
سرنجکی کورت لسر کۆنفرانسکی سوید

سۆران کرباسیان
ل الین '' ھاتحوالت منطق آیندە ایران امیدھا و نگرانی''ی ئم مانگ کۆنفرانسک لژر ناوی ١٨و ١٧ڕۆژەکانی 

کسایتییکانی لرە سرنجکی کورت دەخرت سر یک ل . ل ستۆکھۆم بڕوەچوو" ھای ایران فدرالکنگرە ملیت"
.بشدار لو کۆنفرانسدا و شرۆڤی الینکانی دیکی کۆنفرانس بۆ کسانک جدەھم ک لی شارەزان

. یک لو کسایتیی سیاسیی زۆر نناسراوانی فارس ک لم کۆنفرانسدا بشدار بوو'' شھریار آھی''دوکتوور 
ان ھموو وتار و چاالکییکانی ئم کۆنفرانسیان تۆمار کردووە، بم ھرچند ک چند ڕاگیاندنکی حیزب کوردییک

!تا ب ئستاش تنیا بشکی زۆر کمی وتار و زانیارییکانی ئم کۆنفرانس خستراوە برچاوی جماوەر

ۆرتر لوە کۆمک ون و چند گرتیک ویدیۆ ل تۆڕە کۆمیتی و تایبتییکانی ئینترنت بو بۆتوە ک ز
ل ھیچکام لو ون و گرت فیلماندا نابیندرت . دەچت ب تبینی تایبت و وردەوە لسر بوکردنوەیان بیار درابت

 ت'' شھریار آھی''کبووب و کۆنفرانسشداری ئڕی . بپوتی >> کوردپا<<ماکڕ کی خۆیدا لڕاپۆرت ی ٥ی ١٧ل
ب ھمان ] 1.[یک ل قسکرانی ئو کۆنفرانس بوو'' شھریار آھی''گ کردبوو ک ی زایینیی ئاماژەی بم گرن٢٠١٤

'' شھریار آھی''دا ئم پشتاست کراوە ک )بشی فارسی(ی تلڤیزیۆنی دەنگی ئامریکا ''افق''شوە ل برنامی 
ەوە دیمانیکی لسر ''ایران گلوبال''ش ل الین ''کیانوش توکلی''] 2.[بشداری ئو کۆنفرانسی کردبوو

جیا لمانش ونی ] 3.[ئنجام دا و ھۆکاری بشداریکردنیشی باس کرا'' آھی''لگڵ '' شھریار آھی''بشداریکردنی 
ل پانلی ژمارە چواری کۆنفرانسدا وتار و '' شھریار آھی''برنامی کۆنفرانس لبردەست ک لودا ئاماژە بوە کراوە 

دا ھیچ چشن ''شھریار آھی''وات ئم سرھشی بۆ ئوەی بگوترت ل بشداریکردنی . ەکردباسی خۆی پشکش د
!گومانک نماوەتوە، ھرچند ڕوون نیی چما ون و فیلمی ئو لو کۆنفرانسدا سانسۆر کراوە

کسکانی ل سردەمی زۆر ل خزم و. ل بنمایکی ناسراوی فارسدا ل دایک و پروەردە بووە'' شھریار آھی"
پگی ئو بنمای ل ناو . بوون'' ایران''دا وەزیر و کارناسی جمتمانی حکومتی پاشایتیی ''پھلوی''دەستداریی 

] 4.[گرەکی بووبا، دەیتوانی چاوی ب شا بکوت'' شھریار آھی''کۆشکی پاشایتیدا ب جۆرک بووە ک ھرکات 

ئم ل . کوتبوو'' ایران''خۆیدا ب پی دەربینی خۆی چوار جاران چاوی ب شای دەرکراوی ئو ل تواوی ژیانی 
 تی لتی و ناحکومکی حکومیک بوو و خاوەن ھیچ پلندکارنیا خوو تئ کدا بوو کبوو''ایران''کاتو ] 4.[دا نئ

اربدەستانی بای ئامریکا وەک ڕاوژکار ککیان دوکتووڕای ل یک ل باشترین زانکۆکانی ئم جیھان وەرگرتووە و ک
]4.[لوەرگرتووە

لگڵ شا ل پوەندی ب سی کس ل ئفسران و کارناسانی شارەزا و لھاتووی کۆماری '' آھی''یک ل دیدارەکانی 



. کوتبوون'' صدام حسین''وەدەست '' ایران''و '' عراق''ئو ئفسران ل سرەتای شڕی نوان . دا بوو''ایران''اسالمی 
 رەکیان بوو لگ رانفسو ئشتنی '' ایران''ئھکاتی ج م لن بتی ''ایران''ڕابکن حکومالی ەوە ''بعث''دا ل

ی، ئمی ب مترسییک بۆسر برژەوەندی ''ایرانی''ک نیشتمانپروەرکی '' شھریار آھی''. دەستبسر کرابوون
.ھی'' اسالمی ایران''وو، ھرچند ک ل بنڕەتدا دژایتی دەگڵ سیستمی جنایتکاری کۆماری وتکی خۆی زانیب

ەوە ببت ھۆی تکشان و ''عراق''لسر ئوە بوو نکا ککوەرگرتن لو ئفسران ل الین '' شھریار آھی''پرۆشی 
'' اسالمی ایران''می پاشایتی ھاتبوو و کۆماری لو کاتدا کۆتایی ب سیست. ''ایران''زەرەرک بۆ سر وتی 
ک نیشتمانپروەرکی '' شھریار آھی''. دەژیا'' قاھرە''شای دەرکراویش لو کاتدا ل . بڕوەبری وتی دەکرد

'' لویمحمد رضا پھ''ڕۆییشت تا '' مصر''ی، نیتوانیبوو ل مڕ ئم پرس جددی بدەنگ بت و ھربۆی برەو ''ایرانی''
یان ) شای ایران(و ئو '' اسالمی ایران''پوەندی ب کۆماری <<خۆی دەبژت ک ئم پرس '' شھریار آھی''. ببینت

ل ئنجامدا ب ھاوکاری ] 5[>>.ایران بوو''ەوە نبوو، بکوو مسل پاراستنی خاکی ''ایران''پرس نوخۆییکانی 
توانیان ئو '' سپھبد کاظمی''و کسانکی دیک وەک '' ایران''رانس، شای دانیشتووی ف'' ایرانی''چند ئفسرکی 

برزان إبراھيم ''دەربھنن و دانیشتنکانیشی ڕاستوخۆ دەگڵ '' بعث''یان ل دەستی ڕژیمی ''ایرانی''ئفسرە 
ل گشت ئو چرکان بکرتوە گرنگ بیر ] 4.[بوو'' المخابرات العراقية"و سرۆکی '' صدام حسین''، زڕبرای ''التكريتي

تنانت ('' ایران''ژیان، ل ئامریکا ڕا بۆ پاراستنی خاکی ک کسایتییکی گنجی خوندکاری نازپروەرەی خۆش
ک بکات ک زۆرین دەزانن لو زەمندا چندە ''عراق''ب قاچاخ سردانی ) ''اسالمی ایران''برژەوەندییکانی کۆماری 

ل مترسی '' ایران''ئو جیا لوە ک لم پۆژەیدا گیانی خۆی لبر پاراستنی خاکی . ی ھبووڕەوشکی نالبار
. ییکانوە تۆر بکرت''بعث''ھاویشت، تنانت تا ئم دواییانش ھر ترسی ئوەی لسر بوو ک نکا ل الین 

محمد ''ی ک سرەڕای ئوە وەک ''ایرانی''ەری نموونیکی یکجار شاز و برچاوی یک نیشتمانپرو'' شھریار آھی''
قۆی دلرانی '' محمد رضا پھلوی''کشی بنڕەتیی لگڵ حکومتی مالیان ھبوو، بم ب دەستووری '' رضا پھلوی

و برژەوەندییکانی '' تمامیت ارضی ایران''خۆی ھمای و وای لمترسینانی گیانی خۆی، توانی بۆ پاراستنی 
]4.[ییکان بنت"بعث''کو لسر سری '' اسالمی ایران''ماری کۆ

مژووی خۆی و ] 6.[بوو'' ایران''کوڕی شای دەرکراوی '' رضا پھلوی''سانکی زۆریش ڕاوژکاری '' شھریار آھی''
 و لکانی ئی و چاالکییکماو خواز٤٠بنئ وە کندەک مر ئسی ڕابردوودا زۆرتر زەخت لکی سامیاری سیست

ب تایبتیی ل ڕۆژھتی کوردستاندا ڕوانینی نوان کورد . دا ھیچ جیگیکی نماوە''ایران''پاشایتیی ک ل داھاتووی 
، قین و تۆسندنوەی و ئمش بۆ مژوویکی زۆر تای لسدارەدانی سرۆک کۆماری ''نفرت''ل چشنی '' پھلوی''و 

.شتمانپروەری دیکی کورد دەگڕتوەکوردان و کۆمیک نی

جیا . و ھموو شاپرەستکان زۆر ب ئمانتوە ئاوڕیان ل مژووی کۆماری کوردستان داوەتوە'' محمد رضا پھلوی''
'' قاضی محمد''شدا ئاماژە بوە کراوە ک ''محمد رضا پھلوی''لوە ک ل بۆنکانی خۆیاندا دەینوە، ل پرتووککی 

ی ''تمامیت ارضی ایران''و سنوور و ھی '' ایران''یخوازک بوو ک مترسی خست سر سنووری جوگرافییای جیای
بوو و حوکمی لسدارەدانیشی ن تنیا ب '' تجزی طلب''یک '' قاضی محمد''یوە ''شھریار آھی''ل ڕوانگی ] 7.[بزاند



، ترک و ھتد ئم بیارە ب ''عرب"اییخواز و مافخوازکی کورد، بیارکی دروست دەزانت بک دەگڵ ھر چشن جی
ئو ل کردەوەدا سلماندوویتی ک ل ئگری پویستیدا ئامادەی شان ب شانی پاسدارەکانی کۆماری . ڕەوا دەزانت

ۆر کسی دیک ئمی و ز'' داریوش ھمایون''بکات، ھر چند ک ئو وەک '' ایران''برگریی ل خاکی '' اسالمی ایران''
یباتی سیاسیی خۆیدا ھی خکارنام ی لم جۆرە ھاوکارییانم وەک خۆی باس دەکات، ئناوە بھر زاردا نسب.

ھر بژین

ی زایینیی٢٠١٤ی ٥ی ٣١

Serçawekan:

]1[
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=15255

&
https://harikar.files.wordpress.com/2014/05/kurdpa.pdf

]2[
https://www.youtube.com/watch?v=zbE3KnwZmbA

]3[
http://www.iranglobal.info/node/33760

]4[
https://www.youtube.com/watch?v=AO2n9S_e2OY

]5[
Heman serçawey pêşû, le xulekî 19:30 ra be dwawe

]6[

Lem pêwendiyewe hîç bellgeyekî ewto ciya le dengî layengranî Reza Pahlavi
leber dest'da niye ke amajeyan be cêge u pêgey Shahriyar Ahi lay Reza Pahlavi
krduwe. Bo wêne dengi Dr. Saeed Sakuee u çend kesêkî dîke leber dest daye.
Tenanet ewe selmêndrawe ke welanan u abrrûbrdnî Saeed Sakuee le layen Reza
Pahlavi'yewe leser dawa u pêşniyarî Shahriyar Ahi bû.

]7[Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History: The Shah’s Story, Persisk ,
translated by Dr. Houshang Nahavandi, p 42]8[


