واییــان کــردووه - کــه  الی شــیعه کان 

ــه   ــه  هه میش ــه م هۆکاره ی ــه ر ئ ــه رزه  . له ب ــکۆدار و پایه ب ش

داده نرێــن،  شــیعه کان  لقێکــی  بــه   »عه له وییــه کان« 

له گــه ڵ ئــه وه ی شــیعه کانی دیکــه  بــه  کافــر و مولحیدیــان 

بــه   و  هه یــه   ئاڵۆزیــان  بیروباوه ڕێکــی  داده نێــن. 

نه وه یه کــی  بــۆ  نه وه یه کــه وه   لــه   نهێنــی  شــێوه یه کی 

هه ندێــک  ده گوترێــت  بــه اڵم  ده گوازرێتــه وه ،  دیکــه  

په رســتنی  وه ک  له خۆگرتــووه ؛  مه ســیحییه تی  ره گــه زی 

ــی  ــه ی له دایکبوون ــڕان به بۆن ــرۆز و ئاهه نگگێ ــیانه ی پی س

ــه   ــه کان –ک ــه وه  عه له ویی ــه  رووی مێژوویی ــیحه وه . ل مه س

ــانییه کانیان  ــه اڵتی عوس ــی ده س ــااڵنێکی زۆر ته حه مول س

ده ریــای  ســه ر  که نارییه کانــی  ناوچــه   لــه   کــردووه - 

ــه کان  ــدا عه له ویی ــه  ئێستاش ــه وه . ل ــت چڕبوونه ت ناوه ڕاس

که مینه یه کــی گه لــی ســوریا پێکده هێنــن بــه  رێــژه ی 

ــان ســوننه ن،  15%، دانیشــتوانی دیکــه ی ســوریاش 70%ی
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خێزانــی  مه ســیحیین.  زۆرینه یــان  دیکــه ش  ئه وانــی 

ده سه اڵتبه ده ســته   زۆرینــه ی  چه شــنی  ئه ســه د، 

واڵت،  ئه منییه کانــی  هێــزه   و  ســوپا  دیاره کانــی 

ســاڵ  ده یــان  درێژایــی  بــه   عه له وییه کانــن.  لــه  

وه هــا  خۆیــان  عه ملانیــی  حکومــی  عه له وییــه کان 

وێناکردبــوو –وێناکردنێکــی دروســتیش بــوو- کــه  باشــرین 

ــه  هه ڵوه شــاندنه وه ی  ــن ل ــز و دوورخــه ره وه ی واڵت خۆپارێ

ــه وه ی  ــۆ هێورکردن ــووه  ب ــک ب ــا ئامڕازێ ــی، هه روه ه تائیف

ــن و  ــه کان ئایی ــان عه له ویی ــه وه  ده ترس ــانه ی ل ــه و که س ئ

ــه پێنن. ده زگای  ــه دا بس ــه ر زۆرین ــان به س ــی خۆی مه زهه ب

ئــه و  له ســه ر  رژێــم،  بــه   ســه ر  ســته مکاری  ئه منیــی 

بــاوه ڕه  راهێنــدراون کــه  تاکــه  رێگــه  بــۆ دوورخســتنه وه ی 

و  تائیفــی  و  خێڵه کــی  دابه شــبوونی  لــه   ســوریا 

که وتنــه  نــاو زه لــکاوی شــه ڕی ناوخــۆوه ، بریتییــه  لــه  

ته ســکبینه کان.  عه ملانییــه   عه له وییــه   هاوکاریکردنــی 

هــۆکاری ئــه م پێشــبینییه  خودییــه  ســه باره ت بــه  ناکۆکیــی 

ئــه و  کــه   راڤه ده کرێــت  بــه وه   –تاڕاده یــه ک-  تائیفــی 

به ســه ردا  هه ژموونییــان  ســوننه کان  ئه منییــه ی  ده زگا 

ــه رهاڵدانی  ــی س ــی یه که می ــه ش مانگ ــه  ش ــه پاندووه ، ل س

بــه   ئه ســه د، زۆر  بــه  رژێمه کــه ی  ناڕه زایه تییــه کان دژ 

جێگیرییــه وه  هاوکارییــان ده کــرد. پێشــر تاکــه  ته حــه دای 

ئه ســه دی  ده ســه اڵتی  رووبــه ڕووی  کــه   مه ترســیدار 

بــاوک )حافــز ئه ســه د( بــووه وه ، ئــه و راپه ڕینــه  بــوو 

کــه  ســاڵی 1982 لــه  شــاری »حه مــا« بــه  رابه رایه تیــی 

ئه نجامه که شــی  ســه ریهه ڵدا.  موســلیمین«  »ئیخــوان 

قوربانییه کانــی  کــه   بــوو،  تۆقێنــه ره   قه ســابخانه   ئــه و 

ئه مــه   بــوو،  یاخیبــوودا   )40000  –  17000( له نێــوان 

ــن  ــه  دڕندانه تری ــه  ب ــاره که ، ک ــی ش ــه ره ڕای خاپوورکردن س

هاوچــه رخ  عه ره بیــی  حکومه تێکــی  ســه رکوتکاریی 

قه ســابخانه یه   ئــه م  داده نرێــت.  گه له کــه ی  بــه   دژ 

بــه  هۆکارێــک داده نرێــت کــه  لــه  خۆپیشــاندانه کانی 

توڕه ییه کــی  شــاردا  هه مــان  له نــاو  2011دا  ســاڵی 

ئــه وه ی  وه ک  شــێوه   به هه مــان  به دیده کــرا،  زۆر 

)ئه بــو  گرتوخانــه ی  ئیســامییه کانی  قه ســابخانه ی 

ــتی  ــه ر ده س ــاڵی 1992 له س ــه  س ــوس ل ــه لیم(ی ته رابل س

ــه  به هــاری عه ره بیــدا  ــه و شــاره  کــرد ل قه زافــی؛ وه هــای ل

ــی. ــه  قه زاف ــی دژ ب ــه  شۆڕش ــن ل ــک ب نزی

ئــه و  مه ترســیدارترین  لــه   »حه مــا«  قه ســابخانه که ی 

بەشار ئەسەد، سەرۆکی سوریا
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منوونانه یــه  کــه  نیشــامنان ده دات چــۆن رژێمــی ســوریا بــه  

ــه   ــه  دووبه ره کیــی تائیفیــی و تــرس ل به رده وامیــی تــرس ل

به ده ســته وه گرتنی ده ســه اڵتی لــه  الیــه ن ئیســامییه کانه وه  

پاســاوی  ســه رکوتکردنی  هه تاوه کــو  قۆســتۆته وه  

دڕندانــه ی ئۆپۆزســیۆنی پــێ بداتــه وه . هاوشــێوه ی میــر 

رژێمــی  پێشــێلکارییه کانی  و  ســنووربه زێنی  تونــس،  و 

ــه   ــووه  جگــه  ل ــێ به رهــه م نه هات ــان ل ــه کان هیچی عه ملانیی

ناشــیرینکردنی وێنــه ی عه ملانییــه ت، پاشــانیش پیشــاندانی 

ده ڵێــن  کــه   ئیســامییه کان  بۆچوونــی  راســتگۆیی 

ــووه .  ــی واڵت ب ــت نه هامتییه کان ــۆکاری گش ــوون ه کافرب

ســه رکه وتوو  عه ملانییــه ت  ســاڵ  ده یــان  درێژایــی  بــه  

ــچ  ــه  هی ــه وه کان ب ــری ن ــی بی ــه  ده وڵه مه ندکردن ــوو ل نه ب

بانگه شــه ی  بــه   ده وڵه مه ندکردنــی  لــه   جگــه   شــتێک، 

گێلــی و گه مژه یــی. لــه  ئه نجامــی ئه وه شــدا ئیســامی 

ــه   ــێکه وه  ک ــه زار که س ــد ه ــا چه ن ــه  ته نه ــاڵ ل فه نده مێنت

خواســتی ریــش درێژکردنه وه یــان هه بــوو ، گه شــه یکرد، 

سیاســی  ئه ڵته رناتیڤــی  تاکــه   بــه   بــوو  هه تاوه کــو 

ــری  ــورییه کان بی ــه  س ــک ل ــڕۆدا زۆرێ ــه  له م ــراو، ک خواس

لێبکه نــه وه .

لــه  ئێســتادا نزیکه ی )30%-40(ی ژنانی شارنشــینی ســوریا 

ــان پۆشــیوه ، هێنده شــی نه مــاوه  ســه رتاپای ژنانــی  حیجابی

ــه رتاپای  ــه کان س ــۆدی وه هابیی ــه ر میت ــینیش له س گوندنش

جه ســته یان بــه  ره ش دابپۆشــن. پێــش 10 ســاڵ لــه  ئێســتا 

ــه   ــوریا. ل ــه  س ــووی ل ــۆره  نه دب ــه م ج ــتی ل ــتی ش گوێبیس

راســتیدا هه میشــه  پۆشــینی نیقــاب لــه  خوێندنگــه  و 

زانکــۆکان و شــوێنه  گشــتییه کاندا قه ده غــه  بــووه . لــه  

جــوالی 2011دا و لــه  ترپۆکــی ناڕه زایه تییه کانــدا ئــه م 

قومارکردنیــش  یانــه ی  تاکــه   هه ڵگیــرا،  قه ده غه کردنــه  

ســه ره تای  لــه   داخــرا.  هه بــوو  واڵتــدا  لــه   کــه  

لــه  دوودڵــی  ئه ســه د  ناڕه زایه تییه کانــدا  ســه رهه ڵدانی 

و هه ڵبه زودابــه زدا بــوو کــه  ئایــا ســازش پێشــکه ش بــکات 

یاخــود داپڵۆســینی دڕندانــه  بــۆ ئاســتێکی پێشــر نه بیــراو 

به زربکاتــه وه . وه ک پیشــاندانی نیازپاکییه کیــش زیندانییــه  

سیاســییه کانی ئازادکــرد، بــه اڵم پێده چێــت ئــه م هه نــگاوه  

ــه وه ی  ــت وه ک ئ ــه ی هه بووبێ ــه واو پێچه وان ــی ت ئه نجام

ــازه   ــه  کــه  ت ــه م توندڕه وان ــدا، به جۆرێــک ئ ــا رووی ــه  لیبی ل

ــه ی شۆڕشــی دژ  ــاو بازن ــه  ن ــوون، چوون ــازه  ئازادکراب ــه  ت ب

بــه  حکومه تــه وه . ئه ســه د بــاش ده یزانــی کــه  توندتریــن و 

شازادەی سعودیە و سەرۆکی ئەمەریکا
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خۆڕاگرتریــن دوژمنه کانــی ئیســامییه کانن. رۆژ بــه  رۆژ 

خۆپیشــاندانه کان زیاتــر ره نــگ و بۆیه کــی ئیســامییان 

و  جه ختکردنــه وه   به پێچه وانــه ی  به خۆوه ده گــرت، 

دڵنیاییدانــی ئــه و که ســانه ی بــه  نــاوی شۆڕشــگێڕانه وه  

لــه   هه ندێــک  ده دوان.  »فه یســبووک«  تــۆڕی  لــه  

ــه ر  ــران و له س ــس« ده رک ــاری »حه م ــه  ش ــه کان ل عه له ویی

ده ســتی هێــزه  توڕه کانــی حه شــدی ســوننی کــوژران، 

مه ســیحییه کانیش ده یانگــوت ســه ره ڕای پشــتگیریکردنیان 

ــه  ئێســتادا و  ــه اڵم ل ــه  ســه ره تادا، ب ــه  خۆپیشــاندانه کان ل ل

ــوه   ــان بینی ــی تائیفیی ــی دووبه ره کی ــه وه ی ئه زموون ــاش ئ پ

و مه ترســیی خســتۆته  ســه ر ژیانییــان، پشــتگیریی لــه  

هێزه کانــی حکومــه ت ده کــه ن. یه کێــک لــه و دروشــانه ی 

خۆپیشــانده ران لــه  ئه پرێلــی 2011دا لــه  شــاری قامیشــلی 

ده یانگوتــه وه  ئه مــه  بــوو: »عه له وییــه کان بۆنــاو گــۆڕ، 

دانیشــتوانه   هه روه هــا  به یــروت«.  بــۆ  مه ســیحییه کان 

ئه لشــغور«  »جــر  شــاری  ناســوننه کانی  ســورییه  

ــی و  ــی مرۆی ــه ی لێشــاوی هاوکاری ــه و ده م ــرد. ل کۆچیانک

چــه ک لــه  ئێــران و حزبوڵــاوه  بــۆ رژێمــی ســوریا درێــژه ی 

ــه  رۆژ  ــوننه کانیش –ک ــدڕه وه  س ــته  تون ــوو، تیرۆریس هه ب

لــه  دوای رۆژ زیاتــر ده خزانــه  نــاو خۆپیشــانده رانه وه - لــه  

پێده گه یشــت.  چه کیــان  تورکیــاوه   و  لوبنــان  رێگــه ی 

ــی  ــه  خۆپیشــاندانی جه ماوه ری ــوو ک ــه  ب ــه ر ئه م هــه ر له ب

دیمه شــقی  لــه   رژێــم  لــه   پشــتگیریی  بــۆ  به رفــراوان 

شــاری  گه وره تریــن  دووه م  حه له بــی  و  پایته خــت 

ــی  ــاره  به درێژای ــه م دوو ش ــه  ئ ــوریا به ڕێوه ده چــوون، ک س

ــچ خۆپیشــاندانێکی  ــی شــۆڕش، هی ــی یه که م شــه ش مانگ

پێناچێــت  به خۆوه نه دیبــوو.  رژێــم  بــه   دژ  گه وره یــان 

ســه رۆکه   ئــه م  ئه ســه د،  پشــتیوانی  خۆپیشــانده رانی 

خۆشــبووێت،  شــوێنکه وته کانیان  و  درێــژه   رووخســار 

و  ده نرخانــد  عه ملانییه که یــان  فه رمانڕه واییــه   بــه اڵم 

گه یشــتنی  نه گبه تییه کانــی  و  چه ڵه مــه   و  ته نــگ  لــه  

ئیســامییه کان بــه  ده ســه اڵت –دوای که وتنــی ئه ســه د- 

ــان. ده ترس

ــاننه دا  ــتێکی پیش ــچ خواس ــه د هی ــه وه ش ئه س ــه ره ڕای ئ س

ســاتی  رووداوه کانــی  ده ســه اڵت.  لــه   وازهێنــان  بــۆ 

ئه ســه د  بۆئــه وه ی  ئامــاژه ن  دێڕانــه   ئــه م  نووســینی 

ــه وه   ــه  رێگه یان ــده دات ل ــه  و هه وڵ ــه ی هه ی ــڕازی دیک ئام

زۆر  ئه گــه ری  کــه   رابگرێــت،  ســوریا  ئۆپۆزســیۆنی 

ئه وه یــه  توندوتیــژی و ســه رکوتکاریی دژ بــه  گه له کــه ی 

سازشــه کانی  ده رکــه وت  بــۆی  کاتێــک  به کاربهێنێــت. 

لــه   هێنــاوه   شکســتیان  به گشــتی،  ئیســامییه کان  بــۆ 

به دیهێنانــی ئامانجــی خواســراو، پێده چێــت بڕیاریدابێــت 

هێزه کانــی  بــکات.  شــتێکه وه   هه مــوو  بــه   ریســک 

زیاتریــان  هێــزی  پێشــر  هێنــده ی  دوو  حکومــه ت 

به رامبــه ر خۆپیشــانده ران به کارهێنــا. لــه  17 ئۆگۆســتی 

ــی کــه م  ــره زور« بۆردومانکــرا، کــه  الن 2011دا، شــاری »دێ

لــه   کاره بــاش  لێکه وتــه وه ، وزه ی  که ســی  کوژرانــی 42 

که وتــه   کــه   بــڕدرا،  ئیســامییه کانی »حه مــا«  بــاره گای 

له به رئــه وه ی  به رده وامــه وه ،  گه مارۆدانێکــی  دۆخــی 

خۆپیشــاندانه کان  ســه رهه ڵدانی  چه قــی  ببــووه  

ــازادی و  ــی ئ ــدی الیه نگران ــاڵ 1982(. ئی ــێوه ی س )هاوش

دیموکراســی بوونــه  مایــه ی جواڵندنــی خــاوه ن پڕه نســیپه  

پادشــای  عه بدوڵــای  شــا  خێزانــی  نه گۆڕه کانــی 

ــاز  ــه ره وه دا، ری ــخه رییه کی یه کاک ــه  ده ستپێش ــعودیه . ل س

ــاش  ــه  دیمه شــق کشــانه وه . شــا عه بدوڵ ــزی خــۆی ل باڵوێ

دابڕینــی  ئامانجیــان  ســعودییه کان 
ســوریایه كــه   تاکــە واڵتــی عەرەبــی 
خه ریکــی  ئێرانــه  و  هاوپەیمانــی 
به هێزکردنــی ئۆپۆزســیۆنی ســوننین 
ئاماده کارییــه ک  وه ک  ســوریا،  له نــاو 
یه کجاره کــی  له ســه رکارالدانی  بــۆ 
که مینه یــه ی  ده ســته بژێری   ئه ســه دو 

ن. ییــه کا عه له و
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لــه  به یاننامه کــه ی خۆیــدا بــه  راوشــکاویی رایگه یانــد: 

»ئــه وه ی لــه  ســوریا رووده دات، لــه  الیــه ن ســعودیه وه  نــه  

ــه   ــد ک ــده کات«، رایگه یان ــوازیی لێ ــه  پێش ــراوه  و ن قبوڵک

ــڵ  ــزی عه ق ــی کات هێ ــش تێپه ڕبوون ــوریا »پێ پێویســته  س

به کاربهێنێــت، و چاکســازیی راســته قینه  پێشــکه ش بــکات 

و بێبه ڵێنــی نــه کات لــه  جێبه جێکردنیــان. یــان ئه وه تــا 

ئیــراده ی دانایــی خــۆی به کارده هێنێــت، یاخــود ده خزێتــه  

ــه و  ــه م جــۆره ، ئ ــاو قواڵیــی فــه وزاوه ». به یاننامه یه کــی ل ن

ــانۆگه رییه کی  ــه  ش ــی ده بێت ــاری عه ره ب ــه  به ه ــاته یه  ک س

ــۆ  ــه  رژێمــی ســوریا ب ــال ســعود ل ــی ئ ــدی؛ داواکاری کۆمی

ــی  ــه  مافه کان ــن ل ــوێ و رێزگرت ــی چاکســازیی ن ئه نجامدان

ــه   ــه کان ب ــڵ پۆش ــن عه ق ــه  گه وره تری ــه  ل ــرۆڤ، یه کێک م

ــر.  ــی زیات ــۆڕی جیۆپۆله تیکی ــی مان ــتی ئه نجامدان مه به س

ــی  ــە واڵت ــوریایه  تاک ــی س ــان دابڕین ــعودییه کان ئامانجی س

عەرەبیــی هاوپەیانــی ئێــران لــه و ده مــه ی خه ریکــی 

به هێزکردنــی بڕبڕه کانــی ئۆپۆزســیۆنی ســوننیین له نــاو 

له ســه رکارالدانی  بــۆ  ئاماده کارییــه ک  وه ک  ســوریادا، 

یه کجاره کیــی ئه ســه دو ئــه و ده ســته بژێره  که مینه یــه ی 

ســه پاندووه .  به ســه ردا  هه ژموونیــان  عه له وییــه کان 

جه ماوه ریــی  ریشــه یه کی  ســوریا  شۆڕشــی  پێده چێــت 

که مــر  ناوچــه   زۆربــه ی  لــه   هه بووبێــت،  ره ســه نی 

و  پیشــه   گشــت  لــه   خه ڵکــی  شارســتانه کاندا، 

تایبه مته ندییــه  جیــاوازه کان راکێشــاوه ته  ســه ر شــه قام. 

ــق  ــه  دیمه ش ــۆی ل ــزی خ ــاز باڵوێ ــه ی ری ــه و ده م ــه اڵم ل ب

ــی  ــه  شۆڕشــه  جه ماوه رییه کان ــی ک ــاش ده یزان کشــانه وه ، ب

ــه ن«  ــۆ یه م ــره وه  ب ــس و می ــه  تون ــه ره ب –ل ــه ی ع دیک

به بــێ مه به ســت ده رگای خۆیــان خســتۆته  سه رپشــت 

هێزێکــی  وه ک  ئیســامییه کان  ده رکه وتنــی  بــۆ 

به هه ژمــوون. 

خــودی  چوونــی  بــوو  پێویســت  ئــه وه ی  ته نهــا 

ــانده ران.  ــی خۆپیش ــاو ریزه کان ــۆ ن ــوو ب ــامییه کان ب ئیس

گریانــەی ئــەوە دەکرێــت ســوریای دوای ئەســەد هەمــان 

میتــۆد پەیــڕەو بــکات، ریازیــش ئامــادە دەبێــت بــۆ 

ــە  ــوریا ب ــازەی س ــی ت ــەڵ حکومەتێک ــی لەگ هاوپەیانێتی

ســەرکردایەتییەکی ســوننی، کــە تابکرێــت زیاتــر دوژمنــی 

هەواڵێکــی  جــۆرە  لــەم  گریانەیەکــی  بێــت.  ئێــران 

ــو ســعودیە –وەک  ــۆ واشــنتۆن؛ هەتاوەک ــت ب خــراپ نابێ

ــەڵ و جێبەجێکــەری  ــەوە گوێڕای ــە دڵفراوانیی ــن- ب دەیبینی

ــعودیە  ــەدا. س ــە ناوچەک ــت ل ــنتۆن بێ ــی واش فەرمانەکان

ــەاڵتی  ــانیی دەس ــە ئاس ــوننی ب ــی س ــە زۆرینەیەک پێیباش

ســوریا بگرێتەدەســت. ئەگــەر ئــەو وەرگرتنــی دەســەاڵتە 

بــە ئاســانی بــە گریانەیەکــی دوور وەربگریــن، هــەر 

کــە  بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت  دیکــەی  شــێوازێکی 

ــلیمین و  ــوان موس ــۆ ئیخ ــت ب ــعودیە بێ ــتیی س ــە پاڵپش ب

هاوپەیانــە ســوننە توندڕەوەکانــی، بــە دڵنیاییــەوە دەبێتــە 

ئاســتەنگێک لەبەردەم باوبوونەوەی دیموکراســیدا. راســتە 

کەوتنــی رژێمــی ســوریا بــە مانــای کەوتنــی سیســتەمێکی 

دیکتاتۆریــی دڕنــدە دێــت –وەک داگیرکردنــی عێــراق الی 

بەرگریکارانــی بۆشــه وه - بــەاڵم مانــای دووەمیشــی بریتییــە 

لــە کۆتاییهاتنــی تاکــە دەوڵەتێکــی عەرەبــی کــە وەک 

ــی  ــانیش کۆتاییهاتن ــەوە، پاش ــی ماوەت ــی عەملان دەوڵەتێک

ــدا. ــی عەرەبی ــە جیهان ــەت ل عەملانیی

وەک دۆخــی هەمیشــەیی، واشــنتۆن الیەنــی ســعودیە 

دەگرێــت دژ بــە ئێــران. ئۆبامــا دوای ئــەوەی خزمەتــکارە 

ــە  ــەی ل ــانەوەی باڵوێزەک ــە کێش ــەی ب ــعودییە بەوەفاک س

دیمەشــق رێگــەی لەبەردەمدا کــردەوە- لــە بەیاننامەیەکی 

ســەرۆکی  ســارکۆزی(  )نیکــۆالی  لەگــەڵ  هاوبەشــدا 

فەڕەنســا و )ئەنگێــا مێــرکڵ(ی راوێــژکاری ئەڵانیــادا، 

زەرورەتی رۆیشــتنی بەشــار ئەســەدیان راگەیاند. ســەرکردە 

ــاودایەوە  ــەوە پاس ــان ب ــان بەیاننامەکەی ــی جیه ئازادەکان

الیــەن  لــە  بەرفراوانــە«  بازنــە  »ئیدانەکردنێکــی  کــە 

فەرمانڕەوایانــی دیکــەی عەرەبــەوە، کــە پێویســتە شــوێن 

پێــی ریــاز هەڵگــرن لــە فشــارکردنی ئاشــکرا و کشــانەوەی 

منایشــە  ئــەم  بێگومــان  دیمەشــق.  لــە  باڵوێزەکانیــان 

ناوازەیــەی فیتنــە سیاســیی نێودەوڵەتــی، کاریگەریدەبێــت 

ــە رۆژی  ــەد. ل ــی ئەس ــه ی مل ــه ی په ته ک ــەر توندکردن لەس
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ــەوت  ــدا دەرک ــی تەلەفزیۆنی ــە پەخش ــەد ل ــردا ئەس دوات

ــە  ــەکان« –ک ــە »دوور و نزیک ــە دەوڵەت ــدرایی دای و هۆش

پێدەچــوو هۆشــدارییەکە تورکیــاش بگرێتــەوە، کــە خــاوەن 

ــوریی  ــیۆنی س ــدەی ئۆپۆزس ــامییە و داڵ ــی ئیس حکومێک

ئاکامەکانــی  »کــە  دەســتتێوەردانێک  هــەر  لــە  داوە- 

ــن  ــە بتوان ــەو دەوڵەتان ــە ئ ــن ک ــر دەب ــەوە گەورەت زۆر ل

له ئه ســتۆیبگرن«. پێدەچێــت ســەرۆکی ســوریا لــە رێگــەی 

ــەوە  ــە دەســەاڵتی خۆی ســەرکوتکاریی رەهــاوە دەســت ب

بگرێــت، دوای ئــەوەی ســوپاکەی لــە رێگــەی کــردەی 

کوشــن و هەرەشــەوە کۆنرۆڵــی وەرگرتــەوە، بــەاڵم ســوریا 

ناچاردەبێــت لەژێــر ســزا توندەکانــی خۆرئــاوادا مبێنێتــەوە، 

ــە  ــە تاک ــت ب ــر پش ــدەکات زیات ــای لێ ــەش وەه ــە ئەم ک

هاوپەیانــی ببەســتێت؛ تــاران. لــە بــری هه مــوو ئەوانــە، 

ــەوە و  ــۆی خوێناویی ــەڕێکی ناوخ ــاو ش ــە ن واڵت دەخزێت

درێــژدە دەکێشــێت، وەک ئــەوەی لــە لوبنانــی دراوســێیدا 

لــە حەفتاکانــی ســەدەی بیســتەمدا روویــدا. وەک حاڵه تــی 

ئــەو جەنگــە تۆقێنــەرە، هیــچ دوور نییــە کــە ملمانێکانــی 

ســوریا گەلێــک دڕندانــە بێــت. لەژێــر ســایەی سانســۆرێکی 

هەواڵیــدا، هیــچ کەســێک لــە خۆرئــاوا –بــە هیــج پلەیــەک 

لــە دڵنیایــی- نەیدەزانــی کــە بەراســتی چــی روودەدات لــە 

ــەدار، وەک  ــی متان ــێ زانیاری ــاڵی 2011. بەب ــوریای س س

پیشــەی هەمیشــەیی خۆیــان پەیامنێرانــی خۆرئــاوا پشــتینا 

بــە تۆمارەکانــی ئینگلیزییه کانــی »تویتــەر« ده به ســت، 

کــە ئەمــەش هەمــوو کەســێک دەتوانێــت بینووســێت، زۆر 

ــە  ــە دەنــگ و رەنگــی جەمــاوەر ل ــەوەی ببێت دووریشــە ل

ــت. ــی دەدوێ ــی عەرەب ــە زمان ــە ب دەوڵەتێکــدا ک

دەبێتــە  ســوریا  لــە  سیاســی  ئیســامی  بااڵبوونــی 

پارادۆکســێک  دیکــە  جارێکــی  گــەورە.  هەرەشــەیەکی 

دێتەئــاراوە؛ رژێمــی »بەعــس«ی فەرمانــرەوا بەشــدارە لــە 

ــج شــتێکی  ــە واقیعــدا هی ــەاڵم ل ــل، ب ــاری دژە ئیرائی گوت

کردارەکــی نەکــردووە، لــە ســاڵی 1967ـــەوە ئــەم رژێمــە 

تەنانــەت یــەک فیشەکیشــی بــە ئاڕاســتەی ئیســڕائیلدا 

ــە  ــوریا ل ــەوە س ــەو زەمەن ــۆ ل ــدووە. وەک دیفاکت نەتەقان

دۆخــی جەنگدایــە لەگــەڵ ئیرائیلــدا، بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا 

ــاودانەوەی  ــۆ پاس ــاوە ب ــەی بەکارهێن ــەم دۆخــە جەنگیی ئ

ــە  ــەرارە. ب ــوریادا بەرق ــاو س ــاییەی لەن ــە نائاس ــەو دۆخ ئ

دەربڕینێکــی دیکــە، گوتــاری دژە ئیرائیــل جگــە لــە 

پەردەیــەک بــۆ داپۆشــینی ســتەمکاریی ناوخۆیــی، هیچــی 

دیکــە نەبــوو، بەڵکــو چەنــد داواکارییــەک هەبــوون لەنــاو 

ــی  ــه  دوژمن ــەد ]چونک ئیرائیلــدا بــۆ یارمەتیدانــی ئەس

ــەوەی  ــتناکه وێت[؛ لەبەرئ ــه اڵتیان  ده س ــه و بێده س وه ک ئ

پێدەچێــت عەلەوییبوونــی مه زهه بــی رژێمــی ســوریا، 

لــە  جولەکــە  دەوڵەتێکــی  هاوبەشــی  دواییــن  بیکاتــە 

ســەرتاپای ناوچەکــەدا، یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ئەمــەش 

دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەی کــە ئــەم مەزهەبــە پەیڕەویــی لــە 

هەندێــک رسوتــی مەســیحی و جولەکــە دەکات. بــەاڵم 

ئەگــەر ئيســامييه ســوننەکان دەســەاڵت بەدەســتەوەبگرن، 

دەکەنــە  ئیرائیلییــە  دژە  گوتــارە  ئــەم  کۆتاییــدا  لــە 

پێدەچێــت  ســەربازی.  تەنانــەت  و  سیاســی  پڕاکتیکــی 

هاوپەیــان  کــە  ســوننە  فەرمانــڕەوای  رژێمێکــی 

و  هەژمــوون  لــە  ســوریا  ســعودیەدا،  لەگــەڵ  بێــت 

ــەوە. بــەاڵم هاوشــێوەی  ــران دووربخات پارێزگارییەکانــی ئێ

لوبنــان –کــە ئــال حەریــری وەکیلــی ســعودیە بــوون- هیچ 

زەمانەتێــک نییــە کــە ســعودییەکان کۆنرۆڵــی کاروبــارەکان 

بەدەســتەوەدەگرن.

دوای چەنــد مانگێــک لــە پاڵپشــتیی بــەردەوام، لــە کۆتایــی 

رەســمیی  رەخنــەی  یەکــەم  ئێــران  2011دا  ئۆگۆســتی 

ــە  ــدا ک ــە بەیاننامەیەک ــرد. ل ــوریا ک ــی س ــتەی رژێم ئاڕاس

گەلێــک هاوشــێوە بــوو لەگەڵ ئــەو بەیاننامەیەی حەســەن 

ــۆوە،  ــدا باویکردب ــان کات ــە هەم ــان ل ــە لوبن ــا ل نەرسوڵ

ــە  ــرد ک ــوریا ک ــرەوای س ــی فەرمان ــە رژێم ــران داوای ل ئێ

بگرێــت  گەلەکــەی  داواکریــی  لــە »هەندێــک«  گــوێ 

چاکســازییەکان.  جێبەجێکردنــی  بــە  دەســتبکات  و 

ــش  ــەری ئێرانی ــعودیە، پاڵن ــی س ــێوەی جموجوڵەکان هاوش

مافەکانــی مــرۆڤ نەبــوو. پێدەچێــت ئێــران بەهــۆش 

هاتبێتــەوە لــە ئاســتی الوازی هەڵوێســتی خــۆی. لــە 
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تــاران  ئەســەددا،  بەشــار  لەســەرکارالدانی  حاڵەتــی 

هاوپەیانێکــی سیاســی گرنــگ لــه  بەرژەوەندیــی ســعودیە 

لــە دەســتدەدات، کــە لــە رێگەیــەوە هاوکارییەکانــی 

ــەزە.  ــی غ ــە کەرت ــاس ل ــا و حەم ــۆ حزبوڵ دەگواســتەوە ب

ــی  ــە باش ــاوا ب ــە خۆرئ ــە ک ــە هەی ــی دیک ــەاڵم هۆکارێک ب

لێــی تێنەگەیشــتوون؛ خــودی ئێرانیــش لەنێــوان ناکۆکییــە 

ــەر  ــبووە بەس ــی دابەش ــدا، واڵتێک ــی و تائیفییەکان مەدەن

خۆیــدا. کەمیــش نیــن ئــەو چاودێرانــەی خۆرئــاوا کــە 

ســوریا،  لــە  تائیفــی  ناکۆکیــی  دەدەن  بــەوە  ئامــاژە 

کاریگەرییەکانــی بــەرەو لوبنــان درێژدەبێتــەوە، بــەاڵم 

ــرە. ــک گەورەت ــران گەلێ ــۆ ئێ ــەوەی ب مەترســیی درێژبوون

گەلــی ئێــران کــە ژمارەیــان دەگاتــە 70 ملیــۆن کــەس، 

نیوەیــان فارســن، نیوەکــەی دیکەشــیان ئازەربایجانــی، 

ئــەم  لوڕییــن.  و  بلــوج  تورکــان،  عــەرەب،  کــورد، 

هەمەڕەنگییــەش وەهــا ناهێڵێــت ئێــران ببێتــە دەوڵەتێکــی 

نەتەوەیــی، هێنــدەی دەیکاتــە ئیمپراتۆریایەکــی فرەڕەگەز، 

کــە ئێرانییــەکان هەژموونــی خۆیــان بەســەردا دەســەپێنن، 

هەژموونیــان  وەهابییــەکان  کــە  ســعودیە  هاوشــێوەی 

ــوون  ــە ب ــەم وەهابییان ــە هــەر ئ بەســەردا ســەپاندووە، ک

ــی  ــە جیاوازەکان ــتەمدا خاک ــەده ی بیس ــتەکانی س ــە بیس ل

ئــەم واڵتەیــان داگیرکــرد، پاشــان دابونەریتــە ئایینییەکانــی 

ــو  ــە لەنێ ــک ک ــدا ســەپاند. خاڵێ ــان بەســەر هەمووان خۆی

ــە  ــە، بریتیی ــدا هاوبەش ــی ئێران ــە ئیتنییه کان ــت کەمین گش

لــە هەســتێکی گشــتییان بــە ناڕازیبــوون و تۆمەتبارکردنــی 

حکومەتــی ناوەندیــی تــاران بــە جیــاکاری و پەراوێزخســن. 

ــە  ــاران، بۆت ــە ت ــی ل ــەپێدانی ناوەندی ــراتیژییەتی گەش س

مایــەی کەلێنێکــی گــەورەی ئابووری-کۆمەاڵیەتــی لەنێــوان 

ســەرەڕای  ئەمــە  دەوروبــەر،  ناوچەکانــی  و  ناوەنــد 

داهاتــە  و  دەســەاڵتەکان  نایەکســانی  دابەشــکردنێکی 

کۆمەاڵیەتــی- بارودۆخــە  و  کۆمەاڵیەتی-ئابوورییــەکان 

کولتورییــەکان. ئــەم دە ســاڵەی دوایی ناکۆکییەکــی زیاتری 

بەخۆوەبینــی –کــە ئــەم نالەبارییــە ئابــووری و کولتوورییــە 

ــە  ــەم کۆمەڵ ــوان ئ ــان دەکــرد- لەنێ ــر گەرمی ــە زیات دێرینان

گروپــە زۆرەی کەمینــە ئیتنییــه کان، وەک کــوردەکان و 

تورکومانــەکان25.

پێیانوایــە  کۆنزێرڤاتیڤــەکان  تــازه  زۆرە  ســەردەمانێکی 

بــۆ  هەلێکــە  ئێــران،  ئیتنییــه ی  ناســەقامگیرییە  ئــەم 

ــی  ــەرکارالدانی رژێم ــە لەس ــان ل بەدیهێنانــی ئامانجەکەی

نهێنیــی  دارایــی  کۆمه کــی  رێگــەی  لــە  واڵتــە  ئــەو 

جیابــووه وه کان،  چەکــدارە  و  ئۆپۆزســیۆنەکان  گروپــە 

پێدەچێــت بــە هاوبەشــی بێــت لەگــەڵ هەڵمەتێکــدا بــۆ 

بۆردومانکردنــی دامــەزراوە ئەتۆمییەکانــی واڵت. پێشــبینی 

دەکرێــت ئــەم الیەنــەی سیاســەتی جوگرافیــای ناوخۆیــی 

ئێــران، لــە ســااڵنی داهاتــوودا کاریگەرییەکانــی زیاتــر 

ئێــران  هەڵوەشــانەوەی  پێدەچێــت  هەروەهــا  ببێــت، 

ــاری  ــی بەه ــتە کاریگەرەکان ــە دەرهاویش ــت ل ــک بێ یەکێ

ــە  ــاوا ب ــیی خۆرئ ــاری سیاس ــتکەرانی بڕی ــی. دروس عەرەب

درێژایــی مێــژوو کەمریــن ئاگادارییــان هەبــووە ســەبارەت 

بــەم ملمانــێ ئیتنییــه  ترســناکەی ئێــران، بــەاڵم لــە نیــوەی 

دەســتیانکرد  بیســتەمەوە،  ســەدەی  یەکەمــی  دەیــەی 

چاالکوانــە  بەپێــی  پێــی.  زیاتــر  گرنگیپێدانێکــی  بــە 

ئێرانییــە تاراوگەنشــینەکان، دەگوترێــت کــە بەشــدارن 

ئەمریکیــی،  نهێنــی  لێکۆڵینــەوەی  پڕۆژەیەکــی  لــە 

دەســتیکردووە  ئەمریــکا  بەرگریــی  وەزارەتــی  کــە 

و  ئیتنییــه کان  ناکۆکییــە  قواڵیــی  لــە  لێکۆڵینــەوە  بــە 

و  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  رووی  بــە  به کارهێنانــی 

رسوشــتی ده وڵه ته که یــدا. وەزارەتــی بەرگــری ئەمریــکا 

ــە تێگەیشــن  ــی تایبەتیــی خــۆی نەشــاردۆتەوە ب گرنگیدان

لــەوەی ئایــا ئێــران بەهــۆی هەمــان ئــەو الوازییانــەی 

ــەردەم دابەشــبوونێکی  ــە ب ــان دابەشــکرد، دەکەوێت عێراقی

پــڕ توندوتیژییــەوە، کــە هەمــان فاکتــەر هــاوکار بــوو بــۆ 

ــی  ــەڵ کەوتن ــۆڤیەت لەگ ــی س ــاندنەوەی یەکێتی هەڵوەش

کۆمۆنیزمــی ســۆڤیەتیدا؟ پســپۆڕانی هەواڵگریــی ئەمریــکا 

گەیشــتوونەتە ئــەو دەرەنجامــەی کــە ئــەم گــەڕان و 

توێژینەوەیــه ، پێدەچێــت ببێتــە دەستنیشــانکەری قۆناغــە 

ســەرەتاییەکانی دانانــی پانــی لەنــاکاو لە ئەگەری هێرشــی 



103

ژمارە )32-33( کانوونی یەکەم 2017

ــۆ  ــت ب ــک دەبێ ــود هەوڵێ ــران، یاخ ــەر ئێ ــکانیدا بۆس وش

خەماندنــی کاریگەریــی ناکۆکیــی ناوچــە ســنوورییەکانی 

ــراق  ــە عێ ــەی ل ــەربازە ئەمریکییان ــەو س ــەر ئ ــران لەس ئێ

جێگیربــوون، هەروەهــا لەســەر تێپەڕینیــان بــەرەو ئێــران 

لــە رێگــەی عێراقــەوە. رۆژنامەنووســی لیکۆڵینــەوەکان 

ــە  ــەکان ب ــە ئەمریکیی ــد ک ــرش( رایگەیان ــم هی )ســیمۆر ئێ

ــە،  ــان هەی ــران هێزی ــی ئێ ــی واڵت ــەر خاک ــی لەس واقیعی

لەگــەڵ ئــەوەی ئەگــەر هەیــە هیــرش –وەک زۆرێکــی 

ــەو  ــت ب ــردن بێ ــی یاریک ــەدا- ئامانج ــەم حاڵەتان ــە ل دیک

لــە  وەردەگرێــت  لێــوە  زانیارییەکانــی  ســەرچاوانەی 

واشــنتۆن، وەک بەشــێک لــە شــەڕە دەروونییەکەیــان دژ بە 

ئێــران. لــەو ســەروبەندەدا دامەزراوەیەکــی لێتوێژینــەوەی 

ــە  ــی ســەبارەت ب ــە واشــنتۆن، کۆنگرەیەک ــڤ ل کۆنزێرڤاتی

ئێــران گرێــدا، کــە دەگوترێــت دەنگەدەنگێکــی الی گروپــە 

ــەت  ــیۆنە تاراوگەنشــینەکان دروســتکردووە، بەتایب ئۆپۆزس

ــر  ــە لەژێ ــدا. کۆنگرەک ــەکان و عێراقییەکان ــوان ئێرانیی لەنێ

ناونیشــانی »کەیســێکی دیکــەی فیدڕالیــزم؟«دا بەســرا، 

لــەوە  نکۆڵــی  کۆنگەرەکــە  ســەرۆکی  ئــەوەی  لەگــەڵ 

ــوازی. ــی جوداخ ــۆ وروژاندن ــت ب ــە هەوڵیدابێ ــرد ک دەک

ــیی  ــاڵی 2005دا کورس ــە س ــەژاد( ل ــەدی ن ــک )ئەحم کاتێ

هەڵبــژاردن  بەڵێنــی  وەک  گرتەدەســت،  ســەرۆکایەتیی 

بەڵێنیــدا کــە خــۆی و تیمــە وەزارییەکــەی لــە ســاڵی 

ســەرجەم  ســەردانی  دەســەاڵتدا  وەرگرتنــی  یەکەمــی 

مەبەســتی  بــە  ئــەوەش  بکــەن،  ئێرانییــەکان  پارێــزگا 

ــەی ســەردەمانێکە  ــەو کێشــە ناوخۆییان چارەســەرکردنی ئ

ــن و  ــە ئایی ــن ب ــان پەیوەس ــە زۆرینەی ــە، ک ــان هەی بوونی

ــژاردن  ــی هەڵب ــەی زۆری بەڵێنەکان ــەوەوە. وەک زۆرین نەت

کــە سیاســییەکان لــە گشــت جێگەیەکــی دونیــا دەیــدەن، 

ئــەم بەڵێنــەی نەژادیــش هیچــی لــێ ســەوز نەبــوو، 

تەنهــا  حکومەتەکەیــدا،  یەکەمــی  ســاڵی  کۆتایــی  لــە 

ــوو.  ــەی کردب ــەو پارێزگایان ــوەی ئ ــەی نی ــەردانی نزیک س

لــە راســتیدا ژمارەیەکیــان بەهــۆی نائارامییــە ئیتنــی و 

تائیفییەکانــەوە قەدەغەیــان خرابووەســەر؛ ئێــران لــەو 

بەخۆوەبینــی  توندوتیژیــی  رووداوی  خراپریــن  کاتــەدا 

لــە مێــژووی نوێیــدا. رژێمــی ئایینیــی ئێــران نکۆڵــی 

لــە مەترســییەکانی رسوشــتی فرەنەتەوەیــی واڵتەکــەی 

نــاکات، بــەاڵم داتــا فەرمییــە گشــتییەکان کــە لــە ســیمبولە 

گەورەکانــی رژێمــەوە دەردەکرێــن، هــەر ئاماژەیەکــی 

»دەســتتێوەردانی  لەســەر  مەترســیی  و  ناســەقامگیریی 

دەرەکــی« دەدەن بــە مــەالکان. لــەو رۆژەدا کــە حکومــەت 

ــە  ــی ســەر ب ــە داخســتنی رۆژنامەیەکــی ئێرانی ــدا ب بڕیاری

ــەر  ــری وروژێن ــەوەی کاریکاتێ ــەت؛ بەهــۆی باوکردن دەوڵ

ــی  ــە ئازەربایجانییەکان ــەکان، ک ــە ناڕەزایەتیی ــەبارەت ب س

–وەک  نــەژاد  ئەحمــەدی  چوواندبــوو،  ســیرک  بــە 

چاوەڕواندەکــرا- پەنــای بردەبــەر سیاســەتی ئەزمــوون 

ــی  ــە تۆمەتبارکردن ــەوە ل ــە خۆیدەبینێت ــەوە، ک و تاقیکردن

ئەمریــکا و هاوپەیانەکانــی بــە رێکخســتنی پیانێــک بــۆ 

وروژاندنــی ناکۆکیــی نەتەوەیــی و تێکدانــی ســەقامگیریی 

واڵت. ئەحمــەدی نــەژاد لــە گوتارێکــی راســتەوخۆیدا 

ــەر  ــتە لەس ــد: »پێویس ــەوە رایگەیان ــی ئێران ــە تەلەفیزۆن ل

ویایەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و هاوپەیانەکانــی 

هەوڵــە  رێگــەی  لــە  ناتوانــن  کــە  بزانــن  ئــەوە 

ناکۆکییــەکان  و  دابەشــبوون  شکســتخواردووەکانیانەوە 

لەنێــوان نەتــەوەی ئێرانیــی خۆشەویســتدا بوروژێنــن«. 

ــە  ــرا –ک ــا دەک ــەی بەریتانی ــار لۆم ــان شــێوە زۆرج بەهەم

ئێــران وێنەیەکــی هاوتــای ســعودیەیە، 
شــیعە  کەمینەیەکــی  واڵتەشــدا  لــەو 
لــه   ده وڵه مه نــد  ناوچەیــە  لــە 
زۆربــەی  بــه اڵم  نیشــتەجێن،  نــەوت 
بەدەســت  و  هــەژارە  دانیشــتوانه كه ی 
ــەی  ــڕ رق و قین ــانەوەی پ ــتەم و چەوس س
دەناڵێنــن.  ناوەندییــەوە  حکومەتــی 
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ئێــران  لەسەرئاســتێکی بەرفراوانــی گــەل و حکومەتــی 

بێــزراوە، ئــەوەش بەهــۆی دەســتتێوەردانی بەردەوامــی لــە 

کاروبــاری ناوخــۆی ئێرانــدا- لــەو رووداوە توندوتیژییانــەی 

ناوچەیەکــی  کــە  بەخۆیەوەدەبینــی،  »خۆزســتان« 

دەوڵەمەنــدە بــە نــەوت و دەکەوێتــە باشــووری خۆرئــاوای 

عەرەبــە  کــە  عێــراق،  لەگــەڵ  هاوســنوورە  و  ئێــران 

ــی و  ــی خێڵەک ــتەجێن و پەیوەندی ــدا نیش ــەکان تێی ئێرانیی

مێژوویــی بەتیــن لەگــەڵ عەرەبــە عێراقییەکانــی ســەر 

ســنووردا کۆیاندەکاتــەوە. بــەاڵم لــە پشــت پــەردەوە، 

چــڕ  و  ورد  زۆر  شــێوەیەکی  بــە  ئێرانــی  حکومەتــی 

ناکۆکییــەکان  راســتەقینەی  هــۆکاری  لەســەر  گفتوگــۆ 

– توێژینــەوەکان  بــۆ  ئیســامیی  ئەنجومەنــی  دەکات. 

ئێرانــە-  حکومیــی  توێژینــەوەی  دامەزراوەیەکــی  کــە 

لــە یەکێــک لــە راپۆرتەکانــی خۆیــدا هۆشــدارییدا کــە 

هــەرە  ناوخۆیــی  شــڵەژانێکی  رووبــەڕووی  واڵتەکــەی 

مامەڵــە  حکومــەت  ئەگــەر  دەبێتــەوە،  مەترســیدار 

ئیتنییه کانــدا  کەمینــە  داواکاریــی  و  خواســت  لەگــەڵ 

ــگ  ــە دوو کێشمەکێشــی گرن ــاژە ب ــە ئام ــەکات. راپۆرتەک ن

دەکات: بێکاریــی نێــو گەنجــان لــە گشــت ئــەو نەتــەوە و 

هەرێانــەی کــە وەک باســکرا لــە کۆتاییــدا هەســتی رق و 

ناڕەزایــی بــە ئاڕاســتەی ئێرانــدا گەرمــر دەکــەن، هەروەهــا 

ــی ناوچــە  ــه  نائێرانییەکان ــە ئیتنیی ــوان گروپ ــی لەنێ هەژاری

ســنوورییەکان، کــە گروپگەلێکــن بــە درێژایــی مێــژوو 

بوونەتــەوە.  دەرەکیــی  چەوســاندنەوەی  رووبــەڕووی 

ئازەربایجانییــەکان، کــورد، عــەرەب، تورکــان و بلــوج، 

ــێی  ــی دراوس ــە گەالن ــتێتەوە ب ــک دەیانبەس پەیوەندیگەلێ

ئێرانــەوە لــە ئازەربایجــان و عێــراق و تورکانســتان و 

ــان  ــەش ی ــەم دەوڵەتان ــت ئ ــتان، گش ــتان و پاکس ئەفغانس

ــزی  ــن، یاخــود هێ ــی ئایەتوڵاکان ــی کۆن ــا دووژمنێک ئەوەت

تێدایــە. ســه رله نوێ  ئەمریکــی و خۆرئاوایــی دیکەیــان 

ئــەو قســەیە دووبارەدەکەینــەوە کــە ئــەم شــڵەژان و 

نائارامییــە ناوخۆییــە، هەڕەشــەیەکی روون و ئاشــکرایە 

و  خــاک  بەســەر  ئێــران  حکومەتــی  کۆنرۆڵــی  بــۆ 

عەلی خامنەئی ڕابەری کۆماری ئیسالمی ئێران
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گەلەکەیــدا، دروســترین منوونــە لــەم بارەیــەوە، پارێــزگای 

ــادەماری  ــە ش ــە ب ــە، ک ــتان«ی باشــووری خۆرئاوای »خوزس

ئابووریــی ئێرانــی دادەنرێــت و کەرەســتەی نــەوت و گاز 

و ئــاوی زۆری تێدایــە.

دووپاتکردنــەوەی  ئــەوەی  وەک   ،2011 ســاڵی 

بەهــاری  بێــت،  تــاران  مەترســییەکانی  خراپریــن 

ــە  ــە گروپ ــك ل ــەوە. یەکێ ــی گرت ــی »خوزستان«یش عەرەب

رزگاریــی  ناوچەیە–«رێکخــراوی  ئــەو  ئۆپۆزســیۆنەکانی 

ئەهــواز«- رایگەیانــد کــە »هــەزاران« هاونیشــتیانیی 

پاســداران  ســوپای  دەســتی  لەســەر  ئەهــواز  ناڕازیــی 

کــوژراون. بــەاڵم کــەس نازانێــت ئــەم بانگەشــانە تــا چەنــد 

ــەوە.  ــە شــەڕی راگەیاندن ــە راســتییەوە یاخــود ل نزیکــن ل

بــە شــێوەیەکی  ئاماژەپێدانــە  ئــەوەی جێگــەی  بــەاڵم 

تایبەتــی، ئــەو ئامڕازەیــە کــە لــە رێگەیــه وە لێدوانەکەیــان 

رادەگەینــن، کــە ئەویــش رۆژنامــەی نێودەوڵەتــی عەرەبــی 

دەشــتە  )شەرقولئەوســەت(.  ســعودیەیە؛  بــە  ســەر 

دەیــان  لــە  دەوڵەمەنــدن،  خوزســتان  بەرفراوانەکانــی 

دێتــە دەرەوە،  غــاز  نەوتــەوە  ســەکۆی هەڵکەنــدراوی 

داهاتــی  )80%(ی  لــە  دەبێــت  ئێــران  هــاوکاری  کــە 

ــەقامگیریی  ــی و ناس ــاو. ناکۆکی ــی خ ــی نەوت بەرهەمهێنان

ــە – ــەو ناوچەی ــی ئ ــە عەرەبەکان ــە نەتەوەیی ــوان گروپ نێ

ــتەجێن و  ــەوێ نیش ــران ل ــی ئێ ــەی عەرەبەکان ــە زۆرین ک

ــە  ــەس- دەبێت ــۆن ک ــەی دوو ملی ــە نزیک ــان دەگات ژمارەی

مەترســیدار  هــەرە  ناوخۆیــی  هەڕەشــەیەکی  مایــەی 

لەســەر تــاران، لەبەرئــەوەی ســەرەڕای ئــەو کەرەســتە 

ــەاڵم  ــە، ب ــەدا هەی ــە پارێزگاک ــەی ل ــتییە زەبەالحان رسوش

لەنێــو پارێــزگا هەژارنشــینەکان و کــەم گەشــەپێدراوەکانی 

هاوتــای  وێنەیەکــی  وەک  ئێــران  لێــرەدا  ئێراندایــە. 

ــەو  ــی شــیعە ل ــەش کەمینەیەک ــەو واڵت ــە ل ســعودیەیە، ک

ــی  ــی نەوت ــن بەرهەم ــە زۆرتری ــتەجێن ک ــەدا نیش ناوچەی

خۆرهــه اڵت«  ناوچــەی   » بەرهەمدەهێندرێــت  لێــوە 

ــتەم و  ــت س ــدا بەدەس ــەڵ ئەوەش ــەژارە لەگ ــەی ه زۆرب

ــەوە  ــی ناوەندیی ــەی حکومەت ــڕ رق و قین چەوســانەوەی پ

دەناڵێنێــت. »خوزســتان« کــە بــای بــەردەوام لێیــدەدات و 

ــان  ــەی جیه ــەو ناوچان ــە ل ــتێنێت، یەکێک ــش دەیوس خۆری

کــە رووبــەڕووی زۆرتریــن کارەســاتی بــەردەوام دەبێتــەوە، 

ــووری  ــای باش ــی ئەفریقی ــە واڵتان ــێک ل ــێوەی بەش هاوش

بیابانــی گــەورە و ئەفغانســتان. ئــەم پارێزگایــە رووبەڕووی 

تۆپبارانێکــی تونــدی عێــراق بــووەوە لــە ســەروبەندی 

جەنگــی هەشــت ســاڵەی نێــوان عێــراق و ئێــران )1980-

1988( و شــارە ســەرەکییەکانی وێــران بوون. لە ســەردەمی 

تازەشــدا و لــە ناوەڕاســتی دەیــەی یەکەمــی ســەدەی 

یــەک  تاکــە  پایتەخــت  »ئەهــواز«ی  لــە  بیســتویەکدا، 

ــک  ــوو، کاتێ ــدا نەب ــی تێ ــاو و رێکوپیکیش ــی گونج هۆتێل

ســاڵی 2006 گەیشــتمە ئــەو شــارە هەتاوەکــو هەفتەیــەک 

تێیــدا مبێنمــەوە، پێشــوازییەکەم بۆنێکــی پیــس و ناخۆشــی 

ــک  ــاوەڕۆی نزی ــەربەتاڵەکانی ئ ــە س ــە مەنهۆڵ ــک ل یەکێ

نەخۆشــخانەی گشــتیی شــارەکە بــوو. ئەمــە هاوشــێوە بــوو 

لەگــەڵ کارەســاتەکەی ســعودیە، بەجۆرێــک زۆرینــەی 

ــەردا  ــان بەس ــڕۆش ئاوەڕۆی ــو ئەم ــەقامەکانی هەتاوەک ش

تێدەپەڕێــت، ســەرەڕای داهاتــە زەبەالحەکانــی نــەوت.

ــە  ــی دیکەی ــبەرەکان یەکێک ــادە هۆش ــە م ــوون ب ئالوودەب

لــە کێشــە گەورەکانــی »ئەهــواز«. ســەر لــە ئێــواران 

لــەو  کۆمەڵێــک  لــە  پڕدەبێــت  رووبارەکــە  کەنــاری 

سەردەمانێکی زۆرە تازه کۆنزێرڤاتیڤەکان 
پێیانوایــە ئــەم ناســەقامگیرییە ئیتنییــه ی 
بەدیهێنانــی  بــۆ  هەلێکــە  ئێــران، 
ئامانجەکەیــان لــە لەســەرکارالدانی رژێمی 
ــە رێگــەی کۆمه کــی دارایــی  ــە ل ــەو واڵت ئ
و  ئۆپۆزســیۆنەکان  گروپــە  نهێنیــی 

جیابــووه وه کان چەکــدارە 
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پێشــکەوتنیان  دەربــارەی  گفتوگــۆ  ئالوودەبووانــەی 

دەکــەن –یاخــود الوازیــی پێشــکەوتنیان- بــەرەو دووبــارە 

ــان لەژێــر دەســتی پســپۆڕە  ئامادەکردنــەوه  و راهێنانه وه ی

عێــراق- جەنگــی  پێــش  بــەاڵم  کۆمەاڵیەتییەکانــدا. 

ــەرە  ــزگا ه ــە پارێ ــوو ل ــک ب ــە یەکێ ــەم پارێزگای ــران، ئ ئێ

 1980 ســاڵی  لــە  کاتێکیــش  ئێــران.  پێشــکەوتووەکانی 

رووبــەڕووی داگیرکاریــی عێــراق بــووەوە، بــەو ئامانجــەی 

ئــاژاوە و ئــاژاوەی دوای شــۆڕش بقۆزێتــەوە بــۆ دەســتگرتن 

ــدا، ســەدام حســێن خــۆی وەک  ــی نەوت بەســەر کێڵگەکان

پیشــاندەدا.  »خوزســتان«  عەرەبەکانــی  رزگارکــەری 

لەگــەڵ ئــەوەی زۆرێــک لــە عەرەبەکانــی دانیشــتووی 

شــارە ســنوورییەکان بەئاشــکرا پشــتیوانیی عێراقیــان کــرد، 

ــرد؛  ــان نەک ــە ئەوەی ــی دیک ــە ناوچەکان ــە ل ــەاڵم زۆرین ب

ــیعەکان  ــە ش ــت ک ــەوە بووبێ ــەوەش لەبەرئ ــت ئ پێدەچێ

ــراق  ــە عێ ــیعەکانیان ل ــیاوە ش ــزم و ناس ــە خ ــی ک دەیانبین

ــەوە  ــاندنەوەیەک دەبن ــتەم و چەوس ــی س ــەڕووی چ رووب

ــی.  ــی و عەملان ــەدامی بەعس ــی س ــتی رژێم ــەر دەس لەس

ــە  ــدن ک ــۆ درکان ــان ب ــەکان ئەوەی ــتیانییە عەرەب هاونیش

بەهــۆی دڵســۆزی و الیەنگیرییــە دابەشــبووەکەیان لــە 

تێڕوانینــەی  ئــەو  عێراق-ئێرانــدا،  جەنگــی  ســەردەمی 

ــووری  ــە وەک تاب ــرد ک ــک زیادیک ــەریان گەلێ ــران لەس ئێ

ــت  ــە دەس ــان ب ــن، پاش ــراو لێیدەڕوانی ــی چاوەڕوانک پێنج

سیاســەتێکی نیمچــە فەرمیــی جیاکارییــەوە گیــرۆدە بــوون. 

لــە گوندێکــی عەرەبــی کــە ســێ میــل لــە »ئەهواز«ـــه وە 

دوورە –شــۆفێرێکی تەکســی عــەرەب زمــان ئــەو بۆرییــەی 

نیشــاندام- بۆرییه کــی نەوتــی راســتەوخۆ تێدەپەڕێــت، 

ــەو  ــی ئ ــەکۆ نەوتییەکان ــە س ــەوت ل ــە ن ــەم بۆریی ــە ئ ک

ــان  ــی بەرهەمهێن ــۆ کارگەکان ــەوە ب ــەوە دەگوازێت ناوچەی

ــی.  ــداوی عەرەب ــک کەن ــە نزی ل

لــە  ئەندازیــار  وەک  کــە  گەنــج  هاونیشــتیانییەکی 

ــەوت کاریدەکــرد،  ــی ن ــە ســەکۆکانی هەڵکەندن یەکێــک ل

ــەو  ــەر ئ ــە. لەس ــان نیی ــچ ئازادییەک ــرە هی ــم: »لێ پێیگوت

ــەاڵم  هەمــوو ســەروەت و ســامانەی واڵت راوەســتاوین، ب

ــە  ــک ل ــەزوو کۆمەڵێ ــن«. زووب ــوودێکی لێنابینی ــچ س هی

پیاوانــی ئــەو گونــدە لــە تەنیشــت ماڵــی ئەندازیارەکــەدا 

نەهامەتییەکانــی  و  دەردەدڵ  هەتاوەکــو  کۆبوونــەوە، 

ــەوەی  ــم کــە لەگــەڵ ئ ــان گوت ــۆ باســبکەن. پێی ــم ب خۆیان

ــی  ــەاڵم فارس ــن، ب ــە عەرەب ــی گوندەک ــت خوێندکاران گش

گوندەکــە،  قوتابخانــەی  لــە  خوێندنــە  زمانــی  تاکــە 

تەنانــەت رێگەنادرێــت ئــەو رۆژنامانــەش لــە پارێزگاکــەدا 

دەدوێــن.  عەرەبــی  زمانــی  بــە  کــە  باوبکرێنــەوە 

هەروەهــا باسیشــیان لەوەکــرد کــە بــە دەســت هــەژاری و 

بێکارییەکــەوە دەناڵێنــن، کــە زۆر لــە هــەژاری و بێکاریــی 

»حکومــەت  گوتــی:  یەکێکیــان  گەورەتــرە.  فارســەکان 

ــن«. هەروەهــا ئەوەشــی گــوت  ــت ئێمــە ناپاکی پێاندەڵێ

بێــکار  خێزانەکــەی  ئەندامانــی  گشــت  و  خــۆی  کــە 

ئێمــە  »بــەاڵم  کــردەوە:  لــەوەش  جەختــی  کەوتــوون، 

ئێرانییــن. ئــەوەی ناپاکــه  حکومەتــە لــە تــاران، لەبەرئەوەی 

مافــی یەکســامنان لێدەســەنێتەوە«.

کــە  بــووم،  خۆرئاوایــی  رۆژنامەنووســی  تاکــە  مــن 

ئــەم  ســەردانی  رابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  مــاوەی  لــە 

پارێزگایــەم کردبێــت. لــە کاتــی ســەردانەکەمدا هیــچ 

شــتێکم دەســتنەکەوت کــە بەڵگــە بێــت لەســەر هەســتی 

ــەدا  ــوان ئەوان ــو لەنێ ــاوا، بەڵک ــە خۆرئ ــی دژ ب دوژمنایەت

هەســتێکی گشــتیی زاڵ بــوو کــە دەربــارەی گرنگیپێدانــی 

ئەندێشــەی  دەدوان.  نەهامەتییەکانیــان  بــە  خۆرئــاوا 

ئەوەیــان هەبــوو کــە مــن لەالیــەن حکومەتــی بەریتانیــاوە 

ــران  ــرەوای ئێ ــردراوم. رژێمــی فەرمان وەک پشــکنەرێک نێ

لــەو ناوچەیــە گەلێــک بێــزراو بــوو، خەڵکــی رقێکــی 

–وەک  پێیگوتــم  پیاوێــک  تەنانــەت  لێیبــوو،  زۆریــان 

ئــەوەی بــه  بیرکردنــه وه ی خــۆی مــن ئــەو زانیارییــە 

بــۆ  کــە  بەریتانییــەکان  کاربەدەســتە  بــە  دەگەیەنــم 

ســیخوڕیی ناردوویانــم- ئەگــەر بەریتانیــا بڕیاریــدا بازنــەی 

ــوازیی  ــکات، پێش ــر ب ــراق فراوان ــۆ عێ ــەی ب داگیرکارییەک

ــان.  ــۆ ئازادکردنی ــن ب ــەن بێ ــا دەک ــی بەریتانی ــە هێزەکان ل

ــە زۆری  ــراق، ب ــە عێ ــا ل ــی بەریتانی ــە هێزەکان ــی ک دەیزان
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ــوون  ــەوە جێگیرب ــنوورەکانی عێراق-ئێران ــت س ــە تەنیش ل

ــەڵ ئەوەشــدا  ــراق. لەگ ــەرسەی باشــووری عێ ــە شــاری ب ل

ــراق  ــەی عێ ــودی داگیرکارییەک ــە خ ــان ل ــتیان رەخنەی گش

دەگــرت. ئــەو قســەیەی بــەردەوام گوێــم لێیدەبــوو، ئەمــە 

بــوو: »دیموکراســی و ئــازادی چــی ســوودێکی هەیــە 

لەژێــر ســایەی نەبوونــی ئاسایشــدا؟«.

ــەروبەندی  ــە س ــە، ل ــەو ناوچەی ــە ئ ــەوەی بگەم ــش ئ پێ

راســتەوخۆ  حکومەتــدا،  بــە  دژ  ناڕەزایەتییەکانــی 

زنجیرەیــەک تەقینــەوە لــە »خۆزســتان« کۆتاییــان بــە 

ــی 50  ــێ دوودڵی ــش ب ــا، حکومەتی ــەس هێن ــی 21 ک ژیان

کەســی عەرەبــی تۆمەتبارکــرد. بــاس لــەوە دەکــرا کــە لــەو 

ناڕەزایەتییانــەدا النــی کــەم 20 کــەس کــوژراون و ســەدان 

کەســی دیکــەش برینداربــوون. رێکخــراوی لێبووردنــی 

نێودەوڵەتــی رایگەیانــد کــە هێــزە ئەمنییــەکان زۆرێک لەو 

ــەکان  ــە بەپەل ــاش دادگایی ــە پ کەســانەی لەســێدارەداوە ک

جــۆرە  بــەو  ناڕەزایەتییــەکان  ئاســتی  دراون.  حکــوم 

نەبــوون کــە النــی کــەم ئاگایــی بیانییــەکان بــەالی خۆیــدا 

رابکیشــێت، ئەگــەر ئــەو گرتــە ڤیدیۆییــەی ناڕەزایەتییەکان 

نەبووایــە کــە تیمــی کەناڵــی تەلەفزیۆنــی جەزیــرە –

کــە ســەرکەوتوو بــوون لــە چوونیــان بــۆ خوزســتان- 

پەخشــی  ئەوەشــدا  ئەنجامــی  لــە  تۆماریانکردبــوو، 

ــەو کارەی  ــرا. ئ ــەدا راگی ــاو پارێزگاک ــرە لەن ــی جەزی کەناڵ

کــە بــووە هــۆی وروژاندنــی رقــی ناڕازییــەکان، بریتیبــوو 

ــووی  ــەرۆکی پێش ــری س ــردووی جێگ ــی دزەک ــە گوتارێک ل

ئێــران )محەمــەد عەلــی ئەبتەخــی(، کــە ئــەوەش بریتیبــوو 

ــە و  ــەو پارێزگای ــەرەب ل ــی ع ــی دەرکردن ــی پان ــە دانان ل

جێگرتنــەوەی بــە فارســەکان. خــودی )ئەحمــەدی نــەژاد( 

ســێ جــار ناچــار بــووە لــە دواســاتەکاندا گەشــتەکانی 

ــدا  ــت جارێکیش ــە گش ــێنێتەوە. ل ــواز« هەڵوەش ــۆ »ئەه ب

ــە  ــۆکارە راگەیەندراوەک ــەوا ه ــی ئاووه ــی بارودۆخ خراپی

یەمەن گۆڕەپانی ملمانێی ئێران - سعودیە
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ــەکان هــۆکاری  ــە ئەمنیی ــت هەڕەش ــەاڵم پێدەچێ ــووە، ب ب

راســتەقینە بووبێــن؛ یەکێــک لــە خراپریــن تەقینــەوەکان –

کــە کۆتایــی بــە ژیانــی هەشــت کــەس هێنــا- پێــش چەنــد 

کاتژمێرێــک لــە گوتارەکــەی ســەرۆک روویدا، کــە لەبەردەم 

جەماوەریکــی گشــتیدا پێشکەشــیکرد. لــە نەریتێکــی ناوازە 

ــکرا  ــە ئاش ــدا، ب ــی ئێرانی ــی میللی ــه  دادپەروەری ــۆ ب و نام

دوو پیــاوی عەرەبــی لەســێدارەدا –کــە تۆمەتبــار بــوون بــە 

تەقینــەوەی بانکێــک له ســاڵی 2006 و لەناوبردنــی ژیانــی 

شــەش کــەس- بــە هەڵواســینیان بــە کرێنێکــەوە )ئامێــری 

بەرزکردنــەوە و هەڵگرتــن( لــە ناوچــەی ئەهــواز. لــە رۆژی 

پێــش لەســێدارەدانیاندا، بــاس لەوەکــرا کــە ســێ عەرەبــی 

ئێرانیــی دیکــە لــە یەکێــک لــە زیندانــە لۆکاڵییەکانــدا 

دەرەوەش  ئۆپۆزســیۆنەکانی  گروپــە  لەســێدارەدراون، 

رایانگەیانــد کــە هاونیشــتیانییانی زیاتــری عەرەبــی ئێــران 

تەمومژاوییــر  لەمــەش  دەبنــەوە.  مــەرگ  رووبــەرووی 

ئاگربــەردان بــوو لــەو بۆرییــە نەوتــە ســەرەکییانه ی نــەوت 

ــی  ــەر کەنارەکان ــادان« لەس ــەی »ئاب ــه  پااڵوتگ دەگەیەنێت

رۆژێکــی  چەنــد  دوای  ئه مــه ش  عەرەبــی،  کەنــداوی 

ــە جێبەجێکردنــی حکومــی لەســێدارەدانەکان، کــە  کــەم ل

ئەگــەری زۆر ئەوەیــه  کردەیەکــی گێرەشــێوێنی بێــت. 

بۆرییــە نەوتەکانــی دیکــەی »خوزســتان« رووبــەڕووی 

بــە  نەوتیــش  رەوانەکردنــی  بوونــەوە،  تەقینــەوە 

ــە  ــد ک ــاران رایگەیان ــان ت ــرا، پاش ــی راگی ــێوەیەکی کات ش

هەوڵێکــی تێکشــکاندووە بــۆ تەقاندنــەوەی پااڵوتگــەی 

ــە بەکارهێنانــی 5 موشــەکی کاتیۆشــا. ئامــاژە  ــادان« ب »ئاب

بــەوەدرا کــە هەندێــک ســەرۆک هــۆزە عەرەبەکانــی 

چەکیــان  فەرمانــڕەواوە  رژێمــی  الیــەن  لــە  ئەهــواز، 

ــەزراوە  ــتنی دام ــە پاراس ــان ل ــۆ هاوکاریکردنی ــدەگات ب پێ

ــان  ــی وردی ــدا زانینێک ــی ئەوەش ــە ئەنجام ــەکان. ل نەوتیی

پەیداکــردووە ســەبارەت ژێرخانــی هێلــە نەوتییــەکان، 

ــواز«  ــی بەریتانیا-ئەه ــەی هاوڕێیەت ــەوەی »کۆمەڵ وەک ئ

ئامــاژەی پێــدا. کارێکــی قــورس نییــە باوەڕیــان پێبهێنیــت 

ــەن و  ــی بک ــە پێشکەش ــان لەالی ــی زانیارییەکی ــە هەرچ ک

رووی چەکەکانیــان ئاڕاســتەی ئامانجــی دیکــە بکــەن. لــە 

نێوەنــدی بەردەوامیــی ســزا نێودەوڵەتییــەکان، کــە بەســەر 

ــت  ــران دەتوانێ ــدا ســەپێندراوە، ئێ ــە ئەتۆمییەکەی پڕۆگرام

لــە  بگرێــت  گــەورە  پەککەوتنێکــی  هــەر  به رگــه ی 

ــواز«. ــە »ئەه ــەوت ل ــی ن ــەی رەوانەکردن پڕۆس

پااڵوتگــەی »ئابــادان« نزیکــەی ســی لە ســەدی کــۆی وزەی 

پوختەکــراوی ئێــران دابینــدەکات، کــە ئەمــەش راســتییەکی 

ــی  ــە کات ــت ل ــە دەگوترێ ــدە«، ک ــە »قاعی ــە ل ــاراوە نیی ش

تەقینەوەکانــدا ئاراســتەی هەڵمەتەکــەی لــە کەنــداوی 

عەرەبیــه وه  گۆڕیــوە بــۆ تێکدانــی دامــەزراوە نەوتییــەکان. 

هەتاوەکــو ئەمــڕۆش بەرپرســە ئێرانییــەکان لــە خوزســتان 

ــووەوە  ــە جیاب ــاڵ گروپ ــە پ ــان داوەت ــی توندوتیژیی تۆمەت

چاالکییەکانــی  عێراقــەوە  لــە  کــە  تاراوگەنشــینەکان 

ــەدا  ــی کەن ــە رێگەپێدان ــوڕەن ل ــا ت ــدەکات، هەروەه بەڕێ

ــە  ــیۆنانەی ل ــە ئۆپۆزس ــەم گروپ ــکا ب ــا و ئەمری و بەریتانی

ــی  ــەن. الن ــی کاردەک ــە ئازادی ــان نیشــتەجێن و ب واڵتەکانی

کــەم 60 تەلەفزیــۆن و ئێزگــە لــە سەرتاســەری جیهانــەوە 

ــە  ــە. کاتێــک ب ــەم پارێزگای ــە ئ ــان دەگەیەنن پەخشــی خۆی

)موحســین فــاروق نــەژاد(ی جێگــری پارێــزگاری خوزســتان 

ــە بــۆ کاری تیرۆریســتی  گەیشــتم، پێیگوتــم: »ئــەم گروپان

بــە باوکردنــەوەی هەواڵــی ناڕاســتیش  هاندەدرێــن و 

زیاتــر ئاگرەکــە خۆشــدەکرێت. بۆچــی ئــەو حکومەتــە 

ــە  ــی ل ــەی س ــادان« نزیک ــەی »ئاب پااڵوتگ
ســەدی کــۆی وزەی پوختەکــراوی ئێــران 
دابینــدەکات، کــە ئەمــەش راســتییەکی 
کــە  »قاعیــدە«،  لــە  نییــە  شــاراوە 
تەقینەوەکانــدا  کاتــی  لــە  دەگوترێــت 
کەنــداوی  لــە  هەڵمەتەکــەی  ئاراســتەی 
تێکدانــی  بــۆ  گۆڕیــوە  عەرەبیــه وه  

نەوتییــەکان دامــەزراوە 
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خۆرئاواییانــە رێگــە بــه م کارانــە دەدەن، لــەو دەمــەی 

بانگەشــەی ئــەوە دەکرێــت کــە دژ بــە تیــرۆرن؟«، گەلێــک 

جــار هەنێــک کــەس پێیانوایــە »بزووتنــەوەی ئەهــواز« –

کــە بزووتنەوەیەکــی دیکــەی بەناوبانگــە و لــە کەنــەداوە 

کاردەکات و کەناڵێکــی تەلەفزیۆنــی بەڕێوەدەبــات کــە 

جەماوەرێکــی زۆری لەخــۆی کۆکردۆتــەوە- بانگــەوازی 

ئەگەرچــی  دەکات،  چەکــدار  جەماوەریــی  شۆڕشــێکی 

ــەوە. ــت نەکراوەت ــتا پشتڕاس ــە هێش ئەم

ــتان،  ــە خوزس ــەرەب ل ــی زۆری ع ــە ژمارەیەک ــکرایە ک ئاش

بــه  قۆســتنه وه ی خاڵــی الوازی ئێــران لــە ناوچەکــەدا، 

ئەگــەر  دەگــرن.  بانگــەوازە  لــەم  گــوێ  هێشــتا 

ئایینییــەوە  و  تائیفــی  توندوتیژیــی  بەهــۆی  ســوریا 

لێکهەڵوەشــایاتەوە، ئــەوا لێــرە –لــە ناوەنــدی پیشەســازیی 

نەوتــی واڵت- رژێمــی ئێــران رووبــەڕووی مەترســیدارترین 

لێکەوتەکانــی ئــەو دابەشــبوونە دەبــۆوە. لــەم بــارەدا، 

خۆرئــاوا دەخوازێــت ناکۆکییــەکان قوڵرببنــەوە. بــەاڵم 

ــوون کاتێــک  تاراوگەنشــینە دوورخــراوەکان لەســەرحەق ب

ئەگــەر  خۆرئــاوا  بــۆ  گەورەیــە  هەڵەیەکــی  گوتیــان 

لەپێنــاو بەدیهێنانــی دەســتکەوتی سیاســی و ســەربازی 

لــە مــەودای کورتــدا، هەوڵبــدات خــۆی لــە ناکۆکییــە 

بــۆ  گەڕانــەوە  بــە  بگلێنێــت.  ئێرانــەوە  ئیتنییه کانــی 

پێشــینە مێژووییەکــە، زۆرینــەی ئــەم دۆخــە دەگەڕێتــەوە 

کاردانــەوەی  و  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی  شــەپۆلێکی  بــۆ 

توندوتیــژ و گشــتگیریه تی دژ بــە هــەر گروپێکــی کەمینــە، 

تێکــه ڵ  ده ســتی  بیانییەکانــدا  لەگــەڵ  پێیوابێــت  کــە 

کــردووه . تەنانــەت عەرەبێکــی ئێرانیــی تاراوگەنشــینی 

ــەختی  ــی سەرس ــری( –کــە الیەنگرێک ــر تاهی وەک )ئەمی

لــە  تازەکۆنزەرڤاتیڤەکانــە  دەســتتێوەردانی  سیاســەتی 

ــت- هۆشــداریدا کــە دروســتكردىن  ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

رق و قینــەی ئیتنــی و تائیفــی کارێکــی گــران نییــە، و 

پێدەچێــت کەوتنــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ســیناریۆی 

بــەاڵم  بــکات،  خێراتــر  یوگســاڤیاش  دابەشــبوونی 

مایــەی رەهابوونــی هێــزە هــەرە  کارە »دەبێتــە  ئــەم 

دڕنــدەکان، کــە لەتوانایندایــە چەنــد ســاڵێک –بگــرە چەنــد 

ــی  ــی قوڵ ــە تەنگەژەیەک ــە بخەن ــەم ناوچەی ــەک- ئ دەیەی

خوێناوییــەوە«. بەهەرحــاڵ، لــە ئێســتادا هیــچ کام لــە 

گروپــە ئیتنییه کانــی ئێــران –جگــە لــە کــوردەکان- هەوڵــی 

ــە دەوڵەتــی ئێــران. گومــان لــەوەدا  ــادەن ل جیابوونــەوە ن

ــی  ــە دواکەوتووەکان ــەی ناوچ ــەو توندوتیژیی ــە ئ ــە ک نیی

ــی  ــتان، دەرئەنجام ــدا دەژی، وەک خوزس ــه ی تێ ــه و واڵت ئ

هــۆکارە نەتەوەیــی و ئیتنییەکانــە، بــەاڵم هــۆکاری گرنــگ 

هەیــە  بێکارییــەوە  و  هــەژاری  بــە  پەیوەندیــی  کــە 

دەوروژێنێــت؛  نەتەوەییانــە  گروپــە  ئــەم  توڕەیــی  و 

ــی،  ــی لێهاتووی ــی حکومــەت، نەبوون ــە گەندەڵی ــە ل بریتیی

هەســتکردنێکی گشــتی بــە ئــاژاوە، کــه  هۆکارگەلێکــن 

فارسەکانیشــەوە  بــە  ئێرانییــەکان  گشــت  پێویســتە 

ــۆ  ــنتۆن ب ــی واش ــری هەوڵەکان ــەوە. لەب ــەڕووی ببن رووب

قۆســتنەوە و بەکارهێنانــی ئاشــکرای ناکۆکییــە نەتەوەیــی 

ــی  ــۆ گۆڕین ــاو داوایەکــی بێســوود ب ــە پێن ــەکان، ل و ئیتنیی

سیســتمی ده ســه اڵتی ئێرانــی فەرمانــڕەوا لــە ســەروبەندی 

ــەوە  ــە ئاگاداریی ــدا، پێویســتە لەســەری ب بەهــاری عەرەبی

بجوڵێتــەوە. لێکەوتەکانــی تەقینــەوەی ئیتنیــی لــە ئێــران، 

وەهــا دەکات جەنگــی ئایینــی و خێڵەکــی و هەرێمــی لــە 

گشــت شــوێنێکی ئــەم ناوچەیــە، وەک گه مــه ی مندااڵنــی 

ــت. لێبێ

سەرچاوە:

دامەزراوەی ) الهنداوی للفکر والنرش(



ئایا ڕابەرانی سعودیە ڕێچکەی 
شای ئێرانیان گرتووەتە بەر؟

لە فارسییەوە: فەرامۆش مەحمود
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بــەاڵم ئامانــج لــەم کارانــە چییــە؟ ئایا بە ڕاســتی ئــەم کارانە 

بــە مەبەســتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵــی ئەنجامدراون 

یــان شــازادە محەمــەد بــن ســەملان، دەیەوێــت دەســەاڵت 

بگرێتــە دەســت؟ لــە وەاڵمــدا دەتوانرێــت بووترێــت، کــە 

هــەردوو بابەتەکەیــە. گەندەڵــی و بەرتیــل خــۆری لــە 

ــی  ــن الیەنەکان ــە گرنگری ــک ل ــاوە و یەکێ ــتان ب عەرەبس

ــی  ــی نەوت ــی بەرهەمهێن ــن واڵت ــی دەوڵەمەندتری بارزگان

جیهانــە. 

ــاڵەکەی  ــە 81 س ــە باوک ــعودیە، ک ــینی س ــازادەی جێنش ش

ــە  ــەوە ل ــک لێپێچین ــد هۆکارێ ــە چەن ــتیوانیدەکات، ب پش

دەوڵەمەندترینەکانــی واڵتەکــەی دەکات. بــن ســەملان، 

ــی  ــی بازرگان ــێوازی کۆن ــە ش ــدەدات نیشــانیبدات ک هەوڵ

ئیــر لــەم واڵتــەدا پەســەندکراو نییــە، ئەگــەر عەرەبســتان 

نەتەوەیەکــی  وەک  21دا  ســەدەی  لــە  دەیەوێــت 

ســەرکەوتوو مبێنێتــەوە پێویســتە چاکســازی ئەنجامبــدات 

ــت. ــرن بێ و مۆدێ

دەوڵەتــی محەمــەد بــن ســەملان، هەوڵــی زۆر دەدات 

ــی ســعودیە  ــەی هاواڵتیان ــە تایبەتییان ــەو دارایی دەســتی ب

ــەکان  ــی خەماندن ــە. بەپێ ــە دەرەوەی واڵتەکەی ــگات،  ل ب

ــار دۆالرە. ــەی 800 ملی ــە نزیک ــەو دارایی ــڕی ئ ب

کۆتایی ئەم ڕووداوە چییە؟

دادوەری گشــتی عەرەبســتان ڕایگەیانــدووە، کــە قۆناغــی 

ــا  ــتی وات ــەی دادوەری گش ــووە، ئاماژەک ــەم کۆتاییهات یەک

ــر ڕوودەدات.  ــتگیرکردنی زیات دەس

مامناوەنــدی  پلــە  و  هــەژار  هاواڵتیانــی  لــە  زۆرێــک 

ســعودیە پێشــوازی، لــە دژایەتــی گەندەڵــی دەکــەن و 

ئومێــدەوارن ئــەو داراییانــە لەنــاو هاواڵتیانــی هــاژاردا 

بکرێتــەوە. دابــەش 

دەستگیرکردنی شازادەکان ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی 

یان پتەوکردنی پێگە و دەسەاڵت؟

ــى زۆر  ــەوە، ژمارەیەک ــەی باوکراونەت ــەو ڕاپۆرتان ــێ ئ بەپ

لــە شــازادە و وەزیــر و بازرگانــە گەورەکانــی ســعودیە 

ــە  ــەرکراون. وەک ل ــت بەس ــی دەس ــی گەندەڵ ــە تۆمەت ب

ڕاپۆرتەکانــی ڕاگەیاندنەکانــی ســعودیە باســکراوە، ئــەم 

دەســتگیرکردنانە بەشــێکن لــە لێکۆڵینەوەیــەک، کــە ســاڵی 

ــە  ــەی جــەدەوە دەســتیپێکردووە، ک 2009 و دوای الڤاوەک

لــەو ســاڵە ســاڵی 2012دا بودجەیەکــی زۆر دیــار نەمــاوە.

ئــەم دەستبەســەرکردن و چاکســازی و دژایەتــی گەندەڵییــە 

ڕووداوی گرنــگ لــە عەرەبســتان ڕوویانــداوە، ژمارەیەک لە شــازادەکان، وەزیر 
و بازرگانــە گەورەکانــی ئــەو واڵتــە خراونەتــە بەندیخانەیەکی نــاوازەوە. ئەم 
ــی و ســەروەت و ســامانیان دەســتی  ــە گەندەڵ ــراون  ب کەســانە تۆمەتبارک

بەسەرداگیراوە.
هــۆکاری ســەرجەم ئــەم کارانــە شــازادە محەمــەد بــن ســەلمانە، کــە 
ســەرۆکایەتی کۆمیتــەی ڕووبەڕووبوونــەوەی گەندەڵــی لــە ئەســتۆدایە.
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تەنیــا دوو مانــگ دوای دوورخســتنەوەی شــازادە بــن 

ــین  ــازادەی جێنش ــوو، ش ــی پێش ــری دەوڵەت ــف، وەزی نای

ــەو کوڕەکــەی خســتە شــوێنی و  ــی ئ ــە جیات ــە ل ــت، ک دێ

ــە  ــەندەوە ل ــف، س ــن نای ــە ب ــەاڵتەکانی ل ــەرجەم دەس س

ــرد. ــەوە بەندیک ماڵ

محەمــەد بــن ســەملان، شــازادەی جێنشــینی ســعودیە 

بەڵێنیدابــوو، کــە لــە ئاســتە بااڵکانــدا دژایەتــی گەندەڵــی 

لــە  ئەنجامــدەدات  کار  هەمــان  ئیســتادا  لــە  بــکات، 

دەســەاڵتیدایە نەهێڵێــت هیــچ شــازادەیەک ســەفەری 

دەســت  دەتوانێــت  هەروەهــا  بــکات،  واڵت  دەرەوەی 

بەســەر ســامان و داراییەکانیانــدا بگرێــت.

ــی شــازادەی جێنشــین  ــە ڕەوای ــە نەویســتە ئەمکاران بەڵگ

لەنــاو خەڵکــدا زیاتــر دەکات، بەتایبەتــی کــە لەم ســااڵنەی 

دواییــدا هەواڵــی زۆر لەبــارەی گەندەڵــی ئابووریــی و 

ــووەوە. ــدا باودەب ــە جیهان ــەوە ل ئەخاقــی ســاز دەکان

شۆفێری و فەتوادانی ژنان

ڕێگــەدان بــە شــۆفێریکردنی ژنــان، لــە ســعودیە بەخێرایــی 

بــوو، بــە هەواڵــی یەکەمــی ڕاگەیاندنەکانــی جیهــان. 

ژمارەیــەک لــە چاالکوانەکانــی بــواری ژنــان بەخێرایــی 

دەستخۆشــی خۆیــان ئاڕاســتەی شــازادە محەمــەد بــن 

ــووە. ــەو ب ــڕۆژەی ئ ــە پ ــت ئەم ــە دەوترێ ــرد، ک ســەملان ک

کەمێــک دواتــر ئەنجوومەنــی عەرەبســتان ڕێگــەی بــە 

ــە  ــە کەناڵ ــک ل ــر یەکێ ــدەن، شــەوی دوات ــوا ب ــدا فەت ژنان

ســاڵ   30 دوای  ســعودیە  دەوڵەتــی  تەلەفزیۆنییەکانــی 

گۆڕانییەکــی ئــوم کەلســومی پەخشــکرد.

مەلیــک  فەرمانــی  بــە  پەیوەندیــدار  خاڵێکــی  چەنــد 

ســەرنجن.  جێــگاى  نوێیــەکان  گۆڕانکارییــە  ســەملان،  

مانگــی  فەرمانەکــە  دەســتپێکردنی  ســەرەتای  یەکــەم 

6/2017 دەبێــت. لــەم ماوەیــەی، کــە مــاوە کۆمســیۆنێک 

کــە  ڕاســپێردراون،  ســعودیە  بااڵکانــی  بەرپرســە  لــە 

ــن،  ــە نەهێڵ ــی فەرمان ــەردەم جێبەجێکردن ــی ب لەمپەڕەکان

ــە ژنــان،  لەوانــە مەشــقپێکردنی پۆلیــس بــۆ لێپێچینــەوە ل

بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا حکومەتــی ســعودیە دەیەوێــت 

هەڵوێســتی کۆمەڵگــەی نەریتی ســعودیە هەڵســەنگێنێت.

زۆرینــەی  کــە  هاتــووە،  فەرمانەکــەدا  لــە  دووەم، 

هــاوڕای  ســعودیە  ئایینییەکانــی  زانــا  ئەنجوومەنــی 

فەرمانەکــە بــوون، لەبەرئــەوە دیــارە هێشــتا لــە بااڵتریــن 

ئاســتی ئایینییــدا کۆدەنگــی نەبــووە. ســێیەم، هێشــتا ڕوون 

ــۆفێری  ــن ش ــەر دەتوان ــێ بەخێوک ــان ب ــا ژن ــە ئای ــە، ک نیی

ــە،  ــە فەرمانەکــەدا ئەوەی ــی شــاراوە ل بکــەن، چونکــە خاڵ

ــۆفێریان  ــی ش ــەرعییەکان ماف ــا ش ــی یاس ــان بەپێ ــە ژن ک

ــە. هەی

لەم دواییانەدا عەرەبستان فشاری زۆری لەسەر بووە:

ــی  ــی مافەکان ــیۆنی نێودەواڵت ــەوە کۆمس ــەم، لەالیەک یەک

مــرۆڤ لەســەر داوای کەنــەدا و هۆڵەنــدا داواکارە کــە 

ــەن  ــەن لەالی ــە یەم ــەڕ ل ــی ش ــە تاوانەکان ــەوە ل لێکۆڵین

لیژنەیەکــی ســەربەخۆوە بکرێــت. ئــەم خواســتەیە لەگــەڵ 

ئــەوەی عەرەبســتان هەڕەشــەی ئەوەیکــرد، کــە پەیوەندی 

کۆمســیۆنەکە  ئەندامــی  واڵتانــی  لەگــەڵ  بازرگانــی 

دەپچڕێنێــت، بــەاڵم پەســەندکرا، بــەو مەرجــەی تاوانبارانی 

ــی. ــی نێودەوڵەت ــە دادگای تاوان ــەن نەدرێن ــەڕی یەم ش

دووە، بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی باوکراونــەوە لــەم ماوەیــەی 

ــر  ــتان زیات ــی عەرەبس ــتگیرکردنی نەیارەکان ــدا دەس دوایی

بوونــی  گەرمــر  دوای  دەســتگیرکردنانە  ئــەم  بــووە. 

بەرژەوەنــدی  لــە  ســەملان،  مەلیــک  پڕوپاگەنــدەی 

کوڕەکــەی زیاتــر بــوون.

ســێیەم، لــەم ماوەیــەی دواییــدا ڕێکخــراوی چاودێــری 

جێنشــینی  شــازادەی  ســەلمان،  بــن  محەمــەد 
ــە ئاســتە بااڵکانــدا  ســعودیە بەڵێنیدابــوو، کــە ل
ــە ئیســتادا هەمــان  ــکات، ل ــی ب ــی گەندەڵ دژایەت
ــت  ــەاڵتیدایە نەهێڵێ ــە دەس ــدەدات ل کار ئەنجام
هیــچ شــازادەیەک ســەفەری دەرەوەی واڵت بــکات
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مافەکانــی مــرۆڤ، لــە ڕاپۆرتێکــی 62 الپەڕەییــدا ڕایگەیاند، 

کــە حکومەتــی عەرەبســتان ڕێگــەی بــە کەســایەتییە 

ئایینییەکانــی گرێــدراو، بــە دەوڵــەت داوە کــە فەتــوا دژی 

ــژی دژی شــیعەکان  ــۆ تووندوتی ــدەن و بانگــەواز ب شــیە ب

بکــەن.

هێشــتا ژنــان لــە زۆرێــک لــە مافــە ســەرەتاییەکانیان 

شــۆفێری  مۆڵەتــی  پێدانــی  هەواڵــی  بــەاڵم  بێبەشــن، 

کەناڵێکــی  لــە  ژنێــک  دەنگــی  پەخشــکردنی  و  ژنــان 

نەریتــی وەک  تــەواو  بــۆ کۆمەڵگەیەکــی  حکومییــەوە 

لــە  کــە  سەرنجڕاکێشــبوون،  بەشــێویەک  عەرەبســتان 

عەرەبســتانیان  ناوخۆیــی  تــری  ڕووداوەکانــی  گرنگــی 

ــاری  ــەملان، وەک ئەندازی ــن س ــەد ب ــردەوە و محەم کەمک

مۆدێرنــەی عەرەبســتان و پاڵەوانــی ڕووبەڕووبووەنــەوەی 

دەرکــەوت. ســەلەفی  موحافیزکارانــەی  بیــری 

بــەاڵم لــە پشــت جوڵەیــەوە هــۆکاری ســراتیژیش هەیــە، 

بەرنامــەی بەرزەفــڕی محەمــەد بــن ســەملان، بــۆ بــە 

مۆدێرنکردنــی عەرەبســتان تا ســاڵی 2030ە. ســاڵی ڕابردوو 

بــن ســەملان، لــە چاوپێکەوتنێکیــدا لەگــەڵ ئێکۆنۆمیســت 

ــەی  ــە زۆرب ــزی، ل ــەک کین ــگای م ــە پەیان ــد، ک ڕایگەیان

تووێژینەوەکامنانــدا لەگەڵانــن.

ــا ســاڵی 2030 عەرەبســتان  ــی بەرنامەکــە پێویســتە ت بەپێ

ــی  ــەوە کۆتای ــەڕووی ئابووریی ــەوە ل ــە نەوت ــدراوی ب گرێ

بێــت،  کۆمەڵگــەی مۆدێــرن لــەو واڵتــەدا دروســت بێــت. 

لەوجــۆرە کۆمەڵگەیەشــدا نابێــت چاوپۆشــی لــە ژنــان، کــە 

نیــوەی کۆمەڵگەکــە پێکدێنــن بکرێــت. لــە کۆمەڵگەیەکــی 

مۆدێرنــدا ژنــان لــە ســەرەتاییرین مافەکانیــان بێبــەش 

ــەو  ــان ل ــۆفێری ژن ــۆ ش ــەت ب ــی مۆڵ ــتە پێدان ــن. پێویس ب

ــت. ــی بڕوانرێ ــەدا لێ چوارچێوەی

نەوەی وەهابی دەسەاڵتدار لە عەرەبستانی سعودی
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لێکچوون لەگەڵ ئەو ڕێڕەوەی شای ئێران گرتییەبەر

ــی  ــە مۆدێرنکردن ــەی ب ــوان بەرنام ــە نێ ــی زۆر ل لێکچوون

ئێــران لەســەردەمی شــا و پڕۆژەکــەی بــن ســەملان هەیــە. 

ــە ســەرەتای دەیــەی 1960دا لەســەر داوای  شــای ئێــران ل

ــدا. ــد چاکســازییەکی ئەنجام ــەدی چەن ــی کەن حکومەت

ئایەتوڵــا خومەینــی، لــەو کاتــەدا لــە نامەیەکیــدا بــۆ 

شــای نووســیی »دەوڵــەت لــە ئەنجوومەناکانــدا ئیســامی 

نەکردووەتــە پێــوەر، بــۆ دەنگــدەران و کاندیدەکانیــان، 

مافــی دەنگدانــی داوە بــە ژنــان و ئەمــەش بووەتــە هــۆی 

ــی  ــە نامەیەک ــا ل ــوڵان.« هەروەه ــی موس ــی چین نیگەران

ــەکان  ــۆ ئەنجوومەن ــان ب ــی ژن ــدا نوســیوویەتی »چوون تری

ــام.« ــاکانی ئیس ــەڵ یاس ــە لەگ دژیەک

ــی ئۆبامــا، ســەرۆک کۆمــاری  ــە داواکارییەکان ژمارەیــەک ل

پێشــووی ئەمەریــکا هەمــان ئــەو نیگەرانیانــە بــوون، کــە 

ــۆ  ــی گفتوگ ــە کات ــرد. ل ــای ئێرانیک ــتەی ش ــەدی، ئاڕاس کەن

بــە  ئێرانــی  عەرەبســتان  کــە  ئێرانــدا،  ناوەکییەکانــی 

مەترســیدار ناوبــرد بــوو، ئۆبامــا ڕوو لــە واڵتانــی عەرەبــی 

ــی  ــە مەترس ــی، ک ــتان وت ــی عەرەبس ــە و بەتایبەت ناوچەک

ناوخۆیــی، کــە هەڕەشــەیە لەســەرتان، لــە مەترســییەکانی 

ئێــران زیاتــرە. ئۆبامــا وتــی »هاواڵتیــان پەراوێزخــراون،  لــە 

ــۆژی  ــکارن و ئایدۆل ــان بێ ــاگان، گەنج ــەکان بێئ واقیعییەت

ــە،  ــە. ئــەو ڕایــە هەی ڕەســمی لەناوبــەر و پــووچ و بێواتای

هیــچ  سیاســییەکان  ناڕەزایەتییــە  دەربڕینــی  بــۆ  کــە 

ــە.« ــەک نیی ڕێگەی

لــەو کاتــەدا ئۆبامــا وتــی، ئێمــە بــەدوای ڕێگەیەکەوەیــن 

ــن  ــز بکەی ــداو بەهێ ــی کەن ــی واڵتان ــتەی سیاس ــە جەس ک

ــژاردەی  ــە داعــش ب ــن بێجگــە ل و گەنجــە ســوننەکان بزان

ــە. ــی هەی تریــش بوون

لەگــەڵ ئــەوەی شــای ئێــران، هەوڵــی مۆدێرنکردنــی ئێرانی 

ــەزای  ــەوەی ف ــی و کران ــازی سیاس ــادەی چاکس دەدا، ئام

سیاســی نەبــوو. ئــەم دۆخــە تــەواو لێکچــووە لەگــەڵ 

ــی و  ــەڵ چاکســازی کۆمەاڵیەت ــاوکات لەگ ــتان. ه عەرەبس

ئابووریــی، فشــارە سیاســییەکان نــەک کەمیــان نەکــردووە، 

بەڵکــو وەک باســکرا دەســتگیرکردنەکان زیادیــان کــردووە.

ــە  ــش، ک ــە پێ ــەو پرســیارە دێت ــەم شــیکارییەدا ئ ــەڵ ئ لەگ

ــە پیادەکردنــی پــڕۆژەی بــە  ــا محەمــەد بــن ســەملان، ل ئای

مۆدێرنکردنــی عەرەبســتاندا ســەرکەوتوو دەبێــت، یــان 

ــی خــۆی  ــران چاوەڕوان چارەنووســی هاوشــیوەی شــای ئێ

ــعودە؟   ــەی س و بنەماڵ

سەرچاوەکان:

http://www.bbc.com/persian/41939996

saudi-/05/11/http://fa.euronews.com/2017

princes-ministers-targeted-in-anti-corruption-

sweep

http://www.bbc.com/persian/world-41483386
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وازهێنانی حەریری لە سعودیەوە
کاتــی ســیناریۆی دەستلەکارکێشــانەوەکەی حەریــری پــاش 

کۆبوونەوەکــەی هــات لەگــەڵ )عەلــی ئەکبــەر ویایەتــی(

کاروبــاری  بــۆ  ئێــران  بــااڵی  ڕابــەری  ڕاوێــژکاری  ی 

نێودەوڵەتــی. دوای ئــەو دیــدارە حەریــری هیــچ لێدوانێکی 

نــەدا، لــەو دەمــەی ویایەتــی ڕایگەیانــد کــە »پارێــزگاری 

ئــەوەی  بەبــێ  دەکەیــن«،  لوبنــان  ســەقامگیریی  لــە 

هیــچ ڕوونکردنەوەیەکــی زیاتــر بــدات لــەو بارەیــەوە. 

ــان  ــەوکات شــیکەرەوە سیاســییەکان ئاماژەی ــەاڵم هــەر ئ ب

ــی  ــی حەریری ــی دوودڵی ــی ویایەت ــەوەدا کــە لێدوانەکان ب

وروژانــدووە ســەبارەت بــە گەشەســەندنی هەژموونــی 

ئێــران و هاوپەیانەکــەی )حزبوڵــا( لــە لوبنــان. ویایەتــی 

لــە میانــەی دیدارەکەیــدا ئەوەشــی باســکردووە کــە ئەوەی 

ــت و وەک  ــوریا دەگوزەرێ ــیی س ــی سیاس ــەر گۆڕەپان لەس

ســەرەتای ســەرکەوتنەکانی حکومەتــی ســوریا تەماشــا 

ــان«. ــۆ هەمووم ــە ب ــەرکەوتنێکی گەورەی ــت، س دەکرێ

»سێگۆشەی )ئیرائیل- سعودیە- ئەمریکا( تۆمەتبارە«

ــی  ــە لێدوان ــری و ل ــانەوەکەی حەری دوای دەستلەکارکێش

ــدا ئــەوە خوێندرایــەوە کــە ئەمــە  ــااڵی ئێران بەرپرســانی ب

ــعودیەیە،  ــی ئەمریکا-ئیرائیل-س ــێقۆڵیی نوێ ــی س پانێک

نزیکبوونەتــەوە  هاوپەیانەکانیــان  دەمــەی  لــەو 

دەستنیشــانکردنی  گشــتیی  ئەمینــداری  ئێــران.  لــە 

بەرژەوەندییەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران )موحســین 

ڕەزایــی(، ڕایگەیانــد کــە ســەعد حەریــری لــە ڕێگــەی 

ــۆن(  ــەڵ )میشــال ع ــتیانیی لەگ ــی نیش ــۆی یەکێتی گفتوگ

و حزبوڵــاوە هاتۆتــە ســەر دەســەاڵت، بەجۆرێــک لوبنــان 

لــەو ماوەیــەدا ئاســایش و ئارامــی و بوژانــەوەی ئابووریــی 

بەخۆیەوەبینیــوە، بــەاڵم ئێســتا لەژێــر فشــاری ســعودیەدا 

دەستیلەکارکێشــاوەتەوە. ئــەوەی جێگــەی ســەرنج بــوو لــە 

ــەوەی  ــوو ب ــی ب ــدا، ئاماژەدان ــین ڕەزایی ــەکانی موحس قس

ئــەم بابەتــە ســەرەتای ڕیســکێکی ئەمریــکا و ئیرائیــل و 

ســعودیەیە. بــەاڵم کێشــەی ئــەم سێگۆشــە شــومە ئەوەیــە 

ئێســتا هاوپەیانەکانیشــیان لــە ئێــران نزیکبوونەتــەوە، 

ــە  ــی پانەکانیان ــت و لەناوچوون ــۆکاری شکس ــەش ه ئەم

ــە«. ــە ناوچەک ل

هــاوکات یاریــدەدەری ســەرۆکی ئەنجومەنــی شــورای 

دەکات  لــەوە  بــاس  عەبدوللەهیــان(  )حســەین  ئێــران 

دەیانەوێــت شــەڕێکی  ئیرائیــل  و  ئێــران  و  ســعودیە 

دیکــە بــە ناوچەکــە و لوبنــان بفرۆشــن، دوای ئــەوەی 

شکســتاین هێنــا لــە بەکارهێنانــی داعــش بــۆ وێرانکردنــی 

ســوریا و عێــراق. هەروەهــا بــاس لــەوەش دەکات ســعودیە 

دەیەوێــت کۆمەڵێــک هەنــگاو بنێــت بــۆ قایمکردنــی 

مانگــی  ســەرەتای  لــە  دەستلەکارکێشــانەوەی  بــە  حەریــری(  )ســەعد  ســیناریۆی 
نۆڤەمبــەردا، هەنگاوێکــی کتوپــڕ بــوو، ئــەوەی زیاتــر جێگــەی سەرســوڕمان بــوو، 
وازهێنانەکــەی بــوو لــە واڵتــی ســعودیەوە، کــە کەناڵــی )العربیــة(ش ڕاســتەوخۆ دەقــی 
وتــاری دەستلەکارکێشــانەوەکەی پەخشــکرد. حەریــری بــە تونــدی هێرشــی کــردە ســەر 
ئێــران و حزبوڵــاڵ و پێیوابــوو ئــەو دۆخــەی ئێســتا لــە ئێرانــدا بااڵدەســتە، هاوشــێوەی 
ــەر  ــی لەس ــەو زۆر جەخت ــری(. ئ ــق حەری ــی )ڕەفی ــی باوکیەت ــش تیرۆرکردن ــی پێ دۆخ
دەســتتێوەردانەکانی ئێــران کــردەوە لــە واڵتەکــەی و پێیوابــوو هــەر ئــەوەش هــۆکاری 

ــی. ــی واڵتەکەیەت ــە و نەهامەتییەکان ــەرجەم کێش س
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ــن ســەملان(،  ــوێ )محەمــەد ب ــی پێگــەی شــازادەی ن جێپێ

هەروەهــا خــودی دۆناڵــد ترامپیــش دەیەوێــت لــە ڕێگــەی 

ــی خــۆی  ــی ســەقامگیریی ناوچەکــەوە، ئامانجەکان تێکدان

بەدیبهێنێــت.

ئیرائیل و هەلێکی دیکەی هێرشکردنە سەر ئێران

دەستلەکارکێشــانەوەکەی  ئیرائیــل  بەرپرســانی 

ئێــران.  ســەر  هێرشــکردنە  بــۆ  قۆســتەوە  حەریرییــان 

ــن  ــە بینیامی ــری، وات ــەی ســەعد حەری ــا ئیرائیلییەک هاوت

ــی  ــە زەنگ ــە ببێت ــەم بابەت ــت ئ ــوو دەبێ ــۆ، پێیواب ناتانیاه

هەتاوەکــو  نێودەوڵەتــی  کۆمەڵگــەی  بەئاگاهێنانــەوەی 

چونکــە  بدەنــەوە،  ئێــران  دوژمنکارییەکانــی  وەاڵمــی 

ــە  ــە ل ــوریایەکی دیک ــە س ــان بکات ــت لوبن ــران دەیەوێ ئێ

ناوچەکــە، کارێکــی لــەم جــۆرە هــەر بەتەنهــا هــۆکار نییــە 

ــوو  ــۆ هەم ــو ب ــان، بەڵک ــی لوبن ــڵەژاندنی بارودۆخ ــۆ ش ب

ــەی  ــەوەی جێگ ــتە. ئ ــە ڕاس ــت ئەم ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

ــە دوای  ــەعد حەریریی ــەکانی س ــی قس ــەرنجە لێکچوون س

دەستلەکارکێشــانەوەکەی لەگــەڵ لێدوانەکانــی ئێســتا و 

چەندیــن ســااڵی بەرپرســانی ئیرائیــل، کــە هــەردووال 

جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە ئێــران لــە ڕێگــەی 

حزبوڵــاوە دەیەوێــت ئارامی و ئاسایشــی لوبنــان تێکبدات 

و پێویســتە ســنوورێک بــۆ ئــەم دەســتدرێژییانەی دابرێت. 

ــەوەی  ــدا بەهێزکردن ــەی لێکدانەوەکان ــە زۆرب ــە ل هەربۆی

پێگــەی ئیرائیــل لــە لوبنــان وەک فاکتەرێکــی پشــت 

تەماشــادەکرێت. دەستلەکارکێشــانەوەکان 

حزبوڵا: سعودیە دەقی دەستلەکارکێشانەوەکەی نووسیوە

یەکێــک لــەو الیەنانــەی بــە دەســتی ئێــران لەنــاو لوبنــان 

دادەنرێــت و بــە فاکتــەری ســەرەکیی ناســەقامگیرییەکان 

کاردانــەوەی  لــە  ئەویــش  بــەاڵم  دادەنرێــت، 

دەستلەکارکێشــانەوەکەی حەریرییــدا ســعودیەی تۆمەتبــار 

کــرد و تەنانــەت بڕیارەکــەی بــە بڕیارێکــی ســعودیی 

ــە باســکردنی هۆکارەکــەی الدا.  ــەاڵم خــۆی ل وەســفکرد، ب

بەپێــی گوتەکانــی نەســڕوڵا بێــت پێــش ســەردانەکەی 

پێشــبینیی  الیــەک  هەمــوو  لوبنــان  بــۆ  حەریــری 

ئەوەیــان کــردووە حەریــری لەژێــر فشــاری ســعودیەدا 

دەستلەکاردەکێشــێتەوە، بــەاڵم ڕاگەیاندنــی بڕیارەکــە لــەم 

ــاوی  ــوو. پاس ــوڕمان ب ــەی سەرس ــاوەدا جێگ ــە نەگونج کات

دەستلەکارکێشــانەوەکە  شــێوازی  نەســڕوڵا  قســەکانی 

و دەرکەوتنــی بــوو لــە ڕێگــەی کەناڵــی »العربیــة«وە، 

حەریری گۆمەکەی شڵەقاند
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هەربۆیــە کەمریــن خواســتی خــۆی تێــدا دەبیرێــت. 

حەســەن نەســڕوڵا زۆر بــە دڵنیاییــەوە جەختــی لــەوە 

کــردەوە کــە هیــچ هۆکارێکــی ناوخۆیــی لــە لوبنانــدا نییــە 

بــۆ ئــەوەی ببێتــە مایــەی دەستلەکارکێشــانەوەی حەریــری، 

هۆکارەکانــی  بــۆ  ســعودیەدا  لەنــاو  دەبێــت  بەڵکــو 

لــە  زۆرێــک  نەســڕوڵا  لێدوانەکــەی  پێــش  بگەڕێیــن. 

ــری  ــەی حەری ــی بەیاننامەک ــوو دەق ــان واب ــران پێی چاودێ

بۆنــی سیاســەتی ســعودیەی لێدێــت، بــەاڵم حەســەن 

ــت  ــردەوە و تەنان ــەی دووبارەک ــان قس ــڕوڵاش هەم نەس

گوتیشــی ئــەو بەیاننامەیــە لەالیــەن بەرپرســانی بــااڵی 

پێیوابــوو  نەســڕوڵا  هەروەهــا  نــوورساوە.  ســعودیەوە 

هەمــوو ئــەو هەوااڵنــە دوورن لەڕاســتییەوە کــە بــاس لەوە 

دەکــەن حەریــری هەوڵــی تیرۆرکردنــی دراوە.

سعودیە و پشتیوانییەکانی ئەمریکا

بــۆ ســعودیە چەندیــن  ســەردانەکەی دۆناڵــد ترامــپ 

ڕێککەوتننامــە و هاوکێشــەی نوێــی هێنایــە ئــاراوە، هــەر 

ــووری  ــواری ئاب ــۆ ب ــییەوە ب ــەربازی و سیاس ــواری س ــە ب ل

و بازرگانــی. بــۆ منوونــە هــەر پــاش ســەردانەکەی ترامــپ 

بــۆ ســعودیە ســەرۆکی ئەمریــکا باســی لەوەکــرد کــە 

ــردووە  ــعودیە ک ــینی س ــازادەی جێنش ــەڵ ش ــەی لەگ قس

ســەبارەت بــە زیادکردنــی پشــکەکانی کۆمپانیــای ئارامکــۆ 

ــعودییەکان  ــە س ــیگەیاند ک ــدا، ڕاش ــەی نیویۆرک ــە بۆرس ل

ترامــپ  بەکاربهێنــن.  ئەمریــکا  بۆرســەکانی  دەتوانــن 

ــت،  ــۆن دەڕۆیش ــەرەو ژاپ ــک ب لەســەر فڕۆکەکــەی کاتێ

ــد کــە دەیانەوێــت ســعودیە  ــە ڕۆژنامەنووســانی ڕاگەیان ب

بــە جدییــەوە بڕوانێتــە بــازاڕی نیویــۆرک بــۆ مامەڵــە 

داراییــەکان، یاخــود بۆرســەی نەســداک، یــان بــە مانایەکــی 

گــەر  ئەمریــکا  لــە هــەر جێگەیەکــی دیکــەی  دیکــە 

بیهەوێــت.

رێــژەی  بــە  ئارامکــۆ  کۆمپانیــای  پشــکی  زیادکردنــی 

ئابووریــی  »پانــی  چوارچێــوەی  لــە   ،5% نزیکــەی 

٢٠3٠«دایــە، کــە لەالیــەن شــازادە محەمــەد بن ســەملانەوە 

ڕاگەیەنــدراو، کــە ئامانجەکــەی هەمەجۆرکردنــی ئابــووری 

پانەکــە  ئامانجــی  نــەوت.  لــە  دوورکەوتنەوەیــە  و 

کــە  جیهانــدا  لــە  بااڵیــە  ســندوقێکی  دروســتکردنی 

ــەی  ــۆن دۆالر. جێگ ــەی دوو ترلی ــە نزیک ــەی دەگات بەهاک

ئاماژەیــە بۆرســەی نیویــۆرک گەورەتریــن بۆرســەیە لــە 

ــای  ــا بەه ــازاڕەوە، هەروەه ــای ب ــەڕووی بەه ــدا ل جیهان

کۆمپانیــا بەشــدارەکانی ناویشــی دەگاتــە نزیکــەی ٢١ 

دۆالر. ترلیــۆن 

حەریری خرایە هەمان دۆخی شازادە ڕاگیراوەکانی 

سعودیەوە

ڕۆژنامــەی »ئەخبــار«ی لوبنانــی لــە زاری ســەرچاوەیەکی 

تایبەتــی خۆیــەوە ئــەوەی باوکردۆتــەوە کــە دوای چەنــد 

ــری  ــر زەب ــە ژێ ــاز خراوەت ــە ڕی ــە گەیشــتنی ب ســەعاتێک ل

ــاواز  ــە جێگەیەکــی جی ــەت ل ــەوە، تەنان ــەوەی ناچاریی مان

لــە شــوێنی مانــەوەی خێزانەکەشــی دانــراوە، تیمێکــی 

ئەمنیــی ســعودییش سەرپەرشــتیی مانــەوە و پاراســتنی 

ئاسایشــی شــوێنەکە دەکــەن، کــە ئەمــەش هەمــان دۆخــی 

ــی ســعودیەیە. ــرە ڕاگیراوەکان ــازادە و وەزی ش

هــەر بەپێــی ســەرچاوەکان دوای گەیشــتنی حەریــری بــە 

ــی  ــەی هۆتێلەکان ــە کۆمەڵگ ــراوە ڕووبکات ــاز دوای لێک ڕی

»ڕیتــز کارلتــۆن« بــە مەبەســتی بەســتنی کۆبوونــەوەکان، 

ــکی  ــەرەو کۆش ــتنەوەی ب ــۆ گواس ــەک ب وەک ئامادەکاریی

ــەملان.  ــا س ــەڵ ش ــەوە لەگ ــتی کۆبوون ــە مەبەس ــە ب یەمام

ئەمنیــی  ڕێوشــوێنی  هۆتێــل  بــە  گەیشتنیشــی  پــاش 

توندوتــۆڵ گیرایەبــەر. پاشــان دوای چەنــد خولەکێــک بــۆی 

دەرکــەوت کــە ڕاگیــراوە. پاشــان گواســرایەوە بــۆ یەکێــک 

ــەی 4٩  ــە نزیک ــە، ک ــەو کۆمەڵگەی ــەر ب ــی س ــە ڤێاکان ل

ــوو. ــدا ڕاگیراب ــعودی تێ ــانی س ــر و بزنس ــازادە و وەزی ش

سەرچاوە:

ئاژانسەکان



نـەخـشەی مـلمالنێکانی 
ئـێـران و سعـودیە 

لـە دەرەوەی 
خـۆرهەاڵتی ناوەڕاست

یەرسی ئەنوەرمحەمەد  بابان  لە عەرەبییەوە: 
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ئازەربایجان

نزیکــەی  دەگاتــە،  ڕووبەرەکــەی  ئازەربایجــان  واڵتــی 

دەکەوێتــە  و  چوارگۆشــە  کیلۆمەتــر  هــەزار   86.6

باکــووری ئێرانــەوە، لەگــەڵ ئــەوەی زیاتــر لــە 60%ی 

ــن،  ــیعە مەزهەب ــوڵانی ش ــان موس ــتوانی ئازەربایج دانیش

بــەاڵم چەندیــن کێشــەی ســنووریی لەنێــوان ئــەم دوو 

ــە. الی خۆیــەوە عەرەبســتانی ســعودیە، کــە  ــەدا هەی واڵت

ــاو  ــە لەن ــی ئێران ــە بەردەوامەکان ــرۆدەی تەنگپێهەڵچنین گی

ــەی  ــەم ناوچەی ــتدا، ئ ــی ناوەڕاس ــنوورەکانی خۆرهەاڵت س

بەئاســانی  هــەروا  ناوەڕاســتی  خۆرهەاڵتــی  دەرەوەی 

ســوودێک  دەیەوێــت  و  ئێــران  بــۆ  جێنەهێشــتووە، 

لــە ناکۆکییەکانــی نێــوان تــاران و باکــۆ ببینێــت،  لــە 

بەکاریبهێنێــت. خــۆی  بەرژەوەندیــی 

)ئیلهــام  ئازەربایجــان  ســەرۆکی  ئێــران  کاتێکــدا  لــە 

ــتی  ــەی دەس ــەوەی بوکەڵ ــار دەکات ب ــڤ(، تۆمەتب عەلیێ

هەریەکــە لــە ئەمریــکا و ئیرائیلــە، لــە خۆئامادەکردندایە 

ــکا  ــەی ئەمری ــەڕە چاوەڕوانکراوەک ــە ش ــداریی ل ــۆ بەش ب

ئەرمینیــا  هاوکاریــی  ئێــران  لەکاتێکــدا  ئێــران،  بــە  دژ 

دەکات، لــە کێشــە ســنوورییەکانی نێــوان ئــەو واڵتــە 

کاتــەدا ســعودیە هەڵدەســتێت  لــەم  ئازەربایجانــدا،  و 

ــان،  ــی ئازەربایج ــۆ گەل ــتیوانی ب ــکردنی پش ــە پێشکەش ب

ئــەوەش لــە ڕێگــەی پێدانــی هــاوکاری و یارمەتیــی مادیــی 

و مرۆیــی و تەندروســتییەوە، هــەروەک چــۆن حکومەتــی 

ڕیــاز هاوپشــتیی تــەواوی خــۆی بــۆ دەوڵەتــی ئازەربایجــان 

دەربڕیــووە لــە ناکۆکییــە ســنوورییەکانی لەگــەڵ ئەرمینیــا 

ــاغ. ــی قەرەب ــەی ناگۆرن ــەر ناوچ لەس

و  قۆســتنەوە  بــۆ  ســعودیە  هەوڵەکانــی  بــەاڵم 

ــەو  ــوان ئ ــی نێ ــە خراپەکان ــە پەیوەندیی ــوودوەرگرتن، ل س

دوو دراوســێیە بــەر کۆمەڵێــک فاکتــەری گرنــگ دەکــەون، 

کــە کــەس ناتوانێــت چــاو لەئاســتیاندا دابخــات. لــە 

ــاڵی 1979،  ــە س ــەوە، ل ــامیی ئێران ــی ئیس ــەرکەوتنی شۆڕش ــە دوای س ل

ملمانێــی ئێــران و ســعودیە چەندیــن ڕەهەنــدی جۆراوجــۆری وەرگرتــووە، 

ئــەم ملمانێیــە ملمانێیەکــی ئیتنــی و مەزهەبــی و ئایدۆلۆژییە. ملمانێی 

نێــوان ئــەم دوو واڵتــە بەجۆرێــک پەرەیســەندووە، کــە چەندیــن دەوڵەتــی 

جیاجیــای لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت گرتۆتــەوە، بــە نموونــە 

)بەحرەیــن، ســووریا، عێــراق، یەمــەن(. بــەاڵم ئایــا لــە دەرەوەی خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســتیش ئــەم شــەڕ و ملمانێیــە گۆڕەپانێکــی دۆزیووەتــەوە؟ لێــرەدا 

چاوێــک بــە پانتایــی ئــەم ملمانێیــەدا دەخشــێنین، لــە کۆمەڵێــک واڵتــی 

جیاجیــادا.
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گرنگریــن ئــەو فاکتەرانــە بریتییــە لــەو ڕۆڵــە ئابوورییــەی 

ســەرمایەگوزارییە ئێرانییــەکان لــە ئازەربایجــان دەیبینێــت،  

بەجۆرێــک بەهــای کــۆی ئــەو ســەرمایەگوزارییانە، لــە 

کۆتاییەکانــی ســاڵی 2016دا، بەگوێــرەی لێدوانــی هەندێک 

لێپــررساوی ئازەریــی گەیشــتە نزیکــەی )1.5 ملیــار دۆالر(، 

ســراتیژیی  پــڕۆژەی  ژمارەیــەک  لــەوەی  جگــە  ئەمــە 

ــدان  ــی ئامادەکاریی ــە قۆناغ ــتا ل ــە ئێس ــە، ک ــگ هەی گرن

لەنێــوان هــەردوو واڵتــدا، بــەاڵم هاومەزهەبیــی نێــوان 

ئێرانییــەکان و ئازەربایجانییــەکان، ئەگــەری هاتنەئــارای 

ــاز و  ــوان ڕی ــزی نێ ــتەقینەی بەهێ ــی ڕاس هاوپەیانێتییەک

باکــۆ الواز دەکات.

ئاسیای ناوەڕاست

ناوچــەی ئاســیای ناوەڕاســت لــە پێنــج دەوڵــەت پێکدێــت، 

ــتان و  ــتان و تاجیکس ــە قیرغیزس ــن ل ــش بریتیی ــە ئەوانی ک

توورکانســتان و ئۆزبەکســتان و کازاخســتان(.

ئێــران هێــزی ســەرەکیی ئاڵوگــۆڕی بازرگانییــە، لەگــەڵ 

هەریەکــە لــە کازاخســتان و توورکانســتان، بەتایبــەت 

پەیوەندییــە  قەبــارەی  هــاوکات  دووەمیــان،  ئەمــەی 

دەگاتــە  تاجیکســتان  و  ئێــران  نێــوان  ئابوورییەکانــی 

وەژایکــردووە  ئەمــەش  دۆالر(،  ملیــۆن   300( نزیکــەی 

ــی  ــی بازرگانی ــن هاوبەش ــەم گەورەتری ــە پێنج ــاران ببێت ت

دۆشــەنبەر، ئــەو هێڵــە ئاســنینەی لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی 

ــی  ــدا ڕاکیــرشا، گرنگی ــوان کازاخســتان و ئێران 2014دا لەنێ

ســراتیژیی تارانــی الی تاشــقەند زیاتــر کــرد.

لــەم نێوەنــدەدا ســعودیەش دەیەوێــت جێگەیــەک بۆخۆی 

بکاتــەوە لەســەر گۆڕەپانــی ئاســیای ناوەڕاســت، لەمەشــدا 

پشــتی بــەوە قایمــە کــە زۆرینــەی موســوڵانانی ئاســیای 

ناوەڕاســت، پەیــڕەوی مەزهەبــی ســوننە دەکــەن، ئەمــەش 

لێکنزیککــەرەوە  و  هاوبــەش  خاڵــی  کــردووە  وەهــای 

ســعودیەدا  و  واڵتانــە  ئــەو  حکومەتەکانــی  لەنێــوان 

دروســت ببێــت، بەوپێیــەی گوایــە ســعودیە ڕابــەر و 

ــوننەیە. ــی س ــڕەوی جیهان پێش

الیەنــی ئابــووری پێگەیەکــی گرنگــی هەیــە لــە پەیوەندیی 

ــی  ــعودیە یارمەت ــەوە س ــەن، الی خۆی ــەردوو الی ــوان ه نێ

کۆمــارە  بــە  پێشــکەش  زۆری  پارەیەکــی  و  قــەرز  و 

لــە  موســوڵانەکان کــردووە. ســێ ســاڵ لەمەوبــەر و 

ئایــاری 2014دا لــە ڕیــازی پایتەختــی ســعودیە »پەیانــی 

ــە  ــە ب ــەش گەش ــەم پەیان ــی ئ ــە بەپێ ــرا، ک ــاز« ئیمزاک ڕی

جیهانــی  و  ســعودیە  نێــوان  بازرگانییەکانــی  ئاڵوگــۆڕە 

عەرەبــی و دەوڵەتانــی ئاســیا ناوەڕاســت دەدرێــت.

هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا ژمارەیــەک، لێپــررساوی ســعودی 

لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا نیــازی خۆیــان ڕاگەیاندبــوو، 

ئاســیای  واڵتانــی  دەســتیکاری  لــە  پێشــوازیکردن  بــۆ 

ــە ســااڵنی  ــان، هــەروەک چــۆن ل ــە واڵتەکەی ناوەڕاســت ل

ڕابــردوودا چەندیــن وەفــدی سیاســی و بازرگانــی ســعودی 

ــردووە،  ــتیان ک ــیای ناوەڕاس ــی ئاس ــەردانی پایتەختەکان س

بــۆ گفتوگۆکــردن لەســەر هەنگاوەکانــی گەشــەپێدانی 

ــان. ــی نێوانی بازرگان

گرنگیــان  سیاســیی  ئەنجامــی  هەواڵنــە  ئــەو  هەمــوو 

ــی  ــە کۆتاییەکان ــتان، ل ــە تاجیکس ــۆ منوون ــەوە، ب لێکەوتۆت

ســاڵی 2015دا خواســتی خــۆی ڕاگەیانــد، بــۆ چوونــە نــاو 

ئــەو هاوپەیانێتییەی ڕیاز بانگەشــەی گرێدانی دەکات دژ 

بــە تیــرۆر، بــەاڵم قورســە هــەر پێنــج دەوڵەتەکــەی ئاســیای 

ناوەڕاســت بچنــە نــاو هاوپەیانێتییەکــی ڕاســتەقینەوە 

ــران. ــە ئێ ــەڵ ســعودیەدا دژ ب لەگ

ئەفغانستان

 650 نزیکــەی  دەگاتــە  ئەفغانســتان  واڵتــی  ڕووبــەری 

هــەزار کیلۆمەتــر چوارگۆشــە، لــە خۆرئــاواوە هاوســنوورە 

لەگــەڵ ئێــران، ســنووری ئــەم دوو واڵتــە دەگاتــە نزیکــەی 

ــەکان  ــەی ئەفغانیی ــەوەی زۆرین ــڕای ئ ــر. وێ 900 کیلۆمەت

ــان  ــر 20%ی ــژەی کەم ــن، ڕێ ــوننە مەزهەب ــوڵانی س موس

ــت،  ــەوە دەکرێ ــی ئ ــن، تێبینی موســوڵانی شــیعە مەزهەب

ڕووداوانــەی  لــەو  هەیــە  گــەورەی  ڕۆڵێکــی  تــاران 

لەســەر گۆڕەپانــی سیاســیی ئەفغانســتان دەگوزەرێــن، 

دامــەزراوەی ئیــام خومەینــی ڕۆڵێکــی بەرچــاو دەبینێــت 
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لــە باوکردنــەوەی نفــوزی ئێــران لــە یەفغانســتان، ئــەوەش 

لــە ڕێگــەی هــەوڵ و هاوکارییــە مادییەکانییــەوە، بــۆ 

هاوونیشــتیانییە ئەفغانییــەکان، بەتایبەت قەرز و ســولفە، 

ــی  ــی پەروەردەی ــکردنی خزمەتگوزاری ــا پێشکەش هەروەه

و تەندروســتی بــۆ ئــەو واڵتانــە، هــاوکات ئێــران ڕۆڵیکــی 

ــە ئەفغانســتان، بەجۆرێــک  ئابووریــی گرنــگ دەبینێــت، ل

ــەت  ــەردوو دەوڵ ــوان ه ــی نێ ــۆڕی بازرگان ــارەی ئاڵوگ قەب

لــە چارەکــی یەکەمــی ســاڵی 2017دا گەیشــتبووە نزیکــەی 

دوو ملیــار دۆالر.

ــە هــەردوو  ــا ل ــە ئەفغانســتان تەنه ــران ب ــی ئێ گرنگیپێدان

الیەنــی کولتــووری و ئابووریــدا کــوورت نابێتــەوە، بەڵکــو 

درێــژ دەبێتــەوە، بــۆ الیەنــی سیاســییش، ئەمــەش زۆر 
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ــت،  ــدا دەردەکەوێ ــی خاتەمیی ــە لێدوانەکان ــی ل ــە ڕوون ب

کــە بــۆ منوونــە لــە ســەرەتای ســاڵی 2017دا وتبــووی 

»ئێــران دەســتهەڵناگرێت لــە هەوڵەکانــی بــۆ هاریکاریــی 

ئەفغانســتان«.

بــەاڵم الیەنــی ســعودی لــە پەیوەندییەکانــی خۆیــدا لەگەڵ 

ئەفغانســتان پشــت دەبەســتێت بــە ژمارەیــەک کارتــی 

گرنــگ، گرنگرینیــان بریتییــە لــە هاومەزهەبــی نێــوان 

ــی، هەروەهــا پشــت  ــی ئەفغان ــەی گەل ســعودیە و زۆرین

ــدە سیاســییەکانی ئەفغانســتان  ــاوەی ناوەن ــاوەڕە ب ــەو ب ب

ــەر  ــی کاریگ ــعودیە ڕۆڵێک ــە س ــە پێیانوای ــتێت، ک دەبەس

دەبینێــت، لــە ئاڕاســتەکردنی تاڵیبان و قاعیــدەدا، هەربۆیە 

هێورکردنــەوەی  لــە  هەبێــت  ڕۆڵــی  دەتوانێــت  ڕیــاز 
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پەیوەندییەکانــی نێــوان ئــەو الیەنانــە لەالیــەک و ڕژێمــی 

ــی دیکــەوە. ــە الیەک ــی ل سیاســیی ئەفغان

ــتی  ــانی دەس ــە ڕاکێش ــە ل ــەش بریتیی ــەو کارتان ــن ئ دوایی

ــە ئەپرێلــی ســاڵی 2015دا  کاری ئەفغانــی بــۆ ســعودیە. ل

ــە  ــکردن ل ــۆ باس ــوڵ ب ــردە کاب ــعودی ڕوویک ــی س وەفدێک

کاری  دەســتی  ڕاکێشــانەوەی  دووبــارە  ڕێوشــوێنەکانی 

ــەم پڕۆســەیە  ــاش ڕاوەســتانی ئ ــۆ واڵتەکــەی پ ــی ب ئەفغان

ئەفغانییــەکان  کرێــکارە  بــەاڵم  37ســاڵ،  مــاوەی  بــۆ 

لەســەر  ڕاهاتــووە  ئەفغانــی  دەوڵەتــی  نەگەڕانــەوە. 

ــت،  ــەکەوە بگرێ ــتی گوریس ــە ناوەڕاس ــت ب ــەوەی دەس ئ

ــی  ــەرەکەی دیکەش ــران، س ــە ئێ ــە ل ــەرێکی بریتیی ــە س ک

بریتییــە لــە ســعودیە، دەبینیــن ئەفغانســتان پشــتیوانی لــە 

ــة  ــە »عاصف ــداریی ل ــۆ بەش ــتی دووەم دەکات، ب بانگهێش

ــی  ــدارییەکەی کاریگەرییەک ــەوەی بەش ــێ ئ ــزم«، بەب الح

یەکــەم  الیەنــی  هەتاوەکــو  هەبێــت،  ڕاســتەقینەی 

ــی هــەر هێزێکــی  ــت، ئەمــە لەکاتێکــدا بوون ــوڕە نەبێ لێت

ڕەمزیــی ئەفغانســتان، لەالیــەن ســعودیەوە دەســتکەوتی 

پێدەدرێــت.

پاکستان

 800( نزیکــەی  دەگاتــە  پاکســتان  واڵتــی  ڕووبــەری 

و  باشــوور  دەکەوێتــە  چوارگۆشــە(،  کیلۆمەتــر  هــەزار 

باشــووری خۆرهەاڵتــی ئێــران، بــە گرنگریــن ئــەو ناوچانــە 

دادەنرێــت، کــە ملمانێیەکــی گڕگرتوویــی نێــوان ســعودیە 

و ئێرانــی بەخۆوەگرتــووە.

پاکســتان،  فەرمیــی  دەســەاڵتی  باســە  جێگــەی 

بەشــێوەیەکی ڕوون و ڕەوان مەیلــی بــەالی ســعودیەدا 

ــی  ــەرۆک وەزیران ــە س ــە، ک ــی ئەوەی ــە، هۆکارەکەش هەی

ئێســتای پاکســتان )نــەواز شــەریف(، ژیانــی خــۆی دەکاتــە 

قوربانیــی ســعودیە، نــەواز شــەریف، کــە ســاڵی 2004 

بــۆ دەرچــوو، پشــتیوانییەکی  لەســێدارەدانی  فەرمانــی 

کــە  بەتایبــەت  بەدەســتهێناوە،  ســعودیەی  باشــی 

ــەرۆک  ــە س ــی ب ــعودیە قەناعەت ــتانی س ــەوکات عەرەبس ئ

)پەروێــز موشــەڕەف(،  پاکســتان  ئەودەمــی  وەزیرانــی 

هێنــا هەتاوەکــو نــەواز شــەریف، ئــازاد بــکات و حکومــی 

لەســێدارەدانەکەی بگۆڕێــت بــۆ نەفیکردنــی بــۆ ســعودیە، 

پــاش حــەوت ســاڵ جارێکــی دیکــە نــەواز گەڕایــەوە، بــۆ 

ــو  ــی، هەتاوەک ــە کاری سیاس ــداریکرد ک ــەی و بەش واڵتەک

توانــی دواجــار بگاتــە ســەرۆکایەتیی حکومەتــی واڵتەکەی.

گەلێــک  پەیوەندییەکــی  ئێرانیــش  کاتــدا  هەمــان  لــە 

ــەوەش  ــە، ئ ــێیدا هەی ــتانی دراوس ــەڵ پاکس ــزی لەگ بەهێ

بەهــۆی ئامادەییــە میدیایــی و کولتووریــی و هزرییــە 

پاکســتان. کاریگەرەکــەی لەســەر گۆڕەپانــی سیاســیی 

هــاوکات لــە کەرتــی وزەشــدا ئێــران، ســەرچاوەیەکی باشــە 

بــۆ پاکســتان و ڕۆژانــە نزیکــەی )21.5 ملیــۆن مەتــر 

چوارگۆشــە( گازی رسوشــتی هەنــاردەی پاکســتان دەکات، 

ــران ببێتــە هاوبەشــێکی ســراتیژی  ئەمــەش وایکــردووە ئێ

گــەورە، بەجۆرێــک کــە نەتووانێــت لــەو پانــەی پاکســتان 

ــە شــیعە  ــەم واڵت ــاوە ئ ــەوە داین ــۆ گەشــەپێدان، نوێبوون ب

ــکات. ــە فەرامــۆش ب مەزهەب

لــە  بەهێــزەش،  هاوبەشــییە  ئــەو  کاریگەریــی 

ڕێککەوتننامەکانــی هــەردووالدا دەردەکەوێــت، کــە ســاڵی 

2014 بەســتویانە، بەجۆرێــک کــە پانــی ئەوەیــان دانــاوە 

ــژەی 20% ی  ــە رێ ــان بگەیەنن ــی نێوانی ــارەی بازرگانی قەب

ســااڵنە.

هەمــوو ئــەو هۆکارانــە وایانکــردووە ئێــران ئاســتێکی 

بەپێــی  پاکســتان.  لــە  هەبێــت،  باشــی  جەماوەریــی 

بەاڵم الیەنی ســعودی لە پەیوەندییەکانی 
پشــت  ئەفغانســتان  لەگــەڵ  خۆیــدا 
دەبەســتێت بــە ژمارەیــەک کارتــی گرنــگ، 
گرنگترینیــان بریتییــە لــە هاومەزهەبــی 
نێوان ســعودیە و زۆرینەی گەلی ئەفغانی
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ڕاپرســییەک، کــە ســاڵی 2015 لەالیــەن ســەنتەری »بیــۆ«وە 

ــەر  ــن لەس ــن گەل ــە یەکەمی ــووە، ک ــدراوە، دەرکەوت ئەنجام

ــران دەکــەن، بەجۆرێــک  زەوی، کــە زۆرتریــن پشــتیوانیی ئێ

57%ی ئــەو کەســانەی ڕایــان وەرگیــراوە سەرســامیی خۆیــان 

ــا 16%ی  ــەاڵم تەنه ــووە، ب ــران دەربڕی ــەتەکانی ئێ ــە سیاس ب

بەشــداربووان سیاســەتی ئێرانیــان ڕەتکردۆتــەوە.

نەیجیریا

نەیجیریــا دەکەوێتــە خۆرئــاوای کیشــوەری ڕەشــەوە، لەڕووی 

ــاوای  ــی خۆرئ ــن واڵت ــە گەورەتری ــتوانەوە ب ــارەی دانیش ژم

ــە  کیشــوەرەکە دادەنرێــت، ژمــارەی دانیشــتوانی واڵتەکــە ب

ــەی 60%ی  ــە نزیک ــت، ک ــەس دەخەمڵێندرێ ــۆن ک 150 ملی

ــن. ــەش موســوڵانی ســوننە مەزهەب ــەو ژمارەی ئ

ملمانــێ،  وێســتگەکانی  لــە  یەکێکــە  نەیجیریــاش 

دەرەوەی  لــە  ئێــران  و  ســعودیە  نێــوان  ناکۆکییەکانــی 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، ئــەو واڵتــە توانایەکــی مرۆیــی 

ــە،  ــی گەورەی ــی نەوت ــی یەدەگێک ــە، خاوەن ــی هەی گەورەی

یەکێکــە لــە دیارتریــن واڵت ڕوو لەگەشــە، دەرکەوتووەکانــی 

هێزێکــی  ببێتــە  کــردووە  وای  کــە  ڕەش،  کیشــوەری 

دەرکەوتــوو، لــە داهاتــوودا و وەک جەمســەرێکی هەرێمــی 

لێیبڕوانرێــت.

ــەوەی  ــۆ دۆزین ــردن ب ــە کارک ــووە، ل ــخەر ب ــران دەستپێش ئێ

نفــوز، جێپێــی خۆی لــە نەیجیریــادا، منوونەی سەرکەوتنیشــی 

ــم  ــی )شــێخ ئیراهی ــە وەرچەرخان ــوو، ل ــەو ڕووەوە بریتییب ل

ــتەمدا  ــەدەی بیس ــتاکانی س ــەرەتای هەش ــە س ــی( ل زەکزاک

ــەم  ــەوەی ئ ــەرەو شــیعەگەری،  کارکــردن لەســەر باوکردن ب

مەزهەبــە لــە واڵتەکەیــدا، لــەم بوارەشــدا هاوکاریــی و 

دەســتگیرۆییەکانی ئێرانــی قۆســتەوە، پاشــان دەســتیکرد بــە 

بانگەشــەکردن بــۆ سیاســەتی ئێــران و شــوێنکەوتەیی خــۆی 

ــڕی. ــاران دەرب ــۆ ویایەتــی فەقیهــی ت ب

بــۆ  لــەو قۆناغــەدا خواســتێکی ئەوتــۆی نەبــوو،  ڕیــاز، 

بوونیادنانــی پەیوەندییەکــی بــاش لەگــەڵ ئەبوجــادا، بــەاڵم 

ــاو وردە وردە  ــێوەیەکی بەرچ ــە ش ــدا ب ــااڵنەی دوایی ــەم س ل

تەرازوویــی ملمانێکــە بــەالی ســعودیەدا دادەشــکێت، پــاش 

ئــەوەی هەندێــک ڕێککەوتننامــە لــە بــواری نــەوت و گاز و 

ــرا. ــەردووالدا بەس ــوان ه ــی، لەنێ ــەی فڕۆکەوانی جوڵ

هەربۆیــە جێگــەی سەرســوڕمان نییــە، کاتێــک دەبینیــن 

و  نەیجیریــا  ســوپای  لەنێــوان  ڕوودەدات،  پێکــدادان 

زەکزاکــی،  کــە  نەیجیریــا،  ئیســامیی  بزووتنەوەیــی 

ســەرۆکایەتی دەکات. لــە مانگی دیســەمبەری ســاڵی 2015دا 

ــەوە  ــەو بزووتن ــەر ئ ــیانکردە س ــا هێرش ــی نەیجیری هێزەکان

ئیســامییە و ژمارەیەکــی زۆر لــە ئەندامەکانیــان لــێ کــوژرا.

ناڕەزایەتیــی  و  کاردانــەوە  ئۆپراســیۆنەش چەندیــن  ئــەو 

لێکەوتــەوە، لەالیــەن دیبلۆماتــکارە ئێرانییەکانــەوە، هــەر 

ــەورەی  ــە ســعودیە ڕۆڵێکــی گ ــرا، ک ــەوە ک ــاس ل ــەوکات ب ئ

ــیۆنە. ــەو ئۆپڕاس ــی ئ ــە هاندان ــوو ل هەب

سەرچاوە:

/https://raseef22.com/politics/2017



شانشينى چواره م
كاريگه ریى گۆڕانكاريیه كانى جێنشين 

له  سياسه تى ده ره وه ى سعوديه دا

له  عه ره بییه وه : شاناز هيرانى د. محه مه د عز العرب
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ــك  ــچ كاتێ ــه و ســه ركردايه تیيه ى هي ــه ڵ ئ ــش له گ به تايبه تي

ــه ك  ــاو هــه ر ڕووبه ڕووبوونه وه ي ــه  ن ــه  چون ــه  ل دوودڵ نيی

لــه  ده ره وه ى ســنووره  نيشــتانيیه كه ى، چونكــه  سياســه ىت 

ســه ركرده كانیدا  گۆڕينــى  له گــه ڵ  ســعوديه   ده ره وه ى 

ســياىس  نوخبــه ى  كــردىن  درك  به وپێيــه ى  ده گۆڕێــت. 

بــۆ  نوخبه يه كــه وه   لــه   هه ڕه شــه   ســه رچاوه كاىن  بــۆ 

بــۆ  لــه  ماوه يه كيشــه وه   و  جيــاوازه   تــر   نوخبه يــه ىك 

ماوه يــه ىك تــر جياوازتــره .

ــه ىت  ــه  سياس ــه كاىن ل ــه  جه وهه ري ــره دا گۆڕانكاريی ــه  لێ بۆي

ــه ركرده   ــردىن س ــه ڵ م ــه  له گ ــدا ڕووده ده ن هاوكات هەرێمی

ســياىس(  مــردىن  )بيۆلۆژيــاى  بــه   كــه   سياســيه كان، 

عه بدوڵــا  )شــا  لــه  مــردىن  چــۆن  وه ك  ده نارسێــت. 

بــۆ  ســه ملان(  )شــا  هاتنــى  و  عه زيــز(  عه بــدول  بــن 

ســه ر جڵــه وى ده ســه اڵت لــه  كۆتايــى يه نايــه رى 2015 

نــه وه ى  گۆڕانكاريیــه كاىن  له گــه ڵ  يــان  به دياركــه وت. 

ــر،  ــه ىك ت ــى نه وه ي ــه ك و هاتن ــه  الداىن نه وه ي ــه كان ب خێزان

ــازاده  و  ــۆ )ش ــوڕه كان( ب ــازاده  و ك ــه  )ش ــن ل ــه  گۆڕي وات

مه له كيه كــه ى  به يانیــى  فه رمانــه   لــه   وه ك  نــه وه كان(، 

ڕۆژى )2017/6/21( ده رچــوو بــه  الداىن شــازاده  )محه مــه د 

ــته كاىن  ــوو پۆس ــن و هه م ــتى جێنش ــه  پۆس ــف( ل ــن ناي ب

پڕیكردبوونــه وه  و هێنانه پێشــه وه ى شــازاده  )محه مــه د 

بــن ســه ملان( له بــرى ئــه و.

ــى  ــن دۆخ ــه ڕووى چه ندي ــعوديه  ڕووب ــتادا س ــه كاىت ئێس ل

پشــێویی ناوخۆيــى و ده ره ىك بۆتــه وه . كــه  كاريگه ریــی 

ســعوديه   ده ره وه ى  سياســه ىت  ئاڕاســته كاىن  له ســه ر 

دروســت كــردووه  له ســه رده مى شــا ســه ملاندا، چونكــه  

ئــه و هه ڕه شــه  هەرێمییــە  فراوانــه ى ده ورى شانشــينى 

دۆخــى  جياكردنــه وه ى  مه ســه له ى  وايكــردووه   داوه  

ــه ڕووى  ــت ل ــى بێ ــى ده ره ىك ناواقيع ــه ڵ دۆخ ــۆ له گ ناوخ

زانســتیيه وه .

ديــاره  سياســه ىت ده ره وه ى ســعوديه  هــه ر له ســه ر هه مــان 

رێچكــه دا ده ڕوات وه ك دوو ســاڵى رابــردوو. به تايبه تيــش 

دواى هاتنــى شــازاده  محه مــه د بــن ســه ملان، چ به رامبــه ر 

نێوده وڵه تییــەکان(  و  ده ره وه  )هەرێمــی  دۆســيه كاىن 

ــراوه   ــان ڕێكخ ــان، ي ــه كان )واڵت ــه وه  ده ره كيی ــان كاردان ي

يــان  چه كــداره كان  ميليشــيا  يــان  تريۆریســتيیه كان, 

ــه كان(. تاك

ئاڕاسته  سه ره كیيه كان

ئاڕاســته   ڕووخســاره كاىن  ديارتريــن  لــه   يه كیــك 

ــه كاىت ئێســتادا بريتــن  سياســيیه كه ى ده ره وه ى ســعوديه  ل

ــه : ل

يه كێــك لــه و پرســيارانه ى ئێســتا ده وروژێنرێــن، ده ربــاره ى ئه ده بيا تــى 
بــه و  تايبه تــن  و  هەرێمییــەکان  بارودۆخــه   بــه    په يوه ســت 
كاريگه ريیانــه ى لــه  ئه نجامــى گۆڕيــن و به رده وامــى لــه  سياســه تى 
داهاتووشــدا.  و  ئێســتا  قۆناغــى  لــه   هــه ن،  ســعوديه دا  ده ره وه ى 
له اليــه ن  ده ره وه   وه زیــری  پۆســتى  وه رگرتنــى  دواى  به تايبه تيــش 
محه مــه د بــن ســه لمانەوە، چونكــه  گۆڕانكاريیــه  ناوخۆييــه كان هــاوكات 
ڕووده ده ن. ناوچه كــه   لــه   ئيقليميه كانــى  پشــێوييه   له گــه ڵ  بــوون 
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1.وه ســتانه وه  لــه  به رامبــه ر فراوانبــووىن ده ســه اڵىت ئێــراىن 

لــه  ناوچه كــه  : چونكــه  تــاران بــه  ســه رچاوه ى هه ڕه شــه ى 

ســه ره ىك داده نرێــت بــۆ  ســه ر ئاســايىش ســعوديه . بــه  پێــى 

ــه   ــت، چونك ــه ملان بێ ــن س ــه د ب ــازاده  محه م ــدگاى ش دي

ئــه و پێیوايــه  تــاران بــه  ڕێگــه ى ئــه و گروپــه  چه كدارانــه ى 

ــو  ــه وه ، به ڵك ــاكان باوبوونه ت ــه  جياجي ــه  جوگرافيی ــه  پنت ل

ــه  ــتكه راىن سياســه ت ل ــه ىل دروس ــوىن به ســه ر هه يك هه ژم

هاوكيشــه يه ىك  وايكــردووه   عه ره بيــدا،  واڵتێــى   چه نــد 

هەرێمیــی نــوێ بێتــه  ئــاراوه ، كــه  چه مــى هيــاىل شــيعى 

كــه   تێده په ڕێنيــت و ده گاتــه  ميحــوه رى سياســيه تێك، 

ــا  ــراق و دميه شــق، ت ــۆ عێ ــه وه  ب ــژ ده بێت ــه وه  درێ ــه  ئێران ل

ــه ن. ــه  يه م ده گات

ئــه و ميحــوه ره  به نــد ده بێــت بــه  تاكه   سيســته مێى ســياىس 

به دیهێنــاىن  واتــه   ئه مــه ش  ئابــورى و ســەربازییەوە.  و 

پرۆژه كــه ى ئێــران كــه  ئامانــج لێــى هه ژمونداريــه  به ســه ر 

ــێوه يه ك  ــوو ش ــه  هه م ــن ب ــه ش الى شانش ــه . ئه م ناوچه ك

هەرێمیــی  رۆڵــى  هه ڵكشــاىن  چونكــه   ڕە تده كرێتــه وه ، 

ــی  ــه اڵىت هەرێمی ــه كردىن ده س ــه  پاشه كش ــده  ب ــران به ن ئێ

شا سەملان و جی پینگ سەرۆکی چین
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ــه ره كیى  ــه ىت س ــعوديه  ئه وله وي ــره دا س ــه  لێ ــعودیە. بۆي س

كاره كاىن هاوپه ميانێتییــە  له گــه ڵ ئــه و واڵتانــه ى هه مــان 

ــه . ــتيان هه ي ويس

تريۆريســتيیه كاىن  ڕێكخــراوه   2.ڕووبه ڕووبوونــه وه ى 

ســعوديه   دواييانــه   بــه م  چونكــه   ده به زێنــن:  ســنور 

بــوه وه   تريۆريســتى  كرده وه يــه ىك  چه نــد  تــووىش 

له اليــه ن ڕێكخــراوى داعــش دژى هێــزه كاىن ئاســايش و 

ناوخۆيــى  فيتنــه ى  نانــه وه ى  به مه به ســتى  شــيعه كان 

لــه   به تايبه تيــش  مه زهــه ىب.  فيتنــه ى  په ره ســه ندىن  و 

ــان  ــه  داهاتووشــدا هه م ناوچــه كاىن رۆژهــه اڵت. ڕه نگــه  ل

ــه ره ىب  ــه ى ع ــه  دورگ ــه  نيمچ ــت ل ــام بدرێ ــرده وه  ئه نج ك

ناوخــۆى  له ســه ر  كاريگه ریــى  ئه مــه ش  لــه  يه مــه ن. 

ده كات. دروســت  ســعوديه  

ــه كاىن  ــاى ده زگا ئه مني ــۆى بێتوان ــه يه ش به ه ــه و هه ڕە ش ئ

ســنوره كانه وه   پاراســتنى  لــه   دراوســێيه   واڵتــاىن 

ســێنتڕالیزم  نه بــووىن  لــه   جگــه   ســه رهه ڵده دات. 

لــه بەڕێوەبردنــی ســنوره كان دواى زۆربــووىن كــرده وه  

گروپــه   ئــه و  هه يكــه ىل  تونــده كان.  چه كداريیــه  

ــراوه، چونكــه   ــان تێداك ــكارى گه وره ي تريۆرســتيانه ش گۆڕان

چيــر بــه  نهێنــى كار ناكــه ن به ڵكــو بوونه تــه  ســوپاى 

كــردووه .  جێگــري  لــه  ناوچه كانــدا  خۆيــان  و  گــه وره  

ژێــر  بكه وێتــه   ســعوديه   ده وڵــه ىت  ده كات  وا  ئه مــه ش 

ئــه و  دواى  به تايبه تيــش  ئه منییــەوە.  هه ڕە شــه ى 

تريۆريســتيه كان  رێكخــراوه   له نێــوان  هه ماهه نگيیــه ى 

ئاســانكردىن  لــه   هه يــه   چه كداره كانــه وه   مافيــا  و 

و  لــه  چــه ك  تريۆرســته كان  عه مبــارى  پڕكردنــه وه ى 

پێداويســتيیه كانيان. و  ته قه مــه ىن 

لــه   چه كــداره كان  ميليشــيا  جه نگــى  3.به رده وامیــى 

رێكخــراوى  چونكــه   شانشــينه كه ،  پشــته وه ى  بــه ىش 

ــه  يه مــه ن ســه ريانهه ڵداوه  و رسوشــتێى  ــر ل چه كداریــى ت

به تايبه تيــش  هه يــه .  تونديــان  تائيفــى  و  مه زهــه ىب 

حوســييه كان, كــه  ســه ر بــه  شــيعه ى يه زيدیــن و له اليــه ن 

ئێرانــه وه  پشــتگريیيان لێده كرێــت. پێشــبينى ده كرێــت 

ــعوديه   ــه ركردايه تیى س ــه  س ــوێ ب ــه ره ىب ن ــى ع هاوپه ميانی

ئه نجامبدرێــت بــۆ گه ڕاندنــه وه ى شــه رعيه ت بــۆ ئــه و 

ناوچه یــه .

چه كداریــى  بونیــادی  توانــراوه   تائێســتا  هه رچه نــده  

بــه اڵم  بكرێــت,  الواز  ســاڵح  هێــزه كاىن  و  حوســيه كان 

هه يــه   ســعوديه يان  بێزارکردنــی  توانــاى  ئێســتاش  تــا 

به تايبــه ىت لــه  جــازان و نه جــران. جگــه  لــه  هه بــووىن 

به نــده ره   ئازادكــردىن  له بــه رده م  زۆر  ئاســته نگێگى 

نوێيه كــه  له ژێــر ده ســتى حوســیيه كان. ئه مــه ش مانــاى 

ــان ده دات  ــه ن نيش ــى يه م ــاوه ى جه نگ ــه وه ى م درێژبوون

بەبــێ بــووىن ســراتيژێى ڕوون يــان پانێــك بــۆ ده رچــوون 

مــادى  و  گيــاىن  زيــاىن  ئــه وه ى  بــێ  ته نگه ژە يــه   لــه و 

لێبكه وێتــه وه .

لــه  گۆڕه پــاىن  پێکداهه ڵپژانــه كان  ڕاده ى  4.دابه زينــى 

ــه ىك  ــاره كاىن گۆڕانكاري ــه  روخس ــك ل ــه  يه كێ ــوريا: ره نگ س

به رگــرى ســعوديه وه   و  لــه  سياســه ىت ده ره وه   رێژە يــى 

ڕووبــه ری  كردنــه وه ی  به رته ســك  به دیبكرێــت, 

گۆڕە پــاىن ئــه و پێكداهه ڵپژانه یــه  كــه   لــه  مه يدانه كــه ى 

لــه  پشــتيوانيكردىن  خۆالدانــه   و  ڕووده ده ن  ســوريادا 

ــه ره  و  ــه  س ــيارى ل ــانه ى پرس ــه  نيش ــك ك ــه ر رێكخراوێ ه

نــاوی له نــاو ليســتى گروپــه  تريۆريســتيه كاندا هه یــه . 

ــكات  ــه  ده ي ــه ى دەوح ــه و پڕوپاگه ندان ــش ئ ــه ىك تري له الي

گرتویه تیه بــه ر   ســعودیه   سياســه ته ی  ئــه و  له بــاره ى 

هه رچه نــده  تائێســتا توانــراوه  بونیادی 
چه كداریى حوسيه كان و هێزه كانى ساڵح 
الواز بكرێــت, به اڵم تا ئێســتاش تواناى 
بێزارکردنی سعوديه يان هه يه  به تايبه تى 

له  جازان و نه جران. 
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ــا  ــه . هه روه ه ــه و گروپان ــك ل ــتیوانیكردنی هه ندێ ــۆ پش ب

ڕوئيــاى ڕيازيــش له بــاره ى ئاڕاســته كه ى واشــنتۆن كــه  

ئيســتا دژى مانــه وه ى ئه ســه ده ، چونكــه  بــه م دواييانــه  

ئه ســه د  الدانــی  داوای  ئاشــكرا  بــه   تره مــپ  ئيــداره ى 

ده كات لــه  ســوریا.

له اليــه ىك تريــش واشــنتۆن پشــتيواىن لــه  بــووىن هێزه كانــی 

لــه  هێــزه   )تێكه ڵه يه كــن  ده كات  دميوكــرات  ســوریای  

ــتى  ــر ده س ــه ى له ژێ ــه و ناوچان ــه كان( ل ــوردى و عه ره ب ك

ئامانــج  دوو  واده كات  ئه مــه ش  ده رهێــراون.  داعــش 

يه كه ميــان:  ســعوديه :  به رژه وه ندیــى  لــه   بپێكێــت 

ده رهێنــاىن ئــه و رووبــه ره  جوگرافيیــه  لــه  بــن ده ســتى 

هێزێــى  نه بــووىن  واتــا  ئه مــه ش  ســوريا,  هێــزه كاىن 

مه يــداىن لــه و ناوچانــه  و به دياركه وتنــى رۆڵــى روســيا 

وا  ئه مه ريــكا  سياســه ىت  دووه م:  لــه وێ.  ئه مه ريــكا  و 

له گــه ڵ  راوبۆچــوىن جيــاوازى هه يــه   كــه   ده رده خــات 

توركيــا له بــاره ى پشــتيوانيكردىن كــورده كان کــە حكومــه ىت 

ده كات،  هه ژماريــان  تريۆريســت  گروپــى  بــه   توركيــا 

كــه  ريــاز ئــه م مه ســه له يه ى بــۆ خــۆى به كارهێنــاوه ، 

لــه  پشــێوييانه ی  ئــه و  ســايه ى  له ژێــر  به تايبه تيــش 

هه ڵوێســتى  دوابــه دواى  ناوچه كــه   لــه    هه ڵكشــاندان 

توركيــا لــه  پشــتيوانيكردىن دەوحــه  دواى بڕيــارى ســێ واڵىت 

كه نــداو بــه  بڕينــى په يوه نديیه كانيــان له گــه ڵ قه تــه ر.

ــعوديه ،  ــەی )س ــى چوارين ــه  هاوپه ميانی ــتيوانیكردن ل 5.پش

لــه  ڕووبه ڕووبوونــه وه ى  ميــر(  به حرەیــن،  ئيــارات، 

په يوه ندیــى  بڕينــى  بڕيــارى  دواى  به تايبــه ىت  قه تــه ر. 

ڕووبه ڕووبوونه وه یــه ىك  ئيــداره ى  و  دبلۆمــاىس 

ــه   ــايه ى رێكکه وتن ــر س ــه , له ژێ ــه ڵ دەوح ــكرایانه  له گ ئاش

هاوبه شــه كه ى ئــه و چــوار واڵتــه . بــه و پێيــه ى دۆحــه  

پشــتيوانیى لــه  گروپــه  تريۆريســتيیه كان ده كات  لــه  ڕووى 

ــه كاىن  ــاره  ناوخۆيی ــه  كاروب ــت وه رده دات ــه وه  و ده س دارايي

ــداىن  ــۆ تێك ــه كاىن ب ــداىن ڕاگه ياندن ــى و هان ــاىن ئيقليم واڵت

تــا  ئێســتادا  لــه  كاىت  چونكــه   واڵتانــه ،  ئــه و  ئارامیــى 

ــى  ــه  گرنگی ــان ب ــعودى دركی ــه ى س ــی زۆر  نوخب ڕاده یه ك

يه كگرتــووه ى  هاوپەیانێتییــە  بــه و  مامه ڵه كــردن 

له ســه ر  گرميانــه ى  قه تــه ر  چونكــه   هه يــه ,  ئێســتا 

و  ده كات  هاوپه ميانيه تــه   ئــه و  هه ڵوه شــاندنه وه ى 

به تايبه تيــش دوركه وتنــه وه ى ســعوديه  لــه  واڵتــاىن تــر. 

و  لــه  وتووێــژ  وا ده كات ســعوديه  هه ميشــه   ئه مــه ش 

ــه ىك  ــه وه ى هــه ر جواڵنه وه ي ــۆ ئ ــت ب له يه كتێگه يشــتندا بێ

ــه  سياســه ىت ده ره كيــدا هاوبه شــانه  بێــت و هه ماهه نــگ  ل

بێــت له گــه ڵ ئــه و واڵتانــه . 

ويايه تــه   له گــه ڵ  په يوه ندیيــه كان  پته وكــردىن   .6

ــه رده مى  ــه  س ــاردبونه وه يه  ل ــه و س ــوه كان: دواى ئ يه كگرت

به ســه ر  په يوه ندیيه كانيانــدا  باڵــی  ئۆبامــا  ســه رۆك 

هاوپه ميانێــى  بــه   واشــنتۆىن  ڕيــاز  چونكــه   كێشــابوو، 

ســه ير  لــه  سیاســه ته كانیدا  نــاڕوون  و  ناســه قامگري 

ســعوديه   ده ره وه ى  سياســه ىت  ئێســتا  بــه اڵم  ده كــرد، 

ــه ىك  ــه وه ى په يوه ندیي ــردن و گه ڕاندن ــۆ پته وك كارده كات ب

ــه كان و  ــه  نێوده وڵه تيی ــزه  ناوه نديی ــه ڵ هێ ــراتيژى له گ س

به هێزكــردىن وه به رهێنانــی ئاڵوگۆڕكــراو و ئه نجامدانــی 

ــه ش واده كات  ــه ربازى. ئه م ــان و س ــتى وه به رهێن گرێبه س

دووبــاره  په يوه ندیيــه  ســراتيژیيه كان و به هێزكرنــه وه ى 

ســه رله نوێ  واڵت  هــه ردوو  نێــوان  هاوپه ميانێتیــى 

به جۆرێــك  تره مپــدا  ئيــداره ى  له ژێــر  به كاربخرێتــه وه . 

ــه ره ىك  ــه يه ىك س ــه ر هه ڕه ش ــه ڕووى ه ــكات رووب ــه  واب ك

ئێــران. به رامبــه ر سياســه ته كاىن  به تايبه تيــش  ببێتــه وه , 

له گــه ڵ  په يوه ندیيــه كان  پته وكردنــى 
ســاردبونه وه يه   ئــه و  دواى  ئەمەریــکا 
لــه  ســه رده مى ئۆبامــا باڵــی به ســه ر 
 په يوه ندیيه كانياندا كێشابوو، چونكه  ڕياز 
واشنتۆنى به  هاوپه يمانێكى ناسه قامگير 
و ناڕوون له  سیاسه ته كانیدا سه ير ده كرد، 
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له گــه ڵ  هاوبــه ش  دیــدگای  لــه   بــووىن  جگــه   ئه مــه  

ئيداره كــه ى تره مــپ ده ربــاره ى چاره ســه ركردىن قه يــراىن 

ــاى  ــی ياس ــش دواى تێپەڕاندن ــه ن، به تايبه تي ــوريا و يه م س

تريۆريســتى  یاســای  پشــتيوانكه راىن  دژى  دادپــه روه رى 

ــكاوه . كــه  واده كات  ــه ن كۆنگرێــى ئه مه ري )جاســتا( له الي

دادگايكــردىن  بــه   بــن  سه رپشــك  ئه مه ريكیيــه كان 

ــريۆر و  ــۆ ت ــتيوانيكردىن ب ــه ر پش ــعوديه  له س ــه ىت س حكوم

گۆڕينــى ئــه و ياســايه  بــه  ياســاى )ده مانچــه ى بــێ گوللــه( .

له گــه ڵ  هاوبه شــه كان  به رژه وه نديیــه   به هێزكــردىن   .7

پێويســته   ئێســتادا  قۆناغــى  لــە  پێيــه ى  بــه و  روســيا: 

دووبــاره  سياســه ىت ده ره وه ى ســعوديه  دابرژێرێتــه وه  و 

ــه   ــه  ل ــه  بريتي ــت, ك ــه ره كيىش هه بێ ــى س ــد ئامانجێ چه ن

جوڵــه ى هه مه جــۆر لــه  ســراتيژيه ىت ده ره وه ى ســعويه  

مامه ڵه كــردن  لــه   روســيا  رۆڵــى  له ســه ر  گرەوکــردن  و 

دواى  به تايبه تيــش  هەرێمییــەکان.  قه يرانــە  له گــه ڵ 

قه يــراىن ســوريا. ســه ربارى بــووىن ڕاى جيــاواز له ســه ر 

ــعوديه   ــه اڵىت س ــۆ ده س ــنوردانان ب ــه د و س ــه وه ى ئه س مان

ئابووريیــه   به رژه وه ندیيــه   تــۆڕى  به هێزكــردىن  و 

هاوبه شــه كان.

چونكــه  لــه كاىت ئێســتا و به هــۆى ئــه و جوڵــه  جوگرافييــه ى 

لــه ناوچەکــە ڕوو ده ده ن و ســه قامگريیى  ملمانێــكاىن 

هێــزه   هاوپه ميانيــه ىت  و  لــه  جيهــان  نــه وت  نرخــى 

ئيقليميــه كان له گــه ڵ واشــنتۆن وا ده كات ڕيــاز و مۆســكۆ 

جياوازیيانــه ى  ئــه و  له ســه ر  بكــه ن  هه ماهه نگيیــه ك 

بكرێــت  خــۆش  رێگــه   پێده چێــت  بۆيــه   نێوانيــان. 

لــه  ســاڵى  بــۆ مۆســكۆ  بــۆ ســه ردانێى شــا ســه ملان 

ــن.  ــر پۆت ــودا له ســه ر داواى ســه رۆىك ڕوســیا ڤادميێ داهات

گۆڕانكاریيــه ىك  چه نــد  ئــه وه ى  دواى  به تايبه تيــش 

پته وكردنــه وه ى  دووبــاره   دواى  ڕوويانــداوه   هەرێمــی 

له اليــه ن  ســعوديه   و  ئه مه ريــكا  په يوه ندیيــه كاىن 

كه نداويــش  واڵتــاىن  و  ئه مه ريــكا  په يوه نديیــه كاىن 

بــۆ  تره مــپ  ســه ردانه كه ى  دواى  تــرەوە  له اليــه ىك 

گه شــته كانيدا. لــه   وێســتگه   يه كــه م  وه ك  ســعوديه  

ــعوديه   ــه ىت ده ره وه ى س ــت سياس ــاوه ڕوان ده كرێ ــه  چ بۆي

و  ئیقليمــى  ئاڕاســته   لــه   بێــت  كــردن  پارێزگاريــى 

له نــاو  گۆڕانكاريیانــه ى  ئــه و  دواى  نێوده وڵه تيــه كان 

خــودى ســعوديه ش ڕوويانــداوه  بــه  دانــاىن كه ســێى وه كــو 

محه مــه د بــن ســه ملان بــۆ پۆســتى جێنشــن. به تايبه تيــش 

لــه  بەرا مبــه ر مه ســه له كاىن ڕووبه ڕووبوونــه وه ى تــريۆر 

ــران و  ــه اڵته كاىن ئێ ــه وه ى ده س ــۆ درێژبوون ــنوردانان ب و س

هاوپه ميــاىن لــه  دژى توركيــا و قه تــه ر و پشــتيوانيكردىن 

ــوه كان  ــه  يه كگرت ــه ڵ ويايه ت ــراتيژى له گ ــايه ىت س هاوبه ش

ــه ش  ــى هاوب ــه  به رژه وه ندی ــوێ ل ــى ن ــدىن تۆڕێ و خولقان

ــه   ــه  هاتن ــه وه  ل ــه  ڕه نگبدات ــك ك ــيا, به جۆرێ ــه ڵ روس له گ

ــیيه ىك  ــه ك هاوبه ش ــى ن ــيكردىن فره ي ــۆ هاوبه ش ــاوه وه  ب ن

هه ندێــك  لــه   گۆڕانكاریيــه كاىن  له گــه ڵ  ســاده . 

دۆســيه ى ئيقليمــى ڕووده دات. وه ك دابه زانــدىن ڕاده ى 

هاوبه شــيكردن لــه  كارلێكــه ره  ناوخۆيیەکانــی ســوريا و 

دووبــاره  چاوخشــاندنه وه ى بــه  هاوپه ميانيه تيــى هێــزه  

فره يــى  كــه   به جۆرێــك  يه مــه ن.  له نــاو  عه ره بییــەکان 

له ژێــر  به رده ميــان  لــه  هه ڵبژارده  كانــی  هه بێــت 

ڕووبــه ڕووى  ســه ختانه ى  قه يرانــه   ئــه و  رۆشــنايى 

ده ســتپێى  له گــه ڵ  به تايبه تيــش  بۆتــه وه ,  ئيقليمه كــه  

هاتنــى ســه رد¬ه مى ) شانشــينى چــواره م(.

سەرچاوە:

/http://www.siyassa.org.eg/News



دیارترین ئەو 
کەسایەتییانەی 
لە سعودیه  به  

تۆمه تی گه نده ڵی 
دەستبەسەرکراون

دیپلۆماتیک ئایدیا  ئامادەکردنی: 



133

ژمارە )32-33( کانوونی یەکەم 2017

ئۆنایــن،  ئیســت  میــدڵ  هەواڵــی  پێگــەی  وەک 

شــازادە  ژمــارەی  پێــداوە،  ئامــاژەی  ڕاپۆرتێکیــدا  لــە 

ــت،  ــج ســەد کــەس دەبێ ــە پێن ــر ل دەســتگیرکراوەکان زیات

ــا ٢٠١  ــدووە کــە تەنی ــی ســعودیە ڕایگەیان ــەاڵم حکومەت ب

دەســتگیرکراون. کــەس 

ــەک  ــە ژمارەی ــت، ک ــەوە دێ ــازادەکان دوای ئ ــی ش پاکتاوی

لــە زانــا، نوســەر، ئابوورینــاس، کەســایەتییە دیــارەکان 

ــەش ترســی خســتووەتە  ــەم ڕووداوان دەستبەســەرکراون، ئ

دڵــی ئەوانــەی، لــە شــای پێشــووی ســعودیەوە نزیکبــوون، 

ترســی ئــەوە هەیــە، کــە ئامانجــی یەکەمــی محەمــەد بــن 

ســەملان، پاکتــاوی ڕکابەرەکانــی لــە ناوخــۆ و دەرەوەی 

ــە  ــی باوک ــە جێ ــەوەی ل ــەر ل ــت، ب ــی ســعودی بێ خانەدان

ــێت. ــاڵەکەی دابنیش ــەن 8١ س تەم

کۆمــاری  ســەرۆک  ترامــپ،  دۆناڵــد  خۆیــەوە  الی 

لــەم  پێشــوازی  ئەمەریــکا  ویایەتەیەکگرتووەکانــی 

کــرد. ســعودیە  هەنــگاوەی 

ــن  ــە ب ــە، ک ــعودیە پییانوای ــی س ــی حکومەت ــەاڵم نایاران ب

ســەملان، بــۆ پتەوکردنــی دەســەاڵتی لــە ناوخۆیــی ســعودیە 

و ســەرکوتکردنی نەیارانــی ناوخــۆ و دانیشــن، لەســەر 

کورســی پاشــایی واڵتەکــە پشــتی بــە ئەمەریــکا بەســتووە.

ــە  ــدا، ک ــە ڕاپۆرتێکی ــای، ل ــدل ئیســت ئ ــەڕی می وەک ماڵپ

ــردووە،  ــەوە ک ــاژەی ب ــیوویەتی ئام ــت، نوس ــد هرس دەیڤ

کاتــی  لــە  دەســتگیرکراون،  کەســایەتیانەی  ئــەو  کــە 

دراون،  ئەشــکەنجە  لێکۆڵینــەوەدا  و  دەســتگیرکردن 

نەخۆشــخانە. بــۆ  گوێزراونەتــەوە  ژمارەیەکیــان 

وەک ســەرچاوەکان لــە دادگای عەرەبســتان بــە میــدل 

ئیســت ئۆناینیــان، ڕاگەیانــدووە ڕۆژانــە بازنــەی ئەوانــەی 

ــارەکان  ــت، ژم ــراوان دەبێ ــتگیربکرێن بەرف ــتە دەس پێویس

زۆر لــەوە زیاتــرن لــە عەرەبســتانی ســعودی ڕایگەیاندوون.

یەکێــک لە بەناوبانگرین دەســت بەســەرکراوەکان شــازادە 

بەنــدەر بــن ســوڵتان، باڵیــۆزی پێشــووی عەرەبســتانە لــە 

ــەرۆک  ــووش، س ــۆرج ب ــەی ج ــى متان ــە جێ ــنتۆن، ک واش

ــە  ــتا ڕوون نیی ــووە. تائێس ــکا ب ــووی ئەمەری ــاری پێش کۆم

ــە  ــەاڵم ب ــووە، ب ــوڵتاندا هات ــن س ــدەر ب ــەر بەن ــی بەس چ

وتــەی بەرپرســە ســعودییەکان یەکێــک لــە فایلەکانــی 

لێکۆڵینەوەدایــە  ژێــر  لــە  کــە  ئابووریــی،  گەندەڵــی 

ڕێککەوتنــی چەکــی )الیامە(یــە، کــە بەنــدەر بــن ســوڵتان 

ــدا. ــووە تیێ بەشــدار ب

ــەو  ــوودەی ل ــەو س ــێک ل ــە بەش ــوڵتان، ب ــن س ــدەر ب بەن

ناوچــەی  لــە  گوندێکــی  بەدەســتیهێناوە  ڕێککەوتنــە 

)کاتســولدز( لــە ناوەنــدی بەریتانیــا و زەوییەکــی وەرزشــی 

گــەورەی کڕیــووە. بەهــای ئــەو ڕێککەوتنــە 43 ملیــار 

پاوەنــد واتــا 56 ملیــار و 5٠٠ ملیــۆن دۆالر بــووە.

ــە ســەر  ــۆن دۆالر خراوەت ــڕی 3٠ ملی وەک باســدەکرێت ب

هەژمــاری بانکــی بەنــدەر بــن ســوڵتان، لــە )ریگــز بانــک(

ــەوە  ــەوەی لێکۆڵین ــۆی ئ ــووە ه ــەش ب ــنتۆن، ئەم ی واش

کەناڵــی ئەلعەرەبییــە، باڵویکردووەتــەوە، لیژنــەی بنبڕکردنــی گەندەڵــی بــە 
ســەرۆکایەتی وەزیــری بەرگــری و شــازادەی جێنشــینی ســعوودیە، محەمــەد 
بــن ســەلمان، دروســتکراوە و  ژمارەیــەک وەزیــری پێشــوو، کــە لەنێویانــدا 
ژمارەیــەک ئەمیــر و ژمارەیــەک لــەو وەزیرانــەی شــەوی پێشــتر لــەکار 

ــراون. ــەی بەندیخانەک ــی ڕەوان ــی گەندەڵ ــە تۆمەت ــەوە، ب دوورخرابوون
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لــە گەندەڵییــەکان لــە ئەمەریــکا و ئەوروپــا بکرێــت، 

ئەمــەش لــە کاتێکدایــە، کــە ئــەم بابەتــە ســاڵی ٢٠٠6 بــە 

دەســتوەردانی تۆنــی بلێــر، ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو کاتــەی 

ــا داخــرا.  بەریتانی

کــە  نەدەکــرد،  ئــەوەی  چاوەڕوانــی  کەســێک  هیــچ 

بەوشــێوە بەرفراوانــە شــازادە ســعودییەکان پەلکێشــی 

بەندیخانــە بکرێــن، لەبەرئــەوە بــووە، کــە زۆرێــک لەوانەی 

دەســتگیرکراون غافڵگیربــوون و نەیانتوانیــووە ڕابکــەن.

ئەمجــۆرە پاکتــاوە لەنــاو خانەدانــی ســعودیدا وێنــەی 

ئــەو  دەریدەخــات،  ئەمــە  مێــژوودا  لــە  نەبــووە، 

ســعودیەی  دەســەاڵتی  کــە  خێزانییــەی،  یەکگرتووییــە 

نەمــاوە. دامــەزراوە  لەســەر 

تاکــە ڕووداوی لێکچــوو لەگــەڵ ئــەوەی ڕوویــداوە، لــە 

ــک ســعود( بەدەســتی  دەســەاڵت دوورخســتنەوەی )مەلی

)شــازادە فایســەڵ(ی برای بوو ســاڵی ١٩64. لەو ڕووداوەدا 

شــازادە فەیســەڵ، فەرمانــی بــە پاســەوانی نیشــتیانی 

کــرد، کــە کۆشــکی شــا گەمــارۆ بــدەن، بەڕێــزەوە )مەلیــک 

ــەوە. ــە دەســەاڵت دوورخرای ســعود( ل

ــەی  ــایەتی بنەماڵ ــوار کەس ــەر چ ــی ه ــتادا کوڕان ــە ئێس ل

ــەی  ــە چــوار دەی ــە ل ــەم بنەماڵەی ــەی ئ ــە کۆڵەک ســعود، ل

ــک  ــی مەلی ــە کوڕەکان ــج، ک ــە ئامان ــوون کراون ــردوودا ب ڕاب

شــازە  عەبدوڵــا،  مەلیــک  عەبدولعەزیــز،  بــن  فەهــد 

ــف-ن. ــازادە نای ــوڵتان، ش س

ــەم هەڵمەتــی دەســتگیرکردنی ســازادانە، شــازادەی  ــەر ل ب

جێنشــینی تەمــەن 3٢ ســاڵی ســعودی ژمارەیەک چاکســازی 

گرنگرینیــان  لــە  ئەنجامــداوە،  واڵتەکــدا  لەنــاو  تــری 

دەتووانرێــت ئامــاژە بــە ڕێگــە دان بــە ژنــان بــۆ شــۆفێری 

ــت. ــینەماکان بکرێ ــەوەی س و کردن

ــازییەکانیدا  ــاڵ چاکس ــین لەپ ــازادەی جێنش ــت ش پێدەچێ

ــەی  ــە پێکهات ــدات، ل ــی خــۆی ب ــی جێپێ ــی پتەوکردن هەوڵ

ــعودیدا. ــتانی س ــی عەرەبس سیاس

ئیراهیم ئەلعەساف

ئەلوەلید ئال ئیراهیم

ئەلوەلید بن تەاڵڵ

تورکی بن عبدالله
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ناوی ئەوانەی دەستبەسەر کراون

- وەلیــد بــن تــەالل، ملیاردێــری ســعودی، کــە ســامانەکەی 

ــەری  ــراو بەڕێوەب ــت. ناوب ــار دۆالر دەخەمڵێرێ ــە ١8 ملی ب

دەســتەی بەڕێوەبردنــی کۆمپانیــای )کینگــدۆم هۆلدینــگ(

ە، ئــەم کۆمپانیایــە یەکێــک لــە خــاوەن پشــکەکانی بانکــی 

سیســتی گرووپــی ئەمەریــکا و شــاری یــاری یــۆرۆ دیزنییــە.

- ریم بن تەالل، کچی وەلید بن تەالل. 

ــای شــای پێشــووی  ــک عەبدوڵ ــی مەلی ــە نەوەکان - دوو ل

ســعودیە، ئەوانیــش )ئەمیــر موتعــەب( وەزیــری پاســەوانی 

نیشــتیانی، کــە شــەوی پێــش دەستبەســەرکردنی لــە 

تورکــی  ئەمیــر  هەروەهــا  دوورخرایــەوە،  پۆســتەکەی 

ــاز. ــەی ڕی ــووی ناوچ ــری پێش ئەمی

پێشــووی  بەڕێوەبــەری  نــارس،  بــن  تورکــی  ئەمیــر   -

ژینگــە. پاراســتنی  و  کەشناســی 

ــری  ــەد(، جێگ ــن محەم ــا ب ــن عەبدوڵ ــد ب ــر فەه - )ئەمی

ــری.  ــری بەرگ ــووی وەزی پێش

و  ئێســتا  دەوڵەتــی  وەزیــری  ئه لعەســاف،  ئیراهیــم   -

پێشــوو. ئابــووری  وەزیــری 

ــە  ــان، ک ــی و پاندان ــری ئابووری ــێ، وەزی ــادل ئه لفەق - ع

ــەوە. ــتەکەی دوورخرای ــە پۆس ــر ل ــک پێش ڕۆژێ

کــە  - عەبدوڵــا ســوڵتان، ســەرۆکی هێــزی دەریایــی، 

دوورخرایــەوە. پۆســتەکەی  لــە  پێشــر  ڕۆژێــک 

- خالید ئه لتویجری، بەڕێوەبەری پێشووی دیووانی شا.

- محەمــەد تەبیشــی، بەڕێوبــەری پێشــووی بۆنەکانــی شــا 

لــە دیوانــی شــای ســعودیە.

- عەمرو دەباغ، پارێزگاری پێشووی لیژنەی وەبەرهێنان. 

ــووی  ــکاری پێش ــەری جێبەجێ ــش، بەڕێوب ــعود دەروێ - س

ــاالت(. ــعودیە )اتص ــی س ــی پەیوەندییەکان گرووپ

پێشــووی  باڵیــۆزی  ســوڵتان،  بــن  بەنــدەر  شــازادە   -

ئەمەریــکا. لــە  عەرەبســتان 

- ساڵح کامل، وەبەرهێن.

.mbc وەلید ئیراهیم، خاوەنی کۆمەڵە کەناڵی -

- خالــد ملحــەم، بەڕێوەبــەری گشــتی پێشــووی کۆمپانیــای 

خالید ئەلتویجری

عادل فەقێ

فەهد بن عبدالله

موتعیب بن عبدالله
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ئایدیا دیپلۆماتیك

هێڵــی ئاســانی ســعودیە.

- بەکر بن الدن، بەڕێوەبەری گشتی گرووپی بن الدن.

- محەمەد عەمودی، وەبەرهێن.

ــی  ــەری پێشــووی کەناڵ ــل، بەڕێوەب ــن ســاڵح کام - محێدی

ــی وەرزشــی. ــەی ئاڕت ئ

داخستنی هەژمارە بانکییەکانی شازادەی 

جێنشینی پێشوو

بەرەنــگاری  چوارچێــوەی  لــە  ســعودیە،  بەرپرســانی 

نایــف(،  گەندەڵیــدا هەژمــاری بانکــی )محەمــەد بــن 

ــە  ــەک ل شــازادەی جێنشــینی پێشــووی ســعودیە و ژمارەی

نزیکیــان داخســت. کەســانی 

ــەن  ــف، مانگــی شەشــی ئەمســاڵ لەالی ــن نای ــەد ب محەم

و  دوورخرایــەوە  پۆســتەکەی  لــە  ســعودیەوە،  شــای 

محەمــەد بــن ســەملان لــە شــوێنی دانــرا.

نایــف، دوای دوورخســتنەوەی لــە پۆســتەکەی لــە کۆشــکە 

تەنیــا  کاتــەوە  لــەو  بەندکــراوە،  خــۆی  تایبەتییەکــەی 

جارێــک دەرکەوتــووە، ئەویــش لــە پرســەی )مەنســور 

ــە شــازادەکانی  ــک ل ــز(، یەکێ ــن عەبدولعەزی ــن مقــرن ب ب

ســعودیە، کــە ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١١/٢٠١7/5 

گیانــی  هەلیکۆپتەرێــک  خــوارەوەی  کەوتنــە  بەهــۆی 

لەدەســتدا.

دادوەری گشتی سعودیە: 100 ملیار دۆالر گەندەڵیکراوە

ســعودیە  گشــتی  دادوەری  املعجــب،  ســعود  شــێخ 

ڕایگەیانــدووە، کــە لــە چوارچێــوەی بەرەنــگاری گەندەڵیدا، 

لــەو لێکۆڵینەوانــەی تــا ئێســتا ئەنجامــدراون دەرکەوتــووە، 

ــراوە. ــی ک ــار دۆالر گەندەڵ ــە ١٠٠ ملی ک

ناوبــراو جەختــی کردووەتــەوە، کــە دەســت بــۆ هەژمــارە 

هەژمــاری  تەنیــا  نەبــراوە،  ئاســاییەکان  بازرگانییــە 

گشــتی  دادوەری  وەک  ڕاگیــراون.  کەســیەکان  تایبەتــی 

ــە ســێ ســاڵی  ــەوەکان ل ــی لێکۆڵین ــداوە، بەپێ ــاژەی پێ ئام

ڕابــوردوودا بــە الیەنــی کەمــەوە نزیکــەی ١٠٠ ملیــار دۆالر 

بەشــێوەیەکی سیســتاتیک گەندەڵــی کــراوە.

سەرچاوەکان: 

http://fa.euronews.com/bin-nayef-bank-

accounts- f reezed

/http://www.isna.ir/news

/https://ir.sputniknews.com/world

http://www.eghtesadnews.com

http://www.moroornews.com

http://www.ghatreh.com/news/nn8

/https://www.tasnimnews.com/fa/news

waleed-ebn-/٠5/١١/٢٠١7/http://fa.euronews.com

talal-arrested

http://www.bbc.com/persian/world

http://www.bbc.com/persian/world

/https://arabic.rt.com/middle_east
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جوواڵنەوەى وەهابیزم و 
دۆســییەى بۆسنەو سربیا

جێجیڤیک ئیڤان 

خەلیل ماجد  ئینگلیزییەوە:  لە 
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پێشەکى

لــە ئاکامــى لێکۆڵینــەوەکاىن ڕووداوەکــەدا ئــەوە خرایە ڕوو، 

کــە لــە کــۆى 19 تێرۆریســتى بەشــداربوو لــە هێرشــەکەدا 

15 تێرۆریســتیان لــە عەرەبســتاىن ســعودییەدا بــوون. ئــەم 

دەوڵەتــە داراى دوو ڕەگــەزى بنچینەییــە لــە ژینگەکەیــدا. 

یەکەمیــان بریتییــە لــە خــوودى خانــەوادەى دەســەاڵتدارى 

ــتبووىن  ــە دروس ــە ل ــەم خانەوادەی ــعودى. ئ ــایەىت س پادش

دەوڵــەىت ســعودییەوە تاوەکــو ئــەوڕۆ بــە بەردەوامــى 

دەســەاڵتدار و فەرمانبــەردارى ســعودییەن. دووەم ڕەگەزى 

ئایدیۆلۆژیــاى  لــە  بریتییــە  دەوڵەتــە  ئــەم  ســەرەکى 

ئایینــى ئیســامیی وەهابیــزم. ئەوانیــش فاکتەرێکــى کاراى 

خانــداىن  خانــەوادەى  لەگــەڵ  دەوڵەتدارییــە  چێبــووىن 

ســعود دا. ئەمــە وایکــردووە، کــە وەهابیــزم بووەتــە شــوێن 

ــاوا.  ــاى خۆرئ ــەتوانان و میدی ــەران و سیاس ــى لێکۆڵ بایەخ

کەمــەوە  بەالیــەىن  یــان  تــەواوى  لەنــاکاو  هەربۆیــە 

زۆرترینــى تێرۆریســت و جیهادییــە ئیســامییەکان، کــە 

بەشــێک بــوون لــەو ملمانــێ جیهانییــەى ژینگەکــەدا، 

دا  بۆســنە  و  چیچــان  و  ئازەربایجــان  لــە  منوونــە  بــۆ 

ــە  ــی هاتن ــەوەى وەهاب ــە جواڵن ــتەبوویەک ب وەک وابەس

ــە  ــتییە دەخرێت ــەو ڕاس ــەدا، ئ ــەم لێکۆڵینەوەی ــەوە. ل پێش

ــى  ــامییانە مۆرک ــەرە ئیس ــەم تەڤگ ــەواوى ئ ــى ت ڕوو بۆچ

ــراوە.  ــان لێ وەهابییەکانی

لێکۆڵینەوەیــەدا  لــەم  ڕاســتییەکان  ڕووى  خســتنە  بــۆ 

لــە ســەدەى  گەڕاوینەتــەوە ســەر ڕیشــەى وەهابیــزم 

هەژدەهەمــدا و لــەو ســاتانەى، کــە لەتــەک خانــه داىن 

دەوڵــەىت  پێکــەوە  و  دەکــەن  هاوپەیــاىن  ســعودیه دا 

درێــژەى  ئەمــڕۆ  تاوەکــو  و  دادەمەزرێنــن  ســعودییە 

ــراوە،  ــە ک ــەو هەلومەرج ــى ئ ــاوکات تاوتوێ ــدەدەن. ه پێ

وێنــاى  و  کــردووە  گەشــەى  تێیــدا  وەهابییــەت  کــە 

ــاوا  ــەالى خۆرئ ــتى ل ــێوەیەکى گش ــە ش ــەىش ب جواڵنەوەک

ئامــاژەى پێکــراوە. ئــەوە بەتایبــەىت کاتێــک هاتە گــۆڕێ، کە 

گریانــەى وابەســتەبووىن بزووتنەوەکــە بــە توندوتیژییــەوە 

خرایــە ڕوو، چونکــە ڕیشــەى ئایدیۆلــۆژى ئــەم جواڵنەوەیە 

ــراوە.  ــتێکى تێبینیک ــەوە ش ــادى و توندڕەوەکان ــو جیه لەنێ

وەهابیــزم  کــە  ناگەیەنێــت،  ئەوەیــش  ئەمــە  دیــارە 

ــۆ بناژۆیــی ئیســامى و پەڕگیریــی  ڕاســتەوخۆ پەیامێــک ب

لەنــاو ڕێکخراوەکانــدا. بەڵکــو وەهابیزمیــش وەک تــەواوى 

ــەر ڕەوت و  ــبووە بەس ــەکاىن دى، دابەش ــەوە ئایینی جوواڵن

بازنــە جیاوازەکانــدا. هەندێکیــان زۆر رادیــکاڵ و هەندێکی 

تریــان میانــەڕەوو شــێلڕەون. ئەمــەش بــەو واتایــە دێــت، 

وەهابیــزم وەک جواڵنەوەیەکــى ئایینــى، ڕیشــەکەى دەگەڕێتــەوە بــۆ 300 ســاڵێک 
پێــش ئێســتا، ئــەم جوواڵنەوەیــە لــە پــاش هێرشــەکانى یــازدەى ســێپتەمبەر لــە 
ــە،  ــەو ڕووداوان ــاش ئ ــاڵ. پ ــى و گڵۆب ــى نێونەتەوەی ــووە دەنگۆیەک ــکا ب ئەمری
خۆرئــاوا بــە ڕابەرایەتــى ئەمەریکا کەوتە خــۆ و دژ بە ڕێکخراوە تێرۆریســتییەکانى 
جیهــان و ئــەو ڕژێمانەیــش، کــە پشــتیوانى ئــەو هێزانــە دەکــەن. لەســەر ئاســتى 
سیاســی و ســەربازى ڕووبــەڕوو بوونــەوە. ئــەم هەڵمەتــەش بــە جەنگــى گلۆبــاڵ 

دژ بــە تێــرۆر ناوزەنــد کــرا.
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کــە هەمــوو وەهابییــەک لەنێــو ڕەوتەکانــدا ڕەوگــەى 

تووندوتیژیــی بــۆ بەدەســتهێناىن ئامانجــەکاىن ناگرێتــە 

بــەر. بەڵکــو کەمێکــى جواڵنــەوە وەهابیــەکان بــە ئاشــکرا 

بانگەشــەى تێــرۆر و تونــدڕەوى دەکــەن. بــەىش دووەمــى 

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بریتییــە لــە نیشــانداىن ڕۆڵــى دەوڵــەىت 

ســعودییە لــە باڵوبوونــەوەى ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیــزم 

لــە ئاســتێکى بەرینــدا. لێــرەوە کۆڵــەران دەســتەواژەى 

ناردنــە دەرەوە هــزرى وەهابیزمیــان داهێنــا، ئــەم ناردنــە 

ــە  ــوو، کــە ب ــازەوە ب ــەن ری ــەش ڕاســتەوخۆ لەالی دەرەوەی

ــە  ــى و هاوکاریی ــک هەماهەنگ ــڕاز گەلێ ــاىن ئام بەکارهێن

ســیاىس و دارایــى و ســەربازییەکانیان دەگەیانــدە دەرەوە. 

ــەواوى  ــزم بەرپرســیارنییە لەت ــەوەى، کــە وەهابی لەگــەڵ ئ

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

ڕووبــەڕووى  ئــەوان  رادیاڵــدا  و  بناژۆخــوازى  کارێکــى 

پــاش  ســعودى  عەرەبســتاىن  دەبنــەوە.  تانەوتەشــەر 

ئــەوەى پیشەســازى نــەوت لەنێویــدا بەرفــراوان بــوو، 

لەگــەڵ ئــەوەى خولیایەکــى فــرەى بــۆ کاریگەریــى لەنێــو 

بزووتنــەوە ئیســامییەکاىن جیهــان هەبــوو، بــەاڵم نەبــووە 

تەنهــا ســەرچاوەى کۆمــەک و هەماهەنگــى ئــەوان. بەڵکــو 

وەهابیزمیــان  ئایدیــاى  خۆیــان  لەبــرى  ســعودییەکان 

کــردە ماســکێک بــۆ خزانــدىن هەژمــووىن خۆیــان. لەگــەڵ 

ــک  ــووە فاکتەرێ ــعودییە ب ــیی س ــى سیاس ــدا نەزم ئەوەش

تــا تــەواوى بزووتنــەوە رادیکاڵــەکان بەشــێوازى جیــا جیــا 

ــەىش  ــوڕێنن. لەب ــان هەڵس ــن و کارەکاىن خۆی بەهرەمەندب

فەهد بن عەبدولعەزیز
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ســێهەمى ئــەم کۆڵینەوەیشــدا ڕۆڵــى وەهابیــزم لــە بۆســنە 

ــراوە. هــەواداران و شــوێنکەوتوواىن  ــە ک ــا دا رشۆڤ و رسبی

ئایدیــاى وەهــاىب لەمییــاىن جەنگــى ناوخــۆى بۆســنەدا 

لــە  بەشــداربوون  و  ناوچەکــەوە  هاتنــە  1992ـ1995 

موســڵاناىن  و  ئیســامى  نەزمــى  لــە  پشــتیوانیکردن 

لــە  پێکدادانــەکان  پــاش تەواوبــووىن  لــە  ئــەو واڵتــە. 

بۆســنەدا، ئیــدى هەندێــک لــەو جیهادیانــە گەڕانــەوە 

بــۆ نێــو واڵتــەکاىن خۆیــان و هەندێکیشــیان لــە بۆســنە و 

هەرێمــى ســانزاکى رسبیــادا مانــەوە2. وەهابییــەکان لــەو 

ناوچانــەدا بــەدەر نەبــوون لــە هاوئاهەنگەکانیــان لــە 

ــار  ــۆ یه كه مج ــی ب ــەوەی وه هاب ــدا. جوواڵن ــەواوى جیهان ت

ــى  ــووە جوواڵنەوەیەک ــدا ب ــت و یەکەم ــەدەى بیس ــە س ل

ــە ڕۆڵ و  ــان وای ــەوان پێی ــە ناوچەکــەدا، ئ ــی ســەرنج ل جێ

ــەخ و دژوارە.  ــرە بەبای ــدا ف ــەى جیهان ــەو بەش ــان ل پێگەی

ــە  ــەو کاتــەوەى جوواڵنــەوەی وه هابــی هاتووەت چونکــە ل

لــە  پێکدادانــەکان  ئیــدى  هەرێمەکــەدا  لــە  پێشــەوە 

نێــوان ئــەوان و کۆمەڵگــەى ئیســامی لۆکاڵیــدا بــەردەوام 

ــا بەگشــتى  ــدى موســڵاناىن بۆســنەو رسبی ــووە3. پەیوەن ب

ــووە،  ــعودییەوە چێب ــە س ــەرچاوەکەى ل ــە س پەیوەندییەک

ــورىت  ــە ک ــن. ب ــامى دەبین ــاى ئیس ــى دونی وەک مەرجەع

لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا ئــەم مەبەســتانە خراونەتــە ڕوو. 

یەکــەم نیشــانداىن جوواڵنــەوەى وەهــاىب وەک ڕەگەزێکــى 

ســەرەکى جیهــادى نێونەتەوەیــى و گڵۆبــاڵ. دووەمیــن 

خــاڵ ئەوەیــە، کــە ڕۆڵــى دەوڵــەىت ســعودییە لــە پشــتیواىن 

تیرۆریــزم خراوەتــە ڕوو. ســێیەم: وەاڵمــى ئــەوە دراوەتەوە 

ــەر  ــە لەس ــز و جدیی ــەیەکى بەهێ ــزم هەڕەش ــا وەهابی ئای

ــد  ــدە بەهەن ــەکان هێن ــوود هەڕەش ــا یاخ ــنە و رسبی بۆس

ــن. نی

پێشینەى وەهابیزم

بەنــاوى  ســاڵە   300 بــۆ  ئایینیــە  هــزرە  ئــەم 

دامەزرێنەرەکەیــەوە )موحەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهاب(. 

لــە ســاڵى )1703-1792( ڕەگــی داکوتــاوە. شــوێنکەوتوواىن 

ــە لەالیــەن ئەوانیــرەوە بــە وەهابییــەکان  ئــەم جواڵنەوەی

ئاماژەیــان پێدەدرێــت. بــەاڵم  بۆخۆیــان بــەو نــاوەوە خــۆ 

ناناســێنن. چونکــە ئــەو نــاوە لــەالى ئــەوان ســەرواتایەکى 

خۆیــان  ئــەوان  ڕاســتیدا  لــە  هەڵدەگرێــت.  نەرێنــى 

بەمەبەســتى  ئەوەیــش  دەناســێنن.  یەکتاپەرســت  بــە 

ــە  ــان ب ــەوان باوەڕی ــە ئ ــەو ڕاســتییەى، ک خســتنە ڕووى ئ

ــە یەکتاپەرســت  ــان ب ــە خۆی ــە. هەربۆی ــرى خودای یەکانگی

یــان شــوێنکەوتەى موحەمــەد و ســەلەفیی دەناســێنن4. لە 

دەســتپێکدا ئەم هــزرە وەک جواڵنەوەیەکــى ڕیفۆرمخوازى 

ئایینــى هاتــە پێشــەوە، ئەمــەش بــە ئامانجــى گەڕانــەوەى 

موســڵانان دەهــات بــۆ تەنها ڕێگەى دروســتى ئیســامەىت. 

چوونکــە ئــەوان باوەڕیــان لــەوەدا کــوورت دەکــردەوە، کــە 

تاقانەیــى خــودا بریتییــە لــە بنچینــەى بــاوەڕ لــەالى تاکــى 

موســوڵان. هەروەهــا بەگوێــرەى ڕوانگــەى، )موحەمــەدى 

عەبدولوەهــاب( باوەڕبــوون بــە خــودا تەنهــا بــەس نییــە، 

لەبــەر ئــەوە موســوڵاىن ڕاســتەقینە ئەوەیــە، کــە بــە 

ــان و فەرمــوودە  ــه  قورئ ــرەى ڕێســاکاىن ئیســام، کــە ب گوێ

ــاب(  ــوڕى عەبدولوەه ــەدى ک ــوە. )موحەم ــت بەڕێ دەچێ

داراى پێــوەرو ڕێوشــوێنێکى زۆر ســەختگیر بــوو، تــا بڕیــار 

ــا؟.  ــان ن لــەوە بــدات کــێ موســوڵانێکى ئەرسەدۆکســە ی

ناوبــراو لــە شــارۆچکەى ئویاینــاى ســەر بــە هەرێمــى 

نیمچــە  ناوەنــدى  بــەىش  لــە  هەڵکەوتــوو  نەجــدى 

یه كه مجــار  بــۆ  وه هابــی  جوواڵنــەوەی 
بــووە جوواڵنەوەیەکــى جێــی ســەرنج لــە 
و  ڕۆڵ  وایــە  پێیــان  ئــەوان  ناوچەکــەدا، 
فــرە  جیهانــدا  بەشــەى  لــەو  پێگەیــان 
پێکدادانــەکان  ئیــدى  دژوارە،  و  بەبایــەخ 
ــەوان و کۆمەڵگــەى ئیســامی  ــوان ئ ــە نێ ل

بــووە. بــەردەوام  لۆکاڵیــدا 
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دوورگــەى عــەرەىب لــە دایکبــووه . باوکــى )عەبدولوەهــاب 

ــەىل  ــەو ســەربە ڕەوگــەى حەمب ــوو. ئ ــازى( ب ســولەیان ق

بــوو. حەمبــەىل، یەکێکــە لــەو چــوار مەزهەبــەى، کــە 

ــرەدا  ــەن 6. لێ ــان لێدەک ــوونییەکان پەیڕەویی ــڵانە س موس

ــر  ــو باش ــەوە تاوەک ــەکە دوور دەکەوین ــە باس ــک ل کەمێ

لــە فاکتــەرەکاىن دروســتبووىن ئــەم ڕێبازانــە تێبگەیــن. 

دیــارە ئایینــزاى ســووننى، لەمیــاىن دەرکەوتنــى ئیســامەوە 

ــڕەوی  ــڵانان پێ ــى موس ــدا زۆرترین ــەدەى حەوتەم ــە س ل

لێــوە دەکــەن. بــە لــە پێشــچاوگرتنى ڕاســتییەک، کــە 

ئایینــى ئیســام لــە حیجــازەوە ســەریهەڵداوە7. دیــارە 

ــە  ــوو. هەربۆی ــەرەتایی ب ــى س ــش ژینگەیەک ــە حیجازی ک

ــام  ــتنى ئیس ــام و دەستڕاگەیش ــەندىن ئیس ــەڵ پەرەس لەگ

ــاىن دەر و دراوســێ و کۆمەڵگــە پێشــکەوتووەکان  ــە واڵت ب

ــەن.  ــى بک ــوڵانان هەماهەنگ ــوو موس ــت ب ــدى پێویس ئی

ــە  ــا بێنن ــى وەه ــاو و ڕێگایەک ــار و گونج ــى لەب بنەمایەک

ــت.  ــان نەبێ ــەى ئایینەکەی ــە پێچەوان ــەوە، ک پێش

نــۆرم،  لەبــەر ئــەوە هەوڵــى كۆكرنــەوەى فەرمــوودە، 

ره فتــاری ڕۆژانــەى پەیامبــەرو داڕشــتنەوەیان دەســتی 

پێشــەوە.  هاتــە  ســوننەت  نەزمــى  لێــرەوە  پێکــردوو 

لــە ڕاســتیدا ڕێســاکاىن فەرمــوودە نەیدەتــواىن لەگــەڵ 

بەرەوپێشــچووىن گۆڕانکارییــەکاىن ڕۆژ دا وەاڵمــى هەمــوو 

پرســیارەکان بداتــەوە. هەربۆیــە نەزمێــک بەنــاوى ئیجــاع 

و قیــاس هاتــە پێشــەوە. ئەمەیــش ڕەوشــێک بــوو لەنێــوان 

نەریتــى پێشــین و ســەردەمى پێشــهاتەکاندا پێویســت 

ــاو  ــرەوە ســەرچاوەى بۆچــووىن جی ــک. لێ ــە پردێ ــوو ببێت ب

ڕوانگــەى جیــا بــە گوێــرەى کات و شــوێن و کۆمەڵگــەکان 

هاتەپێشــەوەو قوتابخانــەى جیــاو مەزهەىب جودا دروســت 

بــوون  دیــارە لــەو مەزهەبانــەدا حەنەفییــەکان زیاتــر 

لێبــوردەو نــەرم و نیانــرن  لــەوان و حەمبەلییەکانیــش 

توندتــر  و  پەڕگیــر  دى  مەزهەبەکــەى  ســێ  لــە  زیــاد 

ــە و  ــازەکان بیدع ــوو ڕێب ــتووە. هەم ــان دارش ــى خۆی نەزم

ــان  ــە دوواوە، باوەڕی ــاو ئیســامیان دەدای ــراوەکاىن ن داهێ

بــەوە هەبــوو، کــە دەبێــت ئیســام لەســەر بنەمــاى قورئان 

و ســوننەىت پەیامبــەر هەڵبهێنجرێــت. 

هەرچەنــدە لــە زانیارییــەکاىن )موحەمــەد عەبدولوەهــاب(

دیاریکــراوەوە  مەزهەبێکــى  بــە  وابەســتەبوون  دا 

ــە  ــۆرەکان ل ــە ج ــک ل ــە جۆرێ ــەاڵم ب ــوو، ب ــرا ب ڕانەگەیەن

ڕەوگــەى حەمبەلییــەوە نزیــک بــوون. هۆکارێکــى دى، کــە 

ــوو  ــاب هەب ــەد عەبدولوەه ــەر، موحەم ــی لەس کاریگەری

ناوچەکــەداو  بــە  گەشــتەکاىن  و  گــەڕان  لــە  بریتیبــوو 

ــەى.  ــەوەى بیروباوەڕەک ــۆ باڵوکردن ــەج ب ــەردانەکاىن ح س

ــە  ــوون ل ــى ب ــردن بریتی ــەرداىن دەک ــە س ــارانە، ک ــەو ش ل

شــارە پیــرۆزەکاىن مەکــە، مەدینــە،  بــەرسەى ناوەنــدى 

شــوێنەکاىن  و  ئۆرشــەلیم  و  دیمەشــق  و  شــیعەکان 

شــوێنانەى،  ئــەو  هەمــوو  ســووریا.  ئێــران،  عێــراق، 

کــە ئــەو ســەردانی دەکــردن، لــە مــاوەى کەمــر لــە 

ــەردانانە  ــەم س ــارە ئ ــدان. دی ــدا ئەنجامی ــاڵێکى تەمەنی س

ــت  ــدارى و نەری ــە نەزمــى ئایین ــەو ل ــو ئ بەســبوون تاوەک

و شــێوازەکاىن بەندایــەىت ئــەو خەڵکانــە ئــاگادار بێــت، 

شازادە محەمەد بن سەملان                                                                                        شا سەملان بن عەبدولعەزیز
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شازادە محەمەد بن سەملان                                                                                        شا سەملان بن عەبدولعەزیز

بزانێــت چ هەڵوێســتێک چ میکانیزمێــک بــۆ بانگــەوازە 

نوێیەکــەى بگرێتــە بــەر؟ دیــارە ناوبــراو شــەریعەت و 

ــەڵ  ــە لەگ ــەم زانیاریان ــوو. ئ ــد ب ــاىن خوێن ــەى قورئ رشۆڤ

تێکــڕا  دا،  ناوچەکــە  ئایینــدارى  نەزمــى  گردبوونــەوەى 

ــوو.  ــێ ســەوز ب ــان ل ــر و ئەندێشــەیەکى نوێی ــەى بی گەاڵڵ

لــە ڕاســتیدا وەک لــە پێشــەوە ئاماژەمــان پێــدا ناوبــراو زۆر 

پێداگــر و توونــد بــوو لــە ســەر ئــەوەى، کــە بڕیــار بــدات 

ــە  ــە؟ ل ــاوەڕدار نیی ــش ب ــتەقینە و کێ ــاوەڕدارى ڕاس ــێ ب ک

ــتە  ــەوەى دەخس ــاب( ئ ــەد عەبدولوەه ــەدا )موحەم میان

ــۆ ســەردەمى  ــەوە ب ــەواوى کۆمەڵگــە گەڕاونەت ڕوو، کــە ت

پێــش ئیســام، ئــەو ســەردەمەى ئــەو، بــە ســەردەمى 

نــەزاىن نــاو دەبــرد. بەگوێــرەى زانیارییــەکاىن ئــەو لەوکاتەدا 

ــوو،  ــک ب ــامەىت نەریتێ ــووى ئیس ــت و خ ــى نەری زۆرترین

کــە بــۆىن هاوەڵبڕیــاردان بــۆ خــودا، بتپەرســتى لێدەهــات. 

بــۆ منوونــە دەیــوت بۆنــەى یــادى لەدایکبــووىن پەیامبــەر 

ــردىن  ــەالدا ڕێ ــە شــێواندن و ب ــە جگــە ل ــچ شــتێک نیی هی

ــامەىت.  ــتى ئیس ــەى ڕاس ڕێگ

هــاوکات بــە پیــرۆز زانینــى درەخــت، بــەرد، مەزارگــەکان  

و  پەیامبــەر  مــەزارى  لەســەر  مزگــەوت  دروســتکردىن 

هــاوەاڵن و پیاوچــاکان، تێکــڕا شــتگه لێكن لــە چوارچێــوەى 

بیدعــە و بتپەرســتیدان. هــاوکات ڕایدەگەیانــد ئیســام 

و  داڕزیــن  دووچــارى  داهێراوانــەوە  ئــەو  بەهــۆى 

هیــچ  پەیامبــەردا  ســوننەىت  لــە  هاتــووە،  گەندەڵــى 

جۆرێــک لــەو پەیڕەویکردنــە بــووىن نەبــووە. هــاوکات 

ئــەو داکۆکــى لــەوە دەکــردەوە، کــە پێویســتە موســڵانان 

ــدا  ــین تێی ــێنەوەکەى پێش ــە س ــن، ک ــک تێبکۆش ــۆ ژیانێ ب

بەرجەســتەیانکردووە. ئامــاژەى بــۆ ئــەوە دەکــرد، کــە 

ــەوە،  ــوودا بوونەت ــام ج ــە ئی ــەى ل ــەکاىن ئەوان ــق و پۆپ ل

هەمــوو  منوونــە  بــۆ  ناڕاســن.  و  ســاختە  داهێــراون 

ڕەوگــە تەســەوفییەکان دەدرایــە دوواوە، ســۆفییەکانیش 

لــەالى  . چوونکــە  نێودەبــران8  وەک دووژمنــى خــودا 

وەهابییــەکان نابێــت و پێویســت نییــە هیــچ نێوەندێــک و 

گەیەنەرێــک لەنێــوان خــودا بەندەکەیــدا هەبێــت.

هەڵوێســتى  تووندتریــن  و  بەهێزتریــن  لــەوان  جیــا 

ــن زاى  ــە ئایی ــاب( دژ ب ــوڕى عەبدولوەه ــەدى ک )موحەم

شــیعەى موســڵان بــوو. بۆ ئەمــەش دوو هۆکارمــان هەیە. 

ــە  ــانکرد، ک ــەوە باس ــە پێش ــە ل ــوو، ک ــان ئەوەب یەکەمی

ناوبــراو لەژێــر هەژمــوون و تیــن و تــاوى حەمبەلییەکانــدا 

بــوو. لــە ڕاســتیدا هــەر چــوار مەزهەبەکــە نەیــارى شــیعە 

ــر ڕوانگــەى  ــەکان زەقــر و زبراوی ــەاڵم حەمبەلیی ــوون، ب ب

ــان  ــتە ڕوو. دووەمیی ــیعەگەریی دەخس ــە ش ــان دژ ب خۆی

لەژێــر  عەبدولوەهــاب(  )موحەمــەدى  کــە  ئەوەبــوو، 

ــى  ــاى ئایین ــژەرى و زان ــۆدى توێ ــۆر و میت ــی تی کاریگەری

ســەدە نێوەنجییــەکان ئیــن تەیمیــە )1263-1328( دا بــوو. 

لێــرەدا دەکرێــت بڵێیــن، کــە وەهابیــزم درێژبوونــەوە، بــە 

پراکتیککــردىن مــۆرک و میــراىت زانیارییــەکاىن، ئیــن تەیمییە 

بــوو. ئەویــش هەمــان هەڵوێســتى لەهەمبــەر ســۆفیگەرى 

ــوو. ــیعەکاندا هەب ــزاى ش و ئایین

ــڕاو بتپەرســت  ــە گوم ــەواىن ب ــە ئ ــن تەیمی ــە ڕاســتیدا ئی ل
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ــرۆزى و  ــە پی ــاوەڕى ب ــەش ب ــن تەیمی ــدەدا ئی ــە قەڵەم ل

زیــادەکارى و داهێــراوەکاىن پێچــراو لــە ســوننەىت پێشــین 

نەبــوو. هۆیەکــى تریــش ئەوەیە، کــە پێانوایــە هۆکارێکى 

گرنگــى ئەوەیــە، کــە بۆچــى )موحەمــەد عەبدولوەهــاب( 

دژ، نەیــارى شــیعەیە؟ دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو قۆناغــەى، کــە 

ــى پاشــگەزبوونەوەى خەڵکــى  ــەرسەدا مژوڵ ــە ب ــراو ل ناوب

ــە  ــە شــیعەگەراییەى، ک ــاوەڕ و نۆرم ــەو ب ــوو. ل شــارەکە ب

دەســتیان دابوویــە و داوایلێدەکــردن، کــە ڕێگەى دروســتى 

ــت،  ــتییە تێگەیش ــەو ڕاس ــە ل ــرن. هەربۆی ــام هەڵبژێ ئیس

کــە شــیعەکان بەرەیەکــى بەهێــزى ناوخۆییــن دژ بــە 

بیــرو ڕاکاىن. هەربۆیــە شــیعەکان لــەو شــارەدا وەدەریــان 

ــارە  ــەوەى. دی ــان و مان ــاو هەڕەشــەیان خســتە ســەر ژی ن

ــە  ــەکان ب ــەوەدا، کــە وەهابیی ــن ل ــە تەنهــا نی شــیعەکان ب

ــن کەســەکانیىش  ــەت نزیکری ــن، تەنان نامــۆ و الدەر دەزان

بــوون.  باوەڕدارییەکــەى  زانیــارى و زەمینــەى  نەیــارى 

ــەد  ــراى موحەم ــە: )ســولەیان عەبدولوەهــاىب ب ــۆ منوون ب

دژى  ڕاشــکاوى  بــە  ئاشــکرا،  بــە  عەبدولوەهــاب(، 

ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیــزم وەســتابووەوە. ســولەیان لــە 

دژى پەرتوکێکــى موحەمــەدى بــراى، کــە کتێبــى تەوحیــد 

ــی  ــکى خوای ــاوى تیش ــەى بەن ــى ڕەخنەگران ــوو. وەاڵمێک ب

هیــچ  دیــارە  نــووىس.  وەهابییــەت  دانــەدوواوەى  بــۆ 

وەهابییــەکان  لــەالى  کــە  نەبــوو،  جێــى سەرســوڕمان 

باوەڕیــان  کــە  ئەوانــەدا،  لەبەرامبــەر  دەســتەواژەیەک 

بــەوان نەبــوو جەختــى لەبــارەوە دەکرایــەوە، کــە بــە 

هاوەڵدانــەر و بێبــاوەڕ و کافــر نــاوەزەد دەکــران. لــەم 

ــە کارەکــەى  میانــەدا باوکــى موحەمــەد، کــە قــازى بــوو ل

دوور خرایــەوە. ئەوەیــش وەک ســزایەک وەهابــوو بــۆ 

بــوو.  پێوەیــان گا  کــە کوڕەکــەى  ئــەو چاالکییانــەى، 

بۆسنه  قوربانیانی  مۆنۆمێنتی 
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کــوڕى  موحەمــەدى  چاالکییــەکاىن  دەکرێــت  دیــارە 

قۆناغــدا.  دوو  بەســەر  دابەشــبکەین  عەبدولوەهــاب 

قۆناغــى پێــش مــردن و قۆناغــى پــاش مــردىن باوکــى. پێــش 

ــو  ــا تاوەک ــەکار دەهێن ــزى ب ــەى بەهێ ــى وش ــى باوک مەرگ

بەرامبەرەکــەى بێنێتــە ژێــر ڕکێفــەوە. بــۆ منوونــە: پێیوابــوو 

کــەس لــە ئاواییەکــەى خۆیــدا نابێتــە پەیامبــەر، پێویســتە 

مژوڵــى  ئــەو  پراکتیکــەوە.  بــوارى  بخرێتــە  پەیامەکــە 

ــۆ هەمــوو شــوێنێکى  ــوو ب ــە دەرەوەى پەیامەکــەى ب بردن

ــوو.  ــاڵى 1740 ب ــو س ــە تاوەک ــەم نەزم ــا. ئ ــى ئویاین دەرێ

ــەڕەف،  ــولەیان موش ــاب س ــى عەبدولوەه ــاش مەرگ لەپ

خــۆى.  زێدەکــەى  بــۆ  گەڕایــەوە  )موحەمــەد(  ئیــدى 

ــرد.  ــتیان پێک ــەکاىن دەس ــى چاالکیی ــەىش دووەم ــرەوە ب لێ

ــوون.  ــەس نەب ــەکاىن ب ــار و وت ــە وت ــت، ک ــدى تێگەیش ئی

ناوبــراو هــات و دەســتپێکى تــرى بانگــەوازى خســتەگەڕوو 

ــڕەواى شــارۆچکەکەى، )عوســاىن کــوڕى  ــدا فەرمان هەوڵی

عەمــار( بــەوە ڕازیکــرد، کــە باوەڕەکەى دروســتە، پێویســتە 

بــن.  بــەدوور  بتپەرســتى  لــە داهێــراو هاوەڵدانــان و 

ــرى،  ــردىن گومــەزى قەب ــە خاپوورک ــوو هەســتان ب ــەوە ب ئ

زەینەدیــن خەتــاىب بــراى خەلیفــەى دووەمــى موســڵانان. 

پیرۆزەکانیــان  شــوێنە  و  مــەزار  لــە  زۆرێــک  لێــرەوە 

تێکــدا، بــە گوێــرەى زانیارییــەکان موحەمــەد بۆخــۆى 

ــۆ  ــان ب ــى هانای ــە خەڵک ــەوە، ک ــەى دەبڕین ــەو درەختان ئ

ــەاڵم   ــوو، ب ــەم ڕەوشــە ئاســان نەب ــدە ئ ــردن. هەرچەن دەب

لەســەر بنەمــاى شــوێنکەوتوواىن ئــەم هــزرە چاالکــى 

ــەدا  ــە ناوچەک ــن ل ــەى ئایی ــەم داهێراوان ــەدوواوەى ئ دان

کەوتــە بــوارى پراکتیکــەوە. ئــەم نەزمــى ڕاماڵینــى داهێراو 

پیاوچــاکان و  ئاییــن و ڕووخــاىن مــەزارى  زیادانــەى  و 

تێكدانــی کێــى قەبــرەکان بــەردەوام بــوو، تــا ڕووداوێــک 

هاتــە پێشــەوە، لــەو ڕووداوەدا، کیژۆڵەیــەک تۆمەتبــار 

دەکرێــت بــە کارى زینــا، هــەر بۆیــە موحەمــەدى کــوڕى 

ــت.  ــاران بکرێ ــەرد ب ــە ب ــاردەدات، ک ــاب بڕی وەه

لــە کاردانــەوەى ئــەوە دا حاکمــى شــارۆچکەکە، کــە کــوڕى 

ــوژن،  ــاب ب ــەدى وەه ــە موحەم ــار دەدا، ک ــارە بڕی عەم

ــە  ــتنەوەى، ب ــۆ دوورخس ــت ب ــە دەگۆڕێ ــر بڕیارەک دووات

دوورخســتنەوەى ئــەم کەســایەتییە خاڵێکــى وەرچەرخــان 

لــە چارەنــووىس جواڵنەوەکــەدا دێتــە پێشــەوە. بــە کــوورىت 

لــەم بەشــەدا گەیشــتینە ئــەو ئاکامــەى، کــە زانیارییــەکاىن 

ــەىت  ــۆ دژای ــاری گەلێکــن ب موحەمــەد عەبدولوەهــاب زانی

داهێــراوەکاىن نــاو ئیســام و پەرستشــە زیــادەکاىن گــۆڕ و 

ــن دژ  ــاوکات هەوڵێک ــەکان. ه ــەزى مزگەوت ــەزار و گوم م

ــە ڕەوگــە ســۆفیگەرییەکان و ئاییــن زاى شــیعەگەرایی و  ب

داکۆکییەکــن بــۆ دانــەدوواوەى هەمــوو ئــەو پێشــهاتانەى 

نــاو ئایینــى ئیســام و پەیڕەوکارانیــىش بەبــێ بــاوەڕ و کافــر 

و نــەزان دەخەمڵێرێــن. هــاوکات ئــەوان دژ بــە ئیســامى 

ســونیى )ئەرســەدۆکىس( بــوون.  پێیانوابــوو موســڵاىن 

ــاى  ــەر بنەم ــاىن لەس ــە ژی ــڵانەیە، ک ــەو موس ــت ئ دروس

ــت9 . ــوودەى دروســت دابڕێژێ ــان و فەرم قورئ

موحەمەدى کوڕى عەبدولوەهاب و 

موحەمەدى کوڕى سعود

ــرا،  ــاب( وەدەرن ــوڕى وەه ــەدى ک ــەوەى )موحەم ــاش ئ پ

ــە،  ــڕى دیریی ــەوە، چــووە باژێ ــدى خــۆى دوورخرای ــە زێ ل

فەرمانــڕەواى ئــەو شــارە بریتیبــوو لــە باوکــى دامەزرێنەرى 

دەوڵــەىت ســعودییە، کــە )موحەمــەدى کــوڕى ســعود( 

ــەرەوەى  ــى یەکاک ــاوە کاریگەرییەک ــەم پی ــارە ئ ــوو. دی ب

نەزمــى ڕاماڵینــى داهێنــراوو زیــاده كان 
لــه  ئاییــن و ڕووخانــى مــەزارى پیاوچــاکان 
و تێكدانــی کێلــى قەبــرەکان بــەردەوام 
پێشــەوە،  هاتــە  ڕووداوێــک  تــا  بــوو، 
دەکرێــت  تۆمەتبــار  کیژۆڵەیــەک  كــه  
كــوڕی  موحەمــەدى  زیناكــردن  بــە 
ــاران  ــەرد ب ــاردەدات، ب ــاب بڕی عه بدولوەه

بکرێــت. 
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لەســەر باڵوبوونــەوە و برەوســەندىن هــزرى وەهابیــزم 

هەبــوو لــە داهاتــوودا. ســەرەتا هــەردوو ناوبــراو لەســەر 

ســعود  کــوڕى  موحەمــەدى  هاوژینەکــەى،  پێداگــرى 

ــن(  ــى )شــێخ رساجەدی ــە پێ ــان بەیەکــرى کــەوت. ب چاوی

پاڵنــەرى  بوونــە  بــوون،  فاکتــەر  دوو  هندریکــس 

هاوپەیانییــەىت ئــەم دوو الیەنــەو بــرەوى هەماهەنگیــی 

داهاتوویــان. هۆیەکیــان بابەتێکــى موحەمــەد وەهــاب 

بــوو، کــە لەبــارەى ڕەوىش 600 ســاڵى ڕابردووى موســڵانان 

نوســیبووى10. فاکتــەرى دووەمیــش بریتیــى بــوو لــە 

هاوســەرگیریی نێــوان )موحەمــەد وەهــاب( بــوو یەکێــک 

ــەو ئاکامــە  ــدا ئ ــە کۆتایی ــن ســعود(. ل ــە خوشــکەکاىن )ب ل

ــە  ــەواوى ب ــاوەڕى ت ــە کــوڕى ســعود ب ــە پێشــێەوە، ک هات

ــە دەرەوەى  ــەى ل ــوو ئەوان ــا. هەم ــزم هێن ــزرى وەهابی ه

ــەم  ــە قەڵ ــر ل ــاوەڕو کاف ــێ ب ــوون بەب ــەوان ب ــەى ئ ڕوانگ

دەدران، ئــەم هەماهەنگیــە بــۆ داهاتــووى هــەردووال 

چارەنووسســاز،  قازانجێکــى  و  ســوود  ماییــەى  بــووە 

لەالیەکــەوە بەرژەوەندییەکــە لــەوەدا بــوو، کــە موحەمــەد 

ســعودى فەرمانــڕەواى دریــە بــه  ته نیــا دەســەاڵىت بەســەر 

هۆزەکــەى خۆیــدا دەشــکاو لــە ده ره وه ی ناوچەکــەو لەناو 

هــۆزەکاىن دى دەســەاڵىت نەدەشــکا. ڕاســتى ئەو ڕەوشــەش 

ــو کۆنفیدراســیۆىن  ــداىن ســعود لەنێ ــە خان ــوو، ک ــەوەدا ب ل

هــۆزەکاىن نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب هیــچ دەســەاڵتێکیان 

لــە ڕووى  بــوو، کــە  ئــەوە  نەدەشــکا. دووەمینیشــیان 

ــووىن  ــواىن هەژم ــوون و نەیاندەت ــەژار ب ــارەوە ه ــول و پ پ

ــەم  ــۆ ئ ــن. ب ــان برازێن ــدى خۆی ــەدەرەوەى زێ ــان ل خۆی

مەبەســتە )موحەمــەد وەهــاب خانــداىن ســعودى(، لــەوە 

ــە ڕێگــەى کۆکردنــەوەى زەکات  دڵنیاکردنــەوە، کــە ئــەو ل

ئــەو تەگەرەیــەى بــەردەم هــۆز و خانەوادەکەیــان بــۆ 

باڵوبوونــەوەى دەســەاڵت و قەڵەمڕەوییــان تەختبــکات11. 

بــۆ  جیهادیــان  زەمینــەى  وەهابییــەکان  هــاوکات 

ــەىت  ــۆ ڕەوای ــش ب ــێەوە، جیهادی ــە پێش ــعودییەکان هێنی س

ــا موســڵانەکان  ــە ن ــا دژ ب ــەک تەنه ــە تووندوتیژیی ــوو ب ب

بەڵکــو دژ بەوانــەى، کــە باوەڕیــان بــە وەهابییــەت نەبــوو. 

لــە ڕاســتیدا موحەمــەد وەهــاب زۆر پەڕگیــر و رادیکااڵنــە 

ــردەوە.  ــامەىت دەک ــی ئیس ــزر، هۆش ــەر ه ــرى لەس پێداگ

بــوارى لەبەردەم ملنــەدان بۆ باوەڕەکەى نەهێشــتبوویەوە. 

بــۆ  ئامڕازێکــى ســوودبەخش  بــووە  هەربۆیــە جیهــاد 

هــەردوو خانــەداىن ســعود و وەهابییــەکان، چونکــە چەکى 

جیهادیــان لــە دەرەوەى خۆیــان بەکاردەهێنــا. لــە ڕاســتیدا 

پێویســت بەوەنــاکات بڵێیــن، کــە دامەزرێنــەرى وەهابیــزم 

کۆمەڵگــە  تــەواوى  بەســەر  هەژمــووىن  لەوکاتــەدا 

ــکا. ــەردەمەدا دەش ــەو س ــەى ئ ئایینیەک

ــوىل  ــە دەورو خ ــان ل ــە هەردووکی ــن، ک ــرەوە تێدەگەی لێ

ســعود هەژمــوون  خانــەداىن  بــوون.  داهاتوویەکــدا  چ 

و دەســەاڵت و پتەوکــردىن پایــەى مادیــی و ڕەوایەتیــی 

دەســەاڵت، وەهابییەکانیــش بــووىن زەمینەیەکــى سیاســیی 

ڕێپێــدراو بــۆ باڵوبوونــەوەى بــاوەڕ و ئەندێشــەکانیان. 

لێــرەوە دەتوانیــن مێــژووى ســعودییە دابــەش بکەیــن 

بەســەر ســێ قۆناغــدا، قۆناغــى یەکــەم لــە 1744 تاوەکــو 

دەخایەنێــت.   1818

ــعودیە  ــەىت س ــى دەوڵ ــى یەکەم ــە قۆناغ ــە ب ــەم ماوەی ئ

هاوپەیانێتــى  قۆناغــەدا  ئــەم  مــاوەى  لــە  نــارساوە. 

ــان دەســەاڵتیان بەســەر بەشــێکى  وەهاىب/ســعودیی توانی

ــرەوە  ــەپێنن. لێ ــدا بس ــەى عەرەبی ــە دوورگ ــى نیمچ بەرین

ســەرەتاییانەى  خێڵــە  ئــەو  ناوچەکــەو  دانیشــتواىن 

باشــوورى نەدەکەوتنــە خۆتۆمارکــردن و وابەســتەبوون 

خێڵــە  ئــەو  ناوچەکــەو  دانیشــتوانى 
نەدەکەوتنــە  باشــوورى  ســەرەتاییانەى 
خۆتۆمارکــردن و وابەســتەبوون بــە خاندانى 
ســعودو هــزرى وەهابییــەوە تاکــو کاربکــەن 
بــۆ زاڵبوونــى پێگــەى دەســەاڵت، ئیــدى 
ــى ســعود  ــە خاندان ــرا، ک ــەوە پەســەند ک ئ

بــااڵن. فەرمانــڕەواى 
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بەخانــداىن ســعود و هــزرى وەهابییــەوە تاوەکــو کاربکــەن 

ــدى  ــەدا، ئی ــە ناوچەک ــەاڵت ل ــەى دەس ــووىن پێگ ــۆ زاڵب ب

بەســاناییى ئــەوە پەســەند کــرا، کــە خانــداىن ســعود 

وەهابییەکانیــش  ئەندێشــەى  و  بــااڵن  فەرمانــڕەواى 

زیاتــر  ئــەوەى  ئیســامەتییە.  دروســتى  ڕەوگەیەکــى 

وەهابییــەکان  ئەوەبــوو  ڕەخســاند  زەمینەیــەى  ئــەم 

بــە  بــوون  باوەڕیانــدا  چوارچێــوەى  لــە  ئەوانــەى 

ــەوان  ــن. چوونکــە ئ ــان دەڕوانی چاوێکــى یەکســانەوە بۆی

جیاوازییەکیــان لــە نێــوان هەژارنشــینەکاىن دەوارەکان و 

ــە  ــوو، ک ــت و پێیانواب ــارەکاندا نەدەبینێ ــااڵکاىن ش ــە ب چین

لــەالى خــوا هەمــووان یەکســانن. ئەوانــەى، کــە دەهاتنــە 

نێــو وەهابییەتــەوە، دەبوونــە هێــزى ســەرەکى جەنگــەکان 

و لــەڕووى داراییــەوە هاریکاریدەکــران. چوونکــە لــەو 

ــداىن زەکات.  ــە پێ ــوون ب ــار کراب ــووان ناچ ــەدا هەم قۆناغ

 1792 تــا  خــرج  و  قەســیم  ریــاز  ناوچــەکاىن  بەمــەش 

ــەوان  ــەدوواى ئ ــەوە.  دوواب ــووىن ئەوان ــر هەژم ــە ژێ هاتن

قەتیــف، بەحرەیــن، قەتــەر و چەنــد شــوێنێکى دیکەیــش 

کۆنتڕۆڵــى  پــاش  دواتــر  قەڵەمڕەوەکــە.  ســەر  خرانــە 

ناوەنــد و باشــوورى نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب ئیــدى 

ــە  ــەوکات ناوچەک ــۆڕى، ئ ــاز گ ــەرەو حیج ــتەکەیان ب ئاڕاس

ــاوکات دووان  ــوو، ه ــانییەکاندا ب ــووىن عوس ــر هەژم لەژێ

لــە پیرۆزتریــن شــارەکاىن دنیــاى ئیســام، مەکــە و مەدینــە 

ــوون.  ــەوێ ب ــوون ل ب

ژێــر  کەوتــە  حیجازیــش   1804 هاتنــى  بــە  ئەوەبــوو 

ــاش  ــە وەهــاىب و ســعودییەکەوە. پ ــى هاوپەیانیی کۆنتڕۆڵ

چەنــد ســاڵێک ســەرکەوتن و گەشــەى ئــەم هاوپەیانییــە، 

بــە  ناوچەکــە،  ســەر  پەرژایانــەوە  عوســانییەکان 

ــەىل  ــەد ع ــوڕى موحەم ــاى ک ــم پاش ــی )ئیراهی فەرماندەی

هێنایــە  ســەربازییەکانیان  یەکــە  دا   1811 لــە  پاشــا( 

ناوچەکــەوە و جێگیریــان کــرد. )برایــم پاشــا( تــواىن هێــزى 

ــە  ــەت ل ــکێنێت تەنان ــک بش ــەکان تێ ــعودى و وەهابیی س

ــە  ــان، ک ــواىن دەســتبگرێت بەســەر پێتەختەکەی 1818 دا ت

ــوو. ــە ب ــارى دری ش

 راتكۆ میاديچ، سەرکردەی پێشووی سوپای رسبیا
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و  میــر  و  وەهــاىب  زانــاىن  ئەوەشــدا چەندیــن  لەگــەڵ 

ــە ســێدارە دا. بەمەیــش  ــااڵى ســعودییەکانیان ل ــداىن ب خان

ڕووداوەکان بوونــە هــۆى ئــەوەى شــتێک بەنێــوى دەوڵەىت 

ــت. ــووىن نەمێنێ ــعودییەوە ب س

 1824 لــە  ســعودییە  دەوڵەتــدارى  دووەمــى  قۆناغــى 

لێــرەوە  دەخایەنێــت.   1891 تاوەکــو  دەســتپێدەکات 

پێشــووى  حوکمــڕاىن  كــوڕی  تورکــى(  )عەبدولعەزیــز 

ســعودیە. ئــەو تــواىن لــە 1824 دا شــوێنى هێــزەکاىن 

عوســاىن بگرێــت لــە ریــاز، ســەدیر، چەندیــن شــارى 

ــە  ــدا دووژمنکاران ــە فراوانخاوزییەکەی ــەو ل ــر. ئ ــى ت گرنگ

نەدەجواڵیــەوە و ئاڵنگاریــی عوســانییەکاىن نەدەکــرد، 

ــخۆى  ــاىن پێش ــەى فەرمانڕەوای ــان هەڵ ــت هەم نەیدەویس

دووبــارە بکاتــەوە. 

ــواىن ســەرکەوتوو بێــت،  ــەىت دووەمــى ســعودیه  نەیت دەوڵ

ــەوادەى  ــاو خان ــەکاىن ن ــییە ناوخۆیی ــە سیاس ــە گرفت چونک

ئــال ســعود، کوشــن و دەرکــردن و ناجێگیریــی مۆرکــى ئەو 

ــى  ــات. قۆناغ ــان پێه ــە 1891 کۆتایی ــا ل ــوو ت ــەردەمە ب س

ســێهەمى دەوڵەتداریــەىت ســعودى لــە نێــوان 1902 تــا 

ــتبووىن  ــاى دروس ــەدا بنەم ــەو قۆناغ ــت. ل 1932 دەخایەنێ

)عەبدولعەزیــز  داڕێــژرا.  ســعودیە  مۆدێــرىن  دەوڵــەىت 

تــواىن  ســەربازى  فەرمانــدەى  وەک  ســعود(،  رەحــان 

دەســتبگرێت بەســەر شــارى ریــازدا. ئــەو تــواىن هێزێکــى 

تۆکمــە لــە هــۆزە ســەرەتاییەکاىن ناوچەکــە پێکبهێنێــت12. 

مەبەســتى عەبدولعەزیــز دامه زراندنــی هێزێکــى تۆکمــەو 

تەیــار بــوو، کــە ماییــەى پشتپێبەســن و متانــە و هێــورى 

ــن.  دەســەاڵتەکەى ب

هەرچەنــده  ئــەم هێــزى برایانــە زۆر ئامادەســازکران، بــەاڵم 

هێشــتا توانایــان بــۆ زاڵبــوون بەســەر ناوچەکــەدا زۆر 

ــەى  ــەربە ڕەوگ ــدارەکان س ــى چەک ــوو. زۆرترین ــتەم ب ئەس

ــوون و  ــى ب ــى ئایین ــوون، زۆر دەمارگیرێک ــەت ب وەهابیی

دروســت وەهابییەتیــان وەک )موحەمــەد عەبدولوەهــاب( 

ــەختانە دژى  ــوون و سەرس ــەوان دەمارگیرب ــوو. ئ وەرگرتب

ــدا بــوون.  ــاوەڕى ئەوان ــە دەرەوەى ب ــە بــوون، کــە ل ئەوان

ئــەم نەزمــە دوواجــار سەریکێشــا بــۆ گرفتێــک، کــە هەوڵى 

جودابوونــەوەى لەنێــو بزووتنــەوەى وەهابییەتــدا هێنایــە 

پێشــەوە. جارێکــى تــر ســعودییە لــە 1906 دا. تــواىن نەجد، 

ــى  ــت. هەوڵ ــە دەس ــر بگرێت ــوێنێکى ت ــد ش ــا، چەن حەس

ســعودییە  ئیخــواىن  ئەرتــەىش  ناڕەزایــەىت  و  تێکچــوون 

لەگــەڵ خانــداىن ســعود دەگەڕێتــەوە بــۆ بڕیــارى خانــداىن 

ســعود بــە شــوێنکردنەوەى شــیعەکان. ئــەوان لــە ناوچــەى 

هــاوکات  پێکدەهێنــا.  خەڵکییــان  زۆرینــەى  حەســادا 

بــوارى پەیڕەویــی ئایینییــان بــە ئــازادى بــۆ هێڵرابوویــەوە. 

بڕیــارى خانداىن ســعود بــووە فاکتــەرى دەرهاویشــتەیەکى 

ملمانێــى بــەردەوام. چوونکــە وەهابییــەکان نەیــارى ئــەوە 

ــە،  ــوو پێشــێلکاریى ئاشــکراى باوەڕەکەیان ــوون و پێیانواب ب

لــە  بــوون  بــەردەوام  ســعود  خانــداىن  لەبەرامبــەردا 

ــوو تریــش.  ــۆ ســااڵىن داهات ــان ب کارەکانی

بەســەر خورمــا،  دەســتبگرن  توانیــان  ســعود  خانــداىن 

لــە  هەرێمەکــەدا،   لــە  گەلێــک  عەســیرو  توربــە 

ســاڵى 1925 دەســتیانگرت بەســەر حیجــازدا و مەکــەو 

ــداىن  ــەوە. خان ــى خۆیان ــر ڕکێف ــە ژێ ــیان هێنای مەدینەیش

بەریتانیــاوە  لەالیــەن  کۆمەکییــان  گەورەتریــن  ســعود 

پێگەیشــت. بەریتانییــەکان تەمــاى تــەواوى ڕۆژهــەاڵىت 

ناوەڕاســتیان هەبــوو. بــن ســعود بــۆ بەدەســتهێناىن تەواوى 

پێویســت  لــەو ڕاســتییە گەیشــتبوو، کــە  ئامانجــەکاىن 

ــتێکى  ــە ئاس ــا ل ــەک بەریتانی ــەکاىن لەت دەکات پەیوەندیی

دامه زراندنــی  عەبدولعەزیــز  مەبەســتى 
کــە  بــوو،  تەیــار  تۆکمــەو  هێزێکــى 
و  متمانــە  و  پشتپێبەســتن  ماییــەى 
ــده   ــن. هەرچەن ــەاڵتەکەى ب ــورى دەس هێ
ــە زۆر ئامادەســازکران،  ــزى برایان ــەم هێ ئ
زاڵبــوون  بــۆ  توانایــان  هێشــتا  بــەاڵم 
بــوو ئەســتەم  زۆر  ناوچەکــەدا  بەســەر 
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زۆر باشــدا بــن. لەهەمــان کاتــدا بەریتانیــا بــوارى نــەدەدا، 

ــداو  ــاىن کەن ــەر واڵت ــعود بەس ــداىن س ــووىن خان ــە هەژم ک

بێــت، چوونکــە ئــەوان لەژێــر پارێــزگارى خــودى بەریتانیــا 

بــوون. ئــەم تەمایــەى بەریتانیــا و بــن ســعود لەگــەڵ 

چونکــە  نەدەگرتــەوە،  یەکــی  وەهابییــەکان  ئیخوانــە 

ــە  ــەواوى نیمچ ــە ت ــان ل ــوو ئایدیاکەی ــان ب ــەوان گەرەکی ئ

دوورگەکــەدا باڵوبکەنــەوە، جیهــاد دژ بەوانــە بکــەن، کــە 

موســڵاىن گوێڕایەڵنیــن. هەروەهــا لــە بەرامبــەر خانــداىن 

ــا  ســعود ڕاســتبوونەوە، دژى ئــەو نوێگەرییــەى تەکنەلۆژی

بــوون، کــە لــە ڕێــى بەریتانیــاوە هێنایانــە واڵتــەوە، لەوانــە 

ئۆتۆمبێــل و تەلەفــۆن و هتــد.. هــاوکات دژى نــاردىن کوڕى 

بــن ســعود بــوون بــۆ میــر، چوونکــە پێیانــوا بــوو کوڕەکە 

لــە واڵىت بێباوەڕانــدا دەســتیداوەتە خوێنــدن. دوواجــار 

کاردانــەوەى بــن ســعود بــۆ ئــەو تۆمــەت بەخشــینەوەیە 

ــەىش  ــەڕووى ئەرت ــاڵى 1929 دا ڕووب ــە لەس ــوو ک ــەوە ب ئ

ــواىن  ــوو بــن ســعود ت ــۆوە. ئەوەب ــەکان ب ئیخــواىن وەهابیی

ــەوان  ــەى ئ ــک بشــکێنێت و شــوێن و پێگ ــەکان تێ ئیخوان

لــە نێــو ئەرتەشــەوە بگوازێتــەوە بــۆ نێــو دامــەزراوە 

ــى  ــەوە خاڵ ــت: »ئ ــڵى دەڵێ ــە موس ــەکان. ئەحم مەدەنیی

ــزى  ــە تۆب ــدا، کــە ب ــوو بەســەر وەهابیەکان وەرچەرخــان ب

بوونــە  شۆڕشــگێڕەوە  جیهــادى  جوواڵنەوەیەکــى  لــە 

و  سیاســی  و  کۆمەاڵیــەىت  پارێــزگارى  بزووتنەوەیەکــى 

ــە  ــعود«13.  ل ــداىن س ــەردارى خان ــە فەرمانب ــکار ل داکۆکی

پادشــایەىت  ســعود  بــن  دا،   1932 ســێپتەمبەرى  22ى 

عــەرەىب ســعودى ڕاگەیانــد. دەکرێــت بڵێیــن ئــەم دەوڵەتــە 

تــەواوى نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب گرتبــۆوە 14. یەکێــک 

ــاىب  ــەىت وەه ــەکاىن هاوپەیانیی ــتە ئەرێنیی ــە دەرهاویش ل

ــە  ــەى، ک ــیاىس و ئایینی ــە س ــەو ڕیش ــوو ل ــعودى بریتیب س

درێــژ  عەرەبیــدا  دوورگــەى  نیمچــە  تــەواوى  بەســەر 

بۆتــەوە. ئــەوان ســەرکەوتنەکانیان بــۆ هــەردووال مســۆگەر 

ــە  ــەم دووان ــچ کام ل ــرا هی ــووتر وت ــو پێش ــرد، هەروەک ک

بەبــێ یەکــرى نەیدەتــواىن ســەرکەوتوو بێــت. بەدرێژایــی 

ــۆى  ــووە ه ــدا و ب ــە ڕوویان ــک کێش ــە هەندێ ــەو قۆناغ ئ

وەهابییــەکان  ڕیــزەکاىن  لەنێــوان  لێکجودابوونــەوە 

بەجۆرێــک وەهابیــی دەوڵــەىت و وەهــاىب نــا دەوڵــەىت 

دروســت ببــوون. جودابوونــەوەکان بازنەیەکــى نــوێ و 

ــە  ــە وەهابییــەت دروســتکرد، کــە ب ــان ل ڕەوگەیەکــى نوێی

ــەم  ــى ئ ــەىش چوارەم ــە ب ــارسان. ل ــەکان ن ــە نوێی وەهابی

لێکۆڵینەوەیــەدا ئاماژەیــان پێدەکەیــن.

وەهابیزم و تێرۆریزمى نێونەتەوەیی

لــەم بەشــەدا ئــەوە دەخرێتــە ڕوو، کــە ئایــا ئایدیۆلۆژیــاى 

وەهابیــزم بنەمــاى ســەرەکى تێرۆریزمــە یاخــوود نــا؟ 

ــیاىس  ــتەکان و س ــەالى تیۆریس ــە ل ــەم تێکەڵکاریی ــارە ئ دی

و پســپۆڕاىن خۆرئــاواوە زۆر تیشــکى دەخرێتــە ســەر. 

دیــارە زۆرترینــى گرووپــە تێرۆریســتییەکان، کــە لوتکەیــان 

لــە قاعیــدەدا خۆیدەبینێتــەوە، وا گریانــە دەکرێــت، کــە 

ئیلهــام بەخشــی جەنــگ و جیهادەکەیــان لــە جواڵنــەوەى 

پێویســت  ســەرەتا  گرتــووە.  ســەرچاوەى  وەهابییــەوە 

دەکات، کــە تێبینــی ئــەوە بکرێــت، کــە وەهابییــەکان بــێ 

شەریف حسێن کوڕی عەلی
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ــن.  ــەن نیی ــا و دەگم هاوت

ئەرتــەىش  لەنێــوان  پێکــدادان  و  ملمانــێ  دواى 

ــە )1929( ــەکان ل ــز رەحــان ســعودو ئیخوان عەبدولعەزی

وەهابییەکانــدا جودابوونــەوە  نێــو جواڵنــەوەى  لــە  دا 

نێــو  خزانــە  وەهابیــەکان  لەوکاتــەوە  ڕوویــدا. 

بوونەتــە  ئــەوڕۆ  تاوەکــو  و  میرییــەوە  دامــەزراوەکاىن 

ــایەىت ســعودی.  ــەوادەى پادش پشــتیوان و ســەرخەرى خان

ــار  ــاىن ســەدەى بیســتەمدا هەندێــک بڕی ــە می ــەت ل تەنان

ــەى  ــە پێچەوان ــران، ک ــازەوە دەرک ــەاڵىت ڕی ــەن دەس لەالی

ــەک هــەر  ــاکان ن ــەاڵم زان ــوون، ب ــەکان ب ــاوەڕى وەهابیی ب

ــتیوانییان  ــواى پش ــو فەت ــتان بەڵک ــارەکان نەوەس دژى بڕی

دەرکــرد بــۆ بڕیــارەکاىن ریــاز. )ئەحمــەد موســڵى( منوونــەى 

ــاز دەهێنێتــەوە، کــە ســەرخەرى پــڕۆژەى  فەتــوواى بــن ب

ڕاســتەقینەکەى.  بنەمــا ڕەســەن و  لەســەر  وەهابیزمــە 

ئاوارەکانی بۆسنە و هەرسک لە ساڵی 1995
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ــە بتپەرســت  ــن ب ــە وەهــاىب نی ــەى، ک ــوو ئەوان ــەو هەم ئ

و بــێ بــاوەڕ دادەنێــت. هەروەهــا هێــرىش توونــد دەکاتــە 

ســەر هەمــوو ئــەو زانــا ئایینیانــەى، کــە بــە بــاوەڕى 

وەهابیــزم ڕازینــا بــن15. لــە ڕاســتیدا بــن بــاز بەردەوامبــوو 

ــرد،  ــکرا داواى دەک ــە ئاش ــدا، ب ــتنە ڕووى فتواکانی ــە خس ل

کــە موســڵان نابێــت هیــچ هەماهەنگییەکــى لەتــەک 

بــە  لەنەوەدەکانــدا  کەچــى  هەبێــت.  ناموســڵاناندا 

دەرگاکاىن  ســعودییە  کــە  بــەوەدا،  ڕێگــەى  فەتوایــەک 

خــۆى لەبــەردەم هێــزەکاىن ئەمریــکا بکاتــەوە و بــەو 

پێیــەش ئەمریــکا تــواىن عێــراق داگیــر بــکات. ئــەوەى 

ــەوەى سیاســەت  ــە ب ــى ڕوون و ڕەوان ســەرەوە منوونەیەک

لەپێــش ئاییندایــە، ئــەم نەزمــەش بــەردەوام لەالیــەن 

ــرەوە  ــت. لەالیەکی ــتیواىن لێدەکرێ ــەوە پش ــاىن ئایینیی زانای

بڕیــارى  دەرەوەى  برانــە  وەهابییــەکان   .)1929( پــاش 
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میرییــەوە، هەربۆیــە ئــەوان بەردەوامبــوون لــە نەیارییــەىت 

خانــەوادەى پادشــایەىت ســعودییە و زانــا ئاینییــەکاىن دەور 

و خولیــان. ئــەو زانایانــەى، کــە لەنــاو دامــەزراوەکاىن 

میریــدا شــوێنیان ببــووەوە. لــە ڕاســتیدا وەهابییــەکان 

بنەمایەکــى  کــە  ئــەوەى،  لەســەر  بــوون  بــەردەوام 

ئایدیۆلۆژییــان بــرەو پێبــدەن، وەک گرووپێــک هاوســۆزى 

و هاوڕاییــان بــۆ زانییارییــە دروســتەکاىن )موحەمــەدى 

کــوڕى عەبدولوەهــاب( درێــژە پێبــدەن. ئــەو گرووپــە بــە 

ــەکان،  ــەکان ناســێران. شانبەشــاىن وەهابیی ــە نوێی وەهابیی

کــە لــەدەرەوەى دەوڵــەىت زانــاکان مابوونــەوە. بنچینەیەکى 

تێکــەڵ  کــە  بــوو،  گەشــەکردندا  لــە  وەهابیــزم  دى 

بــوو بــە ئیســامگەرایاىن خانــداىن ســعودیه . دەکرێــت 

ــامیزم  ــان ڕەوىت ئیس ــامگەرا ی ــى ئیس ــێ گرووپ ــن س بڵێی

بوونیــان هەبــوو ئەوانیــش: )ڕیفۆرمخــوازەکان(، )ڕەوىت 

بەرهەڵســتکار(، )ڕەوىت جیهادییــەکان(ن. ڕەوىت یەکــەم، 

ــر  ــوون و لەژێ ــن، چاالکــواىن ئایینــى ب کــە ڕیفۆرمخوازەکان

هەژمــووىن ئەندامــاىن ئیخــوان موســڵانیدا بــوون. ئــەوان 

ــو  ــە نێ ــان هێنای ــەو هزرەی ــتاکانەوە ئ ــا و هەش ــە حەفت ل

ــزم  ــە دەیانەوێــت وەهابی ــەم ڕیفۆرمخوازان ســعودییەوە. ئ

ــان  ــوە ئامانجەکانی ــازێنن، لەوێ ــدا بس ــت ئیخوان لەتەنیش

ــەکاىن  ــا ئایینیی ــەى زان ــە پێچەوان ــەوان ب ــن. ئ ــر بپێک باش

لــە  و  گفتوگــۆ  بەزمــاىن  هەوڵیانــدەدا  وەهابییــەوە، 

ســۆنگەى چارەســەرکردىن ئاریشــە کۆمەاڵیــەىت و ســیاىس و 

کلتورییەکانــەوە بێنــە پێشــێەوە نــەک تەنهــا بــووىن خۆیــان 

ــەوە.  ــدا کوورتبکەن ــە ئایینییەکان ــە بابەت ــتوومڕ ل ــە مش ل

داراى  ئەوانیــش  بەرهەڵســتکارەکانن:  دووەم:  گرووپــى 

میتۆدێکــى جیــاوازن. بــە پێچەوانــەى ڕیفۆرمخوازەکانــەوە، 

نیگــەراىن ئــەوان ئاڵەوەتــە پــرىس بــاوەڕو ئیــاىن تاکــە 

واتایــە  بــەو  ئــەوە  کەســییان.  مۆڕاڵــى  و  کەســەکان 

ــدارى و  ــى دەوڵەت ــە نەزم ــن ب ــەوان دژ ب ــە ئ ــەت، ک نای

ــۆر  ــرس و ج ــک پ ــوو هەندێ ــو پێیانواب ــەىت، بەڵک نەتەوای

هەیــە لــە ڕەوشــتى مرۆڤــدا لــە پــاڵ ئاییــن و ئاییندارییــدا 

قوتابخانــە  تێکــڕاى  ئــەوان  هــاوکات  ناگرنــەوە.  یــەک 

ــان  ــە دوواوە، ئەوەی ــان دەدای ــەکان و مزگەوتەکانی ئایینیی

بــە بەرژەوەنــدى ئاییــن دەزاىن، کــە خوێندنێکــى نافەرمــى 

ئیســامگەراى  ڕەوىت  ســێهەم  پێبــدەن.  بــرەو  ئایینــى 

ســعودیه  بریتیبــوون لــە جیهادییــەکان: هــەر ئــەم ڕەوتــە 

ــى  ــۆ جەنگ ــعودى ب ــتاىن س ــتیواىن عەرەبس ــە پش ــوو، ک ب

هەمــوو  برەوپێــدات،  ســۆڤییەت  بــە  دژ  ئەفغانســتان 

گەڕانەوەیــان  بــە  ئەفغانســتان،  چووبوونــە  ئەوانــەى 

گەاڵڵــەى بیــر و باوەڕێکیــان الدروســتببوو، ئیــدى هەمــوو 

ئامانجــەکاىن  تــەواوى  و  کۆمەاڵیــەىت  و  ســیاىس  پرســە 

دەبینییــەوە.  تووندوتیژیــدا  بەکارهێنــاىن  لــە  خۆیــان 

ئــەوان ئازادییــان لــە هەمــوو شــۆى دەرەوەى واڵتــدا 

هەبــوو، ئــەوەش وەک پاداشــتێک پێیانــدرا بــوو کــەوا 

ــە  ــدى ئەم ــدا. ئی ــەکاىن جەنگ ــە پێکدادان ــداربوون، ل بەش

بــوو بەهــۆى ئــەوەى، کــە ئەگــەرى هاتنــە نــاوەوەى الواىن 

موســڵان زیاتــر بکــەن. بیر لــە داهاتــووى ملمانێــى دیکە 

ــە  ــوو، ک ــە ب ــەم جواڵنەوەی ــى ئ ــە ئاکام ــەوە. هــەر ل بکەن

ــار  ــە دوواج ــەک، ک ــتە ڕادەی ــییان گەیش الوەکان سەرکێش

ڕێکخــراوى تیرۆریســتى قاعیــدە دروســتبووە.

بێبەشــبوون  تێیــدا  نوێیــەکان  وەهابیــە  ڕاســتیدا  لــە 

ــاو  ــان لەن ــەاڵم  زۆرترینی ــە دا. ب ــێ ڕەوتەک ــەر هەرس بەس

جیهادییەکانــدا خۆیــان دەبینییــەوە. لێــرەدا گــەر پەیجــورى 

وامــان  هــۆکار  دوو  بیــن.  تیرۆریــزم  ســەرچاوەکاىن  

ســێهەم ڕەوتــى ئیســامگەراى ســعودیه  
پشــتیوانیان  کــە  بــوون   جیهادییــەکان 
ئەفغانســتان  جەنگــى  لــه   ســعودیه یان 
ئەوانــەى  برەوپێــدا،  ســۆڤێت  بــە  دژ 
ــان  ــە گەڕانەوەی ــتان، ب ــە ئەفغانس چووبوون
بیــرو باوەڕێکیــان لــه ال دروســتبوو، ئیــدى 
بەکارهێنانــى  لــە  خۆیــان  ئامانجەکانــى 

دەبینیــەوە.  تووندوتیژیــدا 
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ــەک،  ــۆ هەڵەی ــەوە ب ــەکاىن بگەڕێنین ــە ڕیش ــدەکات، ک لێ

کــە وەهابییــەکان تێیــدا بەرپرســیارن. یەکــەم فاکتــەر 

ــزم. چوونکــە  ــۆ رشۆڤــەکاىن هــزرى وەهابی ــەوە ب دەگەڕێت

هــزرى وەهابیــزم چەنــد ڕەوتێکــى لێکەوتــەوە. بەجۆرێــک 

وەهابییــە نوێیــەکان و وەهابییــەکاىن نــاو میریــی هەمــان 

بــاوەڕو پراکتیــک و پێنــاوى فەندەمێنتاڵیــان هەیــە. بــەاڵم 

داراى میتۆدێــک نیــن بــۆ گەیشــن بــە ئامانجەکانیــان. 

ــەزم و نواڕینێکــى  ــەکان داراى ن ــە نوێی ــە وەهابی ــۆ منوون ب

ــاوازن و چەنــد وردە گرووپێکیــان لێبووەتــەوە. ئــەوان  جی

هــەردوو ڕەوگــەى تووندوتیــژ، نــا تووندوتیژییــان، بــۆ 

ئامانجەکانیــان گرتووەتــە بــەر. ئــەوان لــە ڕێــى جیــاوازەوە 

ــان.  ــاىن ئامانجەکانی ــە چەکــى بەدیهێن ئیســامیان کردووەت

لەنــاو زۆرێــک لــە گرووپەکانــدا گرووپــى )موحەمــەد 

مەســارى( زۆر جێگــەى بایــەخ و وردبوونەوەیــە. ئــەو پاش 

ــەاڵتداراىن  ــۆى و دەس ــوان خ ــە نێ ــی کەوت ــەوەى ناکۆکی ئ

ســعودییەوە، ئیــدى مــى ڕێــى بــەرەو لەنــدەن گرتــە 

ــاوى ســەلەفییەکانەوە  ــەوێ گرووپێکــى بەن ــدى ل ــەر. ئی ب

ــارسا  ــى گشــتى ن ــە ســەرەتایى پاتفۆرم ــە ب ــد، ک دامەزران

بــەىش  ســێ  بوونــە  گرووپــە  ئــەم  دواتریــش  بــوون. 

ــە: ــوون ل ــە بریتیب ــاوازەوە، ک جی

1. گرووپــى ســەید فەقیــه: ئــەم گرووپــە لەژێــر کاریگــەرى 

و هەژمــووىن ئیخــوان موســلمیندا بــوون.

ــە  2 . گرووپــى موحەمــەد مەســعه رى: ئەویــش هەڵســا ب

دانــاىن کۆمیتــەى مــاىف یاســایی لــە لەنــدەن.

  

٣- گرووپــى ئوســامە بــن الدن، کــە خەڵکییــان بانگهێشــت 

دەکــرد بــۆ پەیوەندیکــردن و دەســتپێکردىن شــۆڕش. ئــەم 

گرووپــە بــووە ماییــەى گەڕانــەوەى هــەزاران موســڵان لــە 

ســعودییە.  بــۆ  ئەفغانســتانەوە 

ئــەوان پێیانــوا بــوو واڵتەکەیــان بووەتــە زەمینەیــەک 

ــامە  ــڵانان. ئوس ــا موس ــتیواىن ن ــى و پش ــۆ کار و چاالک ب

سوپای عه ره بستانی سعودیه 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ئاڕاســتەى  نامەیەکــى  دا   1997 ســاڵى  لــە  الدن  بــن 

دەســەاڵتداراىن ســعودییە کــردوو تێیــدا بەڕۆشــنى ناکۆکــى 

و ناڕەزایەتییــەکاىن خــۆى نــە شــاردۆتەوە. ئیــدى ئــەم 

نامەیــە بــووە بناغەیــەک بــۆ جواڵنەوەیەکــى شۆڕشــگێڕى 

و ڕێکخــراوى قاعیــدە دامــەزرا. هــەر بۆیــە لــە ســاڵى 

ــۆ  ــى ئیســامى ب ــووىن بەرەیەک )1998(دا ئوســامە لەدایکب

جیهــاد دژ بــە خاچپەرســت و جــووەکان ڕاگەیانــد. لەوێــوە 

فەتوایەکیــىش دا، کــە فەرمــاىن کوشــتنى ئەمه ریکــى و 

تــەواوى هاوپەیانــەکاىن ئەمریــکاى تێــدا بــوو. پــاش ئــەوە 

قاعیــدە مایــەى چەندیــن کار و هەڵمــەىت تێرۆریســتى 

قاعیــدە  تیرۆریســتیەکاىن  دیارتریــن هێرشــە  لــە  بــوو. 

هێــرىش ســەر پێنتاگــۆن لــە واشــنتۆن و ســەنتەرى بــازرگاىن 

ــێپتەمبەرى  ــە 11ى س ــە ل ــۆرک، ک ــە نیوی ــوو ل ــاىن ب جیه

2001 دا ڕوویانــدا.

دووەم هــۆکار، کــە وامــان لێــدەکات بڵێیــن وەهابیــزم 

گرووپــە  دروســتبووىن  ســەرەکى  ســەرچاوەیەکى 

ــە تیرۆریســتییەکاىن  ــە گرووپ ــە، ک تیرۆریســتییەکانە ئەوەی

وەک قاعیــدە، پێکهاتــوون لــەو خەڵکانــەى، کــە داراى 

ــە جەنگــى  ــارە ک ــی لێکجــوودان. دی پێشــینەى ئایدیۆلۆژی

ــتەى  ــێ ڕەوت و ئاڕاس ــە س ــڵانەکاىن ل ــتان موس ئەفغانس

ئیســامى ســەرەکیدا گردکــردەوە. ئەوانیــش:

ســەلەفیزمى نــوێ ڕێچکەیەکــى ســەر بــە ســەلەفیزمى 

نوێیــەکان  وەهابییــە  وەک  ئەوانیــش  بــوو،  ســەرەکى 

دابەشــبوون بەســەر ســێ ڕەوتــدا. گرووپــى یەکەمیــان 

خاوێــن و دڵســۆز بــوون، میتۆدێکــى نــا تووندوتیژیــان 

بــۆ پڕوپاگەنــدە و پاکســازى لــە ئیســامدا گرتووەتــە بــەر. 

ئــەوان سیاســەتیان وادەبینــى، کــە لــەدەرەوەى ئاییندایــە. 

ــە  ــى دووەم گرووپێکــى ســەلەىف سیاســیین  پێیانوای گرووپ

سیاســەت ئامڕازێکــى گونجــاوە بــۆ هێنانــەوەى بیروبــاوەڕە 

ئیســامییەکان و پاراســتنیان. ســێهەم گرووپى سەلەفییەکان 

ــەکاىن  ــش وەک جیهادیی ــەکان، ئەوانی ــە جیهادیی ــن ل بریتی

نێــو وەهابیزمــى نــوێ باوەڕیــان بــە تووندوتیژییــە. هــەر 

پێیانوایــە  و  ئەفغــان  جەنگــى  ئاکامــى  بــوون  ئــەوان 

تووندوتیژیــی دەیانگەیەنێتــە ئامانجەکانیــان.

ئیســامیزم ئامانجــى ســەرەکى ئــەم هزرەیــە، ئەویــش 

ــى  ــتبووىن دەوڵەتی ــۆ دروس ــە ب ــى دامەزراندندای ــە هەوڵ ل

ئیســامى تاوەکــو لەوێــوە شــەریعەىت ئیســامى بســەپێنن.

هەندێکیــش وەک ســەلەفیزم و وەهابییــەکان دەیانەوێــت 

ــى  ــە نەزمێک ــەاڵم ب ــین، ب ــامى پێش ــۆ ئیس ــەوە ب بگەڕێن

جیــاواز لــەوان، دەیانەوێــت بــە میکانیزمێکــى خۆرئاواییانە، 

پڕەنســیپەکاىن دیموکــراىس و حوکمــى  گرتنەبــەرى  بــە 

ــرووپ  ــن گ ــش چەندی ــەن. ئەوانی ــەو کارە بک دەســتوور ئ

و چەندیــن میتــۆدى جیاوازیــان پێیــە. دیســان لەنێــو 

ــە.  ــان هەی ــکاڵ بوونی ــى رادی ــەڕەو گرووپ ــدا میان ئەوانیش

ئیســامە رادیکاڵــەکان لــەم نەزمــەدا دابەشــبوون بــە ســەر 

ــەکاىن  ــە خۆماڵیی ــان گرووپ ــدا ی ــەوە: هەوەڵین ــێ ڕەوت س

ســعودییەن و باوەڕیــان بــە جیهــاد هەیــە دژ بــە دەوڵەتــە 

لــە  بریتیــن  گــرووپ  دووەم  گەندەڵــەکان.  ئیســامییە 

ئەندێشــمەندان، ئــەوان لــە بیــرى گەڕانــەوەى قەڵەمــڕەوى 

ناوچانــەى  ئــەو  دەیانەوێــت  و  موســڵانانن  پێشــووى 

ــەوە  ــوون دەگەڕێنن ــڵانان ب ــتى موس ــە دەس ــووتر ل پێش

بــۆ ئیســام. دووایــن گــرووپ، زۆرتــر نێونەتەوەییانــە 

دەنارسێــن. ئــەوان نیــازى جیهادیــان هەیــە دژ بــە خۆرئاوا، 

ــە ئەندێشــەکاىن  ــن ب ــدە و تێکەڵ ــر دڵپەســەندى قاعی زۆرت

ئــەو ڕێکخــراوە. لێــرەدا دەکرێــت بگەیــن بــەو ئاکامــەى، 

دەرهاویشــتەى  هاوشــێوەکاىن  گرووپــە  و  قاعیــدە  کــە 

ــى موســڵانن،  ــاو کۆمەڵ ــەکاىن ن ــاى ئەندێشــە ڕادیاڵ ئایدی

بەتایبــەىت ئــەو تــەرزە هزرییانــەى، کــە وەهابییــەکان 

جەختیــان لەبــارەوە دەکەنــەوە. ڕەوگــە وەهابییــەکان 

و بیــرى ئیســامگەرایی تێکــڕا لــە هەمــان ســەرچاوەى 

قورئــان و ســونەتەوە هەڵگــۆزران، بــەاڵم میکانیزمــى کار و 

میتــۆدى کاریــان جیــاوازە. ئــەوان رشۆڤەکانیــان بــۆ قورئــان 

جیــاوازە و تێکــڕا ئامانجیــان گەڕانەوەیــە بــۆ ئیســامى 

ــن  ــزم پەڕگیرتری ــن تێرۆری ــت بڵێی ــرەدا دەکرێ ــین. لێ پێش

جــۆرى رشۆڤــە و شــیکارى قورئانــە، کــە ئــەوان پێــى 

ــتوون. گەیش
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ــڵاندا  ــو دانیشــتواىن موس ــەکان لەنێ ــتیدا وەهابیی ــە ڕاس ل

ــاو  ــان لەن ــەاڵم هەژموونی ــت، ب ــا %1 دەبێ ــان تەنه ڕێژەی

دنیــاى ئیســامیدا لە ئاســتێکى زۆر بــەرزدا جێبەجێدەکەن. 

کــە  ئــەوەى،  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەوەیــش  هــۆکارى 

ڕێگــەى  لــە  خــۆى  دەســەاڵىت  ســعودییە  عەرەبســتاىن 

بەکارهێنــاىن پەتڕۆڵــەوە پایــەدار کــردووە. پێــش ســاڵی 

1950 ســعودیە سیاســەتێکى لێبوردەیــی بەرامبــەر دەوڵەتە 

ئیســامییەکاىن دى پەیــڕو دەکــرد. مەبەســتى ســعودیە 

ــەختگیر  ــەکان زۆر س ــاى وەهابیی ــە ئایدی ــوو، ک ــەوەدا ب ل

بــوو. هەربۆیــە دەیوویســت پەیوەندییەکــى بــاش لەگــەڵ 

ــەو ســااڵنە  ــەدوواى ئ ــەاڵم ل ــەوە. ب ــاىن دیکــەدا بهێڵێت واڵت

ــەر.  ــاوازى گرتەب ــەواو جی ــدى ســعودییە سیاســەتێکى ت ئی

ــگ  ــعودییەدا چن ــە ڕەوىش س ــرۆ دۆالر ل ــەوەى پ ــاش ئ پ

کــەوت. ئیــدى هاوپەیانییــەىت بەریتانیــاو ئەمەریــکا هاتــە 

پێشــێەوە و ســعودییە ناچــار نەبــوو لەبــەر وەهابییــەکان 

ــوون  ــامى ئەزم ــاىن ئیس ــۆ واڵت ــن ب ــى و دڵڕاگرت لێبوردەی

ــەوە.  بکات

هــاوکات ســعودیە دووان لەشــارە پیــرۆزەکاىن دوونیــاى 

ــوون، کــە ئەوانیــش مەکــە  ــدا ب ــو قەڵەمڕەوی ئیســام لەنێ

ــەوت  ــزى ن ــتهێناىن هێ ــاوکات بەدەس ــوون. ه ــە ب و مەدین

وایکــرد،  ئیســامییەکە  خاکــە  پیــرۆزى  و  دەســەاڵت  و 

ــەت  ــى وەهابیی ــە نەزم ــدات ب ــرەو ب ــعودییە ب ــدى س ئی

فۆرمێکــى  ئەمــەش  نەســڵەمێتەوە.  لێــى  هیچیــش  و 

ــەوە  ــە ڕێگــەى وەهابییەکان ــا بتوانێــت ل ــوو ت ســعودییە ب

هەژمــووىن خــۆى بەســەر واڵتــاىن دیکــەى ئیســامیدا 

ــزرى  ــەوەى ه ــاو باڵوبوون ــە لەپێن ــدات. هەربۆی ــرەو پێب ب

ڕێکخــراو،   لــە  زۆرێــک  هەماهەنگــى  وەهابییەتــەوە، 

ئیســامدا.  دنیــاى  لــە  دەکــرد  وەهابییــەکاىن  کۆمەڵــە 

زۆر  حەفتاکانــدا  لەمیــاىن  ســعودییە  هەڵمەتــەى  ئــەم 

دووژمنکارانــە دەیڕوانییــە واڵتــاىن تــر. ســعودییە کۆمەکــى 

ــە ســااڵىن  ــرد. ل ــەى دەک ــەو ڕێکخراوان ــاددى و هــزرى ئ م

ســعودییە  هەماهەنگیــی  قۆناغــەدا  ئــەو  دواتــرى 

پێچەوانــەى  تــەواو  وەهابییــەکان  باڵوبوونــەوەى  بــۆ 

لەپشــتیواىن دروســتبووىن  دەرکــەوت. ســعودییە  ئاڵــۆز 

ــاىت  ــت ئەدەبی ــە  دەیوویس ــوو. هەربۆی ــدا ب ڕێکخراوەکان

وەهابیــزم وەرگێڕێتــە ســەر دیالێکتیکــە ناوچەییــەکان، 

بــرەو بــە قوتابخانــە و مزگەوتــە ئایدیۆلۆژییــەکان بــدات. 

هــاوکات بزووتنــەوە ئیســامییەکاىن دنیــاى ئیســامیش 

بــۆ ئــەوەى لــە پشــتیوانییەکاىن ســعودییە بەهرەمەندبــن. 

ــاڵ وەهابیزمــدا  ــان لەپ ئەندێشــەى ســیاىس و هــزرى خۆی

دەگونجــان. ئەگــەر تەماشــاى ســەرژمێریەکان بکەیــن 

دەبینیــن تاوەکــو پێــش 2002 ســعودییە 70 ملیــار دۆالرى  

بەخشــیووە. ئەمــەش لەپێنــاو پێشــکەوتن و باڵوبوونــەوەى 

هەمــوو  خــۆى.  واڵتەکــەى  دەرەوەى  لــە  وەهابیزمــدا 

خێرخوازییــەکاىن  ڕێکخــراوە  ڕێگــەى  لــە  پارەیــە  ئــەو 

ســعودییەوە گوازراونەتــەوە، ئــەو ڕێکخراوانــە بــە تــەواوى 

جیــاوازن لــە حکومــەت، بــەاڵم  لــە ڕاســتیدا شــتەکە 

زۆر جیــاوازە لــەوەى، کــە بــەم شــێوەیە تێبگەیــن. لــە 

لــە  بریتیــن  نەتەوەییــەکان  نێــو  ڕێکخــراوە  دیارتریــن 

دامــەزراوەى  نێونەتەوەیــى،  فریاکەوتنــى  ڕێکخــراوى 

خێرخــوازى  فریاکەوتنــى  ڕێکخــراوى  حەرەمەیــن، 

موســڵان.  الواىن  جیهــاىن  کۆمەڵــەى  تەندروســتى، 

بەپێــى ڕۆژنامــەى )عەیــن لیەقیــن(ى ســعودیە تەنهــا 

دامــەزراوەى حەرەمەیــن، سپۆنســەرى دەرچوانــدىن 13 

ملیــۆن پەرتووکــى ئیســامى و کردنــەوەى 1100 مزگــەوت 

پۆســتى  هەروەهــا  قوتابخانــە،  ئیســامى،  ناوەنــدى  و 

ــەى،  ــۆ ئەوان ــردووە ب ــتیان ک ــەى بانگهێش ــەزار نام 350 ه

سپۆنســەرى  ئــەوان  هــاوکات  موســڵان.  دەبنــە  کــە 

ــووە.  ــەن بەڕێ ــى دەب ــەڕى ئەنتەرنێت ــووىن 6 ماڵپ بەڕێوەچ

ــى ئیســامى 3800 مزگــەوىت  هەروەهــا دەزگاى فریاکەوتن

تەواوکــردووە، هــاوکات 45 ملیــۆن دۆالریــىش لەبــوارى 

پــەروەردەى ئیســامیدا بەخشــیووە، جگــە لــەوەش 6000 

بانگخــوازى ئــەوان کۆمەکییــان دەکرێــت، کــە پەیوەســت 

بــە باڵوبوونــەوەى وەهابیــزم لــەکاردا بــن. لەبەرئــەوە 
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بنەمایەکــى  وەهابیــزم  ئایدیــاى  وترابێــت  ئەگەریــش 

ســەرەکى نییــە بــۆ باڵوبوونــەوەى تیــرۆر و جیهــاد، بــەاڵم 

میتــۆدى ســعودییە لــە باڵوبوونــەوەى وەهابیزمــدا بــە 

ــەىت  ــەرى زیندووی ــەرى کاریگ ــن فاکت ــەوە دیارتری دڵنیایی

تیــرۆر و جیهــادە. دەکرێــت پشــتیوانییەکاىن ســعودییە بــۆ 

وەهابیــزم دابەشــبکەین بەســەر دوو قۆناغــدا:   قۆناغەکاىن 

پێــش و پــاىش 11ى ســێپتەمبەرن. 

ســعودییە  ســێپتەمبەردا،  یــازدەى  پێــش  قۆناغــى  لــە 

لــە  دەکــرد  جیهادییــەکاىن  بزووتنــەوە  پشــتیواىن 

لــە  ســۆڤییەت  داگیــرکارى  بــە  دژ  خەباتەکەیانــدا 

ئەفغانســتاندا. جیهــاد لــە ســۆڤییەت لــە 1979 دا دروســت 

خاڵــى وەرچەرخــاىن نەزمــى تیــرۆر و دەســتپێکى تیــرۆرى 

نێونەتەوەیــى ئیســامى لەوێــوە لــە دایــک دەبێــت. دیــارە 

هۆکارێکــى پشــتیواىن ســعودیە بــۆ جیهــاد لە ئەفغانســتاندا 

بریتیبــوو لــە: بەدەســتهێناىن پەیوەندییەکــى باشــر لەپــاڵ 

ــە  ــارد ل ــى س ــەدا جەنگ ــەو قۆناغ ــە ل ــکا دا. چوونک ئەمری

ناوچەکــەدا دەگــوزەرا. هەربۆیــە ئەمه ریــکا ڕوانینێکــى 

ئەرێنــى بــۆ گرووپــە جیهادییــەکاىن دژ بــە ســۆڤییەت 

ســعودیە  پشــتیوانییەکاىن  تــرى  هۆکارێکــى  هەبــوو. 

بــۆ جیهادییــه كان  ئــەو ڕاســتییە بــوو، کــە ســعودیە 

دەیویســت زۆرێــک لــەو الوە جیهادییانــەى نــاو واڵتەکــەى 

بنێرێتــە گۆڕەپــاى جەنگــى ئــەوێ، بــۆ خــۆى لێیــان قوتــار 

ــە  ــە نزیکــەى 12 هــەزار الوى ســعودى ل بێــت. هــەر بۆی

ــۆڤێت  ــە س ــتاندا دژ ب ــى ئەفغانس ــێ و جەنگ ــاو ملمان ن

بەشــدارییانکرد. پــاش پاشەکشــەى ســۆڤییەت لــە 1989دا، 

ــە ئەفغانســتاندا  ــان ل ــەوەى تاڵیب ــدى وردە وردە بزووتن ئی

دا   1996 ســاڵى  لــە  تاڵیبــان  بزووتنــەوەى  دەرکــەوت. 

حکومەتیــان بوونیــادن، ئــەوان داراى تایبەمتەندییەکــى زۆر 

توونــد و داخــراو بــوون. ئەدەبیــاىت خۆیــان لــە ئەندێشــەى 

وەهابییەکانــەوە هەڵگــۆزا بــوو. لەوکاتــەدا حکومەتەکــەى 

تاڵیبــان تەنهــا لەالیــەن ســێ واڵتــەوە نــارسا بــوو. یەکێــک 

ــعودییە  ــوو. س ــعودیە ب ــتاىن س ــە عەرەبس ــێ واڵت ــەو س ل

ــوو،  ــدی هەب ــدا بەرژەوەن ــەىت تاڵیبان ــاندىن حکوم ــە ناس ل

چوونکــە هاوبەشــێکى دیکــەى دژى ئێــراىن لــە ناوچەکــەدا 

قاعیــدە  نێوەنــدەدا  لــەم  بــەاڵم  پێشــێەوە.  دەهاتــە 

دێتــە پێشــێەوە و پەناگەیەکــى لــە ئەفغانســتاندا بــۆ 

دروســت دەبێــت. بــەاڵم قاعیــدە بەســەختى ڕووبــەڕووى 

دەوەســتێتەوە.  ســعودییە  و  ئەمریــکا  هەماهەنگــى 

ــەوەى  ــە کپکردن ــى ل ــى گرنگ ــان ڕۆڵێک ــەدا تاڵیب ــەم میان ل

بانگەشــەکان دەبینێــت. ئــەو بانگەشــانەى، کــە دژ بــە 

بەرپرســاىن ریــاز دەکــران. بــەاڵم ڕەوشــەکە لــە پــاش 

ــێوەیەکى  ــە ش ــێپتەمبەرى 2001 وە ب ــازدەى س ڕووداوى ی

قوڵــى گــۆڕا. لێــرەوە حکومــەىت ســعودییە ســەرلەبەرى 

پەیوەندییــەکاىن لەپــاڵ تاڵیبــان و بزووتنــەوە جیهادییــەکاىن 

ــەم هەڵوێســتەى ســعودییە  ــى ئ ــەوێ وەســتاند. چاوەڕێ ئ

ــى  ــتنەوەى پەیوەندییەک ــعودییە هێش ــە س ــرا. چونک دەک

بــاىش لەگــەڵ کۆشــکى ســپی دا لــەال مەبەســت بــوو. 

ــوو.  ــە 2003 دا ڕوون ب ــدا ل ــى عێراق ــە جەنگ ــش ل ئەوەی

چوونکــە بەشــدارى ســعودیە لــە ئەفغانســتان دژ بــە 

ســۆڤییەت زۆر بەرچــاو بــوو. لەبەرامبــەردا بەشــداریکردىن 

ــەرەى  ــەردەم تەگ ــراق لەب ــی عێ ــۆ بەرگری ــعودیەکان ب س

ــەىت ســعودییەدا  ــدى حکوم ــوێنى توون ــوو ش ــنوور و ڕێ س

لــە  جیهادییــەکان  جیهــادەى  ئــەو  هەربۆیــە  بــوو، 

ــرد. ــدا نەیانک ــە عێراق ــان ل ــتان کردی ئەفغانس

بــە کــورىت دەتوانیــن بڵێیــن، کــە حکومــەىت ســعودییە 

ئایدیۆلۆژیــاى وەهابیزمــى بــۆ مەبەســتى بەرژەوەنــدى 

ئەمه ریــکا ڕوانینێکــى ئەرێنــى بــۆ گرووپــە 
ــوو.  ــە ســۆڤێەت هەب ــى دژ ب جیهادییەکان
هۆکارێکى ترى پشــتیوانییەکانى ســعودیە 
بــۆ جیهادییــه كان  ئــەو ڕاســتییە بــوو، 
ــی  ــعودیە دەیویســت جیهادییه كان ــە س ک
ــه   ــگ ل ــى جەن ــە گۆڕەپان واڵتەکــەى بنێرێت

ــت ــار بێ ــان قوت ــۆى لێی ــا خ ــكا، ت ئه مه ری
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ســیاىس و هەژمــووىن دەســەاڵت لەنێــو جیهــاىن ئیســامیدا 

بەکاردەهێنــا، ســعودییە پــارەى چنــگ کەوتــووى پەتڕۆڵــى 

ــەڕ.  ــتبووە گ ــدا خس ــییەکاىن خۆی ــە سیاس ــوارى ئامانج لەب

ــن  ــە هەمەچەش ــتیواىن گرووپ ــە پش ــعودیە ل ــاوکات س ه

لــە  پشــتیواىن  بــوو.  جۆرەکانــدا  جــۆراو  ڕێکخــراوە  و 

حوجــرە  و  قوتابخانــە  و  مزگــەوت  بــوون  درووســت 

ــە بەرژەوەنــدى و پێنــاوى هــزرى  دەکــرد. هــەر شــتێک ل

وەهابیزمــدا بووایــە دەســتى بــۆ دەبــرد. لــە ڕێگــەى 

دەزگا خێرخوازییەکانیشــەوە بڕێکــى زۆر پــارە و پوڵــى 

ــانوو  ــت تەخش ــان مەبەس ــۆ هەم ــت و ب ــتە بەردەس خس

پەخشــاىن کــرد. هــەر لــەو ڕێگەیــەوە ئــەو پارەوپوڵــە بــۆ 

خزمــەت و بەرژەوەنــدى ڕێکخــراوە تیرۆریســتى و کارە 

ــەى  ــەو کۆمەکان تیرۆریســتییەکان خەرجدەکــرا. هەمــوو ئ

ــاى  ــەردەم دنی ــدەى لەب ــاوى قاعی ــە چ ــوو، ک ــعودییە ب س

ــۆدى  ــاو میت ــتە ن ــرۆرى خس ــرى تی ــکردوو بی ــرۆردا باس تی

گــرووپ و ڕێکخراوەکانــەوە. بــە مەبەســت بێــت یــان نــا 

ــە،  ــە جیهادییەکان ــى گرووپ ــرىس پەرەگرتن ــعودییە بەرپ س

ــەم کارەى ســعودییەش ســووربووىن ســعودییە  ــەرى ئ فاکت

ــاى  ــان ئایدی ــیی ی ــەاڵىت سیاس ــووىن دەس ــۆ هەژم ــت ب بێ

ســعودییە  ئەســتۆى  لــە  بەرپرســیارییەکەى  وەهابیــزم، 

ــە. دای

وەهابیزم لە بۆسنەو رسبیا

هــزرى وەهابیــی لەمیــاىن جەنگــى بۆســنە دا 1992ـ1995 

ــە  ــەم هــزرە ل ــەوە، ئ ــەى باڵکان ــاو نیمچــە دوورگ ــە ن هات

بۆســنە، لــە هەرێمــى ســانتزاکى رسبیــادا جێگــر بــوو. 

ئــەوە ســەرەڕاى ئــەو ڕاســتییە دێــت، کــە زۆرترینــى 

کۆمەڵگــەى موســوڵان نشــینى بۆســنە لــە پێــش جەنگــدا 

بیگۆڤیــچ(، ڕێبــەرى  بــوون. )عــەىل عیــزەت  ســیکۆالر 

پــارىت موســڵانان بــۆ کارى دیموکــراىت، پێکــەوە لەپــاڵ 

پڕوپاگەنــدەى کــرواىت و رسبییــەکان، گەاڵڵــەى شوناســێکى 

نوێیــان بــۆ موســڵاناىن ئــەوێ کــرد. لــەم شوناســەدا هــەم 

کۆنزەرڤاتیــڤ و هــەم نومایــاىن ئایینــى بەدیــار دەکــەوت. 

ئــەم وێنایــەى عــەىل عیــزەت، پەیامێک بــوو بۆ موســڵاناىن 

جیهــان تــا لــە ڕووى چــەک و چــۆڵ و مــادەوە، لــە ڕووى 

ژنێکی بۆسنی لەسەر گۆڕی قوربانیەک
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هێــزى مرۆییــەوە بەهانــاى بــرا موســوڵانەکانیانەوە بێــن. 

ــگاوەرى موســڵان  ــەى 3000 جەن ــەوە نزیک ــەم پێودانگ ل

ــان  ــۆ بۆســنەو یەکــەى ســەربازى موجاهیدانی ــەوە ب پەڕین

ــد.  دامەزران

یاســایی  مۆڵەتپێــدراو،  بەشــێکى  بوونــە  یەکەیــە  ئــەو 

ئــەوان  گۆبینــدا.  هــەرزە  و  بۆســنە  ئەرتــەىش  لەنــاو 

بنکــەى ســەرەکییان لــە ناوەنــدى بۆســنەدا بــوو. لــە 

شــارۆچکەکاىن تــوزال، زینیــکا، ماغــاى. ئــەو یەکەییــە 

زۆربەیــان ئــەو چەکــدارە غەوارانــە بــوون، کــە پێشــر لــە 

جەنگــى ئەفغانســتاندا بەشــدارییان کــرد بــوو. ئــەوان لــە 

ــژى  ــژ و خوێنڕێ ــى و تووندوتی ــێ بەزەی ــە ب ــدا ب ڕاپۆرتەکان

نــاو جەنگــەکان نــاو دەبرێــن. وەهــا دەنگۆیــان چــوو بــوو، 

کــە لــە ئاواییــەکاىن رسبیــا و کرواتیــادا دەســتیان لــە کــەس 

نــە دەپاراســتووە، بواریــان بــە زینــدوو مانــەوەى کەســێک 

ــرس،  ــەر، ت ــە ب ــەوان گرتبوویان ــۆدەى ئ ــەو میت ــەداوە. ئ ن

ــاراىن ســوپاکەى  ــى نەی ــک خســتبووە دڵ ــان بەجۆرێ بیمەی

عــەىل عیــزەت بیگۆڤیجــەوە، کــە گەلێــک ســەرکەوتن 

و دەســتکەوىت گەورەیــان بــۆ بۆســنییەکان بەدەســتهێا. 

دیــارە ئــەم گرووپــى موجاهیدینــە لەبــەر ئــەم هۆکارانــەى 

خــوارەوە کێشــەو گرفتیــان لێکەوتــەوە: یەکەمیــن هــۆکار 

ئەوەبــوو لەالیــەن ســەرکردە بــااڵکاىن ســوپاوە زۆر بــە 

ئەســتەم کۆنتــڕۆڵ دەکــران و جڵەوگیــر دەبــوون. هــاوکات 

نەدەگــرت.  دیموکراتییــەکان  دەســەاڵتە  لــە  ڕێزیــان 

بەڵــکان  کــە موســڵاناىن  ئەوەبــوو،  دووەم هۆکاریــش 

ــە،  ــدە غەواران ــەو موجاهی ــوون ل ــاواز ب ــەواوى جی ــە ت ب

ــنا  ــڵاناىن بۆس ــەوە موس ــە لەالیەک ــوون. چوونک ــە هاتب ک

زۆرترینیــان ســیکۆالر بــوون و  پاپەنــد نەبــوون بــەو ڕێســا 

تووندوتیــژە ئایینییانــەى ئەوانــەوە. لەالیەکیــرەوە زۆربــەى 

ــەکان  ــازى وەهابیی ــە، ڕێب ــە ڕەوگ ــەر ب ــدەکان س موجاهی

بــە بەهــا  بــوون  بــوون و زۆر بەتوونــدى پەیوەســت 

ئیســامییە تووندوتیژەکانــەوە. بــۆ منوونــە کاتێــک بینیــان 

موســڵانە براکانیــان گۆشــتى بــەراز دەخــۆن، خواردنــەوە 

کحولییــەکان دەخۆنــەوە بەجارێــک دووچــارى شــۆکبوون. 

لەوێــدا کۆمۆنیــزم کۆمەڵگەیەکــى پێکــەوە نابــوو، کــە 

ــەوە  ــان. ئ ــردە گەردنی ــان دەک ــدا خاچی ــڵانەکان تێی موس

لەکاتێکــدا بەبــێ ئــەوەى لێکیبدەنــەوە مانــاى ئــەو خاچــە 

ــن الدن  ــەىت ب ــدەل، کــە پاســەواىن تایب ــوو جەن ــە. دەب چیی

ــەى، کــە گەیشــتبووە  ــەو موجاهیدان ــوو ل ــوو، یەکێــک ب ب

ــە  ــە موســڵاناىن بۆســنە ل ــەوەى خســتە ڕوو، ک بۆســنە، ئ

ژێــر مەتــرىس هــزر و ئەتــوارى کەنیســەى ئینگانــدن. 

موجاهیــدەکان،  کــە  وایکــرد،  بــوو  ئەمــەش  هــەر 

هــزرى  مبێننــەوە،  ملمانێــکان  تەواوبــووىن  پــاش  لــە 

ــدەکان  ــدەن. موجاهی ــرەو پێب ــدا ب ــو ئەوان ــزم لەنێ وەهابی

ــدان و لەســەرییانە  ــەردەم ئەرکێکــى نوێ هەســتیانکرد لەب

ئیســام  دروســتى  و  ڕاســت  ڕێگــەى  بــەرەو  خەڵکــى 

ــە،  ــەو موجاهیدان ــاوکارى ئ ــى ه ــەن. ئەگەرچ ــتە بک ئاڕاس

ــەورەو بەرچــاودا  ــە ئاســتێکى گ ــۆ موســڵاناىن بۆســنە ل ب

بــوو، بــەاڵم هەوڵەکانیــان بــۆ ســەپاندىن وەهابیــزم بەســەر 

ــەو  ــاو ئ ــک لەن ــەى پێکدادانێ ــووە مای ــەدا ب ــەو کۆمەڵگ ئ

کۆمەڵگــە موســوڵان نشــینەدا. ئــەو بەریەککەوتنــە لەنێــو 

وەهــاىب و خەڵکــى ئەوێــدا هــەر لــە ڕۆژاىن جەنگەکانــەوە 

ــە.  ــى هەی ــتا بەردەوام ــو ئێس تاوەک

لەوێــدا موســڵانەکان زۆر بــە تووندى دژ بــە پەیڕەوى ئەو 

یاســا شــەرعییانەن، کــە غــەوارەکان دەیانەوێت بیســەپێنن. 

ــەوارە  ــڵانە غ ــکا موس ــارۆچکەى لیزی ــە ش ــە ل ــۆ منوون ب

وەهابییــەکان هەســتان بــە ســووتاندىن ئــەو بازاڕچیانــەى، 

ئەگەرچــى هــاوکارى ئــەو موجاهیدانــە، بــۆ 
ــە ئاســتێکى بەرچــاودا  موســڵمانانى بۆســنە ل
بــوو، بــەاڵم هەوڵەکانیــان بــۆ ســەپاندنى 
وەهابیــزم بەســەر کۆمەڵگــەی بۆســنه دا بــووە 
مایــەى پێکدادانێــک لەنــاو ئــەو کۆمەڵگــە 
ئــەو بەریەککەوتنــە  موســوڵمان نشــینەدا، 

ــە ــى هەی ــتا بەردەوام ــو ئێس تاوەک
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و  پــۆرن  وێنــە  و  مــۆدە  و  جوانــکارى  شــمەکى  کــە 

ڕۆمانســییەکانیان دەفرۆشــت. هــاوکات هەمــوو ئــەو ژن و 

پیاوانەیان دەخســتە ژێر فشــارەوە، کە ڕێســا شــەرعییەکاىن 

ــڵانانەى،  ــەو موس ــاوکات ئ ــە دوواوە. ه ــان دەدای ئەوانی

کــە لــە دەرەوە هاتبــوون، لــە جەنگــى ئــەوەدا بــوون، کــە 

دەوڵەتێکــى ئیســامى تــەواو لــە ئەوروپــا دا دروســتبکەن، 

ــارى  ــەوێ نەی ــەى ئ ــەاڵتە لۆکاڵییەک ــەىت دەس ــەاڵم سیاس ب

ئــەو نیــازەى ئــەوان بــوو. بەتایبــەىت دامــەزراوە و پیــاواىن 

میــری. دەســەاڵتداران مەبەســتیان بــوو بۆســنە بپارێزرێــت 

و واڵتێکیــان هەبێــت وەک ئــەوەى، لــە ڕابــردوودا شــوێنى 

ــارە ئــەم سیاســەتە  ــۆ مبێنێتــەوە. دی ــاوازەکان ب کلتــورە جی

لەمیــاىن پێکدادانەکانــدا گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە. لەپــاش 

واژۆکــردىن ڕێکەوتننامــەى دایتــۆن، کــە خاڵــى کۆتایــی 

پێکدادانــەکان بــوو. ئیــدى یەکــەى موجاهیــدەکان لــە کار 

و چاالکــى وەســتان. بــەاڵم دەســەاڵتداراىن واڵت پاداشــتى 

ئەوانیــان بــەوە دانــەوە، کــە پاســپۆرىت واڵتەکەیــان بدەنــێ 

ــدەن.  ــان پێب و مــاىف مانەوەی

ــا و هــزرى  ــا ئایدی هــاوکات ڕێگەشــیان پێــدان مبێننــەوە ت

ئەوانــە  زۆربــەى  باڵوبکەنــەوە.  خۆیــان  ئیســامەىت 

ــوون،  ــر ب ــینیا جێگی ــاوى بۆس ــدا بەن ــە ئاواییەک ــەوە، ل مان

ئیــدى ئــەو ئاواییــە بــووە ناوەنــدى وەهابییــەکاىن بۆســنە. 

ئــەو جیهادییانــەى، کــە لــەوێ مابوونــەوە هەتاوەکــو 

ڕووداوەکاىن یــازدەى ســێپتەمبەرى 2001 دووچــارى هیــچ 

گیــر و گازێــک نەبوونــەوە لەتــەک دەســەاڵتداراىن بۆســنە. 

ــااڵکاىن  ــە ب ــەردانەکاىن پل ــە س ــەو ڕێککەوت ــا ئ ــەت ت تەنان

ــەن  ــەوە لەالی ــە ســنگ فراوانیی ــنە زۆر ب ــۆ بۆس ــدە ب قاعی

بــۆ منوونــە:  لێدەکــرا.  پێشــوازییان  بۆســنە  بەرپرســاىن 

ئەیمــەن زەواهیــرى، هاتووچــۆى هەبــوو، پێشــوازیىش 

لێدەکــرا. بــەاڵم لــە دەرهاویشــتەى هێرشــەکاىن ســەر 

ــە  ــەوە، ک ــە پێش ــوێ هات ــێکى ن ــدى ڕەوش ــکادا ئی ئەمری

ــە  ــا ل ــتبوو ت ــەکان دروس ــوو حکومەت ــەر هەم ــار بۆس فش

جەنگــى ڕووبــەڕوو بوونــەوەى تیــرۆردا هەڵوێســت و 

هەماهەنگــى خۆیــان نەشــارنەوە. هەربۆیــە بۆســنەش 

ــە.  ــەم ڕەوش ــوو ل ــەدەر نەب ب

خۆرئاواییەکــەى  ڕوانگــە  نومایــاىن  ئەوێــش  بەرپرســاىن 

خۆیــان نەشــاردەوە. لــە یەکــەم کاردانــەوەدا دەســتیانکرد 

لــە  کــە  موجاهیدانــەى،  ئــەو  دیپۆرتکردنــەوەى  بــە 

ــر  ــوون لەژێ ــار ب ــش ناچ ــتەجێبوون. ئەوانی ــنیادا نیش بۆس

واڵت  جێهێــاڵىن  بڕیــارى  بەرپرســەکاندا  تــاوى  و  تیــن 

بــدەن. یەکــەم ڕێبــەرى وەهابییــەکاىن ئــەوێ )یوســف 

بارســیک( بــوو. ئــەو داراى ڕوانگەیەکــى رادیــکاڵ و بنــاژۆ 

بــوو، بــە بەردەوامــى لــە ملمانێــدا بــوو لەپــاڵ موســڵانە 

ــی  ــە زۆر و گوندەی ــدا ب ــەو هەوڵی ــدا. ئ ــەکاىن ئەوێ لۆکاڵیی

ــەرایڤۆ وە.  ــەرى س ــەوىت قەیس ــاو مزگ ــە ن بچێت

ئــەوە لەکاتێکــدا مزگەوتەکــە هــى موســڵانە لۆکاڵییــەکاىن 

ــوان  ــدادان لەنێ ــووە پێک ــە ب ــە ئەم ــوو. هەربۆی ــەوێ ب ئ

موســڵانەکاىن ئەوێــدا. دوواجــار ئــەم پیاوە لــە ڕووداوێکى 

لەدەســتدا.  گیــاىن  دا   2007 لــە  ئۆتۆمبێــل  پێکــداداىن 

ــى  ــە ئاوای ــەکان ل ــەوەى موســڵانە وەهابیی ــاش ئ ــارە پ دی

ــاوکا،  ــور و نجام ــردە غ ــدى ڕوویانک ــن ئی ــنییا دەرکران بۆس

ئەوێیــان کــردە ناوەندێکــى نوێــى گردبوونەوەیــان. لەوێــدا 

ــا  ــە یاس ــان ب ــدى گوێی ــە ئی ــتکرد، ک ــینگەیەکیان دروس نش

و ڕێســاى بۆســنییەکان نــەدەدا. ئــەوان بــە پێودانگــى 

ــارە بۆســنیەکان بــە ڕەوىش  شــەریعەت دەجواڵنــەوە، دی

ــان  ــچ کاردانەوەیەکی ــەاڵم هی ــەو نشــینگەیەیان دەزاىن. ب ئ

لەهەمبەریــدا نەبــوو. هــاوکات بــە تــەواوەىت مزگــەوت، لە 

دەرەوە کۆنتڕۆڵیــان بــوو. ســەرکردەى نوێــى وەهابیــەکان 

ــى  ــە ئەندام ــۆى ب ــەوە خ ــوو. ئ ــچ( ب ــورسەت ئیانۆڤی )ن

ــینگەى  ــە نش ــەربەخۆ ل ــارى س ــوود موخت ــى خ هەرێمێک

ــکاڵ و  ــراو کەســێکى رادی غورونجامــاوکادا دەناســاند. ناوب

ــکرا پشــتیواىن  ــەو بەئاش ــوو، ئ ــژ ب ــى تووندوتی بانگخوازێک

لــە چاالکییــەکاىن بــن الدن دەکــرد. لــە شــەوى 2/1ى مانگى 

دوودا پۆلیــىس بۆســنە هەڵیکوتایە ســەر نشــینگەکە تاوەکو 

ــورسەت و  ــوو ن ــەوە ب ــی، ئ ــى میری ــر ڕکێف ــەوە ژێ بیهێنێت

شــەش لــە وەهابییــە دیــارەکان بــە تــاواىن هەوڵــى تێکــدان 

و پێشــێلکارى دەســتور و نانــەوەى گێچــەڵ تۆمەتبارکــران. 
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ــە  ــرا، ک ــەوە تۆمەتبارک ــە 2008 دا ب ــج ل هــاوکات ئیانۆڤی

ــەى  ــاى وان ــەر بنەم ــەوە لەس ــە 15 زاڕۆ وتووەت ــەى ب وان

ــەاڵم  ــوون، ب ــەکان ڕایهێان ــتەمى ئەردەنیی ــۆدى سیس و میت

نەبــوون  لەبەردەســتدا  تــەواو  بەڵگــەى  لەبەرئــەوەى 

تۆمەتبارکردنــەوە، کــە درایــە دوواوە. دیــارە ژینگــە و 

ئەوێــوە  موســڵاناىن  نێــوان  ملمانێــى  هەلومەرجــى 

وەهابییــەکان شــتێکى دیــار و بەرچــاو بــوو. ئەوەیــش 

لــە دەســتپێکى پێکــەوە ژیانیانــەوە بەدیــار کەوتبــوو. بــۆ 

منوونــە وەهابییــەکان ئــەو خامنانەیــان توانــج لێــدەدا، 

ــەرى و  ــان ڕووس ــوو، ی ــۆش نەب ــااڵ پ ــاکەکەیان ب ــە پۆش ک

چارشــێویان نەپــۆىش بــوو. هــاوکات فەرمانیــان دەکــرد بــە 

ــە  ــەرى ل ــۆرەى هون ــت و بال ــیقا و بەی ــە مۆس ــى، ک خەڵک

ــرن. ــان گوێنەگ ــو ماڵەکانی نێ

ــا.  ــردە رسبی ــە 1997 دا ڕوویانک ــەکان ل ــاوکات وەهابیی ه

ــە هەرێمــى ســانتزاکدا نیشــتەجێ بــوون. ئــەوێ  ئــەوان ل

هەرێمێــک بــوو، کــە زۆرترینــى موســڵانەکاىن رسبیــا 

ــافیادا. ڕەوىش  ــەکاىن یوگس ــاىن جەنگ ــوون. لەمی ــدا ب لەوێ

ئــەوە  مابوویــەوە.  ئاشــتیانە  بەشــێوەیەکى  ســانتزاک 

ــە  ــوان رسب ــە لەنێ ــەى، ک ــێوییە مەزن ــەو پش ــەرەڕاى ئ س

ئەرسەدۆکســەکان و موســڵانەکاندا بــووىن هەبــوو. لێــرەدا 

هەرێمەکــە زەمینەیەکــى لەبــار بــوو بــۆ وەهابییــەکان 

ــۆکارى  ــەوە. ه ــدا باڵوبکەن ــان لەنێوی ــاىت خۆی ــا ئەدەبی ت

ئــەوێ  موســڵانەکاىن  کــە  بــوو،  لــەوەدا  ئەوەیــش 

ئەوانــەى  تــا  نەریتخوازتربــوون  و  کۆنســەرڤاتیڤ  زۆر 

لــە بۆســنەدا بــوون. هــۆکارى دووەم زۆر ئاڵــۆز تــرە. 

بــوو،  گــەورە  کێشــەگەلێکى  داراى  ســانتزاک  چوونکــە 

لەگــەڵ مادەهۆشــبەرەکاندا، ســانتزاک هەرێمێــک بــوو 

ــە  ــى ل ــوواىن هیرۆیین ــى تووشــبوان و گیرۆدەب کــە زۆرترین

رسبســتاندا لێبــوو. ئەوانــەى، کــە گرفتــارى موعتادەکانیــان 

بــوون هانایــان بۆ هێــز و جواڵنــەوە، هاوکارێــک دەبرد، کە 

لــەو گرفتارییــە قوتاریــان بــکات. دیــارە کــە وەهابییــەکان 

ئــەو زەمینەیەشــیان قۆســتەوە. بەهــاى ئــەم هەماهەنگــى 

و هاوکارییــە دەبــوو بــوون بــە وەهابیــی چارەســەریی 

کردبایــە. دیــارە کــە ئەمــە میتۆدێکــى ســەرکەوتوو بــوو بــۆ 

ــزم. ــزرى وەهابی ــا و ه ــەوەى ئایدی باڵوبوون

نۆڤــى، بــازاڕى نێوەنــدى هەرێمــى ســانتزاک لــە 2002 

دا بــووە گۆڕپانێکــى چــاالک بــۆ وەهابییــەکان. ئــەوان 

بــۆ  هاوکاریــی  بــۆ هەڵمەتێکــى  دەستپێشــخەرییانکرد 

ئەوانــەى دووچــارى مــادە هۆشــبەرەکان بــوون. هەروەهــا 

بــە  هەســتان  وەهابییــەکان  دا   2002 ئۆکتۆبــەرى  لــە 

دابەشــکردىن باڵوکراوەکانیــان لەبــەردەم باڵەخانەى زانکۆدا 

ــەى  ــە بۆن ــداریی ل ــوازى و بەش ــە پێش ــرد، ک و داوایاندەک

چاالکوانــە  هــاوکات  نەکرێــت.  کریســتیانەکاندا  یــادى 

ــى  ــى گرووپ ــداىن ئاهەنگ ــە تێک ــتان ب ــەکان هەس رادیکاڵ

ــەوان  ــە ئ ــازاڕدا، چوونک ــى ب ــە نۆڤ ــکاىن ل ــرادى باڵ بەلەگ

مۆســیقایان بــە کارى شــەیتان دەزاىن. هــاوکات وتــارى 

ــاوکات  ــاندەوە، ه ــان هەڵوەش ــژى مزگەوتەکانی ــاش نوێ پ

کارى ڕێکخــراوەکان بــۆ هۆشــیارى و هانــداىن تەندروســتى 

سێکســییان قەدەغەکــرد. چوونکــە هەمــوو ئەمکارانــە 

لــە ڕوانگــەى وەهابییەکانــەوە  بــە هەوڵــى نامۆڕاڵــى 

لێکدەدرایــەوە. 

بــۆالى  فــرەى  ســەرنجى  کــە  ڕووداو،  یه كه میــن  

وەهابییــەکاىن ســانتزاک ڕاکێشــان بریتیبــوو لــە ڕووداوێــک، 

ــەکان  ــدا، وەهابیی ــى 2006 ڕووی ــى یەکەم ــە ترشین ــە ل ک

هەســتان بــە ڕێکخســتنى ناڕەزاییەکــى جەماوەریــی دژ 

بــە وێنــە کاریکاتێرییــەکاىن ڕۆژنامەیەکــى دانیارکیــی. 

ئــااڵى  ســووتاندىن  بــە  هەســتان  ناڕەزاییەکــەدا  لــە 

دانیــارک و ئیرائیــل لــە نۆڤــى بــازاڕدا. ڕووداوێــک، 

ــە  ــدا ل ــەم خۆپیشــاندانەدا ڕووی ــە دەرهاویشــتەى ئ ــە ل ک

نۆڤەمبــەرى هەمــان ســاڵدا بــوو، لــە مزگــەوىت ئــاراىب نۆڤى 

ــاىب  ــدا دوو الوى وەه ــا. لەوێ ــک هەڵگیرس ــازاڕدا جەنگێ ب

لەالیــەن عیــزەت فیجولجانینــەوە کــوژران. ئــەو پشــتیواىن 

موفتــى ناوخــۆى بۆســنە مواریــم زۆکۆرلیــج بــوو16. ئیــدى 

بەزوویــى ناکۆکییــەکاىن نێــوان وەهابییــەکان و موفتــى 

ــەاڵتداراىن  ــەرنجى دەس ــە س ــەم ملمانێیان ــرت. ئ پەرەیانگ

ــەک  ــش هۆی ــا. ئەمەی ــان ڕاکێش ــۆالى خۆی ــان ب بەلەگرادی
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بــوو تــا لێکۆڵینــەوەى وردتــر لەســەر وەهابییــەکان بکــەن. 

ــاىن تیرۆریســتان  ــان کەمپێکــى ڕاهێن ــەوەکان توانی لێکۆڵین

لــە گونــدى زەبریــن پێبزانــن. ئــەو ئاواییــە 30 کــم لــە نۆڤى 

پــازاڕەوە دوورە. لەوێــدا پۆلیــس تواىن بڕێکــى زۆر لە چەک 

و چــۆڵ و ئازوقــە و ئامــڕازى دیکــە بدۆزێتــەوە. مانگێــک 

پــاش دەســتگرتن بەســەر ئــەو کەمپــە دا، پۆلیــىس رسبیــا، 

ــىش( قۆڵبەســتکرد  ــش( و )ســندرا موفیت )ســافیت بیگۆفیت

و )ئیســاعیل برینتکی(یــان کوشــت. ئــەو وەکــو ڕێبــەرى 

ــە  ــوو ئەوان ــرا. هەم ــا دەک ــانتزاک تەماش ــەکاىن س وەهابیی

تۆمەتبارکــران بــە کردنــەوەى کەمــپ و پاندانــان بــۆ 

ــڵانەکاىن  ــییە موس ــەکان و سیاس ــە لۆکاڵیی ــتنى ئاینیی کوش

ڕووداوانــە  ئــەو  پــاش  ئیــدى  ســانتزاک.  هەرێمــى 

ــرى  ــوون، ڕووداوی ــێ ســەنج نەب ــچ ج ــەکان هی وەهابیی

)رادیوبۆزۆفیتــش(  بەگوێــرەى  نەهــات.  بــەدوودا 

هەمــوو ئــەو وەهابیانــە وەک پۆلیــىس شــەریعە وان و 

ــا  ــەوان داراى ڕێس ــاوە. ئ ــتا بەرچ ــیان هێش چاالکییەکانیش

ــوکەت و  ــۆڕاڵ و هەڵس ــارەى م ــژن لەب ــى تووندوتی گەلێک

ــە ئاســاىن دەتــواىن  ــان. هــاوکات ب ــاوان و ژن جلوبەرگــى پی

ــەوان  ــت. ئ ــە دەیبینی ــک، ک ــیتەوە کاتێ ــەک بناس وەهابیی

ــە ســەرووى  ــەوە و شەڕواڵەکانیشــیان ل ڕیشــیان بەرداوەت

لەژێــر  وان  بااڵپۆشــن،  ژنەکانیشــیان  قولەپێیانەوەیــە، 

چارشــێودا و تەنــێ چاوەکانیــان بــەدەرەوەن. ئــەوان چەنــد 

زانیارییەکیــان هەیــە، کــە دەیدەنــە ژنــان، تەنانــەت ئــەو 

ــن.  ــی نی ــزرى وەهاب ــرى ه ــە هەڵگ ــەش، ک ژنان

فاکتــەرى ئەمــەش زۆر ســانایە. لــە ڕاســتیدا وەهابییــەکان 

زۆر نیــن. بــەاڵم میتۆدەکەیان وەک جۆرێــک لە پڕوپاگەندە 

بەرچــاو دەکەوێــت. هەربۆیــە دەیانەوێت واپیشــان بدەن، 

ــت و  ــەى ڕاس ــاوەىن ڕێگ ــەوان خ ــن و ئ ــە داراى ئیاتێک ک

دروســن. چوونکــە ئــەوان لــە ڕووى ڕێــژەوە تەنهــا 1000 

کەســێک دەبــن لە هەرێمى ســانتزاکدا. بــەاڵم وەهابییه کان 

هــەردوو  لــە  ئیســامییەکانەوە  حکومەتــە  لەالیــەن 

عەرەبســتاىن  لەالیــەن  تایبــەىت  بــە  بۆســنەدا،  رسبیــاو 

ســعودیەوە زۆر پشــتیوانییان لێدەکرێــت. هەماهەنگــى 

سلۆبۆدان میلۆسۆڤیچ
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و هاوکارییەکانیــش لــە ڕێگــەى بەرنامــە کۆمەاڵیەتییــە 

جۆراوجۆرەکانەوەیــە. بــۆ منوونــە: دوورســتکردىن قوتابخانە 

و نۆژەنکردنــەوەى ئــەو شــوێنەى ئاینییانــەى، کــە لەمیــاىن 

هەروەهــا  بــوون.  خاپــوور  ناوخۆییەکــەدا  جەنگــە 

ــن مزگەوتنــى  ســعودییە سپۆنســەرى دروســتکردىن چەندی

نوێیــە، لــە بۆســنە، رسبیــا، هەرێمــى ســانتزاکدا. هەرچەنــد 

مزگەوتــەکان لەســەر نەخشــە و فۆرمێکــى نوێــى جیــا لــە 

منوونــەکاىن هەرێمەکــە دروســتدەکرێن. هەمــوو ئــەو 550 

ــڕا  ــتکراون، تێک ــگ دروس ــاش جەن ــە پ ــە ل ــەى، ک مزگەوت

لەســەر شــێواز و ســتایڵى وەهابییــەکان بوونیادنــراون. 

ــە ســەرایبۆ، لەســەر  ــا فەهــد( ل ــەوىت )ش ــە مزگ ــۆ منوون ب

شــێوەى مزگــەوىت وەهابیەیــکاىن ســعودییە کراوەتــەوە. 

بــوو.  ســپى  ڕووکارى  وەهابییــەکان  مزگــەوىت  ســتایڵى 

ــن و  ــەوە ناواخ ــە ڕیش ــە ل ــوو، ک ــە ب ــەو واتای ــش ب ئەوەی

لــەو  زۆرێــک  دەگــۆڕن.  ناوخۆییەکــە  نەزمــە  ڕووکارى 

شــارەزایانەى ڕەوشــەکە پێیانوابــوو، کــە ســعودییە نیازێکــى 

بــاىش لــە هەماهەنگــى ناوچەکــە هەبــوو. بــەاڵم هەوڵــى 

ــا و  ــاوکات ئایدی ــەوە، ه ــە دابڕێژێت ــاىن واڵتەک دەدا ژێرخ

هزرێکــى نوێــى ئیســامەىت بخزێنێتــە نــاو کۆمەڵگــەى 

ــوە.  ــڵاىن ئەوێ موس

ســعودییەکان هەمــان ئــەو کەنااڵنەیــان بەکاردەهێنــا، 

کــە تێیــدا هەوڵــى باڵوبوونــەوەى وەهابییەتیــان دەدا لــە 

جیهانــدا. هەربۆیــە ڕێکخــراوى فریاکەوتنــى ئیســامى 

جیهــاىن بــەردەوام لــە نــاردىن پــارە و پوڵــدا بــوو بــۆ 

ــاش جەنگــى ناوخــۆى  ــە پ موســڵاناىن بۆســنە. ئەمــەش ل

ئــەو واڵتــە بــەردەوام بــوو. ئــەوە بــەردەوام بــوو تــا هێــزە 

ئاســایش پارێــزەکاىن ســەر بــە ناتــۆ دەســتێوەردانیانکردوو 

ــەک  ــەاڵم کۆم ــتاند، ب ــان وەس ــەو ڕێکخراوانەی ــى ئ چاالک

هــەر  دیکــەوە  کەناڵــى  ڕێگــەى  لــە  یارمەتییــەکان  و 

هاوکارییانــەى  ئــەو  زۆربــەى  ئیــدى  بەردەوامبــوون. 

ــە  ــەوە دەنێردرای ــەى ڕێکخراوەکان ــە ڕێگ ــە ل ــعودیە، ک س

بۆســنە، لەالیــەن ئــەو ڕێکخراوانــەوە بــوو، کــە بنکەکانیــان 

لــە ڤییەنــادا بوو. بۆیــە حکومەتــە خۆرئاواییەکان فشــاریان 

خســتە ســەر بەرپرســە ناوخۆییــەکاىن بۆســنە تاوەکــو 

ــەن.  ــە دەربک ــەوارە وەهابییان ــدارە غ ــەو چەک ــوو ئ هەم

چونکــە واڵتــە خۆرئاواییــەکان نەیانــدە تــوواىن ڕێبگــرن لــە 

هەناردەکــردىن پــول بــۆ موســڵاناىن بۆســنە، ئــەوان لــەوە 

ــوارى خۆپڕچەککــردن و کارى  ــە ب ــە ل ــەو پاران دەترســان ئ

تێرۆریســتیا بەکاربهێنــن. 

ســەبارەت بــە ســانتزاک زۆرترینــى ئــەو پارانــەى، کــە 

ــاراىن  ــەوە و چارەســەرى گرفت ــاو کەمکرن ــە پێن ــن، ل دەهات

مــادەى هۆشــبەر بــەکار دەهــات. ئەوە ســەرەڕاى ئــەوەى، 

توانیبوویــان  و رسبیــا  بۆســنە  لــە  دەســەاڵتداران  کــە 

ــۆ  ــرا ب ــدا ئامادەکاریدەک ــە تێی ــەوە، ک ــک بدۆزن کەمپگەلێ

ــتیدا  ــە ڕاس ــەکان. ل ــە نوێی ــازداىن جیهادیی ــردن و س تۆمارک

وابیرناکرێتــەوە، کــە ئەوانــە بتوانــن هەڕەشــەیەک بــن 

بۆســەر ئارامــى ناوچەکــە، هــۆکارى ئــەوەش بریتییــە 

ــکان  ــە، کــە باڵ ــەر ئەوەی ــەى خــوارەوە: یەکــەم فاکت لەمان

نییــە.  شــوێنى ئامانجــى تێرۆریســتە نێونەتەوەییــەکان 

خۆرئــاوا  لــە  بەشــێک  بــە  ئــەوێ  واڵتــەکاىن  ئــەوان 

ــازى  ــە نی ــەو واڵتان ــا ئ ــێوەى جی ــد بەش ــن. هەرچەن نازان

ــازى  ــاوکات نی ــاواوە. ه ــە خۆرئ ــە ب ــتبوونیان هەی پەیوەس

چاالکیشــیان نییــە. بــۆ منوونــە ئەگــەر هێــرش بکەنــە 

ســەر باڵوێــزى ئەمریــکا لەبەلگــراد. ئــەوە ســەرنجى دنیــا 

ــە  ــە بنک ــت ب ــەى دەبرێ ــر پ ــن و زیات ــان ڕادەکێش بۆخۆی

ــە  ــوێنانەش، ک ــەو ش ــاوکات ئ ــاراوەکانیان. ه ــارەگا ش و ب

ــۆ کارى جیهــاىن داراى دەرفەتێکــى  الوان تۆمــار دەکــەن ب

هۆکارێکــى  چاالکییەکانیــان.  خســتنەگەڕى  بــۆ  کەمــە 

دیکــە ئەوەیــە، کــە ژمــارەى وەهابییــەکان لــەو ناوچانــە دا 

ژمارەیەکــى الوازو کەمــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆرترینــى ئــەو 

ژمــارە کەمــە ئیســامیی رادیــکاڵ نییــن. دیــارە ســەملاندىن 

ئــەوەى، کــە ئیســامییەکان، لــە بۆســنە و رسبیــا نەبوونەتــە 

ــرى  ــر چاودێ ــە ژێ ــدى ل ــە ئی ــەوە نیی ــاى ئ ــە مان هەڕەش

بەردەوامــدا نەبــن. بەڵکــو دۆزینــەوە، داخســتنى یەک دوو 

ــەىت  ــەواوى هەڵم ــى ت ــەوان یارمەتییەک ــەى ئ ــەو کەمپان ل

ڕووبــەڕوو بوونــەوەى تیــرۆرى نێونەتەوەیــی دەدات.
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ــزرى  ــە ه ــەوە، ک ــەوە ڕووندەبێت ــەدا ئ ــەم لێکۆڵینەوەی ل

وەهابــی شــوێنەوارى فــرەى بەســەر کۆمەڵــى موســڵانەوە 

ــە  ــە ل ــە، ک ــۆ ئەوەی ــە ب ــەم هەوڵ ــادان ئ ــە دوونی ــە. ل هەی

لــە  تێبگەیــن.  وەهابیــزم  گەشەســەندىن  و  ڕیشــەکان 

ــدە  ــزرە چەن ــەم ه ــە ئ ــە ڕوو، ک ــەوە خراوەت ــەرەتاوە ئ س

ــە  ــەى، ک ــەکان، ئەوان ــە ئایینی ــەر پرس ــووە لەس ــر ب پەڕگی

ــەوە.  ــەزم و نواڕین ــەم ن ــەندکردىن ئ ــە پەس ــن ب ــک نی نزی

بەهــۆى  ئەوەیــش  ئەمــڕۆ وەهابیــزم شــۆرەىت هەیــە. 

ئــەوەوە نییــە، کــە شــوێنکەوتوواىن زۆرن. هــاوکات بەهۆى 

هــزر رو باوەڕیشــیانەوە نییــە، کــە شــتێکى نوێــن یاخــود 

جــێ مشــتوومڕن، بەڵکــو بەهــۆى چەنــد هۆکارێکەوەیــە، 

ــى  ــى ناوبانگ ــۆکارى یەکەم ــە ڕوو: ه ــرەدا دەخرێن ــە لێ ک

و  ســعود  خانــەوادەى  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  وەهابیــزم 

ــزم  ــە وەهابی ــە، ک ــاىن تێدانی ــە گوم ــان، چونک دەوڵەتەکەی

ــە دەرەوە  ــواىن بچن ــوو یاخــوود نەیاندەت ــت، نەب دەیانەوێ

نەجــد، گــەر خێــزان و خانــداىن ســعود نــە بوونایــە. 

ــە  ــال ســعود( نەدەهات ــۆ )ئ ــەم بارودۆخــەش ب هــاوکات ئ

عەبدولوەهــاب(  کــوڕى  )موحەمــەدى  گــەر  پێشــێەوە 

ــەرى  ــگ و تەواوک ــەردووال هەماهەن ــو ه ــە. بەڵک نەبووای

ــە  ــاو ئامانجــە کەســییەکاندا هاتن ــە پێن یەکــرى بــوون و ل

پێشــێەوە. لەالیەکــەوە )بــن ســعود( ڕەوایــەىت ئایینــى 

ــە دەســەاڵت و  ــرەوە وەهابیەکانیــش ل پێــدراو لەالکــەى ت

ــان  ــڕەوى هزریی ــو قەڵەم ــوون. تاوەک ــد ب ــز بەهرەمەن هێ

ببەنــە دەرەوەى خۆیــان. هــۆکارى دووەم لــە هێرشــەکاىن 

لێــرەوە،  یــازدەى ســێپتەمبەرى 2011  دەســتپێدەکات. 

ــر ســەرنجى  ــردەکاىن دووات ــکام و ک ــە دواداچــوون و ڕی ب

دنیایــان بۆســەر وەهابیــزم چڕکــردەوە. بە زوویــی ئاکامێک 

ــامیەکان  ــتە ئیس ــەواوى تیرۆریس ــە ت ــێەوە، ک ــە پێش هات

لــە چوارچێــوەى وەهابیزمــدا ئەژمارکــران. دەخوازیــن 

ڕاســتیانەیان  ئــەو  لێکۆڵینەوەکەمــان  بارەیــەوە  لــەم 

خســتبێتە ڕوو، کــە هەمــوو تیرۆریســتێک وەهابــی نییــە. 

ــە،  ــۆ وەهابییــەکان زیانــدار نیی ــا ب ــەو ڕوانگەیــە تەنه ئ

بەڵکــو بــۆ ئەوانــە زیانبەخشــە، کــە دەیانەوێــت جەنگــى 

دەستنیشــان  ڕاســتەقینە  تیرۆریســتى  و  بکــەن  تیــرۆر 

بکــەن. وەک هەمــوو ئایدیــاکان وەهابیزمیــش ئایدیایەکــە 

و چەندیــن لــق و بازنــەى لێجــوودا بووەتــەوە. ئەمــە 

ــە وەک  ــق و بازنان ــەو ل ــە، کــە هەمــوو ئ ــەوە نیی ــاى ئ وات

وەهابیەکانــن. هەروەکــوو چــۆن ئەوەمــان خســتە ڕوو 

هەماهەنگــن  قاعیــدە  وەک  تیرۆریســتییەکاىن  گرووپــە 

چــۆن  هــەروەک  ئیسامیشــدا  رادیکاڵیزمــى  لەپــاڵ 

بــۆن و بەرامــە و ڕیشــەى وەهابییەکانیشــیان تێکەڵــە. 

ــان  ــەى تیرۆری ــە ڕیش ــن، ک ــەکان نی ــا وەهابی ــەوە تەنه ئ

لێبووەتــەوە، بــۆ منوونــە: واڵتێکــى وەک ســعودیە بــە 

بباتــە  وەهابییــەکان  ئایدیــاى  دەیەوێــت  مەبەســتەوە 

ــە ســەروەت و ســاماىن خــۆى تەخشــاىن  دەرەوە،  هەربۆی

ــە  ــە دەرەوە  قوتابخان ــە دەکات. ل ــە وەهابییان ــەو گرووپ ئ

سپۆنســەرى  بــە  باڵوکــراوە  پەرتووکــى  و  مزگــەوت  و 

ئــەوان  ســعودییە مژوڵــى باڵوکردنــەوەى وەهابییەتــە. 

ســەپاندىن  باڵوبوونــەوە،  بــۆ  وەهابیــزم  ئایدیۆلۆژیــاى 

ــەکان  ــتا حکومەت ــن. هێش ــان بەکاردەهێن ــووىن خۆی هەژم

نەیانتوانیــووە ئــەو کەنااڵنــە کۆنتڕۆڵبکــەن، کــە ســەپۆرىت 

ئــەم ئایدیایــە دەکــەن. هەربۆیــە تیرۆریســتان، بــە ســانایى 

ــارە، کــە دۆســیەى  ــە، دی ــەو یارمەتییان دەســتیان دەگات ب

ــارە  ــە. دی ــان تەوەرەدای ــە هەم ــێپتەمبەر، ل ــش 11ى س پێ

واڵتێکــى وەک ســعودیە بــە مەبەســتەوە 
دەیەوێــت ئایدیــاى وەهابییــەکان بباتــە 
ســامانى  و  دەرەوە،  هەربۆیــە ســەروەت 
ــە  ــە وەهابییان ــەو گرووپ خــۆى تەخشــانى ئ
ــەوت  ــە و مزگ ــە دەرەوە  قوتابخان دەکات. ل
و پەرتووکــى باڵوکــراوە بــە سپۆنســەرى 
ســعودییە مژوڵى باڵوکردنەوەى وەهابیەتە. 
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لــەدوواى 11ى ســێپتەمبەرەوە ڕەوشــەکە گــۆڕاوە. لــە ژێــر 

ــکا،  ــەىت ئەمەری ــە تایب ــاوادا ب ــاوى خۆرئ ــوو ت ــار و تین فش

ــە  ــى گرتووەت ــوێنى فەرم ــە و ش ــک ڕێگ ــعودییە هەندێ س

ــەاڵم هێشــتا  ــەو پشــتیوانیانە، ب ــۆ ســنووردارکردىن ئ ــەر ب ب

لــە ئاســتى پێویســتدا نییــن. هێشــتا بەخشــین و پــارە 

لــەو واڵتانــەوە ڕانەگیــراوە و بەپچڕپچــڕى کەناڵــى جیــاواز 

بڵێیــن وەهابیــزم  دەکرێــت  دوواجــار  ڕاســتبوونەتەوە. 

لەگــەڵ جەنگــى ناوخــۆى یوگســافیادا لــە دەســتپێکى 

نەوەدەکانــەوە، هاتۆتــە نــاو بۆســنە و رسبیــاوە. زۆربــەى 

ــرا  ــە یارمــەىت ب ــوو، ک ــەوە ب ــۆ ئ ــن ب ــە دەهات ــەى، ک ئەوان

ــاش  ــە لەپ ــنەدا. هەربۆی ــە بۆس ــدەن ل ــڵانەکانیان ب موس

جەنگیــش زۆربەیــان مانــەوە تاوەکــو یارمەىت برا موســڵانە 

ــتیان  ــت و دروس ــەى ڕاس ــا ڕێگ ــدەن. ت ــیکۆالرەکانیان ب س

ــەم شــێوەیە ســەرکەوتوو  ــە ب ــەاڵم ئەم ــێ نیشــانبدەن. ب پ

و  ڕووداو  زۆرترینــى  جەنــگ  لەپــاش  چونکــە  نەبــوو. 

پشــێوویەکان لــە نێــوان وەهابیــەکان و موســڵانەکاندا 

ــان  ــەرنجێکى ئەوتۆی ــنە س ــا و بۆس ــاىن رسبی ــوو. بەرپرس ب

دەســتپێکى  تاوەکــو  نەبــوو  وەهابییــەکان  لەســەر 

ــەکان  ــە وەهابیی ــە رادیکاڵ ســەدەى بیســتویەکەم. هەربۆی

چەندیــن کەمپیــان بــە شــاراوەیی دامەزرانــد بــوو تــا 

چەنــد  و  بکــەن  جیهــادى  کارى  کەمەندکێــىش  الوان 

کارێکیشــیان ئەنجــادا. دواجــار پۆلیــىس هــەردوو واڵت زۆر 

بەتوونــدى ڕووبەڕوویــان بوویــەوە و کەمپــەکاىن داخســن 

ــە  ــەو واتای ــەوەش ب ــردن. ئ ــت ک ــىش لێقۆڵبەس و زۆرێکی

دێــت، کــە وەهابییــەکان دەتوانــن لەســەر ئاســتێکى کــەم 

و ســنووردار گرفتگەلێــک بــۆ هێــورى و هێمنــى واڵتــەکان 

دروســت بکــەن، بــەاڵم گــەر بڵێیــن هەڕەشــەیەکى جدیــن 

ــن،  ــتەدا نی ــەو ئاس ــەوە ل ــک دەدەن ئ ــەقامگیریی تێ و س

ــزم وەک  ــە بکــەن. ناکرێــت وەهابی ــەو کاران ــن ئ کــە بتوان

ــت.  ــا بکرێ ــتوو تەماش ــەق بەس ــى چ ئایدیایەک

وێنایــەى،  ئــەو  لەگــەڵ  نیــن  هاوئاهەنــگ  زۆربەیــان 

کــە جیهــان پێیــان دەدات. کەمێکیــان وادەزانــن، کــە 

وەهابیــەکان تووندوتیــژو تیرۆریســن. پێیانوایــە تیــرۆر 

ورد  ڕوانگەیەکــى  بەداخــەوە  تردایــە.  ئایدیــاکاىن  لــە 

ــاوى  ــە هەن ــرۆر ل ــکات. تی ــرۆر ب ــاىن تی ــا دەستنیش ــە ت نی

ــەیە  ــەو پێناس ــەوە. ئ ــۆى بدۆزێت ــو خ ــدا وەک وەهابیەکان

بــۆ وەهابیــەکان پێناســەیەکى بــاوى ترســناکەن، تەنانــەت 

ــت  ــش دەبێ ــەوەى وەهابییەکانی ــە ن ــچاو، ک ــە پێش وا دێت

خۆیــان واببیینــەوە کــە ئــەوان لەنــاو هەنــاو و هێــزى 

ــۆ  ــى ب ــى لۆژیک ــتە ڕوانگەیەک ــەم مەبەس ــۆ ئ ــرۆردان ب تی

ــە. ــەکاىن زۆر کەم ــەت و لق ــانداىن وەهابیی ــیکار و نیش ش

سەرچاوە و پەراوێزەکان

ــەرۆکى  ــەن س ــار لەالی ــۆ یەکمج ــتەواژەیە ب ــەم دەس 1. ئ

والیەتــە یەکگرتــووەکاىن ئەمریــکا جــۆرج بــۆش لــە 20 

بەکارهێــرا. دا  ســێپتێمبەرى 2001 

ــر  ــى ژێ ــە هەرێمێک ــووە، ک ــانجاک هات ــە س ــە ل 2. ناوەک

هەژمــووىن عوســانییەکان بــووە ســانتزاک هەرێمێکــى 

مێژووییــە و ســنوورەکاىن لەنێــوان  بۆســنە و مۆنتیگرۆدایە.

ســووننى  رسبیــا  و  بۆســنە  موســڵانەکاىن  3.زۆرینــەى 

ــەربە  ــە دا س ــەو چوارچێوەی ــش ل ــن، وەهابیەکانی مەزهەب

ڕەوگــەى ســونیگەراى ئیســامن.

ــە  ــى دیک ــامى فەندەمێنتاڵ ــى ئیس ــتیدا گرووپ ــە ڕاس 4. ل

ئــەوە  دەناســێنن،  ســەلەىف  بــە  خۆیــان  کــە  هەیــە، 

ــەى  ــان ڕوانگ ــش هەم ــە ئەوانی ــتییەکدایە، ک ــەڵ ڕاس لەگ

وەهابییەکانیــان هەیــە بــۆ قورئــان و ســوننەت، بــەاڵم 

ــان  ــۆ هەم ــەن ب ــر دەک ــى جیاوازت ــە میتۆدێک ــڕەوى ل پەی

ئامانــج.

5. فەرمــوودەکان بریتیــن لــە وتــە، کــردارى پێغەمبــەر 

موحەمــەد، کــە لــە ژیــاىن هاوەاڵنیــدا ڕەنگڕێژکــراون. ئــەم 

ــەر)632( ــە مەرگــى پەیامب ــاش 150 ســاڵ ل ــە پ فەرموودان

یاســاکاىن  فیقــوو  بنەمــاى  بوونەتــە  کۆکراونەتــەوە،   ز 

شــەریعەت.

6. چــوار مەزهەبەکــەى ئیســامى ســوننى بریتیــن لــە 

مەزهەبــەکاىن حەنــەىف، حەمبەلیــن مالکــى و شــافعى.

چوارچێــوەى  لــە  ئێســتادا  لــە  هەرێمێکــە  حیجــاز   .7

دایــە. ســعودییە  دەوڵــەىت  قەڵەمــڕەوى 
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ــن  ــاڵوە و دیارتری ــدا بەرب ــەى باڵکان ــە ناوچ ــۆفیزم ل 8. س

ڕەوگــەش ڕەوگــەى بەگتاشــییە، دیــارە لــە دەســتپێکى 

ــى  ــا ناکۆک ــنە و رسبی ــۆ بۆس ــەوە ب گەیشــتنى وەهابییەکان

ــداوە. ــەدا ڕووی ــەو دوو گروپ ــوان ئ لەنێ

9. زۆربــەى وەهابییــەکان وابەســتەن بــە یەکــەم پەرتوکــى، 

موحەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهابــەوە بــە نــاوى پەرتوکــى 

قورئــاىن  ئایەتــەکاىن  هەڵهێنجــراوى  کــە  یەکتاپەرســتى، 

ــرۆزە. پی

 Hendricks، S. S.، “Mahammadibn Abdul   10

 Wahhab and the origin of the Wahhabite

“movement

11.ئــەم نەزمــە لەالیــەن ئیــن تەیمییــەوە رەوایــەىت پێــدرا 

بــوو، لــە زانیارییــەکاىن ئەویشــدا جیهــاد پێویســتیەک 

ــۆ  ــەى، کــە مــل ب ــەر موســڵانان دژ بەوان ــە هەمب ــوو، ل ب

ــادەن. ــەریعەت ن ش

ــکات  ــر ب ــوواىن هــۆزە ســەرەتاییەکان جێگی ــراو ت 12.  ناوب

بــۆ  ژیانیــان  پێداویســتییەکاىن  و  بــکات  پڕچەکیــان  و 

دابیــن بــکات بــە گوێــرەى ســەرچاوەکان 200 شــوێنى 

نیشــتەجێبووىن بــۆ کردنــەوە.

 Moussalli، A. )2009(، “Wahhabism، Salafism   13

 and Islamism: Who is the Enemy?”، American

University of Beirut

14.خێــزاىن پادشــایەىت دەوڵەتەکەیــان بەهەمــان نــاوى 

پێشــینى خۆیــان واتــە خانەوادەکەیانــەوە ناونــاوە.

 Moussalli، A. )2009(، “Wahhabism، Salafism   15

 and Islamism: Who is the Enemy?”، American

University

of Beirut

16. ناوبــراو سیاســییەکى بۆســنە بــوو، پــاش کەوتنــى 

لــە  خــۆى  ئامانجــەکاىن  میلۆســۆڤیچن  ســلۆفۆدان 

ــۆ ســانتزاکن  ــوو ب بەدەســتهێناىن هەرێمێکــى ئۆتۆنۆمــى ب

ــاڵ  ــەم بارەیــەوە، کەوتبــووە ناکۆکییەکــى ســەختەوە لەپ ل

دەســەاڵتداراندا.
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ــه  ده ســه اڵت، بــه اڵم ئــه وه   ببێتــه  هــۆی ده رچوونیشــیان ل

دێنێــت.  خۆیــدا  بــه دوای  گه ڕانه وه یــان  ده رچوونێكــه  

ئه مه ریــكای  چه پــی  بارودۆخــی  لــه   نیگه رانیــه   جێــی 

التینــی كــه  ده رچوونــی زۆربــه ی ئه زمونه كانــی چــه پ 

لــه  ده ســه اڵت لــه  ئه نجامــی دروســتبوونی توڕه بــوون 

دوای  لــه   ئــه وه ش  بــووه،  تونــده وه   ناڕه زایه تیه كــی  و 

ســه ركرده كانی  تێوه گالنــی  به ڵگــه ی  ئاشــكرابوونی 

به ڕێوه بــردن.  خــراپ  و  گه نده ڵــی  كه یســه كانی  لــه  

ئه رخه وانــی(،  )هه ڵكشــانی  شــه پۆلی  پێده چێــت 

كــه  لــه  ده یــه ی یه كه مــی ســه ده ی بیســت و یه كــدا 

لــه  كیشــوه ری ئه مه ریــكای التیــن دروســتبوو، له گــه ڵ 

ســه رنه كه وتنی  پۆلیڤیــاو  لــه   چه پــه كان  الوازتربوونــی 

ــی  ــالو هه ڵبژاردن ــه  ڤێنزوێ ــی ل ــی په رله مان ــه  هه ڵبژاردن ل

ئاشــكرابوونی  و  ئه رجه نتیــن  لــه   لیربالــی  ســه رۆكێكی 

بڕیــاری  و  چیللــی  لــه   گه نده ڵییــه كان  و  ئابڕوچــوون 

كشــانه وه ی ســه رۆكی ئیكــوادۆر )ڕافائیــل كۆریــا( لــه  

خۆپااڵوتــن بــۆ هه ڵبژاردنــی ســه رۆكایه تی 2017، ئیــر 

ــرد. ــه وه  ك ــه  پووكان ــتی ب ده س

»ڕه وتــی  پێشــدا  لــه   كــه   ده نگده رانــه ی  ئــه و 

حكومه تانه یــان  ئــه و  دروســتكردو  ئه رخه وانی«یــان 

له نــاو بــرد، كــه لــه  ده یــه ی نه وه ده كانــی ســه ده ی ڕابــردوو  

ســه ر بــه  واشــتنۆن و سیاســه ته كانی بــازاڕی ئــازاد بــوون، 

ــه وه ی  ــه كان، دوایئ ــزه  چه پ ــه  دژی هێ ــر بوون دواجــار زیات

ده نگیــان پێــدان و لــه  ده ورییانــدا كۆبوونــه وه . ئێســتا 

لــه  تــه واوی ناوچه كــه دا ژمــاره ی ده نگــه كان  گۆڕانیــان 

ــه قامه كان  ــه ر ش ــی زۆر له س ــووه ، ناڕه زایه ت ــه ردا هات به س

هۆكاره كانــی  گرنگریــن  لــه   یه كێــك  هه یــه.  بوونــی 

ــه وه   ــه وه  ده گه ڕێت ــۆ ئ ــه رده وام ب ــی ب ــزاری و ناڕه زایه ت بێ

ــوری ســه ریهه ڵداوه و  ــی ئاب ــی هــه ژاری و قه یران ــه  گرفت ك

دۆخه كــه  بــه  دڵــی ئــه وان نییــه .  پاشــئه وه ی زۆربــه ی 

ــن  ــوری چی ــه ندنی ئاب ــایه ی گه شه س ــه  س ــه ركرده كان ل س

ســه رچاوه   له ســه ر  چیــن  خواســتی  به رزبوونــه وه ی  و 

التیــن  ئه مه ریــكای  زه وه نده كانــی  زۆرو  رسوشــتیه  

ــتادا  ــه  ئێس ــه اڵم ل ــه اڵت، ب ــی ده س ــه ر كورس ــۆ س ــن ب هات

ــان  ــه وره ی جیه ــزو گ ــوری به هێ ــه  دووه م ئاب ــن ك ده بینی

ــه وه  زۆره ی  ــه و به رزبوون ــت و ئ ــوون ده چێ ــه ره و الوازب ب

بــۆ  ڕێگــه ی  ڕوویــدا  كه لوپه له كانــدا  كااڵو  نرخــی  لــه  

حكومه تــی ئــه و ده وڵه تانــه  خۆشــكرد تاكــو پشــتیوانی 

ژیانــی هــه ژاران و كه مده رامه تــه كان بكــه ن، خه ریكــه  

ــت.  ــی پێدێ كۆتای

چه په كانــی  حكومه تــه   پاشه كشــه كردنی  ده توانیــن 

ئه مه ریــكای التینــی بگه ڕێنینــه وه  بــۆ ئــه م فاكته رانــه : 

1. كه مبوونــه وه ی ســه رچاوه كان وه ك »نــه وت و غــازو 

كشــتوكاڵی(.  به روبوومــی 

لــه  ماوه ی دوو ده یه ی ڕابردوودا كۆمه ڵێك گۆڕانــكاری گرنگ و ڕووداوی یه ك 
له دوای یه ك لــه  جیهان ڕوویانداوه ، یه كێك له و گۆڕانكارییانه  ســه رهه ڵدانی 
چه ند هێزێكی هه رێمیی به هێز بوو له  كشوه ری ئه مه ریكای التینی له  واڵتانی 
وه ك به رازیل، ئه رجه نتین و ڤێنزوێال، ئه مه  ســه ره ڕای گه شه ســه ندنی بازنه ی 
پێكهێنانــی زۆرێك هاوپه یمانێتی و هێزی هه رێمــی له  نێوان ده وڵه تانی ئه و 
كیشــوه ره دا، كه  ڕه نگدانه وه یه  بۆ حه وشــه ی پشــته وه ی هه ژموونی ویالیه ته  

ئه مه ریكا.  یه كگرتووه كانی 
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ئه زمونــی  كــه   هه یــه ،  ئــه وه   له ســه ر  مشــتوومڕ 

چه په كانــی ئه مه ریــكای التیــن خولــی خۆیــان تــه واو 

كــردووه ، مه به ســت له مــه  ئه وه یــه  كــه  ئــه و هێزانــه  

هه ڵكشــان و ســه ركه وتنی به رچاوییــان بــه ره و كورســی 

ته واویشــیان  ده رفه تــی  به ده ســتهێناوه و  ده ســه اڵت 

بــۆ ڕه خســاوه  تــا پرۆگرامــی سیاســی خۆیــان بخه نــه 

بنه مــای  له ســه ر  گشــتی  شــێوه یه كی  بــه   كــه    ڕوو، 

پــالن  په یڕه وكردنــی  و  گه نده ڵــی  به گژداچوونــه وه ی 

له گــه ڵ  گونجــاو  ماناوه نــدو  ئابــوری  به رنامــه ی  و 

پێویســتییه كانی بــازاڕه  جیهانییــه كان دروســتبووه ، كــه  

لــه   ده هێنــن،  به ده ســت  بــه رز  گه شــه كردنی  ئاســتی 

ــی  ــدی مرۆی ــزگاری ده كــه ن ڕه هه ن هه مــان كاتیشــدا پارێ

ــدا، له گــه ڵ به دیهێنانــی دادپــه روه ری  ــه  پرۆســه ی ئابوری ل

لــه  دابه شــكردنی داهــات و داراییــدا، بــه  تایبه تــی لــه  

لــه   كــه   كۆمه اڵیه تیــه ی،  پرۆگرامــه   ئــه و  چوارچێــوه ی 

ســه ركه وتنی  هــه ژاری  ئاســته كانی  كه مكردنــه وه ی 

به ده ســتهێناو پارێزگاریشــی كــرد لــه  هێشــتنه وه ی پێگــه ی 

چه پــه كان.    جه ماوه ریــی 

لــه  دواییــدا ئــه م ئه زمونــه  گه یشــته قۆناغــی »پته وكردنــی 

پێگــه »ی خــۆی لــه  ڕێگــه ی دووبــاره  هه ڵبژاردنــه وه ی 

ســه رۆكایه تی،  دووه مــی  خولــی  بــۆ  ســه ركرده كانی 

پاشــان ڕاده ســتكردنی كورســی ده ســه اڵت بــۆ نــه وه ی 

دووه م لــه  ســه ركرده كان، ئه مــه ش وه ك دڵنیاكردنه وه یــه ك 

چه پــه كان  هێــزه   ســه ركردایه تی  به رده وامبوونــی  بــۆ 

ڕاســتیدا  لــه   التیــن.  ئه مه ریــكای  واڵتانــی  لــه  

ده ســتپێكردنی  له گــه ڵ  ئه زمونــی  خولــی  ته واوكردنــی 

ــرد،  ــتی پێك ــه »دا ده س ــه  پێگ ــردن ل ــی »پارێزگاریك قۆناغ

لــه   نه بــوو  مانــه وه   مه به ســتیان  ته نهــا  لێــره   بــه اڵم 

سیاســه ته كان  نوێكردنــه وه ی  بــۆ  به ڵكــو  ده ســه اڵتدا، 

به ڕێوه بردنــی  لــه   بــوو  توانایــان  وزه و  په ره پێدانــی  و 

قه یرانه كانــدا، بــه  جۆرێــك ته نانــه ت ئه گــه ر پرۆســه ی 

ده ســه اڵت  دیموكراتیانــه ی  پێكردنــی  ده ستاوده ســت 

چیلی  کۆچکردووی  سەرۆکی  ئالێندە،  سەلڤادۆر 
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2. هه ڵئاوسان و كورتهێنانی بودجه ی سااڵنه . 

3. پیاده كردنی سیاسه تی ئابوری هه ڵه. 

ــه   ــان، ك ــی جیه ــه  بازاڕه كان ــه وت ل ــی نرخــی ن 4. دابه زین

ــك  ــوری هه ندێ ــای ئاب ــه ری له ســه ر توان ــته وخۆ كاریگ ڕاس

ــه  وه ك  ــۆ منوون ــه.  ب ــن هه ی ــكای التی ــی ئه مه ری ــه  واڵتان ل

ڤێنزوێــال. 

5. كه مبوونه وه ی ئاستی وه به رهێنان. 

ویالیه تــه   له الیــه ن  ئابــووری  ئابڵۆقــه ی  ســه پاندنی   .6

به ســه ر چه نــد ده وڵه تێكــی  ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی 

التیــن.  ئه مه ریــكای 

كاریگــه ری  ئــاوو  ســه رچاوه كانی  كه مبوونــه وه ی   .7

ڵی. وشكه ســا

بەرازیــل،  واڵتانــی  لــە  چەپــەكان  بزووتنــەوە  و  ڕە وت 

ئەرجەنتیــن، چیللــی، ئیكــوادۆر، پاراگــوای، ســەلڤادۆر، 

ــن،  ــێوەی یەكری ــەك هاوش ــا ڕادەی ــا ت ــالو كۆڵۆمبی ڤێنزوێ

ئــەوەش بەهــۆی دروســتبوونیان و پێكهاتەیــان لەســەر 

لــه   كــه  ســااڵنێكی زۆر  تاكحزبــی،  بنه مــای سیســتمی 

ــاك  ــه و ت ــا ئ ــوو، وات ــاو ب ــن ب ــكای التی ــوه ری ئه مه ری كیش

حزبانــه ی كــە خاوەنــی بونیــات و بەرنامــەی سیاســی 

ــی  ــە حزب ــی زۆر ل ــا رادەیەك ــوون و ت ــان ب ــزی خۆی بەهێ

بزووتنــه وه   بــەاڵم  ده چــن.  فەڕەنســا  سۆسیالیســتی 

ــە سۆسیالیســتە  ــە حزب ــا، ل ــالو كۆڵۆمبی ــی ڤێنزوێ چەپه كان

خۆرهــەاڵت  ئەوروپــای  دەوڵەتانــی  كالســیكییەكانی 

دەچــن، كــە لــە پێكهاتــه ی دەوڵــەت جیــا ناكرێنــەوە، بەاڵم 

بێئــەوەی ئەزموونــی كۆمۆنیســتی كوبــا لەبیــر بكەیــن 

بــه  ســه ركردایه تی كاســرۆ و گیڤــارا، كــە هاوپه یــان 

ــۆڤێت  ــی س ــزی یەكێت ــت و بەهێ ــەردەمی په یوه س هاوس

ــوو.     ب

ــدا، ســەرجەم  ــەی ســه ده ی بیســت و یه ك ــەم دەی ــە یەك ل

هێــزە شۆڕشــگێڕە چەپــەكان لــە سەرتاســەری جیهانــدا 

بەوپــەڕی هیــواو ئومێــدەوە لــە هەڵبژاردنەكانــی واڵتانــی 

بــە  به ڵكــو  كیشــوەری ئەمریــكای التینیــان دەڕوانــی، 

ــوون و   ــه وان ئومێدبەخــش ب ــۆ ئ ــەكان ب راســتیش ئەنجام

ــەدوای  ــەك ل ــن ی ــكای التی ــی ئەمری ــەوە چەپەكان بزووتن

یــەك ســەركەوتنی بەرچاوییــان لــە خولــی هەڵبژارنەكانــدا 

ــەی  ــه ر پرۆس ــان لەس ــەو كاریگەریی ــتهێناو پێگ بەدەس

 ڤیدیل كاســرۆ، ســەرۆکی کۆچکردووی کوبا
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ــوه ری  ــی كیش ــك واڵتان ــه  زۆرێ ــێنن و ل ــی ده نه خش سیاس

ــەی  ــە بەرنام ــردووه ، چونك ــز ك ــدا بەهێ ــكای التین ئەمری

هێشــتا  ئه مــڕۆ  چەپانــەی  بزووتنــەوە  ئــەو  كاری 

پەیوەســتە بــە پێداگــری كــردن لەســەر خەباتــی چینایەتــی 

و بەدیهێنانــی یەكســانی و دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی لــەو 

ــەدا.  واڵتان

ئه زمونــی سیاســی و ڕۆژگاری سیاســی ئــەو واڵتانــەی 

ــەركەوتنی  ــانەوەو س ــە گەش ــڕە ل ــڕ پ ــن پ ــكای التی ئەمری

ئــەو  چونكــە  جەماوەره كانیــان،  هیــوای  و  خواســت 

چەندیــن  خاوەنــی  مێــژوودا  لــە  جیهــان  پارچەیــەی 

ئەزمونــی شۆڕشــگێڕی پێشــه نگ و ســەركەوتووە، هــەر 

لــە دوای ســەركەوتنی شۆڕشــه كه ی )ســیمۆن پۆلیڤــار( 

بەســەر كۆڵۆنیالیزمــی داگیركــەری ئیســپانی تاكــو ئه مــڕۆ 

ــە هەڵســانەوە و  ــە شۆڕشــگێڕەكان ل ــەوە چەپ ــە بزووتن ك

ــه وه   ــتی گرتن ــتێكی زۆر خواس ــا ئاس ــەندندان و ت گەشەس

هه یــه .  ده ســه اڵتیان  ده ســتی 

هێزه  چەپه كان لە ئیكوادۆر 

لــە دوای ســەركەوتنی پاڵێــوراوی هێــزە چەپــەكان لــە 

واڵتــی ئیكــوادۆر بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــاری ئــەو 

ــی  ــاڵی 2006دا، هاوپەیانێت ــە س ــار ل ــۆ یەكەمج ــە ب واڵت

هێــزه  چەپــەكان بــە ســەركردایەتی راڤائیــل كۆریــا لەســەر 

ســەركەوتنەكانی بــەردەوام بــوو. راڤائیــل بــۆ جاری ســێیەم 

لەســەر یــەك بــە ســەرۆكی ئیكــوادۆر هەڵبژێردرایــەوە 

ــوراوی  ــەاڵم پاڵێ ــەكان، ب ــتهێنانی %61ی دەنگ ــە بەدەس ب

راســتڕەوەكان لــە بــەرەی ئۆپۆزســیۆن )گێرمــۆ الســۆ( تەنهــا 

%21ی دەنگەكانــی بەدەســتهێنا. 

راڤائیــل كۆریــا وەكــو ســەركردەیەكی دیــاری بزووتنــەوەی 

بــۆ  گــەورە  پێگەیەكــی  توانــی  ئیكــوادۆر،  لــە  چــەپ 

بزووتنــه وه ی چەپــەكان بــە شــێوەیەكی گشــتی دەســتەبەر 

بــكات، ئــه وه ش لــە بــواری خەباتكــردن لــە دژی لیربالیزمــی 

نــوێ  لەالیــەك و هاریــكاری كردنــی لەگــەڵ سیســتمی 

هەروەهــا  دیكــەوە.  لەالیەكــی  كوبــا  كۆمۆنیســتی 

دەســتورێكی  داڕشــتنی  لــە  بینیــوە  بەرچــاوی  رۆڵــی 

پێشــكەوتنخوازو په ســه ندكراو بــۆ ئیكــوادۆر. لێكۆڵــەرەوان 

كیشــوەری  گۆڕانكارییەكانــی  ده ربــاره ی  چاودێــران  و 

ئەمریــكای التیــن پێداگــری دەكــەن، كــە لــە مــاوەی )100( 

ســاڵی ڕابــردووی حوكمڕانیــدا، پێیانوایه  حكومەتی ئێســتای 

ــه ی  ــه  مای ــەوەش بووه ت ــە، ئ ــرین حكومەت ــوادۆر باش ئیك

ــە  ــكا، چونك ــی ئەمه ری ــە یەكگرتووەكان ــی ویالیەت نیگەران

پاڵپشــتی و یارمەتیەكــی زۆری پێشــكەش كــردووه  بــۆ 

پێشــكه وتنی واڵت و گه شــانه وه ی بزووتنــەوەی چــەپ. 

هاوپەیانێتــی چــەپ لــە ئیكــوادۆر ســێیەكی كورســیەكانی 

لــە  چەپــەكان  بزووتنــەوە  و  ڕە وت 
ــی،  ــن، چیلل ــل، ئەرجەنتی ــی بەرازی واڵتان
ســەلڤادۆر،  پاراگــوای،  ئیكــوادۆر، 
ڕادەیــەك  تــا  كۆڵۆمبیــا  ڤێنزوێــالو 
ــەوەش بەهــۆی  هاوشــێوەی یەكتریــن، ئ
لەســەر  پێكهاتەیــان  و  دروســتبوونیان 

تاكحزبــی سیســتمی  بنه مــای 

ســه ركرده  چه په  دیاره كانی ئه مه ریكای التین
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ئەنجومەنــی نیشــتانی )پەرلەمانــی( بەدەســتهێنا كــە 

ژمارەیــان )91( كورســیە لــە كــۆی )137( كورســی، لــە 

بــۆ  پاڵێــوراوی راســتڕەو  بەرامبەریشــدا حزبەكــەی 

پۆســتی ســەرۆكایەتی )گیرمــۆ الســۆ( توانــی تەنهــا 

)10( كورســی پەرلەمــان بەدەســت بێنێــت و بــەو 

پەرلەمانــدا  لەنــاو  خــۆی  نوێنەرایەتــی  شــێوەیەش 

ــرد.  ــۆگەر ك مس

ســەركەوتنی  پێیانوایــە  چاودێــران  لــە  هەندێــك 

بــۆ  ئیكــوادۆر  چەپەكانــی  هێــزە  دووجه مســه ریی 

خــۆی ســوپرایزێكی سەرنجڕاكێشــە، بەڵكــو زۆر كــەس 

چاوەڕوانــی ئــەو هەڵســانەوە بەرچــاوەی چەپەكانیــان 

ــان  ــه ی ڕه خنه ی ــرد. ئه وان ــدا نەدەك ــە هەڵبژاردنەكان ل

ــەكان  ــزە چەپ ــی هێ ــە بەرنامــەی هاوپەیانێت ــه  ل هه ی

دانیــان بــەوەدا نــاوە، كــە ئــەوان لــە خولــی پێشــوودا 

باشــرین  پێشكەشــكردنی  لــە  بــوون  ســەركەوتوو 

بەرنامــە بــۆ چارەســەركردنی كێشــەو گرفتەكانــی ئــەو 

ــی بەرنامــەی  ــەو لەســەر بناغــەی جێبەجــێ كردن واڵت

ــان  ــداری هەڵبژاردنه كانی ــە بەش ــه فاف و تۆكم ڕوون و ش

ــوون.  ــەركەوتوو ب ــدا س ــردووە و تیای ك

  

هێزه  چەپه كان لە چیللی

ــەی  ــە رێگ ــەكان ل ــزه  چەپ ــەركەوتنی هێ ــتیدا س ــه  ڕاس ل

ئەمریــكای  دەوڵەتانــی  لــە  سیاســییەوە  خەباتــی 

ــەركردەی  ــە س ــە ك ــەو رێبازەی ــەوەی ئ ــدا، درێژكردن التین

ــڕەوی  ــی پەی ــە چیلل ــده ( ل سۆسیالیســتی )ســەلڤادۆر ئالێن

ــە رێگــەی  ــۆ قۆناغــی سۆســیالیزم ل كــرد بــە گواســتنەوە ب

پیــادە كردنــی خەباتــی دیموكراســی و فرەیــی سیاســییەوە. 

1970دا  ســاڵی  لــە  ئەلێنــده   خەبــات  شــێوازەی  بــەو 

لــە رێگــەی ســندوقەكانی دەنگدانــەوە بــە پشــتیوانی 

هاوپەیانێتیەكــی شۆڕشــگێڕیی  ســەركەوتنی گــەورەی 

بەدەســتهێناو ڕابەرایەتــی سیســتمێكی كــرد، كــە پاڵپشــتی 

چینــی پرۆلیتاریــای كــردو توانــی لــەو ڕێگەیــەوە كۆتایــی 

بــە پاوانخــوازی و مۆنۆپۆڵیــی ســەرمایەداری لــەو واڵتــەدا 

بهێنێــت، كــە لەژێــر هەژموونــی ئەمه ریــكادا بــوو. 

ــی  ــی كانزاكان ــی كردنــی كانەكان ــە خۆماڵ ــەو پرۆســەیە ب ئ

ســه لڤادۆر ئه لێنده و هاوسه ره كه ی 

حزبە سیاســییەکانی ئیکوادۆر
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چیللــی  لــە  ئەمه ریكییــەكان  بانكــە  و  ئاســن  و  مــس 

دەســتی پێكــرد، كاتێــك جەمــاوەر بــە ورەیەكــی بــەرزەوە 

ــری  ــۆ بەرگ ــۆوە ب ــگاری دەســەاڵتی ســەرمایەداری ب بەرەن

ــە مــاف و دەســتكەوتەكانی خــۆی، هەمــوو ئــەو  كــردن ل

پیالنــە سیاســییانەی داڕێژرابــوون بــۆ لەباربردنــی بەرنامــە 

سیاســیبەكەی ســەلڤادۆر ئالێنــده ، شكســتیان هێنــا، بۆیــە 

پاوانخــوازی  چەوســێنەرو  دەســەاڵتی  بەرامبــەردا  لــە 

ناوخۆیــی پەنــای بــرده  بــه ر جێبەجــێ كردنــی كودەتایەكی 

یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە  یارمەتــی  بــە  ســەربازی 

ــی  ــەوەی چەپ ــدا بزووتن ــە ئەنجام ــوو ل ــكا، ئه وه ب ئەمه ری

سۆسیالیســتی چیللــی بە ســەركردایەتی ســەلڤادۆر ئەلێنده  

ــگێڕانە  ــی شۆڕش ــی خەبات ــەاڵم كاروان ــوارد. ب ــتی خ شكس

لــە واڵتــی چیللــی بــه وه  نەوەســتا، بەڵكــو هەمــان رێبــازو 

میكانیزمــی گرتەبــەرو دواجــار لــە ســاڵی 2006دا بــە 

ســەركەوتنی )میشــێل باشــیلیە( گەیشــتە ئەنجــام، ئــه وه ش 

ــد،  ــی ناوەن ــه ڵ چەپ ــی له گ ــوەی هاوپەیانێت ــە چوارچێ ل

هەرچەنــدە واڵتەكــەی نەگەڕانــدەوە بــۆ قۆناغــی زێڕینــی 

ــەروە  ــەاڵم ســەركەوتنێكی گ ــده ، ب ــش ســەردەمی ئەلێن پێ

ــی.  ــە چیلل ــه ره ی چــەپ ل ــی ب ــۆ خەبات ــوو ب ب

بزووتنــەوەی باشــیلیە دەرگای لەبــەردەم وەبەرهێنانــی 

ــە  ــرد ب ــتی ك ــەاڵم دەس ــت، ب ــی دانەخس ــە چیلل ــی ل بیان

ــاو  ــه  پێن ــەركەوتوانە ل ــەتێكی س ــی سیاس ــێ كردن جێبەج

هــەژاران  مەینەتییەكانــی  كێشــەو  بــە  كۆتاییهێنــان 

كردنــی  جێبەجــێ  بــە  درێــژەدان  و  كەمینــەكان  و 

ــەدا،  ــەو واڵت ــد ل ــی ناوەن ــی چەپ ــەی هاوپەیانێت بەرنام

ــەم  ــەژاری ك ــژەی ه ــوەی ڕێ ــی نی ــدا توان ــە ئەنجام ــە ل ك

بكاتــەوەو حكومەتەكەشــی گرنگــی زۆری دا بــە بوارەكانــی 

دابینكردنــی  و  فێركــردن  و  پــەروەردە  و  تەندروســتی 

دەرفەتــی كاركــردن لەبــەردەم توێــژی ژنانــدا.

میشــێل باشــیلیە ســەرۆكی پێشــووی چیللــی و پاڵێــوراوی 

حزبــی  لــە  كــە  نــوێ (،  )زۆرینــەی  هاوپەیانێتــی 

حزبــی  و  شــیوعی  حزبــی  و  چیللــی  سۆسیالیســتی 

دیموكراتــی مەســیحی و هێزەكانــی تــری چــەپ و ناوەنــد 

پێكهاتــووە، لــە خولــی دووەمــی هەڵبژاردنەكانــی كانوونــی 

یەكەمــی 2013دا بــە كۆكردنــەوەی %62ی دەنگــەكان 

ســەركەوتنێكی گــەورەی لــە دژی پاڵێــوراوی هاوپەیانێتــی 

راســتڕەوەكان )ئیڤلیــن ماتیــە(دا بەدەســتهێناو دووبــارە بــە 

ســەرۆكی چیللــی هەڵبژێردرایــەوە، بــەاڵم لــە 11ی ئــاداری 

2014دا وەكــو ســەرۆك دەســتبەكار بــوو. میشــێل باشــیلیه  

تەمەنــی 62 ســاڵەو پزیشــكی مندااڵنــە و كچــی ئەلبێرتــۆ 

ــە ســەردەمی حكومەتــی چەپــی میللــی  باشــیلیەیە، كــە ل

ــزی  ــدەی هێ ــده  فەرمان ــەلڤادۆر ئەلێن ــی س ــە ڕابەرایەت ب

ــاش  ــاوو ناوبانگێكــی ب ــی ن ــوو. خاوەن ــی ب ئاســانی چیلل

ــە  ــان ل ــزە، چونكــە خێزانەكەی و پێگەیەكــی سیاســی بەهێ

دوای كودەتایەكــی ســەربازی بەســەر حكومەتــی )ئالێنده (

ئه شــكه نجه و  روبــەڕوی   1973 ســاڵی  ئەیلولــی  لــە  دا 

ــۆوە.  ــانەوەی زۆر ب ــژی و چەوس توندوتی

ــەو  ــی ئ ــاو پەرلەمان ــی لەن ــی چیلل ــی چەپەكان هاوپەیان

واڵتــەدا )68( كورســییان لــە كــۆی )120( كورســی مســۆگەر 

بــۆ حزبــی شــیوعی  )6( كورســی  رێژەیــە  لــەو  كــرد، 

ــی  ــەڵ هەڵبژاردنەكان ــەراورد لەگ ــە ب ــە ب ــوو، ك ــی ب چیلل

ــووە، هەروەهــا  ــاد ب ــارەی كورســییەكانی زی ــردوودا ژم ڕاب

ــە  ــە دوو كورســیە درای ــی كۆمۆنیســتی الو، ك پشــكی حزب

ســەركردەی خۆپیشــاندانەكانی چیللــی )كامیــال فاییخــۆ( و 

ســەرۆكی یەكێتــی الوانــی كۆمۆنیســتی )كارۆل كاریۆلــە( و 

لــە زۆربــەی دروشــمەكانیاندا لــە خۆپیشــاندانەكان و لەناو 

ئه نجامدانــی  لەســەر  پێداگرییــان  چیللیــدا  پەرلەمانــی 

گــۆڕان و دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی و بونیاتانــی واڵتێكــی 

ــرده وه .  ــەروەری ك ــاوەن س ــتەقینەو خ ــی راس دیموكرات
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هێزه  چەپه كان لە ڤێنزوێال 

پێشــووی  ڕابــەری  و  ســەرۆك  كۆچكردنــی  دوای  لــە 

ڤێنزوێــال )هۆگــۆ چاڤێــز( لــە ســاڵی 2013دا بــه  نه خۆشــی 

شــێرپه نجه ، پاڵێــوراوی چەپــی هاوپەیانێتــی جەمســەری 

سۆسیالیســتی  حزبــی  ســەرۆكی  و  گــەورە  نیشــتانی 

ڤێنزوێــال )نیكــۆاڵس مــادۆرۆ( ســەركەوتنێكی تــا ڕادەیــەك 

ــەرۆكایەتیدا دوای  ــی س ــن هەڵبژاردن ــە یەكەمی ــی ل قورس

مردنــی چاڤێــز بەدەســتهێنا، كە لــه  مانگی نیســانی 2013دا 

ــز(وە  ــۆ چاڤێ ــەن خــودی )هۆگ ــادۆرۆ لەالی ــدرا. م ئەنجام

بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــار دەستنیشــان كــرا بــۆ ئــەوەی 

شــوێنی بگرێتــەوە. مــادۆرۆ توانــی بــە بەدەســتهێنانی 

%50.7ی دەنگــەكان لــە بەرامبــەر %49.1ی دەنگــەكان 

ئۆپۆزســیۆن  بــەره ی  پاڵێــوراوی  بەســەر  ســەركەوتن 

ــەی  ــت و ئاواتەك ــس(دا بەدەســت بێنێ )ئەنریكــێ  كابریلی

چاڤێــزی هێنایــەدی و متانــەی بــە خــۆی و دەنگدەرانــی 

ــوو. هەب

مــادۆرۆ لــە وتارێكــدا لــە دوای ڕاگەیاندنــی ئەنجامەكانــی 

هەڵبــژاردن وتــی: »ئــەم ســەركەوتنە بەڵگەیــە لەســەر 

بــۆ  ڤێنزوێلییــەكان  زۆرینــەی  پشــتیوانی  و  الیەنگیــری 

كــە  بگوترێــت  پێویســتە  چاڤێــز«،  رێبازەكــەی هۆگــۆ 

و  پشــێوی  دروســتكردنی  بــۆ  هەوڵدانــەكان  هەمــوو 

ئاڵــۆزی و ســەرجەم پیالنــە ئابــوری و سیاســییە پشــتیوانی 

دەســەاڵتی  دژی  لــە  ئەمه ریــكاوە  لەالیــەن  كــراوەكان 

لــە  ڤێنزوێــال شكســتیان هێنــا،  لــە  میراتگــری چاڤێــز 

گــەورەی  ســەركردەیەكی  نەمانــی  بەهــۆی  كاتێكــدا 

وەكــو چاڤێــزەوە بۆشــاییەكی سیاســی و ناســەقامگیری 

ــۆ  ــدرا بەكاربهێرنێــت ب ــوو هەوڵ ــەدا دروســت بب ــەو واڵت ل

ڤێنزوێال سەرۆکی  مادۆرۆ،  نیكۆاڵس 
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لەباربردنــی ئەزموونــی هێــزه  چەپــەكان لــه و واڵتــه دا.  

ــتی  ــی سۆسیالیس ــی 2013دا حزب ــی یەكەم ــە 8ی كانوون ل

ڤێنزوێــال بــە ڕابەرایەتــی ســەرۆك نیكــۆالس مــادۆرۆ و 

هاوپەیانــە چەپەكانــی لــە هەڵبژاردنــە خۆجێیەكانــدا 

بــااڵی  لیژنــەی  بەدەســتهێناو  دەنگەكانیــان  زۆرینــەی 

هەڵبژاردنەكانــی ڤێنزوێــال ئاشــكرای كــرد، كــە حزبــی 

سۆسیالیســتی %49.2ی دەنگەكانــی بەدەســتهێناوە لــە 

بەرامبــەر %42.7 بــۆ هاوپەیانێتــی ئۆپۆزســیۆن. بــەو 

لــە  لــە دوای ســەركەوتنی  مــادۆرۆ  شــێوەیە ســەرۆك 

هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی و هەڵبژاردنەكانــی ناوخــۆدا 

توانــی لەگــەڵ هاوپەیانــە چەپەكانیــدا قورســرین قۆنــاغ 

تێبپەڕێنــێ  و ده ســه اڵتی واڵت بگرنــە دەســت.

هێزه  چەپه كان لە ئەرجەنتین

زۆربــەی هێــزە چەپەكانــی ئەرجەنتیــن لــە رێكخــراوە 

سۆسیالیســتیە  گرووپــە  و  كۆمۆنیســتی  ترۆتســكیە 

كــە  پێكهاتــوون  ماوییــەكان  گروپــە  و  ســەربەخۆكان 

ئــەوە  تایبەتــی  بــە  وەرگرتــووە،  كەمینەییــان  دۆخــی 

جێــی سەرســوڕمانە كــە رەوتــی مۆرینــی هەڵكەوتــوو 

ــاو سۆســیالیزم(ی كــۆن دەســتی  ــە پێن ــە بزووتنــەوەی )ل ل

ــەی  ــراوە نزیك ــەو رێكخ ــرد. لەپێشــدا ئ ــرازان ك ــە لێك ب

ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــە خــۆی گرتب ــی ل ــڕی چەپ 10000 خەباتگێ

دوای مردنــی ڕابــەرە مێژووییەكــەی )ناهویــل مۆرینــۆ(

ــە  ــر ل ــی بااڵت ــد بۆچوونێك وە به هــۆی ســەرهەڵدانی چەن

ــن  ــە باروودۆخــی ناوخــۆی ئەرجەنتی شــۆڕش ســەبارەت ب

ــەو  ــاو ئ ــر باروودۆخەكــە لەن ــە ســااڵنی هەشــتاكاندا، ئی ل

تەقیــەوە.    بزووتنەوەیــەدا 

لــە  بەشــدارییان  دەنگــدەر  ملیــۆن   )30.6( نزیكــەی 

هەڵبژاردنــی هــەردوو ئەنجومەنــی نوێنــەران و پیرانــی 

ئەندامانــی  نیــوەی  تیایــدا  كــە  كــرد،  ئەرجەنتیــن 

ئەنجومەنــی نوێنــەران و ســێیەكی ئەندامانــی ئەنجومەنــی 

سیســتمی  گوێــرەی  بــە  بــەاڵم  هەڵبژێــردران،  پیــران 

ــاره ی  ــن، ژم ــی ئەرجەنتی ــە واڵت ــراو ل ــی كارپێك هەڵبژاردن

كورســییەكانی كــە مــاون لــە هــەردوو ئەنجومەنەكــەدا لــە 

نێــوان ســاڵی 2015 تــا 2017 هەڵدەبژێردرێــن. كەناڵەكانــی 

ــدا  ــش ئەنجامدانی ــە ئۆپۆزســیۆن لەپێ ــی ســەر ب ڕاگەیاندن

ــە  ــە دەدای ــەری قۆناغەك ــە كۆتاییهێن ــان ب هەڵبژاردنەكەی

پێشــووی  ســەرۆكی  ســەركەوتنی  بــە  بــەاڵم  قەڵــەم، 

كــە  پێكــرد،  دەســتی  كیرشــنەر(  )نســتۆر  ئەرجەنتیــن 

ــی  ــە دەربازكردن ــت ل ــت بهێنێ ــەركەوتن بەدەس ــی س توان

ــە  ــە ل ــە مەترســیدارەی ك ــە ئابوریی ــەو قەیران ــەی ل واڵتەك

ــە ســاڵی 2001 تێیكەوتبــوو.  دوای شكســتهێنانی دارایــی ل

ــەرۆكی  ــەری س ــنەر، هاوس ــز دی كیرش ــتینا فێرناندێ كریس

ــی  ــە كۆچ ــنەر( ك ــتۆر كیرش ــن )نیس ــووتری ئەرجەنتی پێش

دوایــی كــردووە، لــە كانوونــی دووەمــی ســاڵی 2007 

ســەردەمی  دوای  لــە  ژن  ســەرۆكی  یەكەمیــن  وەكــو 

گرتــە  ئەرجەنتینــی  پۆســتی ســەرۆك كۆمــاری  پیــرۆن 

ــە  ــە ل ــە ســەرۆك نیی ــەم ژن ــەاڵم كریســتینا یەك دەســت. ب

مێــژووی ئــەو واڵتەكه یــدا، چونكــە پێشــر ئیزابێــال پیــرۆن 

هاوســەری ســەرۆكی كۆچكــردوو )خــوان پیــرۆن( لــە 

ســاڵی 1974دا كرایــە ســەرۆك كۆمــاری ئەرجەنتیــن، بــەاڵم 

بوونــی ئیزابێــال بــە ســەرۆك بــە هەڵبــژاردن نەبــوو، بەڵكــو 

بەهــۆی ئــەوەی كــە جێگــری ســەرۆك بــوو لــە دوای 

ــرت.    ــتەی وەرگ ــەو پۆس ــەری ئ ــرۆن(ی هاوس ــی )پی مردن

لــە ئێســتادا چەنــد ســەرچاوەیەكی ئۆپۆزســیۆنی ئــەو 

واڵتــە پێداگــری لەســەر ئــەوە دەكــەن كــە هاوپەیانێتــی 

ئەنجامــە  بــەاڵم  دەخــوات،  شكســت  دەســەاڵتدار 

ــەی  ــەو بۆچوون ــە ئ ــاندەدەن ك ــەوە نیش ــتەقینەكان ئ ڕاس

بــەرەی ئۆپۆزســیۆن كاتــی تێپەڕیــووە. 
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 هێزه  چەپه كان لە هندۆراس

دامەزراندنــەوەی  و  )ئــازادی  حزبــی  ســەركردەكانی 

نــوێ (ی چەپــڕەو لــە واڵتــی هنــدۆراس ئەنجامەكانــی 

ــە  ــە ل ــردەوە، ك ــەرۆكایەتیەیان ڕەتك ــە س ــەو هەڵبژاردن ئ

هێشــتا  ئەنجامــدرا.   2009 ســاڵی  یەكەمــی  كانوونــی 

لەالیــەن  بــه اڵم  جیا كرابوونــەوە،  دەنگــەكان  نیــوەی 

بــۆ ڕای  ئــەو واڵتــەوە  بــااڵی هەڵبژاردنەكانــی  دادگای 

گشــتی باڵوكرانــەوە، بــەو هۆیەشــه وە قەیرانێكــی سیاســی 

بــە گوێــرەی ئەنجامــە  ئــەو واڵتــەی گــرت.  بەرۆكــی 

بەراییــەكان خــوان ئۆرالنــدۆ پاڵێــوراوی حزبــی نەتەوەیــی 

كاســرۆ  زیۆمــارا  و  دەنگــەكان  %34.14ی  راســتڕەو 

پاڵێــوراوی حزبــی چەپــی هنــدۆراس %28.34 و ماریتســیۆ 

فیلیــدا پاڵێــوراوی حزبــی لیرباڵــی %21.03ی دەنگەكانیــان 

ــی چــەپ )زیۆمــارا كاســرۆ(  ــوراوی حزب بەدەســتهێنا. پاڵێ

ــی  ــە جیاوازییەك ــوو ب ــە ب ــی هەڵبژاردنەك ــراوەی یەكەم ب

ڕوون لەگــەڵ پاڵێــوراوی حزبــی نەتەوەیــی راســتڕەودا، 

بــااڵی  دادگای  كــە  ئەنجامانــەی  ئــەو  بۆیــە  هــەر 

هەڵبژاردنــەكان بــاڵوی كــردەوە لەالیــەن هێــزە چەپەكانــی 

ــووە هــۆی هەڵگیرســاندنی  ــەوە و ب هندۆراســەوە ڕەتكرای

ــە  ــه وه ش ل ــەو واڵتــەدا، ئ ــز ل ــی بەهێ ــی سیاس قەیرانێك

بــە  ســەرۆكی  بەســەر  كودەتایــەك  ئەنجامدانــی  دوای 

ــا( دیموكراتــی و بــە شــەرعی هەڵبژێــردراو )مانوێــل زیالی

پۆســتی  بــۆ  چەپــەكان  پاڵێــوراوی  هاوســەری  كــە  دا، 

ــە پێویســت  ــوو، بۆی ــارا كاســرۆ( ب ــار )زیۆم ســەرۆك كۆم

ــەو  ــۆ ئ ــنورێك ب ــەرۆكایەتی 2009 س ــی س ــوو هەڵبژاردن ب

قەیرانــە تونــدە دابنێــت، كــە هنــدۆراس تێیكەوتبــوو. 

هێزه  چەپه كان لە پاراگوای

واڵتــی  لــە  )هەمەڕەنــگ(  ســاڵی 1947وە حزبــی  لــە 

پاراگــوای تاكــو ســاڵی 2008 لــە دەســەاڵتدا مایــەوە، لــەو 

ــەربازی  ــۆری س ــەاڵتی دیكتات ــاڵیان دەس ــە )35( س ماوەی

حوكمــی ئــەو واڵتــەی كــرد كــە یارمەتیــدەر بــوو بــۆ 

ــێكی  ــەر بەش ــت بەس ــت بگرێ ــە دەس ــەو حزب ــەوەی ئ ئ

ــتگرتن  ــی دەس ــە تایبەت ــیدا، ب ــەاڵتی ساس ــەورەی دەس گ

بەســەر بونیــات و ژێرخانــی دەوڵــەت بــە دەســەاڵتی 

چەكدارەكانیشــەوە.  هێــزە  و  دادوەری 

لــەو مــاوە درێــژەی دەســەاڵتی حزبــی هەمەڕەنگــدا، 

ــود  ــی یاخ ــی سیاس ــی بوارێك ــەپ نەیتوان ــەوەی چ بزووتن

ئەڵتەرناتیڤێــك بڕەخســێنێ  كــە رۆڵ و كاریگــەری لەســەر 

ــی هەمیشــە  ــت، بەڵكــو چەپەكان پرۆســەی سیاســی هەبێ

ڕاودەنــران،  و  دەســەاڵتەوە دەچەوســێرنانەوە  لەالیــەن 

ئــەوەش لــە ئەنجامــدا بــووە هــۆكاری پچڕانــی پەیوەنــدی 

مێژوویــی لــە نێــوان چەپی جیهانــی و بەرەی سۆسیالیســتی 

لــە پــاش ڕووخانــی  بەمدواییــە  پاراگــوای.  لــە واڵتــی 

دەســەاڵتی دیكتاتــۆری اللفریــدۆ سرواســنێر لــە ســاڵی 

ــزه   ــداریكردنی هێ ــی، بەش ــەوەی دیموكراس 1989دا و كران

ــاو  ــدا هێن ــەدوای خۆی ــدا ب ــە هەڵبژاردنەكان ــی ل چەپەكان

ــدا  ــۆژی پەی ــۆر و فرەئایدۆل ــراوی جۆراوج ــن رێكخ چەندی

سه ركه وتنی  و  هه ڵكشان  هێزانه   ــه و  ئ
به رچاوییان   به ره و ده سه اڵت به ده ستهێناوه و 
ده رفه تی ته واویشیان بۆ ڕه خساوه  تا پرۆگرامی 
بنه مای  له سه ر  بخه نه  ڕوو،  خۆیان  سیاسی 
په یڕه وكردنی  و  گه نده ڵی  به گژداچوونه وه ی 

پالن و به رنامه ی ئابووری
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ــێكی  ــی. بەش ــی ڕادیكاڵ ــدو چەپ ــی ناوەن ــە چەپ ــوون ل ب

گرنــگ لــە چەپەكانــی پاراگــوای بەشــداریی بەرچاوییــان لــە 

هەڵبژاردنەكانــدا كــردو ئــەو گۆڕانكارییانەیــان دەســتپێكرد، 

ــدا دەژی.  ــوای تێی ــە ئێســتا پاراگ ك

لــە 20ی نیســانی 2009دا گەلــی پاراگــوای ئاهەنگیــان گێــڕا 

بەبۆنــەی ســەركەوتنی مێژوویــی قەشــە فڕنانــدۆ لۆگــۆ لــە 

دەســەاڵت  گرتنەدەســتی  و  ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنــی 

لەالیــەن بزووتنــەوەی چەپەوە. بــەاڵم لــەدوای تێپەڕبوونی 

حكومەتــی  دەســتبەكاربوونی  بەســەر  ســاڵێك  تەنهــا 

ــد گێشــەو  ــە چەن ــدا شــانۆی سیاســی پاراگــوای ب چەپەكان

گرفتێكــی گــەورەدا تێپــەڕی كــە هەمــووی كۆســپ و 

ــت  ــەوەی نەتوانێ ــۆ ئ ــتكرا ب ــۆی درووس ــوون ب ــەرە ب تەگ

ــوازراوەكان  ــە خ ــەكان و گۆڕانكاریی ــی بەڵێن ــەر رەوت لەس

لــەو واڵتــەدا بــەردەوام بێــت كــە لــە دواییــن هەڵبژاردنــدا 

دابــوو.  هاواڵتیانیــان  بــە 

ــی  ــاوی حزب ــاڵی 1887دا بەن ــە س ــە ل ــۆرادۆ ك ــی كۆل حزب

حزبێكــی  لــە  بریتیــە  دامەزرێــرنا  كۆمــاری  نیشــتانی 

ــوان ســااڵنی  ــوای. لەنێ ــە پاراگ ــی ل ــزكاری نەتەوەی موحافی

1887-1904 و 1946-2008 حوكمــی ئــەو واڵتــەی كــردووە 

كاباییــرۆ  بێرناردینــۆ  پاراگــوای  پێشــووتری  و ســەرۆكی 

یەكێكــە لــە دامەزرێنەرانــی ئــەو حزبــەو پاڵەوانــی شــەڕی 

ــی  ــە حزب ــە ب ــەو حزب ــتادا ئ ــە ئێس ــێقۆڵیە. ل ــی س پەیان

لــەدوای ســەركەوتنی ســەرۆك  )كۆلــۆرادۆ( نــارساوە و 

هۆراســیۆ كارتیــس لــە ســاڵی 2013دا دەســەاڵتی سیاســی 

ــت.   ــەوە دەس ــوای گرت ــە پاراگ ل

هێزه  چەپه كان لە پۆلیڤیا

هەڵبژاردنە سەرۆكایەتیەكەی ساڵی 2006ی پۆلیڤیا، 

ئیڤۆ مۆرالیس ڕابەری )بزووتنەوە لە پێناو سۆسیالیزم(

ی گەیاندە سەر كورسی سەرۆكایەتی كۆمار كە 

سەركردەیەكی سەندیكایی سەر بە هێزە چەپەكانەو 

سااڵنێكی زۆر لە دژی پاوانخوازی دەسەاڵت و موڵكدارو 

سەرمایەدارەكانی واڵتەكەی تێكۆشاوە، بێگومان 

ئەمەش سەركەوتنێكی گەورە بوو بۆ شەپۆلی رابوونی 

بزووتنەوەی چەپەكان كە چەند ساڵێك بوو لە زۆربەی 

واڵتانی ئەمریكای التین هەڵیكردبوو لە دوای بەڕێكردنی 

گیڤارا چێ 
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سااڵنێكی زۆر لە پاوانخوازی و پیادەكردنی حوكمی 

دیكتاتۆری لەالیەن ئەو رژێمە سەرمایەدارییانەوە كە 

سەر بە واشنتۆن بوون و لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

ئەمه ریكاوە پشتیوانیان لێدەكرا. 

ســاڵی  لــە  التیــن  ئەمه ریــكای  كیشــوەری  دەوڵەتانــی 

2003وە ســەرهەڵدانەوەیەكی گــەورەی هێــزە چەپەكانیــان 

ــە  ــدا ك ــەی هەڵبژاردنەكان ــە زۆرب ــی و ل ــەوە بین بەخۆیان

لــە )11( واڵتــدا بەڕێوەچــوو، ســەركەوتنی بەرچاوییــان 

بەدەســتهێناو دەســەاڵتیان گرتەدەســت، بــە تایبەتیــش لــە 

ــوای و  ــی و پاراگ ــوادۆر و چیلل ــا و ئیك ــال و پۆلیڤی ڤێنزوێ

ــل.  بەرازی

بەهێــزی  گــەورەو  پێبازێكــی  پۆلیڤیــا  هەڵبژاردنەكانــی 

ــەژارەی  ــەو واڵتــە ه ــی و ئ ــزە چەپــەكان بەخش بــە هێ

كــە  كاتێكــدا  لــە  پێشــكەوتوو،  قۆناغێكــی  گەیانــدە 

لــە  رسوشــتیە  غــازی  یەدەگــی  گەورەتریــن  خاوەنــی 

گۆڕانكارییانــە  ئــەو  التیــن.  ئەمریــكای  كیشــوەری 

وایانكــرد پۆلیڤیــا ببێتــە جێــی گرنگیپێدانــی جیهانــی، 

ئــەوەش لــە رێگــەی ئــەو ســەركەوتنە گەرەیــەوە كــە 

هنــدە ســوورەكان )دانیشــتوانی ڕەســەنی پۆلیڤیــا( لــە 

هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیدا لــە بەرژەوەنــدی ســەرۆك 

)ئیڤــۆ مۆرالیــس( بەدەســتیان هێنــا، كــە بەڕەچەڵــەك 

ســەر بــە هــۆزی هندیــە ســوورەكانەو یەكــەم هندییــە كــە 

لــە مێــژووی ئــەو واڵتــەدا پۆســتی ســەرۆك كۆمــار بگرێتــە 

ــە دەســەاڵتی ســەربازی  ــان ب ــە دوای كۆتاییهێن دەســت، ل

لــە دەیــەی هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــردوو. مۆرالیــس دوای 

ــەورەی  ــازی گ ــك چاكس ــەاڵت كۆمەڵێ ــتی دەس گرتنەدەس

لــە بوارەكانــی كۆمەاڵیەتــی و ئابــوری و پیشەســازی و 

چه په كانی ئه مه ریكای التین ده یانه وێت شكۆی رابردوویان بگێڕنه وه 
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كەرتــی غــازی رسوشــتیدا كــردو زەوی بەســەر جواتیارانــدا 

دابەشــكردو كاریكــرد بــۆ خۆماڵــی كردنــی گكەرتــی نــەوت 

و غــاز، كــە بەهۆیــەوە پۆلیڤیــا گەشــەی كــرد، هەرچەنــدە 

پۆلیڤیــا یەكێكــە لــە واڵتــە زۆر هەژارەكانــی جیهــان و 

ســێیەكی دانیشــتوانەكەی لەژێــر هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن 

لــە دوو دۆالر. كەرتــی  داهاتــی رۆژانەیــان كەمــرە  و 

نــەوت لــە پۆلیڤیــا بووەتــە ئیمتیــازی )26( كۆمپانیــای 

بیانــی فرەڕەگــەز، ئــەوەش گورزێكــی بەهێــزی بــە ســامانی 

ــە  ــە ل ــە یەكێك ــدووە و بووەت ــە گەیان ــەو واڵت ــتی ئ رسوش

رێگرییەكانــی بــەردەم گەشــەپێدانی ئابــووری پۆلیڤیــا.  

هێزه  چەپه كان لە نیكاراگوا

نیكاراگــوا  واڵتــی  لــە  چەپــڕەو  ساندنێســتا  بــەرەی 

ســەركەوتنی بەدەســتهێناو لەنێــوان ســااڵنی 1984-1009دا 

ــتی  ــتمێكی سۆسیالیس ــگێڕیی و سیس ــی شۆڕش حكومەتێك

ــرد،  ــەران ك ــكای نیگ ــە ئەمری ــد ك ــەركەوتووی دامەزران س

ــرا(وە شــەڕی  ــە رێگــەی ســوپای رێكخــراوی )كۆن ــە ل بۆی

ــانی  ــە كەس ــوو ل ــوپایەك ب ــە س ــاند ك ــە دژی هەڵگیرس ل

پاشــان  پێكهێرنابــوو.  شــارەزا  و  پیشــەگەر  مرۆڤكــوژی 

ــتیە  ــتمە سۆسیالیس ــەو سیس ــی ئ ــۆ رووخاندن ــنتۆن ب واش

رێگــەی  لــە  كــرد  پێچەوانــەی  شۆڕشــی  پشــتیوانی 

هەڵمەتــی  سەرخســتنی  بــۆ  پــول  پــارەو  هەڵڕشــتنی 

خەڵكــەوە.  دەنگــی  كڕینــی  كۆنــراو  هەڵبژاردنــی 

دانێــل  گەڕانــەوەی  بــەرەی سەندنێســتاو  ســەركەوتنی 

ئۆرتیــگا لــە رێگــەی هەڵبژاردنــەوە، بەرهەمــی خەباتێكــی 

پەیــڕەوی  رێگــەی  لــە  توانــی  كــە  بــوو  نەپســاوە 

شۆڕشــگێڕانەوە پێشــبكەوێت و خۆڕاگــری خــۆی لەبــەردەم 

ئــەو  ســەرەڕای  بســەملێنێ .  گرفتەكانــدا  هەڕەشــەو 

ــە  ــكا پێشكەشــی الیەن ــە ئەمه ری ــەی ك پشــتیوانیە گەورەی

نەیارەكانــی دەكــرد، ئــەو ســەركەوتنەی بــەرەی ساندنێســتا 

ــی  ــی گەل ــری نوێ ــگێڕانەو بی ــیاری شۆڕش ــانەی هۆش نیش

تەواوكردنــی  لەســەر  بــۆ ســووربوونی  بــوو  نیكاراگــوا 

ــا كۆتایــی.  ــە دەیــەی حەفتاكانــدا ت قۆناغەكانــی شــۆڕش ل

ئــەوەش لــە بەرنامــەی كاری ئۆرتیــگا بەڕوونــی دەركــەوت 

كــە هەڵمەتــی بــۆ نەهێشــتنی هــەژاری و نــەداری و 

نەخوێنــدەواری دەســتپێكردو ویســتی پرۆســەی بووژانــەوە 

و گەشــەپێدان سەرتاســەری واڵتەكــەی بگرێتــەوە.

هێزه  چەپه كان لە بەرازیل

ــڕای  ــە تێك ــدا ك ــژووی بەرازیل ــە مێ ــار ل ــن ج ــۆ یەكەمی ب

دانیشــتوانەكەی )194( ملیــۆن كەســە، ژنێــك جڵــەوی 

دەســەاڵتی گرتەدەســت. لــە خولــی دووەمــی هەڵبژاردنــی 

ســەرۆكایەتی كۆتایــی كــە ڕۆژی 2010/10/31 ئەنجامــدرا، 

ــە  ــا رۆســیف( ك ــل )دیمیلی ــی كاری بەرازی ــوراوی حزب پاڵێ

لــە ســاڵی 2011دا بــووە ســەرۆكی بەرازیــل، كەســێكی زۆر 

ــیلڤا(  ــۆال داس ــل )ل ــووی بەرازی ــەرۆكی پێش ــە س ــە ل نزیك

بــە جیاوازییەكــی زۆری دەنگــەكان بەرێــژەی 56.05% 

ــێی  ــتڕەوەكان )خۆس ــوراوی راس ــەر پاڵێ ــەركەوتنی بەس س

ســیێرا( بەدەســتهێنا كــە بریتــی بــوو %43.95ی دەنگەكان.

لەپێــش  ســاڵ،   )62( تەمــەن  رۆســێف-ی  دیمیلیــا 

هەڵبژاردنــی بــە ســەرۆكی بەرازیــل، پۆســتی ســەرۆك 
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ســەركردایەتی  خــاوەن  حكومەتــی  لــە  وەزیرانــی 

ســەندیكایی پێشــوودا هەبــوو. لــە ســاڵی 1979دا لەگــەڵ 

هاوڕێكانــی لــە حزبــی كاری دیموكراتــی بەرازیــل لەپێــش 

وازهێنانــی و گواســتنەوەی ســەنگەری خەباتــی بۆنــاو 

ــۆال داســیلڤا(  ــە ســەركردایەتی )ل ــل ب ــی كاری بەرازی حزب

و لــە دوای ســەركەوتنی ئــەو هاوپەیانێتیــەی، كــە حزبــی 

كاری رابەرایەتــی دەكــرد لــە هەڵبژاردنەكانــی 2002دا، 

رۆســیف بــوو بــه  وەزیــری وزەو لە ســاڵی 2005وە پۆســتی 

ســەرۆك وەزیرانــی وەرگــرت. ســەرەڕای ئــەو رەخنــەو 

گرووپــە  و  چەپــەكان  رێكخــراوە  كــە  گازەندەییانــەی 

ئابورییەكانــی  سیاســەتە  ئاراســتەی  كۆمەاڵیەتییــەكان 

ــی  ــەاڵم بنكــەی كۆمەاڵیەت ــرد، ب ســەرۆك )رۆســیف(یان ك

ئــەو  لەســەر  بەڵگەیــە  ئــەو  فراوانــی  جەماوەریــی  و 

ــی  ــە هــەردوو خول ــەی ل ــە حكومەتەك ســەركەوتنانەی، ك

ســەرۆكایەتی پێشــوودا بەدەســتی هێنــاوە كــە بــە گشــتی 

ــرێ  و باشــكردنی یاســاكانی  ــەوەی ئاســتی ك ــە بەرزكردن ل

پەرەپێــدان  و  ســەنكاییەكان  ئازادیــە  زیادكردنــی  كارو 

ــۆی  ــدا خ ــەی كۆمەاڵیەتی ــەتی گەش ــتنی سیاس و پێشخس

بــۆ  تۆكمــە  بەرنامەیەكــی  رێگــەی  لــە  دەبینێتــەوە، 

گەشــەپێدانی ئابــوری - كۆمەاڵیەتــی بــە نــاوی )ماڵەكەمان 

بزووتنــەوەی  ئەمانــە  هەمــوو  لەبــەر  ژیامنانــە(. 

دەنگیانــدا  چەپــەكان  هێــزە  و  كۆمەاڵیەتــی 

تاوەكــو  داســیلڤا  لــۆال  ســەرۆك  پاڵێــوراوی  بــە 

ســەركردایەتی بەرازیــل بــكات.

ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنــی  دووەمــی  خولــی 

كــە  نــوێ   لیربالیزمــی  دژی  لــە  بــوو  دەنگــدان 

حزبــی  راســتڕەوی  بــەرەی  پاڵێــوراوی  لەالیــەن 

ــە  ــرا ك ــەوە ســەركردایەتی ك ــی دیموكراتی كۆمەاڵیەت

ــەڵ  ــوو لەگ ــز ب ــدی بەهێ ــتنی پەیوەن ــەقاڵی بەس س

لەگــەڵ  ئەمه ریــكاو  یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە 

دووركەوتنــەوەی لــە پەیوەندیــە دۆســتانەییەكانی 

ــن.  ــكای التی ــی ئەمه ری ــە چەپەكان ــەڵ حكومەت لەگ

پاڵێــوراوی حزبــی كۆمەاڵیەتــی دیموكراتــی داوای 

كــرد ســەرلەنوێ  چــاو بــە سیاســەتەكانی ســەرۆكی 

بخشــێرنێتەوەو  داســیلڤا  لــۆال  به رازیــل  پێشــووتری 

ریفراندۆمــی لەســەر بكرێــت، ســەرەڕای ئــەوەی كــە 

هۆشــداری دایــە بزووتنــەوەی كۆمەاڵیەتــی لــە بــارەی 

ــەو  ــوەی ئ ــە چوارچێ ــیەكان ل ــزە سیاس ــە هێ ــك ل هەندێ

ــل  ــی كاری بەرازی ــە حزب ــەدا، ك ــە بەرفراوان هاوپەیانێتی

ئامانجــە  لەگــەڵ  بــوو  ناكــۆك  دەكــردو  ڕابەرایەتــی 

ئیڤۆ مۆرالیس، سەرۆکی پۆلیڤیا
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ــل.  ــی لــە بەرازی ــەوەی كۆمەاڵیەت ــی بزووتن بنەڕەتییەكان

هێزه  چەپه كان لە كۆڵۆمبیا

لــه  ڕابــردوودا كۆڵۆمبیــا هاوپەیانێكــی ســەرەكی ویالیەتــە 

یەكگرتووەكانــی ئەمه ریــكا بــوو، جگــە لــەوەش مۆڵگــەی 

بــوو.  التینــی  ئەمریــكای  موحافیزكارەكانــی  كالســیكی 

خــوان مانوێــل ســانتۆس، ســەرۆك كۆڵۆمبیــا بــەرەو ڕەوتــی 

ناوەنــد هەنــگاوی نــا و بەشــداری لــە گفتوگۆكانــی ئاشــتی 

كــرد لەگــەڵ چەكدارەكانــی رێكخــراوی )فــارك(داو لەگــەڵ 

ســەرۆكی پێشــوو )ئەلڤــارۆ ئۆرێبــی( كەوتنــە كێشــەو 

ناكۆكییــەوە، چونكــە ئۆرێبــی ڕابــەری دیــاری بــەرەی 

ــوو.  ــا ب ڕاســتڕەوی كۆلۆمبی

مانوێــل ســانتۆس هەوڵیــدا ســەرلەنوێ  بــۆ ســەرۆكی واڵت 

هەڵبژێرێتــەوە و هەوڵەكانــی ســەریانگرت و لــە كۆتاییــدا 

بەســەر پاڵێــوراوە ڕكابەرەكەیــدا ســەركەوت كــە ســەر بــە 

ــە  ــۆن ڤالنســیا كــە یەكێكــە ل ــوو. لی ــی ب حزبەكــەی ئۆرێب

ســەركردەكانی پێشــووی شــەڕی پارتیزانــی لــە كۆڵۆمبیــا كە 

ئێســتا بووەتــە لێكۆڵــەری سیاســی لــە بۆگۆتــای پایتەخــت، 

پێیوایــە كۆڵۆمبیــا دەوڵەتێكــە لــە ناوچەكــەدا خاوەنــی 

تایبەمتەنــدی و پێگــەی خۆیەتــی و ســراتیژی بردنــەوە 

لــە هەڵبژاردنەكانــی كیشــوەری ئەمه ریــكای التیــن لــە 

ئێســتادا بریتییــە لــە ســەركەوتنی سۆسیالیســتی چەپــڕەو، 

لــە كۆڵۆمبیــاش چــەپ دژایەتــی سۆسیالیســتی دەكات، 

ــە  ــتەیە ب ــیەو وابەس ــی ماركس ــی ڕادیكال ــە چەپێك چونك

ــژه وە.  ــی توندوتی پەیڕەوێك
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