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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد ...  ...  توندرةو توندرةويي و کلتور و کلتوروان توريرووان توريروصص لة ن لة نيي سعود سعودةرةبستاينةرةبستاينعع
  

دةسةصاتدارانی ئةم وصاتة ترسثکی گةورةيان چووةتة دص ، پاش رووداوة توريريستثکانی ناو عةرةبستان
لة کاتثکدا سياسةتی رابردووی خؤيان ، لة پةرةسةند و بةربصاوبوونی اليةنگريانی کارة توريرستثکان

ئثستاش دووای .  تروريستثانة هةبوو لة هثنانةدی و بةرپابوونی ئةم جؤرة گرووپة باصایتثکیدةس
پةصاماردانی چةند دام و دةزگاثکی دةوصةتی لةم وصاتة لةاليةن گرووپة تريورستثکانی وةک ئةلقاعدة ترس 

گرووپانة و کارة رثگا لة گةشةکردن و بةربصاوی ئةم کة نةتوانن لة دوارؤژ  چووةتة دصی دةسةصاتداران
   .وة بتوانن چارةسةرثکی بؤ بدؤزنةو، توريرستثکانيان بگرن

دووچاری هةرةشةی مششثری توندرةوةکان و کلتوورة ئاينة کؤنةکة  عةرةبستانی سعودی ئةمرؤ 
لة هةمان کاتدا ئةو کلتوورة ، هةوصی ئةوة دةدات بتوانث لةو کثشة توريرستيانة رزگاری بث، بؤتةوة

   .ةوةی کة بة سةدةها ساصة پةيرةو دةکرث لة ناو کؤمةصگاکةی بپارثزثئاينية توندر
 توندرةوی ئيسالمی ئةمرؤ کارةکانيان 2000دةسةصاتدارانی سعودی لةو باوةرةدان کة نزيکةی 

 بة ئازادانة لة فثرگاکان و رثکخراوة بةناو خثرخوازةکان کة کاتی خؤی، وةتة ناو مزگةوتةکانگوثزا
کة ساصانة ملياردةها دؤالريان لة رثگای ئةو ،  دةرةوةی عةرةبستانی سعودی ووةوکاريان دةکرد لة نا

   .جؤرة رثکخراوة خؤارخؤازانةوة دةست دةکةوت
 مةالی 26، لةاليةن گرووپی ئةلقاعدة دووای رووداوة توريرستثکانی ناو عةرةبستانی سعودی و عرياق

سةر هةموو مسؤصمانانی جيهان فةرزة دژ بةو بةناوبانگی ناو عةرةبستان فةتوای ئةوةيان دا کةوا لة
ئةو کة لةناو خاکی عرياق بة ناوی ئاينی ئيسالمةوة ، گرووپة تريورستيانة راوةسنت و مةحکوميان بکةن

ئةم فةتوايةش وةک مةترسثک بةرامبةر ئةم گرووپانةو بصاوبوونةوةيان لة جيهانی ، نکارانةئةجنام دةدة
 گةجنانی دنيای ئيسالم بةالی خؤيان بة ناوی شةری جيهاد دژ بة ئيسالم و راکثشانی خةصکثکی زؤری

   . بووئةمريکاو رؤژئاوا
 50نزيکةی  کة، پثش ماوةثک حکومةتی عةرةبستان کؤنفرانسثکی ناو دةوصةتی دژ بة تريوور سازکرد

ئةم . وصاتة ئةمريکثکانيش ثکث بوون لةو وصاتانة،  بةشداريان کردنؤثنةری وصاتانی دنيا تيای
ئووسامة بن  ثکثکی وةک، ؤنفرانسةش لة وصاتثک ئةجنام درا کة سيستثمی کؤمةصايةتث و پةروةردةثکةیک

 2001ی ساصی  سيپتةمبةر11 پةالماردانةکةی کةسةکةی 19  کةس لة15هةروةها ، الدنی هثناية کايةوة
   .ة تريورثکةی ناو ئةمريکا کرد بةشداريان لة کارخةصکی ئةم وصاتةن کة

 وصاتانی جيهان ئةجنامی بدةن ی پثويسنت کؤنفراسة گفتووگؤ کردن بوو بةرامبةر ئةو کارانة مةبةست لةم
بةصام لةهةمان کاتيش وةک نامةثکی ئاشکرا بوو بؤ ، بؤ لةناوبردن و رثگاگرتن لةو کارة تريورستيانة

، پانة اليةن و گرووکةوا عةرةبستانيش سياسةتی خؤی گؤريووة بةرامبةر ئةم جؤرة، دنيای دةرةوة
بؤية شاه ،  بؤ بةرنگاری و باشکردنی شثوةکانی شةری دژ بة تريوورنثودةوصةتيشةخواستياری هاوکاری 

 داوة بؤ بنقرکردنی عبداهللا جةختی لةسةر ئةوةکرد کةوا وصاتةکةی برياری تةواوی خؤی، برای وصاتةکة
   .ريورستيانة بنبةت بکةينشی کةوا بة هثزی خواو خةصکی دةواتنيني ئةم گرووپة تيووت، ئةو اليةنانة

چوونکة ، لةوة دةچث کةوا عةرةبستانی سعودی تريی تاوانبارکردنی ئةم جؤرة کارانةی سورانبثتةوة
کة گواية ئةم ، تاکو ماوةثک لةمةوبةر هةموو ئةوجؤرة کارانةو ئةجنامدانی دةخستة ئةستؤی ئيسرائيل
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شيان دةکات کة مةترسثکن بؤ ئيسالمی تاوانبار  وصاتانی عةرةبی و بؤ سووککردنیکارانة ئةجنام دةدات
   .ئاسايشی ناو دةوصةتی

عةرةبستان ئةوةی رةد دةکردةوة کة گواية زؤربةی ،  سيپتيمبةر11 پاش رووداوة تريورثکةیچةند مانگث 
هةندث لة نؤثنةرانی حکومةتی ، ئةوانةی بةشداريان لةو کارة تريورستية کردووة خةصکی عةرةبستان بن

بؤية ،  باسيان لةوة دةکرد کةوا عةرةب ئةو توانايةی نية بتوانث کارث لةو جؤرة ئةجنام بداتعةرةبستان
تةنانةت وةزيری ناوخؤی ، ئةو تاوان و کارانةيان دةخستة پاص ئيسرائيل و دووژمنانی ئيسالم

پات ئةوةی دوو 2002 نؤضةمبةری ساصی 1 نايف لة چاوپثکةوتنثک لة گةص رؤژنامةوانثک لة، ستانعةرةب
ووتشی ئةم جؤرة ،  لةو وصاتة نيةةيیکردةوة کة بةهيچ جؤرثک ئةلقاعدة ئةندام و شانةی رثکخراو

   .تاوانانة تةا ئيسرائيل دةخياتة سةر ئيسالم
پةالماری ، قاعدة کاتث شانةثکی گرووپی ئةل2003 مانگی پثنج 12، شةش مانگ دووای ئةم رووداوانة

 200 کةس کوژران و نزيکةی 20پايتةختی عةرةبستان کة زياتر لة ،  رياز کرد لةناوةندثکی خانوويان
 کسی 90کة نزيکةی ، ند کارثکی توريريستی تری ئةجنامدائةلقاعدة چةپاشان . کةسيش بريندار بوون

  کة هةندثکيان خةصکی وصاتانی رؤژئاوا بوون، کوژران
ةکانی دةزگای پاراسنت و ئاسايشی ئةم کارانة تريورستيانة وای لة رژمثی عةرةبستان کرد چاوثک بة کار

پاشان دةستی کرد بة هاوکاری کردنی ، وصاتةکةی بگثرث و گؤرانکاری گةورة و پارةثکی زؤری لةسةر دانث
عةرةبستان ناچار بوو چاوثکيش بة سيستثمی . کة ئةمريکا ثکثکة لةو وصاتانة، وصاتانی تری دنيا

زؤر ، مووی دژ بة ئاين و مةزهةبةکانی تری دنيانکة هة، و پةروةردةی ناو وصاتةکةش خبشثنثخؤثندن 
 ئةو جؤرة خةصکة توريرستانةی ئةهثناية لةو فثرگة ئاينی و تايبةتثکانی ناو وصاتةکةشی داخست کة

   . ئةجنام دةدا تياکؤدةبوونةوةو کارةکانيانبةرهةم و 
و هاتنة کايةی خانی رژمثی بةعس  دووای رووبةتايبةتی، ئثستا پاش ئةو گؤانکاريانةی ناوچةکة

خواستياری ئةوةشة هةموو ، ئةمريکا نةخشةی گةورةی تيا بينیکة ، وصاتثکی دميوکراتی لة عرياق
   .ئايا عةرةبستان ناچار بة ريفؤرمی سياسی و کؤمةصايةتی دةبث يان نة، ناوچةکة بگرثتةوة

، يانةی لة لوبنانو ئةو گؤرانکار  هةصبژاردنةکانی ئةم دووايةی ئةجنومةنی شارةوانی لة عةربستان
   .هةصبژاردنةکانی داهاتووی ميسر ناوچةکة روو لةکؤث دةکات، قةتةر

ئايا ئةمريکا چؤن مامةلة لةگةص کثشةی توريريست و ئةو رژمث و داموودةزگای فثرکردن و 
ئةو وصات و رژمثانةی . کؤمةصايةتيانةی دنيای عةرةب و ئيسالم دةکات و بةرنامةی بؤ دادةرثژث

وةک رژمثی سوريا و ئثران چؤن دةتوانن ، ةم گؤرانکارية سياسية نيني لة ناوچةکةخواستياری ئ
   . و دنيای رؤژئاوا دةبنةوةوصتانی دةورووپشت تازةبةرنگاری هةموو ئةو فشارانةی ناوةوة و

  کة ئة،  دةبنةوةئةوانةی کة دژايةتی و بةرنگاری ئةم گؤانکارية سياسيةی ناوچةکة
خشةو بةرنامةی بؤ دادةرثژث تاکو کةی دةتوانن خؤيان بةرامبةر ئةو هةموو مريکا وةک بامسان کرد نة

   .پثش ئةوةی رةشةبای تازة هةموو داموودةزگاکانيان سةرووژثر کات، فشارانة رابگرن
   سويد

 haba. shah@gmail. com
Haba2k@spray. se
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