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BY Marlise Simons 
 

 ریم  ختیار آه به:  وه ستكاریه ده رگانی به وه
 

آان  خانه ، له فرۆآهتی  دوایه له میشه ك بۆنكی ناخۆش هه ی وه آه       له خۆرئاوا ناوه
كی تووشی واقوڕمان  آاندا خه  له بانكهن و آه ده وسته آانی آاروباری آۆچ هه ره فسه ئه
) آارمن بن الدن(ك  ناسنت وه وه آاتك خۆی ده آاته اسان بودهبن و ترس و ت ده
)Carmen bin Ladin) .(م ده زۆرجار خهك ل  ن )م  بكه ی نوآته وه ك ئه وهڕواننآارم 

 .وتی
ئرانی و باوآی ه،  دایكی وبو) Carmen Dufour(      خانمی بن الدن آه پشتر ناوی 

 1974ش له سای  مه ئه. رگرتوه وه وه شقه له ڕگای عهی  یه م ناوه تازه سویسریه، ئه
آانی  ندترین پیاوه مه وه آك له ده سالم بن الدن آرد آوڕی یه  یه دابوو آاتك مردی به

و  م جار ئوسامه بن الدنی بینی ئه آه ی بۆ یه وه ك له یه ر پاش ماوه هه.  بی ره سعودی عه
ی  آه ری شوبرا زۆر به ناوبانگه نهنورآار و   سه آارمن خۆی به. آارهنا ی به نازناوه

ی  گی شاهانه ده ی آه ئامه رزه پیاوه بابه(و  ند جارك ئه نھا چه نازانت، چونكه ته
ندامی   ساڵ ئه14ی  ت بۆ ماوه ك خۆی ده م وه به. بینیوه) ستپكراوبوو شتكی هه

ئاگادار  وه ی سعودی بووه، له نزیكهختدارترین  سه  ده لیسماوترین و  آك له ته یه
آانی و ملمالنی نوان  تیه یه ڕسا تونده آۆمهآانی و   ناوخۆییه آارهبووه له 
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نی قۆناغی ژیانی له  آا ئستا  ڕوداوه. آانی  ناسراوه نگه آانی و دواجاریش پشه ندامه ئه
له (وه له ژر ناونیشانی  نسی بوآردۆته ڕه  زمانی فه سعودییه له دووتوی آتبكدا به

نسا بازاڕی فرۆشتنی زۆر  ڕه ، آه ئستا له فه)Inside the Kingdom -ی میرنشیندا وه ناوه
    . زمانی ئنگلیزیش دته چاپكردن م ساڵ به ی ئه)8(رمه و له مانگی گه

آی  ریه وه ی به یاده آه وه، آتبه ی جیابۆته آه    خانمی بن الدن آه ئستا له مرده
آانی گۆڕیوه و زۆر زانیاریشی  ناسنت، چۆنكه ناوی زۆر له شازاده ستكاری آراو ده هد

ندی ماوه  یوه ی آه هیشتا په سانه و آه ست ڕاگرتنی ئه آردوه، له پناو هه ئاشكرا نه
ی جگه  آه  له مردهقدایه رگرتنی ته  وهوی ی آه هشتا له هه وه ڕای ئه ره یاندا، سه گه له

و زانیاریه  ئهو م آتبه  ئهگومانی تدا نیه . آانی رگرتنی مرات بۆ آچه ی وهڕ له شه
آانی تری سعودیه  تداره سه ی ناوی خزانی بن الدن و خزانی شا و خزانه ده زۆرانه

آانی  سودی نو ژنه یدا باس له حه آه خانمی بن الدن له آتبه. آات توڕه ده و ڕس وه
ی  رباره ها ده روه آات، هه ده نو براآانی بن الدن خی بن الدن و ملمالنی

ندین  ڕای چه ره سه. دا و بازرگانی نوانیان آانی سعودیه ده ڵ شازه گه  آانیان له ندیه یوه په
ك آورتاج  آات، وه یان بۆ ده یدا ئاماژه آه ك له آتبه وه) یراناوی ی تری قه آشه(
)abortion ( ھۆشكه و ماددهوان ژنه وه یوه پهآان و  ره بتی له نكسواڕس  ندی هۆمۆس

ی  خنه آه ڕه ندك الوازی، آتبه وای هه .ست آانی چینی باده مۆآه و داخراو و خه
ر  سه آات آه بای آشاوه به  ده ئایینیه و زۆم و توندوتیژییه ی ئه ئاگراوی ئاراسته

یه، آه  آه ی آتبه آه یه تۆآمهمووی گرنگتر آۆتای له هه. لگای سعودییدا واوی آۆمه ته
 ). نگینی م به زه آانن به مان تایبانه آان هه سعودییه(ت  ده

دانكی فارسه، له سویسرا و ئران به ناز و  ای خانهز خانمی بن الدن آه آچه    
له . ساس دیاره رمن و آه ر ناچت بگره شه نگاوه خوآراوه، هیچ به جه رمایه به سه

ی  ره جگه. یه ستوری هه رم و ئه وزی گه  و دوو چاوی سه نیدایه مه آانی ته آۆتایی چله
نك، بگره  نكن ئجگار ته ری ته آانی به جله  .آشت ك ده ك له دوای یه جگار باریك یهئ

وه  ی آه ناچار آراوه خۆی له پشتیه شه  ڕه نگینه و مانتۆ سه ڵ ئه گه له دژواریدان له
 .  شاربدات حه

 وایان   ئاشنا بكات آه و هۆآارانه ی به آه وه نوسیوه آه س آچه ی بۆ ئه آه ه    آتب
 ك ست بدات یان وه آانی له ده ویست آچه یده نه. لتوری سعودی بچیت لكرد له آه

ربچن آه من له نوانیاندا  نگانه ده ب ڕووخسار و ب ده ژنه (و  ئهك  ت وه خۆی ده
آردنیان  ی ڕۆژئاوایه له متمانه وه آه ئاگادارآردنه نی آتبههۆآاركی تری نوسی. )ژیام ده
 ). زلزانه ییه خۆبه زه لتوره ببه آه(و  به

ی خانمی بن الدن ئستا له ژر فشاری آۆنه  آه ی آتبه وه     پاش بوآردنه
تیه  شك له یارمه ی به وه آات، جگه له ش ده شه ڕه ڕوانی هه یدایه و چاوه آه مرده
هنا،  آاری ده ی به آه وه آه بۆ هاوآاری س آچه یه آه هدن مر الیه  له آانی باوه مادییه

 .  سانن16 و نوور 24 و ناجیه  26فا  وه
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سالم بن الدنی بینی له ژنڤ، پاش  م جار یه آه  بوو آه آارمن بۆ یه1973سای      
ر  ج بوون، هه وێ نیشته ده و له  جه  چونه1976له سای . ر عاشق بوون بوونه هاوسه

و  ه ئهی ئاشنابوو، آ آه الحه به بینی و به خزانه زه زوری د بن الدنی خه مه وێ موحه له
آك بوو له براآان  نھا یه ئوسامه ته.  آوڕ25 آچ و 29 ژن و 22آات پكھاتبوو له 

 1979آان گۆڕان له سای  ل شته وه. یان وتو و آاراتر بوو له زۆربه رآه م زیاتر ده به
آاندا به هاوآاری  خشه ڵ خۆبه گه فگانستانی داگیرآرد ئوسامه له آتی سۆڤت ئه آاتك یه

خزانی بن . (ڕی آۆمیونیزم بكات فگانستان تا شه تدارانی سعودی چوو بۆ ئه سه ده
 ).مان آرد، بووبووه قاره ده آرد و شانازیان پوه یان ده وام باسی ئوسامه رده الدن به

فگانستان، له  ی له ئه وه ڕانه ی بینیوه پاش گه ند جارك ئوسامه          آارمن چه
ت، یشڕۆ و  امگ ر سامه ڕووی خۆی ل وهئو( له مای آارمن دا و دیدارانه آك له یه
یرانكی خزانیدا آه ئوسامه   جاركی دی له سه.)پۆشیبوو  نهچكم  لهی وه ر ئه به نھا له ته
ی   پله100پوآا له  ریك بوو ده بدوی آوڕیان خه وێ بوون، عه ی خزانی له)جوا نه(و 
ندك بیری  ئوسامه هه. (ن دا آه ئاوی بوتی بده هی ن م ئوسامه ڕگه رمادا، به گه

م هیچ  آانی بنرت، به می مناه ی الستیك له ده مكه دا مه ده ی نه بوو آه ڕگه دۆگمای هه
ت  خانمی بن الدن ده). ربچن ی ده  له قسهورا یانده  نهی آه ندامانی خزانه آك له ئه یه
ی  ك ئاژه دارانی سعودی وه رمایه سهآانی تری  انهی خز و خزانه و زۆربه آانی ئه ژنه
راپای  آاندا سه نگ و بۆنه وه، له آاتی ئاهه آانیانه ست مرده ده وآراو بوون به  جه
موچاویان  آان ده تنی بگانهنھا پاش ڕۆیش وه، ته موچاویانه ده پۆشی به یان داده سته جه
وت  وتنه باسی بازرگانی نه آه آان ده ا پیاوهوج ئه. برد آانیان الده مامكه خست و ده دهر ده
 .مریكا وروپا و ئه تیان له ئه سه چۆنتی فراوانكردنی ده و 

ژر  ی له وه ك ئه وه(نوست  دوت، ده ڕ ژیانی ژنان ده مه درژی له آه به       آتبه
ی آه  وانه م ئه ربكات، به فه تی پیاو ناتوانت سه ب مۆه رچی ژن به گه ، ئه)نجدا بن به

ن بۆ  ی وت بكه وه ره ری ده فه ن تا سه خه خۆش ده  درۆ خۆیان نه دارن به پاره
وه  ره  خانمی بن الدن دواتر باسی براآانی بن الدانی آرد آه بۆ جیھانی ده. ر سه چاره
 آگرتن آاركی باوه له  یه اشقول لهم له ڕاستیدا ملمالن و پ آگرتوو دیارن، به یه

 چونه ژنڤ، چونكه چیتر توانای 1985ی له سای  آه مردهو ر بۆیه خۆی  هه. انداناوی
تر ی چی آه ها مرده روه بوو، هه  نهگای سعودی ی آۆمه و زۆمه قبوكردنی ئه

 .رۆآی خ بوو بكات آه سه )آر به(توانی ملمالنی  یده نه
سالمی   بوو آه یه وه ی ئه آه ی له مرده وه ت هۆی جیابوونه     خانمی بن الدن ده

گۆڕت چونكه  ی نه آه ل بیاری دا آه ناوه وه. بوو دۆستی تری هه ندین ژنه  مردی چه
  ر به  هه آه آاندا ناوه ته موو حاه له هه( آارن وتی مان ناون،  گری هه آانی هه آچه

ك بوای  ند هۆیه ر چه به ی موجاهیدیش وتی، له  ئوسامهی رباره ده. ) بت  وه ده دوامانه
ی  وره هاتی گهشك له دا ی هشتا به آه  خزانهندامانی  ئوسامه خۆی یان ئه وایه

. یه ئوسامه ئستا چوار ژن و شانزه منای هه(ها وتی  روه گرن، هه رده یان وه آۆمپانیاآه
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ه ئستا مای ر نه ناسم، گه ی باش ده آه ی آه خزانه و پیه دنیام آه هشتا زیندوه، به
ڵ  گه  لهوان ناچارن ئهدواجار . وه نه بكهم  ر خۆیان آه سه آرد تا فشار له ئاشكرایان ده

                ).   دا بژین و ب ئابویه ئه
    

  که به ته م گۆڕیوه، بابه آه ته ناونیشانی بابهوتنكه آه من  قی چاوپكه  ده مه ئه: تبینی
 :ناونیشانی

 (What’s in Name? For a Saudi Insider, Everything)  
 

 http://www.nytimes.com/2004/02/07/international/europe/07FPRO.html:  رچاوه سه
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