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ھۆ برزنجیی،ل ئامانییوە.و

ب سواری ئسپ و کات بھزاران کس،مترسی و ھڕەش ل بیانانوە ھدەکات،
ب گشتنج.ی شڕەوەنعرەتی دڕنداندەمب،ھاتن برەوەوحوشترەوە شاویان ھنا
،ی شیعکانشارە پیرۆزەککربال بوو،ئامانجک، شمشرەوە،وچنڕاکشانی تفنگ و دەما

دانیشتوانی ئم ناوەی پشوەخت ئاگادار نکردەوە،،کسھیچ .ک ئیمۆ دەکوت عراقوە
ارە ک و ئو حاجییانی ڕوویان لم شتواندانیش. شڕی ب ڕوویاندا ڕانگیاند بووکسھیچ 

.ی علی بوونبوونیادەوەری  شھید،ا سرگرمی ئاھنگی پیرۆزکردنیکرد بوو، لو رۆژەد
ئوان نیان .دانئارامی و ئاسایشی خودال سای و سبری ئیدی،خۆیان وایان مزەندە دەکرد

،شایتحاکبپی گانوەی  . زانی کوا گشتکیان ب گۆالوی خون کۆتایی دتدە
جدەوە ل ناوەوەی وتی نیوە ل نسردارک.دا بووە٢١/٤/١٨٠٢ل کوشتارەکی کربال،

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

وی اچ،ل مژ بووھروەھا ئو،بسر بیاباندا ل ـ یکم دەوتی سعودیداـ،ھاویشتووی پل
گنجینیک قی،گی ڕووبای دیجلداب ڕژ، ئو شارەی. سر کربالبیبووە 

.ئفسانییی کخروبرەکت

ھبت. چی کردبوووپشکشی ئو نا،خزمتکی گورەیانشای ئران و حاجیی شیعکان 
بکو نبوو،مجوھرات/ بردی ب قیمتوزیوھر ز و،مسلک بالی ئال سعودەوە

ک ئو ھستی ب برپرسیارتییکی ئایدۆلۆژی دەکرد،. شوە ھبووینیپوەندی ب پرسکی ئا
یناستقیڕبازی ڕھندە لشیعکان لچاوی ئمدا،.ئیمۆ ب ناوی وەھابیزموە ناسراوە

بکو وەک ب ئمک و ،نرنبداێ ب موسمانرھرگیز ناتوان، کئیسالم الیان داوە
.نتماشا دەکران و ھگڕاوەپیمانشک

،ک لگڵ ئمدا،بووبوو ناوی عبدولوەھابواعیز/دامزرنری ربازی وەھابی ئامۆژگاریکر
سوپاییکانیھرشلتک. ھاوپیمانتییکیان بستووەنیو سدە لوەپش،ئال سعود

خۆ ئامادەکردن بۆ داتداری بیاباندەس ،رنامدا،توندوتیژیبکناوچپاکسازیی ئیسالم ل
لوکاتدا تنانت ک ئیمۆ عرەبی سعودی بڕوە دەبن،،گرانی ئال سعودمیرات.بوبۆوە

پالماردان.پەوکردنکی ناھموار دەناردە دەرەوەب ئمسرەوسری جیھاندا بئوەیان 



.وەھابییکاننبوونیواوە بۆ سرەتای فرادەگڕت،اد١٨٠٢بۆ سر کربال ل یکخوناوی
.ئو دابانکی مژوویی نخشاند

 واتوەکساتم چرکئیدی ل،وەندی نکانپوان شیعوژم و ئاڕ،کتورەی نکی گیو است
ئیسالمی سوننی چاکسازیی بکن ل نومافیان ب خۆیان دابوو،،ک بییکانوەھاون،ئیسالم

ڵ ل ناوخۆی ئیسالمدا وکندکی قووە شقی گرت وقووکیخانگومانییب باووباپیرانیان،
خۆیان و عرەبی سعودی وەھابیدال نوان زۆرینی شیعی ئر، دروست بوو، دوو سدە دواتر

.دەردەخات و ڕەنگدەداتوە

،کری بدەوی بوونشڕ١٢٠٠٠، Jean-Baptiste Rousseauۆژھتناس ب پی قسی ڕ
ون شتکدانیدەستیان کرد ب،گڕان بدوای نیشتمانی کربالدا و ل چاوتووکانکدا

لگڵ زەویدا یاننوەی پغمبر حوسین، مزاریدوای ئوەی ئوان.پیرۆزەکانی شیعکان
خکی پیر،ژن و منداڵ " تخت کرد؟؟ دەستیان کرد بتان و بناھق کوشتنی ئوانی تر،

مووی بکان کوژرانھرییربری بشمش."

ندەتوانرا ،دەق و ببزییکانکارە . سک پیش کوکراننت ژنیتنا"رۆسۆ نووسیویتی 
ھرچی ،کردییانتانپیاوانی ئال سعود،."گرتدەھنل کوشتن و بینو دەستیاننابگیرڕ

 بش بکرایودەیان برد،خۆیان حوشترەکانیان کوەکاتیدوایی لکشان یاندا ل
شتا،شارەکوتبوو٤٠٠٠ھزار کوژراو کھ.

می ، ھردەستیان کرد ب داگیرکردنی،دا١٨٠٣ھزە سوارەکان ل ،کربالدوای کاولکردنی
رەی چۆنیان بینی ئوێ ئو دوو شال کناری دەریای سوور و وەک خۆیان ،حیجازی عوسمانی

تورە،دەکو دەڤپاکسازی بئ دینو م ککنوە مشوماری . ککی بنیا ژمارەیشدا تمل
نت و کبر و کاری دارتاشیمۆنیمردەمی کۆنی،لی قوەدا گۆرستانی ھی سو نئیسالمی ل
خ ک دینمدا گرتبووکی نزیکی پد ئارامیان تمر محمبت گۆڕیسودەیانو،غنانی ت ت

ر و ھنزرری دامنفروتوگیرسش تکنوئاینم،نا بکر زووبوە ھرداری ئدەستب
وەردە پررلنوێتدارە نویوە سناوچک دەبوو لالین  ئم دەسدانیشتوانی .بوون

کی دەسموە و ڕژننبکرستۆ بگرن و قبول بکئ تداری تیرۆر ل.

ی ناجۆر و سیر،جلوبرگیوردای،گۆرانی بگووتای،مۆسیقاژەنی بکایبکشی ک جگرە
ژەکانی بچ،بپۆشاینیا نویاخود ترامۆشوایوکرێقامچی کاری دە،بکاتیو فوار کۆ

پالماری ،جارکی دیک بچن مککوە،نبووانکافر بۆییانیحاجی.برێ، یاخود لناو دەکرێدە
ی ب بزەییان ئم قاتووقی.دارە دەدراندەستبج لس،ەکانیان دەدرا و شیعکانکاردانو

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

کدەویال خۆیانبۆ ئال سعود سوپا بربی ککشیع تاوانبار کرد بووی، دانیشتوان . وانئ
دەپرست و ننیاکاییرۆزپیانبتپرستی لبرئوەی ئو،گڕەیان خستبوو"شرک"



ئامۆژگاریکر میوکحخوا وا .ەوەدەم پرسیارر بیان دەخسترستی ڕاستقینیکتاپ
وات ئوەی ئو برک نخرت ھاوشانیوەھواھنر و ھوالوەھابی دابوو، ھیچوعبد

وەیر ئھ رستگای ڕ. دەیپ زگرتن للی و حسینع ھیدانی شیعش رەدا بوونل
.نی،ک سزاکی کوشتن بوونیشاندانی نموونی کفر و گوناھکی ئای

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

.و نیشتجکانکۆچرەکان

دوور ل ناوەندەکانی ،ل شارستانتی ئیسالمیر، پی کووتکی دووری لبیرکراو
، ئو ناوچیی پیاو بم شوەی،  دەب و قاھیرە و دیمشق، وەک ئستمبوڵکۆسمۆپۆلیتی

.بھنت برچاوی خۆیجاران

دەستیو دیاریکراو نایکیا، ک ب توبوونینیداکمل نو ئو،ئایینیـنایانی فقیھیزا
گای یان ل ڕزانستکلڕاستیدا،ئوان.یان ھبوووونربففرمان دەرکردنی خوندن و

.بووناق بدەستھ مکک و مدین و بغدا و دیمشمانوەیان ل

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

ع سرە لی.راقبمندا ر بنیھمت ربوو١٠، لبری قورئانی لبرلیدا سسا.

ردەمی خوسریاندندا دوو بیریار لری کاریگزریندام وانل کری دروست کردوە، یسن ل
، ک کدا ژیاوەئو لسرم٨٥٥ـ٧٨٠بل مابن ح،کۆنپارزترین و بچوکترین مزھب و ڕبازە

ومان ھند موسنگاندنی ڕیان چسقالنی/اسیۆنالیداوە ھنعبۆ ئاین بک . ی لو واتایب
کاندا جیاوازی وان خودا و گونم.بکرێوتدژ ب ڕۆشنبیرییت ودوور لماوەرەمیللج ،

ب ڕاستی و دروستی قناعتی ئو ب ئمالوالکردنک،.مبل کاری دە کردتوژمی ابن ح
.نابووھقورئان دروستی

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

زووترزۆردا،کانی مرۆڤییپداویستک لگڵنیان لسر ئاین بجھشت،ووڕوانگیکی ڕ
.دەگونجا

،  ک بوو١٢٦٨ـ١٣٢٨تمیمیة ، ابن وەھاب نووسینکانی دەخوندەوەبدولئوەی ع،دووەم بیریار
ئم .ۆژگاری داگیرکردنی بغداڕ.داگیرکاری مغۆلکان،ەکان بووھقووی و سردەم ئاۆز

وپیاوە مڵومۆچگمو ، حسابی لکاندا کرد،راتازەکھڕەییو ھباوەڕی ئ ب ک یان لش
سۆفیزمی یھموو فۆرمکانوفی یۆنانیلسئاخر ھر بتنیا ھموو ف. ئیسالم دەکرد
، یاخود یادکردنوەی تنانت سردانی گۆڕی پغمبرنبوون، ی، وەک بتپرستنائۆرتۆدۆکسی

، می سرەتاییئیدی تنھا گڕانوە بۆ ئیسال.و قدەغ کرانی لکراۆژی لدایکبوونی ڕبندڕ



. "پاککرتوە" ئاین، دەتوانرێدەژییانیداتمبر و ھاوەکانی پغوەک ئوەی ھر
شرەوە دژ ب بشم،بکنوەلوە مان س ، ناب موسولپناوی گیشتن بم ئامانجدا

.ەوەدوژمنکانیان بچن شڕ

باوکی جیھادی مۆد ،نارگیرابن تمیمردەمی خۆیدا کسزی دەکرد لو نامۆرن، حبوایوەل ،
Ansaryوسری ئمریکی ئفغانیون.داووبری ئیسالموە  ژەھراویکی چاند، لژر ڕتۆ

Tamimدەنووس :نیا بوو ویست پن،تدا " تاوەکو چاوەڕێ بککڵ بارودۆخگخۆیان ل
ئاشکرا دیار ،گرتووولوەھابی گنجی توڕە و گبدبۆ ع"بۆ ئوەی ھبن و دەرکونركبخن،

.ل ئیسالم کردووەیانناپاکی،شییتکی خۆ، ک خکی وبوو

زۆر ،وپوچی لو سرمداکان، کوا باوەڕ ب پیوسانی وەھابووونژبکات  ب مپیاو باوەر
کس ،مردوویان ندەپرستبتنیا ھر ،کاننشینبدەوی و شار،پرەی سند بوو

ی التوحیدل کتبی. دەپسترانپیرۆزەکان و فریشت و بکو تنانت درەخت و بردەکانیش
لمھروەھا ھرکس،نفرەت لم دابوونریتانی مردووپرستن دەکاتدا، عبدالوەھاب 

وات دەرچوون ل ختی ھاوڕێ " تفکیر"بیرۆکی ". شایستی کوشتن:بخانگومان
پویست ب شوەیکی . کاریی ئامۆژگارکری وتاربژ بووریماندارەکان،دروشمی سرەکی فئ

.ھموو نا وەھابییکان  بڕوە برنحتمی ئوان،خۆیان بۆ برەنگاری

شڕی لسر یمانانوس، ک موابان گورەکی سدەی حوتمدولوەتی دووبرەکی
و مشتوم. وننی و شیعی و خواریجسودابشکرد بۆ میراتی دوای مردنی پغمبرەکیان 

شوەی سربازی یکالیی ،بتیۆلۆگ زۆر بدەگمن/ ئاینزانکانل نو ،بیروڕای جیاواز
ئستا " ەحدینومو"کوا ب خۆیان دەگووت ،دولوەھاب و الینگرەکانیعب.کراوەتوە

، بشوەیکی ر پرسیارەوەتی ئوان بخات ژیان، دەسل نیارانیاند، ھرکسیانگڕا
کافرئۆتۆماتیکی دەب ت.

، مزارگایکیپش ئوە،ورخرایوەل شارەکی خۆی دو،واعیزە/ئم ئامۆژگاریکرە١٧٤٤
ڕگی دا، ژنکیش بردباران بکرێ،ـ سزایکی ک لو سردەمدا زۆر کشکاند و تبایخداری

دەکراپک. ـەو نرگت بۆ مبدولوەھاب ھشی خواروو،عرەو دریی بیبالی، ل ن رە ل
د سعودەوە دامرەک ھۆزی محدە دراس.تدارمیش وەک دەسماعکاریئکی تویژدانب ،

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

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

.دا ئنجام بدات

،بووسادە دەنک ھ،پیمانکیان بست،ل ھمان ساداھروەھا،عبدلوەھابوابن سعود
ل ،ئم دەستوور و ربازە،کاتکدا ئمیر ئامادەیی خۆی دەربیل : بوووایبلیمتوەک  ھر



بۆ دەکردەکی، زەمینسازیئامۆژگاریکرمۆستاا ماو،پەو بکات،ناوچی قمەوی خۆیدا
.یتی ئاییینیڕەواپبخشینی 

وات بۆ ئیسالمی پاک و (گڕانوەدەبوو بیار بدەن ل نوانخراوەکان،خک ژر چپۆک
ئمشوە،گوای کورەکانی ووھروەھا ئمیرە تازەک لسر، یاخود مرگ،)سرەتایی ـ و
مۆ برگی لوەھاب،ک تا ئیوئمش ھروەھا باوەڕ و پرنسیپکی ئاینیی عبدسوند بخۆن،
نادیار، ھر ب شانشینییکی ڕەھا کاتکیسعودی تا ، بۆچی عرەبی ـدەکاتوەیگرتووە و ڕوون

.دەمنتوە

بم شوەی .داانپالماری گوندەکانی دەوروبری درییی،ئیبن سعودھزەکانیسرەتا
اوچ و بشکی نجد تواوی ن،دا١٨وەچکانی دواتری ئال سعود ل نیوەی دووەمی سدەی 

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

 ش مردنی لبدولوەھاب،١٨٩٢پوەی بوودا عمی ئوەکانی پاش خۆی،خوا نک، ک
لمڕ پرس بدەستبیار،ئال ئاش ـ شخ  دەبوو ببنلسرەتادا بناوی خزانی شخ 

.یکانیئایین

ژایی ، ک ب درنبوو، برامبر ئم بارودۆخکیپرچکردارھیچ ،دەوتی عوسمانی
، ی دورگی عرەبوەل ناوە،سوزایی بیابانیدواتر ئم ناوچیسنوورەکی ئنجام دەدرا،

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

چونک لوێ ،ورداھروەھا ل دەریای سو.نریابگڕترس و لرزدادۆخی پویست ل،فارسکان
تا .خۆیان وەک سوتان دەبیننکات پاسوانکانی شارە پیرۆزەکانی مکک و مدین ھن،

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

نجا ئمدەوە،وەھابییکان نزیک کوتنوە ل داگیرکردنی  شاری ھاتن دنیای پغمبر مح
.سوتان کلیی بوو

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

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

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

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

ھروەک پسپۆڕی رۆژھتی ندەگرتن،تۆپکانیان ،دیوارە قوڕینکانی مرگک برگی



ھسوکوتی گڵ دەستبژری ئاینیلمیسرییکان .دەنووسGuido Steinbergناوەڕاست 
،توندوتیژی وەھابییکان  دادەنرانچونک ئوان وەک برپرسیاری سرەکی : تایبتیان دەکرد

خونک بۆ ھاتن دی ئم زانایان پش لناوبردنیان ب چندین کاتژمر ئشکنج دەدران ـ
.ردکاریان دەکک لسر تۆ ،مووەحدینکان

دا ناتوانرێ ببسترتوە ب ئاکامی ئوەی ١٨٩١ـ١٨٢٤ل .دووەم دەوتی سعودی چووەوەیک 
دەمک بوو سنووری عرەبکانی بزاند لگڵ ئوەشدا،بیری چاکی وەھابییکان،.یکموە

کانیان فر کردبوو،وکی ئایینی ل ھندستان ،الینگرەسرۆکی کۆمی بچ.بوو و پخش بوو بوو
.یزم، ڕقیان ل خکانی خۆیان بتوەھیندۆوەک دواجاردابوونریتی سۆفی و نک

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

سرەتا الپڕەی دەمارگیری وەھابی دەستی پکرد،شوەی ل جیھانی عرەبیدا،ئا بم
شخ عبدولعزیز : ناوکی درژی لخۆ گرتووەئم بابتش. لسدەی بیستمدا بۆ ھدانوە

، ب گڕانوەی ل کرد، لگڵ ھاتنوەیدا دەستی پدانی سرۆکی سعودیسرھ. ی سعودکوڕ
ی کووەتاراوگوت دا١٩٠٢داگیرکردنی ریاز ل.

وان ، ملمالنی نبدات کوائوە نیشان،کوتوویکوەک ھ،سعودلوکاتدا دەبوو ئیبن
کات .نداری بریتانیا بباشی بقۆزیتوەودەستی عوسمانی الواز و پککوت و ھژمو

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

.بن سعود تخت بووئی

و ھمانگ١٠زەکانی نارد بۆ ماوەی ئ،یان دا و لدینو م ککمارۆی مدا ٥/١٢/١٩٢٥گ
.ەکندو فرمان دەرنخش دەگرن لوکاتوە ھتا ئیمرۆش وەھابییکان . داگیریان کرد

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

نسپکگرتووی بچرەبی سعودی یشانشینی ع.

داوە ڕگی ،یەکانیئمکداربرامبر ب کارە،ۆ پاداشت کردنبۆ خ،ئاین و بیروباوەڕی وەھابی
ولتووری کوا وتک بشوەیکی فراوان دوور ل کاریگری ک،ی ئوە بخواتمشووری،ب خۆی
 گانروەھادوور بکۆالربگرێ و ھیزانستی سو شتانموو ئو ھ،زەونن وکی جیھاندژی ق

.کاننزاناکۆن ـ و ونی مرۆڤ و

یکمجار بۆئوەبوو ،کاتبفراوانی بڕەوتی میژوو کاریگریی ل ھشتا دەبت چیبم
کدا سرەتا بریتانییکان خاوەنی ل کات.١٩٠٨ی ، سادۆزینوەی نوت ل کنداوی فارسیدا

سرۆک ئمریکا،،بسر سرچاوەکاندا گرتبوویاندەستیول کنداویدابوونھژموون



خۆی ترساند،لبردەم ئارەزووی پاشا ئیبن سعود ب.کردن  بۆ سعودی مراییکوت رۆزلفت 
بکان و لوە دوودڵ بوو،رکۆلۆنییدەست بداتئندن  لکئیمتیازی ھ.

پ ،لپ و بکی ترەوە ئالی ی داھات بوولرچاوەی دیکس ک ،ویستی بتداھاتی ل
نوت،  انیایپمب کۆ،ڕگی دا١٩٣٣ئوەبوو سرئنجام سای . جدازیارەتکرانی ح

نھر تھکندنی بۆ یک دۆالر،و نرخی نکری سازار دۆالرھ٢٥،٠٠٠بر ب مبرا
ئمش سرەتای دەستپکردنی دۆستایتییکی قازانبخش و . کنداوی فارسیدال،نوت

. ھاوکات گیروگرفتاوی بوو

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

ریاز ،دا١٩٨٠ـ١٩٧٥ھزار ملیارد ل نوان ١٠٠تی نوت، بۆ زبوونوەی خرای داھاب ھۆی بر
شوە ساڵ ب ساڵ لم ڕیگای.کینی چکی ئمریکیگورەی ی خاوەن ھزی یکبووە مشتری

تیییمانقایم تر دەبووھاوپ ری.کمکئییان وەک قوللکان  سعودییر کییرامبدەبینی ب
.کۆمنیزم

ە پڕگییرەکانیان، دەنارد بۆ شڕکرسعودیی لگڵ پاکستان پکوە بۆ پشتیوانی موجاھیدین،
پالنکیان ئوە بوو . وە لالین ھزەکانی شورەوییوە داگیرکرابوو١٩٨٠،ک ل انستانئفغ

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

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

و ئاین بیر جگرگۆشیکی سیاستیئوسام بن الدن،،عیدەائوەی دواتر سرۆکی ئلق
گاوە چک و کلوپلی ب ڕعرەبی سعودی لتک پارەدا،.چینی سرەوەی سعودییجیاوازی

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

نخۆشخان و خانی ھتیوان،  پترۆکابیتالیزمی ئامۆژگاریکران، قوتابخان و پیمانگا،
 وە، دەستی کرد ١٩٦٠سعودی لبئیسالمیی لناردی مۆدکی جیھانکموو کونوقوژبنی بۆ ھ .

ی ئیمۆ  ئاسانتر دەگات ل ھر وەختک،پیامی وەھابیزمسوپاس بۆ ساتلیت و ئینترنت،
دیک.

تککردنی وەھابیزمی . ، جارک برواردک دەکاتBernard Lewisمژوونووسی ئمریکی
,Ku-Klux-Klanەکو ئوەی  عشیرەتی روھزیکیی،شتک ب نسعودی و پترۆدۆالر،

)ـ وەرگ نکی راسیستی زەبروەشکخراوتی ڕ،)ڕدەست،دەس تکساس بگت ەھا ل ل
رکخراوی . بو پی ماناکی خۆی،ئاین بو بکاتوە ل تواوی دنیاداڕگای پارەی نوتوە 

 وەی لئ رخوازی وەھابی بۆ نموونزراوە١٩٧٢خنجانی " دا دامندی جیھانی بۆ گکۆب



ی ١١کۆمیسیۆنی لکۆینوەی کۆنگرسی ئمریکیی بۆ پالمارەکی ب پی قسی ،"موسومان
.دادەنرێپشتیوانیکری تیرۆری ئیسالمیب،٢٠٠١ئیلوولی 

ککوە،مدا  وەک الس ڤیگاس دەبریسکایو کاتخت،لجارێ ھیچ دەربارەی ریازی پایت
وا دەردەکوت ،ڕانی  ب فیرۆچووی  پاشای سعودیب ستنتی مزن و گقسیک نبوو،

متر خی  کووانانی بیروباوەڕی ئپاسن . مبار کردبمشتا ھاوژینی توان ٢٧٠ھی نسا
کوات زیاتر ئامۆژگاریکری پترۆدۆالر .و دەستی سعودی کار دەکاتمزھبی وەھابی

.قازانج دەکات

،کیژەوەھابیزم قوتابخانم ک بۆ زەبروزەنگ ھان نادات، بلر قوتابییی ھقو م ب
لسر ئوە ،ھناوە ـ زەویوزاری ب پیتی ڕۆحیبرھم ییو تایفگرئیسالمی نابخشندە

.توانن بگشنوە و بپوژنوەەد) داعش ـ و" (دەوتی ئیسالم" تیرۆریستکانی 

.لمدا دەوتکی ئیبن تمیم ھاتۆت دی و ھھاتووە
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دا بوکراوەتوە و لبر NZZنۆی زوریخ تسایتوونگبابت ل بۆ یکمجار لئم : سرنج
گرنگی بابتک،رۆژنامی دیاری ئمانی در تاگشپیگلی برلینی جارکی تر بوی کردۆتوە 

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

م وتارە،رسندە لی بکی کورتیلئاماژەنج ،شنی سعودیران وەک ھاوچی ئڕۆ ب دانن
شرەفکندی و ھاوڕکانیان و . قاسملۆ و د.نی دتیرۆرکردنموونی .ل مڕ پرسی تیرۆرەوە
،سش بدانی دیکی چاالکی سرانبۆ دەرخستنی ڕۆم بوارەدائل.

،در تاگ شپیگل ١٦/٧/٢٠١٧ی رۆژی ٢٣١٧٥پاشکۆی رۆژانی یکشم،ژمارە : سرچاوە


