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بزووتن���ه وه ی "انصار الفرق���ان"، یه كێكه  له  بزووتنه وه  چه كداریی���ه كان، كه  له  دژی بـ
ده س���ه اڵتی كۆماری ئیس���امیی ئێران له  هه رێمی بلوچس���تان له  باشووری ئێران 
ده جه نگێت، كه  زۆرینه ی دانیشتووانه كه ی سوننه  مه زهه بن. ئه م بزووتنه وه یه  ناوی 
هێزێكی مه زهه بی و عه قیده یی له  خۆی ناوه ، ده یه وێت هه رێمی بلوچستان له  چنگی 
ده وڵه تی ئێران ڕزگاربكات، چونكه  پێیوایه  ئه و هه رێمه  له الیه ن ئێرانه وه  داگیركراوه . 
له  به رامبه ردا دام���وده زگا ئه منییه كانی ئێران ڕایده گه یه نن، كه  بزووتنه وه ی "انصار 
الفرقان" گرووپێكی تیرۆریس���تیی ته كفیرییه  و ئامانجی باڵوكردنه وه  و ورووژاندنی 
توندوتیژی و دروس���تكردنی پش���ێوییه  له ناو هه رێمی س���وننه  له  ئێران. لێدوان و 
بیروبۆچوونه كان س���ه باره ت ب���ه  ئامانجه كانی گرووپی "انصار الفرقان" و ویس���تی 
ده سه اڵتی ئێران بۆ له ناوبردنی ئه و بزووتنه وه یه ، بووه ته  باسوخواسێكی زۆر گه رم، 
به ڕوونییش ده ركه وتووه،  كه  ئێران له  ده ستگه یشتن به  ئه ندامانی بزووتنه وه كه  له  

چیا و هه رده كانی بلوچستان شكستی هێناوه . 

ئێران بڕیاریداوه  بزووتنه وه كه  له ناو به رێت 
له  دوو س���اڵی ڕابردوودا هێزه كانی س���وپای پاس���دارانی ئێران 

بڕیاریاندا به ته واوه تی ئه ندامانی س���ه ر ب���ه  بزووتنه وه ی "انصار 

الفرقان" له  هه رێمی بلوچستان له ناوببه ن. له م باره یه وه  سه رچاوه  

فه رمییه كانی ئاژانسی )فارس(ی فه رمی ئێرانی، ئاشكرایان كرد كه  

كۆمه ڵێك له  ئه ندامه  چاالكه كان���ی ئه و بزووتنه وه یه  له  پارێزگای 

سیستان و بلوچستانی زۆرینه  سوننه  پاكتاوكراون، بڕێكی زۆر چه ك 

و ته قه مه نی ده س���تی به سه رداگیراوه، پاشان وه زاره تی ئاساییشی 

ئێران كوژران���ی )ئه بو حه فس به لوچی( س���ه رۆكی بزووتنه وه ی 

"انص���ار الفرقان"یان له  ئۆپه راس���یۆنێكی س���ه ربازی له  پارێزگای 

سیس���تان و بلوچستان له  باش���ووری خۆرهه اڵتی ئێران ڕاگه یاند. 

س���ه رچاوه  به رپرسه كانی ئێران ئاشكرایان كردووه ، كه  ڕێكخراوی 

"انصار الفرقان" به  هاوكاری و پشتیوانیی دارایی و لۆجستی و به  

فه رمانی چه ندین تیرۆریستی خۆرئاوایی و عه ره ب له  ناوچه كه دا، 

بۆ لێدانی ئێران دامه زرێنراوه ، به  ئامانجی تێكدانی دۆخی ئارامی 

و س���ه قامگیریی ناوچه ك���ه  و ئه نجامدان���ی كاره كانی تیرۆركردن 

و ته قینه وه  له ناوچه ی  باش���ووری خۆرهه اڵت���ی ئێران. زیاتریش 

ئاش���كرایان كردووه ، كه  له  ئه نجامی چاودێری و به دواداچوونی 

ئاساییش���ی و هه واڵگری، له الیه ن هێزه كانی س���ه ر به  وه زاره تی 

ئاساییش���ی ئێرانه وه  بۆ ش���وێنپێ هه ڵگرتنی جموجووڵه كانی ئه و 

ڕێكخراوه ، له  ناوه وه  و ده ره وه ی واڵت، توانرا چه ند ئه ندامێكیان 

بكوژن، له  ئه نجامیش���دا ژماره یه كی به رچاو ل���ه  ئه ندامانی ئه و 

ڕێكخراوه  دووركه وتنه وه  و به ره و ده ره وه ی ئێران و پارێزگاكانی 

تری باشوور هه اڵتن، له  دوایین هه وڵدانه كانیشدا بۆ پاكتاوكردنی 

ئه ندامه كانی، هێزه  ئه منییه كانی ئێران توانییان )هیشام عه زیزی( 

یه كێك له  س���ه ركرده كانی بزووتنه وه ی "انصار الفرقان" بكوژن و 

ده ست به سه ر بڕێك چه ك و ته قینه وه و بۆمبی ده ستیدا  بگرن.      

الی خۆیه وه  بزووتنه وه ی "انصار الفرقان"ی س���وننی ئه و زانیاری 

و ده نگۆیان���ه ی هێزه  ئه منییه كان و س���وپای پاس���دارانی ئێرانی 

ڕه تكرده وه ، كه  ڕایانگه یاندووه ، گوایا س���ه رجه م ئه ندامانی سه ر 

به  بزووتنه وه كه  له  هه رێمی سیس���تان و بلوچس���تانی باش���وور 

له ناوب���راون، به ڵكو بزووتنه وه كه  له  تویته كانی پێگه ی )تویته ر(وه  

ڕایگه یاند، كه  هێشتا بزووتنه وه كه  خاوه نی هێز و توانای خۆیه تی 

و تۆڵه  له  ده سه اڵتی ئێران ده كاته وه . 

دامه زراندنی بزووتنه وه ی "انصار الفرقان" 
به پێی س���ه رچاوه  جۆراوج���ۆره كان یه كه می���ن ده ركه وتنی ناوی 

بزووتن���ه وه ی "انصار الفرق���ان"، ده گه ڕێته وه  بۆ س���اڵی 1995، 
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كاتێك مه وله وی سه الحه دین )كه  زانایه كی خواناسه( دامه زراندنی 

بزووتنه وه ك���ه ی له  هه رێمی بلوچس���تان ڕاگه یان���د، به  ئامانجی 

به ره نگاربوون���ه وه ی حكومه تی ئێران، به اڵم یه كه مین ده ركه وتنی 

ناوی "كۆمه ڵه ی الفرقان" ده گه ڕێته وه  بۆ س���اڵی 1979ی زایینی، 

كاتێك به رپرس���یارێتیی خۆی له  تیرۆركردن���ی ئایه توڵاڵ )مورته زا 

موته هه ری( ڕاگه یاند، كه  یه كێك بوو له  كه سایه تییه  ڕۆشنفكره كانی 

ئێران، به اڵم دوایی ئه م بزووتنه وه یه  له  گۆڕه پانه كه  دووركه وته وه  

و دوای ماوه ی���ه ك، هاوكات له گه ڵ ڕاگه یاندنی له الیه ن مه وله وی 

س���ه الحه دین-وه  به  شێوه یه كی كارا له س���ه ر گۆڕه پانی ناوچه كه  

ده ركه وته وه . له  5ی دێس���ه مبه ری ساڵی 2013 گرووپی ئه نصار، 

كه  له پێش 3 س���اڵ له وه وبه ر پێكهاتب���وو، یه كگرتنی خۆی له گه ڵ 

گرووپی )الفرقان( ڕاگه یاند، به و ش���ێوه یه ش بزووتنه وه ی "انصار 

الفرقان" دامه زرێنرا و له الیه ن مه وله وی سه الحه دینه وه  ڕابه رایه تی 

ده كرا، له  كاتێكدا ئه بو حه فس به لوچی ڕابه ری گرووپی )انصار(، 

بووه  لێپرسراوی سه ربازیی بزووتنه وه ی "انصار الفرقان". 

له ڕاس���تیدا ه���ه ردوو هێزه كه  ل���ه  ڕوانگ���ه ی پارێزگاریكردن له  

كۆده نگ���ی و دووركه وتنه وه  له  جیاوازی و دابڕان و یه كخس���تنی 

گوت���ار و ڕیزه كانیان یه كیانگرت. بزووتنه وه ی )االنصار(ی جیهادی 

به  یه كگرتنی له گه ڵ چه كدارانی گرووپی )الفرقان( ده ستیان كرد به  

جیهادكردن بۆ ڕووخاندنی سیس���تمی سیاسی له  ئێران، له  ڕێگه ی 

كاركردن بۆ نه هێشتنی س���ته مكاری و پشتیوانیكردنی بێده ره تان 

و الوازه كان و جێبه جێكردنی ش���ه ریعه تی خ���وا، به و ئامانجه ی 

ببێت���ه  هه وێنی گه ڕاندن���ه وه ی خه الفه تی ئیس���امی، هه روه ك 

پێغه مبه ری ئیس���ام م���ژده ی گه ڕانه وه ی به  موس���وڵمانان داوه ، 

هه روه ك له  به یاننامه ی بزووتنه وه كه دا هاتووه . ئه م بزووتنه وه یه  

كه ڵكی له  س���ه ختی و هه ڵدێری چیاكان���ی ناوچه كه  وه رگرتووه ، 

له نزیك س���نووره كانی نێوان ئێران – پاكس���تان – ئه فغانس���تان 

ب���ۆ ئه نجامدانی هێرش و چاالكییه كانی له  دژی ده س���ه اڵتدارانی 

ئێران. س���ه ربازگه ی مه ش���ق و ڕاهێنانی ئوسامه  بن الدن یه كێكه  

له  نوێترین س���ه ربازگه كانی سه ر به م بزووتنه وه یه ، بۆ پێگه یاندنی  

جه نگاوه رانی نوێی سه ر به  بزووتنه وه كه . 

ئه م بزووتنه وه  چه كدارییه ، به  ده ست كه میی هاوكاری و كۆمه كی 

داراییه وه  ده ناڵێنێت، به اڵم خاوه نی پشتیوانییه كی مرۆیی باشه ، كه  

توانیویه ت���ی ژماره یه كی زۆر چه كدار له  ده وری خۆی كۆبكاته وه، 

به پێ���ی ئه و زانیارییانه ی، كه  بزووتنه وه كه  له  ڕێگه ی )تویته ر(ه وه  

باڵویان ده كاته وه . ئه بو حه فس  بلوچی ماوه یه ك له پێش كوژرانی 

له الیه ن هێزه  تایبه تییه كانی ئێران���ه وه،  بۆ یه كه م جار له  ڕێگه ی 

په یوه ندیه كی ته له فۆنی له سه ر شاشه ی كه ناڵی )الوصال( ده ركه وت، 

داوایك���رد له  ڕێگه ی بزووتنه وه یه ك���ی چه كدارییه وه  ڕووبه ڕووی 

هێزه كان���ی ئێران ببنه وه  و له  هه رێمی سیس���تان و بلوچس���تان 

ده ریانبك���ه ن.  بلوچی له و موداخه له یه كدا وتیش���ی: "چه كدارانی 

سوپای پاسداران له  به رده م بلوچه كاندا وه ك مریشكیان لێهاتووه "، 

بۆیه  ده یه وێت شۆڕش���ێكی چه كداری له  بلوچس���تان به رپا ببێت، 

وه ك ئ���ه وه ی له  لیبیا له  دژی موعه مه ر قه زافی ڕوویدا، ئه وه ش 

به  مه به س���تی ڕزگاربوون له  ڕژێمی سه فه وی )وه ك خۆی وتی(. 

له  یه كێك له  ڤیدیۆ تۆماركراوه كی بزووتنه وه ی "انصار الفرقان"دا 

وتراوه ، كه  نه  بزووتنه وه یه كی ناسیۆنالیس���تییه ، نه  نیش���تمانییه ، 

به ڵكو كۆمه ڵه یه كه  بانگه شه  ده كات بۆ جێبه جێ كردنی شه ریعه تی 

خودا له س���ه ر زه وی، داوا له  هه موو موسوڵمانان ده كات بێنه  ناو 

بزووتنه وه كه  و پشتیوانی لێ بكه ن. 

دیارترین كار و چاالكییه كانی بزووتنه وه كه  
- له  س���اڵی 2014دا گرووپ���ی "انصار الفرقان" به رپرس���یارێتیی 

ته قاندنه وه ی ش���ه مه ندۆفێرێكی بارهه ڵگری، س���ه ر به  س���وپای 

پاس���دارانی ئێرانی له  ش���اری )زاهیدان(ی سوننه نیش���ن خسته  

ئه ستۆی خۆی. بزووتنه وه كه  له  به یاننامه یه كدا ڕایگه یاند، كه  ئه و 

په الماره  وه اڵمێكه  بۆ پاڵپش���تیی تاران له  ڕژێمی سوریا. هه روه ها 

بزووتنه وه كه  ڕه تیكرده وه،  كه  هیچ په یوه ندییه كی له گه ڵ گرووپی 

بزووتن���ه وه ی )االنصار(ی جیه���ادی به  یه كگرتنی 

له گه ڵ چه كدارانی گرووپی )الفرقان( ده ستیان كرد 

به  جیهادكردن بۆ ڕووخاندنی سیس���تمی سیاسی 

له  ئێران، له  ڕێگه ی كاركردن بۆ پشتیوانیكردنی 

جێبه جێكردن���ی  و  الوازه كان  و  بێده ره ت���ان 

شه ریعه تی خوا
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)جندالله(دا هه بێت. 

- له  11ی نیس���انی س���اڵی 2015دا بزووتنه وه ی )انصار الفرقان( 

له  هه رێمی بلوچس���تان خستنه خواره وه ی هێلیكۆپته رێكی سه ر به  

س���وپای پاسدارانی ئێرانی ڕاگه یاند، ڤیدیۆی خستنه  خواره وه كه ی 

له دوای شه ڕێك باڵوكرده وه.   

- دیارتری���ن كار و چاالكییه كان���ی گرووپی "انص���ار الفرقان" به  

شێوه یه كی چڕتر فۆكسدانانه  له سه ر تیرۆركردن و هێرشكردنه  سه ر 

بنكه  و سه ربازگه كان و تیرۆركردنی الیه نگرانی كۆماری ئیسامی 

ئێران و كردنه  ئامانجی ناوه ند و ده زگا ئابوورییه كانه . ئه بو حه فس 

بلوچی، به رپرسی سه ربازیی گرووپی )انصار الفرقان( پێیوابوو، كه  

تێكشكاندنی ئێران ته نیا له  ڕێگه ی گواستنه وه ی شه ڕ و پێكدادانه  

س���ه ربازییه كان بۆ ناو خاكی ئێران دێته دی، به و ئامانجه ی لێدانی 

له  ناوخۆدا ئاس���انتر بێت، كه  هۆكاره  بۆ لێكهه ڵوه شانی، به اڵم له  

به رامبه ردا حكومه تی ئێران كاریكرد له س���ه ر گواستنه وه ی شه ڕ و 

پێكدادانه كان بۆ ده ره وه ی سنووره كانی ئێران. 

- ئه بو حه فس بلوچی پێداگری كرد له س���ه ر داڕش���تنی پانێكی 

ته واو بۆ ئیفلیجكردنی ده س���ه اڵتی ئێ���ران، به اڵم بزووتنه وه كه ی 

توان���ای دارایی نه بوو بۆ جێبه جێكردن���ی ئه و پانه ، بۆیه  بلوچی 

بانگه شه ی ئومه تی ئیسامی كرد بۆ به ره نگاربوونه وه ی دوژمنه كان 

و پشتیوانی كردنی هێز و گرووپه  "ئیسامییه  موجاهیده كان" له ناو 

خاكی ئێۆان له پێناو له ناوبردنی پڕۆژه كانیدا. 

ئایینده ی گرووپی "انصار الفرقان" 
گرووپی "انص���ار الفرقان" وه ك هێزێكی مه زهه بی و عه قیده یی، 

نه ك له س���ه ر بنه مای سه ندنی ماف و باش���كردنی دۆخ و ژیانی 

گه لی بلوچ ل���ه  ئێران، هه وڵده دات ب���ۆ جیابوونه وه ی هه رێمی 

سیس���تان و بلوچس���تان له  خاكی ئێران، ب���ه  پێچه وانه ی هێز و 

بزووتن���ه وه  چه كدارییه كانی تر، كه  هه وڵده ده ن بۆ باش���كردنی 

ژی���ان و بارودۆخی گه لی بلوچ له ناو ئێران، نه ك بۆ جیابوونه وه  

و س���ه ربه خۆیی، ئه م���ه ش ده بێته  ڕێگر و كۆس���پ ل���ه  به رده م 

سه ركه وتنی بزووتنه وه كه  و به رده وامبوونی له  ئایینده دا. 

سه رچاوه كان: 
ماڵپه ڕی بزووتنه وه  ئیسامییه كان، سایتی )خه به ركوم(              

/http://www.islamist-movements.com

/http://xebercom.com/2015/06

گروپێک لە چەکدارانی بزوتنەوەی انصار الفرقان
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له  عه ره بییه وه  :  ئایدیا دیپلۆماتیك 

جوندوڵاڵ..
سەرئێشە هەمیشەییەكەی ئێران
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ڕێكخراوی"جوندوڵاڵ"ی س���وننی لە هەناوی كۆمەڵگەیەكی فەرامۆش���كراو، لەالیەن  ر      
دەوڵەتی ئێرانەوە هاتەدەر لەو ناوچانەی كە مەزهەبی سوننی تێیدا پەیڕەودەكرێت. 
كە پێچەوانەی مەزهەبی فەڕمیی ش���یعەیە لە واڵتدا. ئەو ڕێكخراوە س���ەر بە گەلی 
بلوچە. كەچی لە كاتێكدا ئەوەی جڵەوی دەس���ەاڵتی لە دەس���تە لە ئێران س���ەر بە 
فارس���ەكانن. چونكە ناوچەی سیس���تان  و بلوچس���تان یەكێكن لە گرنگترین ئەو 
ناوچانەی، كە بزاڤی دژ بە دەس���ەاڵتدارانی دەوڵەتی ئێرانی لێیەوە سەرهەڵدەدەن، 
ئینجا چ لە س���ەردەمی شاهیناش���ایەكانەوە بێت، یان سەردەمی شۆڕشی ئیسامی. 
چونكە گەلی بلوچ س���ەرەتا خاوەن واڵتی س���ەربەخۆی خۆیان بوون، پێش 86 سااڵ 
داگیركراوە )1928ز(، لەسەر دەستی هێزەكانی ڕەزا شای پەهلەوی پاشای بلوچستانی 
ڕۆژئاوا لەس���ێدارەدراوە، بۆیە چەندین بزووتنەوەی بەرهەڵستكاری دژی ڕژێمە یەك 
لەدوای یەكەكان ئێران )ڕژێمی مەلەكی یان ئیس���امی( سەریانهەڵداوە، یان بەپێی 

ئەو ڕژێمەی جڵەوی دەسەاڵتی لەدەست بووە لە ئێران.

پاكستان  و  واڵت:  س�ێ   بەسەر  دابەشكراوە  بلوچی  گەلی 

ی   �� بشتون  سند  و  هەرێمەكانی   لە  ئێران،  ئەفغانستان  و 

سەر  )ڕاهاوئییەكان(یش  هەروەها  هەیە.  بوونیان  پاكستانیش 

لە  زۆر  ژمارەیەكی  دەدوێن.  ڕاهوئی  زمانی  بە  بلوچن  و  بە 

كردووە:  كۆچیان  عەرەبی  كەنداوی  ناوچەی  بەرەو  بلوچەكان 

عومان، ئیمارات، كوێت، سعودیە، عێراق. لەمرۆدا ژمارەیان بە 

)10( ملیۆن كەس مەزندەدەكرێت.

 هەر لە سەدەی 14 ی زایینییەوە چەندین ئیمارەت  و شانشینی 

كردوون(  سەرۆكایەتییان  خانانەی"خان"كان  )ئەو  سەربەخۆ 

نوێشدا  ئیستعماری  سەردەمی  لە  دام��ەزراوە.  بلوچەكان  بۆ 

لە  بەریتانی  ئیمپراتۆرریەتی  لە  بەشێك  بووەتە  بلوچستان 

هیندستان  و بەشێكی زۆری زەوییەكانی بلوچی, خراوەتە سەر 

ئەفغانستان، كە لە ساڵی 1747 سەربەخۆیی وەرگرتووە. هەر 

مەكران  و  هەرێمەكانی  لە  هەریەك  1928یشەوە,  ساڵی  لە 

سیستان �� یش بوونەتە بەشێك لە ئێران. خانی كاتی بلوچیش 

�� كویتا �� خراوەتە سەر پاكستان لە ساڵی 1948.

تاڵی  دوورودرێ��ژ  و  خەباتێكی  بلوچستان  مێژووەوە  لەو  هەر 

چێشتووە، لەپێناو سەربەخۆبوونیان، یان بۆ هێنانەدیی حوكمی 

پاراستنی ناسنامە و كولتوورەكەیان، كە تووشی  زاتیی خۆیان  و 

كولتووری  قەومیەت  و  لەگەڵ  بووە،  تێكەاڵوبوون  سڕینەوە  و 

زنجیرەیەك  ناو  كەوتووەتە  بلوچ  ئێران.  لە  بەتایبەتی  فارسی، 

شۆڕشی چەكداری دژی ئێران  و پاكستان، بەتەوژمترینیشیان ئەو 

شۆڕشەی نێوان سااڵنی 1973 �� 1977 بووە.

وەكو  میللی،  بەرهەڵستكاریی  بزاڤی  یان   " جوندوڵاڵ   " بۆیە 

پەیدا  ئێرانی  سوننیی  ئۆپۆزسیۆنی  چەكداریی  بزووتنەوەیەكی 

لە  بلوچی  گەالنی  ئازادیی  مافەكانی  ئازادی  و  داوای  بووە، 

دەسەاڵتدارانی ئێران دەكات لە بلوچستان.

دامەزراندنی گرووپی جوندوڵاڵ
توندوتیژترین گرووپە  لە  ئێرانی، یەكێكە  گرووپی جوندوڵاڵ ی 

سێكوچكەیەكی  لە  چونكە  تەمومژاوییەكان،  چەكدارییە 

ئێران  و  سنوورەكانی  كە  چاالكن،  و  هەستیار  ستراتیجیی 

پاكستان  و ئەفغانستان بەیەوەكەوە گرێدەدات. هەندێك كەس 

بەتەنیا  كەس  هەندێك  كاتێكدا  لە  گرێیدەدەن،  بە"قاعیدە"ەوە 

بە تەڵەیەكی  هەواڵگری وەسفیدەكەن، لە دژی دەسەاڵتدارانی 

ئێرانی. 

لە  مالیك  عەبدول  شێخ  دەستی  لەسەر   " جوندوڵاڵ  گرووپی" 

ساڵی 2002 دامەزراوە، كە سەر بە هۆزی "ڕیگی"یە و یەكێكە لە 

گەورەترین هۆزەكانی بلوچی. شێخ یەكێكە لەو پێنج برایانەی، 

لە  س�ێ یەمیشیان  تارانە  و  زیندانەكانی  لە  ئێستا  یەكێكیان  كە 

كوژراوە.  بۆمبڕێژكراو  ئۆتۆمبێلێكی  تەقاندنەوەی  كردەوەیەكی 

ڕاستەقینەی  دامەزرێنەری  ئەو  دەڵێن  تریشی هەیە  و  برایەكی 

فەرماندەیەكی  تەنیا  ڕیگی  چونكە  یە،  جوندوڵاڵ  گرووپی 

كە  پێنجەمیان،  ب��رای  كەچی  ڕێكخراوەكەیە.  مەیدانیی 
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سەرەتای   ،2002 ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كوشتنەكەی  بەرواری 

دژی  لە  ڕووبەڕووبوونەوەیان  لە  بووە  هەنگاویان  یەكەم  

دەسەاڵتدارانی ئێران لە هەرێمی "سیستان  و بلوچستان"، كاتێك 

پاسەوانانی شۆڕش بە بەرچاوی عەبدول مالیكی برای كوشتیان. 

بۆیە  تێپەڕنەكردبوو.  ساڵی   23 هێشتا  تەمەنی  گەنجەی  ئەو 

كردەوەیەكی  بۆئەوەی  كۆكردەوە،  هاوڕێكانی  لە  ژمارەیەك 

لە  دەست  تا  ئەنجامبدەن،  حكومییەكان  هێزە  دژی  چەكداری 

دانیشتووانی هەرێمەكانی سوننەنشین هەڵبگرن، لە ڕۆژهەاڵتی 

ئێران. بەم شێوەیە هەر لەوێوەوە، ئەو گەنجە بووە گەورەترین 

بەرهەڵستكاری ڕژێمی ئێران.

گرووپی" جوندوڵاڵ " بە ڕێكخراوێكی ئیسامیی سوننیی سەلەفیی 

توندڕەو دادەنرێت، بە ڕێكخستنە تێك هەڵكێش  و ئاڵۆزەكەی 

جیادەكرێ�تەوە، لە بزاڤە ئسووڵییە سوننیەكانی تری هاوتای لە 

ئەفغانستان  و پاكستان. كە هەمان مەیل  و ئاراستەی سەلەفیی 

نەژادی  بنەمای  لەسەر  ئەندامانەكانی  هەیە.  توندەڕەوانەیان 

ئێران،  لەناو  ڕێكخستنەكانی  تۆڕی  وەردەگرێت.  بێایەنی   و 

سوننە،  لەبلوچی  پێكدێت  ناوخۆییەكەی  دانیشتووانی  لەنێو 

بلوچستانی  سیستان  و  پارێزگاكانی  دانیشتووانی  زۆرینەی  كە 

ئێرانییە، لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئێران. دروشمی ڕێكخراوەكە 

بەرگریكردنە لە ئەهلی سوننە لە هەموو ئێران  و پاراستنی زانا 

لەالیەن دەسەاڵتداری  لە دژی ستەمكارییەكانی  مزگەوتەكانە   و 

فەرمانڕەوای ئێران،كە ڕووبەڕووی دەبنەوە.

ڕۆژهەاڵتی  باشووری  دەكەونە  بلوچستان  سیستان  و  پارێزگای 

چونكە  بلوجستان،  سیستان  و  ناوچەی  هەردوو  لە  ئێران  و 

یش   �� هیرمند  رزه��ك  و  زاب��ول  و  ش��اری  سیستان  ناوچەی 

زاه��دان  ش��اری  لە  بلوچستان  ناوچەی  كەچی  دەگرێتەوە. 

خاش،  شارەكانی  پارێزگاكەیە  و  پایتەختی  كە  دەستپێدەكات، 

راوان، ئەیرانشهر، سربا، نیكشهر، جابهار، كنارك دەگرێتەوە. 

ژمارەی ئەندامانی ڕێكخراوی گرووپی جوندوڵاڵ تا لەسێدارەدانی 

شەڕكەر   )2000( لە  زیاتر  بە   2010 ساڵی  لە  ڕیگی  عەبدوڵاڵ 

محەمەد  حاجی  ئەویش،  لەسێدارەدانی  دوای  مەزندەدەكرا. 

ڕاگەیاندنی  وتەبێژی  ڕیگی،  ڕەئوف  عەبدول  بلوچی  و  ڤهیر 

ساڵی  دەك��رد.  ڕێكخراوەكەیان  سەركردایەتیی  ڕێكخراوەكە، 

گرووپی  مەشقپێكردنی  بە  كرد  دەستی  ڕێكخراوەكە   2002

ناوچەی چیاكانی بلوچ.  تا 50" كەس لە  بچووك بچووك "30 

بگات  دەستیان  نەیاندەتوانی  ئێران  ئەمنییەكانی  دەزگا  چونكە 

ئەو  دانیشتووانی  لەالیەن  پاراستنیان  بەهۆی  ناوچانە،  بەو 

ناوچانەوە.

گرووپە  لەو  ئەندامن  بلوچی،  سوننەی  توندڕەوانی  لە  زۆرێك 

بۆ  ئ��ام��ادەن  هەمیشە  ب��ەاڵم  نین،  نیشتەجێ   چیاكان  لە   و 

پشتیوانیكردنی ئەو گرووپە ئەگەر پێویستی كرد. ئەمەش هێزی 

بە گرووپەكە بەخشیوە، تا بتوانێت هەڕەشەی ڕاستەقینە بكات  و 

بیسەلمێنێت، كە توانای جێ  بەجێكردنی چەندین جۆر كردەوەیان 

هەیە، لەناو تارانی پایتەختی ئێران. هەندێك جاریش دەبینین 

دەكەن،  ڕۆژئاواییەكان  بەرپرسە  بۆ  مەرایی  گرووپە  ئەو  چۆن 

ئەوانەی ناڕازین لەسەر ڕەفتارەكانی ئێران، بەتایبەتی بەرامبەر 

دۆسیەی ئەتۆمی. بە ئامانجی دەستبەركردنی پشتیوانیی دارایی 

جوندوڵاڵ  رێكخراوی  كردەوەكانی  زۆربەی  گرووپەكەیان.  بۆ 

لە  سوود  بۆئەوەی  بلوچستانن،  سیستان  و  لەناوچەكانی  تەنیا 

توانای خۆشاردنەوە  و پێچاوپێچ كردنیان هەبێت لەو ناوچەیەدا، 

كە سروشتێكی شاخاوی هەیە.

ئەوانەی  سوننەن،  بلوچی  قەومیەتی  لە  جوندوڵاڵ،  ئەندامانی 

بەرهەڵستكاریی حكومەتی پاكستان  و ئەفغان  و ئێران  دەكەن، 

وەكو  هاوتابوون  دادپ��ەرەوەری  و  داوای  مەزهەب  و  لەسەر 

قەومیەتەكانی تری ئێران دەكەن، وەك بلوچ و عەرەبی ئەهواز 

دابەشكردنێكی  داوای  هەروەها  تر،  كەمایەتییەكی  چەند   و 

یەكسانانەی سامانی واڵت دەكەن.

داوای  ڕێكخراوێكە  و  جوندوڵاڵ،  دەڵێت:  ڕیگی  عەبدولمالیك 

لە  میللییە  و  بووژانەوەیەكی  دەكات.  دادپ��ەروەری  ئازادی  و 

نێوجەرگەی گەلی سوننی بەدیاركەتووە، بەتایبەتییش گەلی بلوچ. 

ئەهلی سوننە  مافەكانی  لە  بەرگریكردن  بۆ  بانگەشە  هەروەها 

 و گەلی بلوچی دەكات، هەوڵدەدات مافەكانیان دەستبەربكات. 

ئێستاش لە خەبات  و تێكۆشانە لەپێناو بەدیهێنانی ئامانجەكانی. 

بەشەرعییش  عەقڵ  و  بە  جوندوڵاڵ  كردەوە،  لەوەش  جەختی 

مەزهەبی  و  مافە  بەدیهێنانی  بۆ  هەواڵبدات  ڕێگەیپێدراوە 

چونكە  خۆی.  شوناسی  ناسنامە  و  پاراستنی  نیشتمانییەكانی  و 

دۆخی  لە  پێداوین  ڕێگەیان  دیارەكەمان  شەرعە  پاك  و  ئاینە 

بەردەممان  لە  ڕێگەیەچارەیەك،  هەموو  داخستنی  نەبوون  و 

بۆ گەیشتن بە مافەكانمان  و پاراستنی ئایینەكەمان، ڕووبكەینە 

شەڕكردن  و خەبات كردن وەك چارەسەرێكی تر بۆ بەدیهێنانی 

پێكهاتە  بەپێی  ڕێكخراوەكە  و  بانگەشەیەی  لەو  مافانە.  ئەو 

بۆمان  ئەدەبیاتەكانی،  فیكری  و  بونیەی  سەربازی  و  سیاسی و 
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جیهادكردن  فەلسەفەی  بە  كار  ڕێكخراوە  ئەو  كە  دەركەوێت 

شۆڕشگێڕیەكان  ئیسامییە  بزاڤە  بۆ  مەعریفی  ب��ازن��ەی   و 

دەكات، گرنگی بە ئەدەبیاتەكانیان دەدات  و سوود لە شارەزا 

وەردەگرێت. سەربازییەكانیشی 

ئامانجی ڕێكخراوەكە
لە  بلوچ  سەربەخۆبوونی  زات��ی  و  حوكمی  دامەزراندنی   ��

كاروبارەكانیان. ئیدارەدانی 

شیعە  و  لەنێوان  جیاكارییەی  ئەو  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی   ��

ئایینییەكانی  و  ئازادییە  گرەنتی  لەگەڵ  هەیە،  سوننەكاندا 

ڕێگەگرتن لە چەوساندنەوەیان.

�� پێدانی پێگەی شیاو بە كەمایەتییە ئێرانییەكان لەناو دامەزراوە 

حكومییەكان  و پشكێك لە سامانەكانی واڵتی ئێران.

هەردوو  بە  سیاسی  ڕێكخراوێكی  وەك  جوندوڵاڵ  بە  داننان   ��

سیفەتە سوننی  و قەومییەتییەكەی.

دین  دوژمنایەتیی  كە  دیموكراتی،  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی   ��

نەكات.

دەسەاڵتدارانی ئێران  و جوندوڵاڵ
ئێران ڕێكخراوی جوندوڵاڵ بە گرووپێكی تیرۆریستی پۆلێندەكات، 

هۆشبەرەكان  و  ماددە  بە  بازرگانیكردن  بە  هەڵدەستێت  كە 

كوشتنی خەڵكی بێتاوان لە هەرێمەكانی سیستان  و بلوچستانی 

ئێرانی. چونكە ئەو ڕێكخراوە زیاتر لە35  كردەوەی ڕفاندنی 

بارمتەكانی ئەنجامداوە  و 25 كردەوەی ترساندن  و زیاتر لە40 

كردەوەی چەكداری لە بڕینی ڕێگاوبانەكان. ئەمانەش هەموویان 

بوونەتەهۆی لەدەستدان  و برینداربوونی 474 كەس.

بە  نەكات  تۆمەتباری  تا  ن��ەم��اوە،  الیەنێك  هیچ  ئێرانیش 

پشتیوانیكردن  و مەشقپێكردنی جوندوڵاڵ لە ڕێكخراوی قاعیدە. 

دوژمنی مێژوویی ئێرانیش، شانشینی سعودی  و شەیتانی گەورە 

)ویایەتەیەكگرتووەكان  و ئیسرائیل(، بەاڵم تۆمەتباركردنی میسر 

بە پشتیوانیكردنی ئەو ڕێكخراوە، شتێكی تازە بوو لە سیاسیەتی 

ئێران لەو كاتەدا.

جوندوڵاڵ"ی   " چەكدارییەكانی  ك��ردەوە  ماوەیەی  ئەو  بەاڵم 

بەخۆیەوە بینی، لە2002ەوە تا 2010 بوو. چەند پەیوەندییەك 

بە  هەبوون،  ڕێكخراوەكە  ئێران  و  دەسەاڵتدارانی  لەنێوان 

یان  بارمتەكان،  ئازادكردنی  لەبارەی  وتووێژكردن  مەبەستی 

گروپێک لە چەکدارانی جند اللە
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ڕێكخراوەكەی  دووبارە  ئێران  بەاڵم  دۆخەكە،  هێوركردنەوەی 

ناو  بێتە  ڕەتیكردەوە  هەژماركرد،  تیرۆریستی  گرووپێكی  بە 

گرووپێكی  بە  هەمیشە  لێیان.  گوێگرتن  یان  وتووێژێك،  هەر 

ڕێككەوتنی  پاكستان  لەگەڵ  بۆیە  وەسفیدەكردن.  مەراییكەر 

ئەو  كۆنتڕۆاڵكردنی  مەبەستی  بە  بەست،  ئەمنی  هاریكاریی 

جارێك  چەند  لە  زیاتر  جوندوڵاڵ  ڕێكخراوی  كەچی  بزاڤە. 

ئامادەیی خۆی دەربڕی، بۆ وتووێژكردن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی 

ئێرانی  و هەڵگرتنی چەندین مەرجی پێشووتری.

دوای چەند ساڵێكیش لە ڕاوەدوونان، عەبدول مالیك لەالیەن 

بە  ڕێكخراوەكەش  دەستگیركرا  و  ئێرانییەوە،  دەسەاڵتدارانی 

گرتنی"ڕیگی" كەوتە دەست دەزگا ئەمنیەكانی پاكستان لەمیانەی 

دیدارێكی نێوان سەرۆكی پاكستان "ئاصف علی زرداری" و سەرۆكی 

ئەستەنبۆاڵ  لە  ئەوكاتە  نەژاد"  ئەحمەدی  مەحمودی   " ئێران 

لەوێ   ئابووریدا.  هاریكاریی  ڕێكخراوی  لووتكەی  پەراوێزی  لە 

هەموو  پاكستان  كە  دڵنیاكردەوە،  ئێرانی  سەرۆكی  زرداری، 

بە  سەبارەت  پێشكەشدەكات،  یارمەتییەك  پشتیوانییەك  و 

ڕووداوی "جبهار" و بەردەوام دەبێت، لە هاوكاریكردنی ئێران بۆ 

مامەڵەكردن لەگەل هەڕەشەی تیرۆر. ئەمەش ڕۆڵە بەهێزەكەی 

"جوندوڵاڵ"  لەناوبردنی  لە  كە  بەدیاردەخات،  ئاباد  ئیسام 

گێڕاویەتی.

ئامادەیی خۆی  لە  مالیك جەختی  لە الی خۆیشیەوە عەبدول 

ئێران،  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  وتووێژكردنی  لەسەر  ك��ردەوە 

لە  نییە  دڵسۆز  ڕاستگۆ  و  دەس��ەاڵت  پێیوابوو  هەرچەندە 

شۆڕشگێڕییەكان  ڕێكخراوە  لەگەڵ  بەتایبەتییش  وتووێژەكانی، 

لەناو پارێزگا ئێرانییەكان. "ڕیگی" ڕوونی كردەوە، كە وتووێژ 

شێوەیەكی  بە  ب��ەاڵم  ئێران،  دەس��ەاڵت��داران��ی  لەگەڵ  هەیە 

نافەررمی  و تەنیا دیدار  و گفتوگۆكردنە لەگەڵ هەندێك كەس، 

ئاماژەشی  كۆمار.  سەرۆكایەتیی  هەواڵگری  و  وەزارەتی  لەناو 

بەوەدا، كە دەسەاڵتدارانی ئێران هەمیشە خیانەت لەو كەسانە 

دەكەن، كە وتووێژیان لەگەڵ دەكەن. هەروەها ڕایگەیاند: كە 

نیەتی دانانی چەكی هەیە، ئەگەر دەسەاڵتدارانی  ڕێكخراوەكە 

ئێران ڕێگەیان پێدان كاری سیاسیی خۆیان بكەن. لە نۆڤەمبەری 

لەسەر  ڕاگەیاند،  گرووپەكەی  مەرجی  ڕیگی  2009ش  ساڵی 

لەوانەش:  ئێران.  دەسەاڵتدارانی  دژی  كردەوەكانی  وەستاندنی 

البردنی ڕێساكانی پاسەوانی شۆرش  و ڕێسا سەربازییەكانی تر لە 

سیستان  و بلوچستان، هەروەها ئازادكردنی زیندانییە سیاسیەكان 

بەبێ  مەرج  و دامەزراندنی سیستمێكی فیدراڵی لە هەرێمەكە.

پەیوەندیی جوندوڵاڵ بە ڕێكخراوی "قاعیدە" و " تاڵیبان"

جوندوڵاڵیان  ڕێكخراوی  گرووپی  ئێرانی،  دەس��ەاڵت��داران��ی 

ڕێكخراوی  لە  پتەو  پەیوەندییەكی  هەبوونی  بە  تۆمەتباركرد، 

قاعیدە  و بزووتنەوەی تاڵیبان لە ئەفغانستان. هەروەها وەرگرتنی 

لەسەر  ئەندامەكانی  مەشقپێكردنی  لەوان  و  دارایی  یارمەتیی 

دەستی شارەزایانی ڕێكخراوی قاعیدە و بزووتنەوەی تاڵیبان.

ڕێكخراوی  بە  پەیوەندییان  جوندوڵاڵ  گرووپی  وت��ی:  ئێران 

ماددەی  بە  بازرگانیكردن  لە  هەیە  چاالكییەكانیەوە،  قاعیدە و 

هۆشبەر  و وەرگرتنی یارمەتیی دارایی  و لۆجستی  و ئامۆژگاریی 

بەاڵم  كردنانەیان.  هاوكاری  ئەو  بەرامبەر  لە  ئایدیۆلۆجیش، 

ڕیگی وەاڵمیدایەوە  و ڕایگەیاند: كە جوندوڵاڵ بزووتنەوەیەكی 

یان  هەرگرووپێك،  نییە  ئەوە  مانای  ئەوە  بەاڵم  ئیسامییە، 

تاڵیبانەوە  یان  قاعیدە،  بە  پەیوەندی  ئیسامی  بزووتنەوەیەكی 

نەبووە  و  پەیوەندیێكمان  هیچ  ڕاب��ردوودا  لە  ئێمە  هەبێت. 

بەنیازیش نین لە داهاتوودا پەیوەندییان پێوە بكەین؟.

باڵویان  ئێران  حكومەتی  پڕوپاگەندانە  ئەو  وتی:  هەروەها 

لەسەر  بزووتنەوەكەیە  ناشیرینكردنی  ل�ێی  ئامانج  دەكاتەوە  و 

ئاستی جیهانی. چونكە ڕاگەیاندنەكان ئەوەیان لە مێشكی جیهاندا 

حكومەتی  تیرۆرستییە.  بزووتنەوەیەكی  قاعیدە  كە  چەسپاند، 

ئێرانیش هەوڵدەدات، لەسەر هەمان شەپۆل كاربكات  و دەنگۆی 

پەیوەندیمان بە قاعیدە باڵوبكاتەوە، بۆئەوەی بە جیهان بڵێت، 

گروپی جوندوڵاڵی ئێرانی، یەكێكە لە توندوتیژترین 

گروپە چەكداریی���ە تەمومژاوییەكان، چونكە لە 

سێكوچكەیەكی س���تراتیجیی هەستیارو چاالكن، 

كە سنورەكانی ئێران  و پاكستان  و ئەفغانستان بە 

یەوەكەوە گرێدەدات.
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێمەش بزووتنەوەیەكی تیرۆرستین.

تاوانباركردنی جوندوڵاڵ بە بەكرێگرتەی ئەمەریكا  و 
سعودیە لەالیەن ئێرانەوە:

بە  تاوانباركرد،  ی  جوندوڵاڵ  بەفەررمی  ئێران  دەسەاڵتدارانی 

هەواڵگری  بەكرێگرتەی  ڕۆژئ��اوا و  بەرژەوەندیی  بۆ  كاركردن 

ئەمن  شێواندنی  بۆ  ئیسرائیلی،  مۆسادی  )CIA( و  ئەمەریكایی 

)علی  ئێران  پەرلەمانی  سەرۆكی  چونكە  ئێران.  ئاساییشی   و 

الریجانی( جوندوڵاڵی بە نانەوەی ئاژاوە  و بەرپاكردنی جەنگی 

دەزگای  كاتیشدا  هەمان  لە  تۆمەتباركرد.  ئێران  لە  ناوخۆیی 

بە  ئەمەریكی  ئیدارەی  )فارس(  ئێرانیش  فەررمییەكانی  هەواڵە 

تاوانباركرد.  تیرۆیستی  جوندوڵاڵی  چاالكییەكانی  لە  تێوەگان 

هەواڵگریی  ڕەگەزەكانی  وت��ی:  ئێرانیش،  ناوخۆی  وەزی��ری 

ئەمەریكی مەشق  و ڕاهێنان بەو گرووپانە دەكەن، چاالكیی ئەو 

ڕێكخراوە چەكدارییانە   ڕێكدەخەن دژی حكومەتی ئێران.

پاسەوانی شۆڕشی ئێرانیش تۆمەتی ئاراستەی شانیشنی سعودیە 

فیتنەی  پشتیوانیكردنی ڕێكخراوەكە  و هەڵگیرساندنی  بە  كرد، 

ئەمن  سەر  بۆ  دروستكردن  هەڕەشە  ئێران  و  لەناو  مەزهەبی 

بەوپێیەی سعودیە  تۆمەتباریكرد.  ئێران  نەتەوەیی  ئاساییشی   و 

"مەولەوی  دەكات.  گرووپە  ئەو  پێشكەشی  دارایی  پشتیوانیی 

ئیسحاق مەدەنی" ڕاوێژكاری سەرۆككۆمار بۆ كاروباری ئەهلی 

سوننە، لە چاوپێكەوتنێكدا ڕایگەیاند: شتێكی     چاوەڕوانكراوە، 

كە ئەمەریكا  و توندڕەوەكان بزووتنەوەی ڕیگی بەكاردەهێنن، 

بەڵكو  ئایینیشە،  نە  سیاسییە  و   نە  بزووتنەوەیە،  ئەو  بەاڵم 

شۆڕشیش،  پاسەوانانی  پێشووی  فەرماندەی  تەنیا)شرارە(ێكە. 

بە  پاكستانی  ج��ەع��ف��ەری،  عەلی  محەمەد  ئ��ال  ژەن���ەڕال 

كردەوە  لەوە  كرد، جەختی  تۆمەتبار  پشتیوانیكردنی جوندوڵاڵ 

كە  ئەوەی،  لەسەر  لەبەردەستە  بەڵگەی  تاران  كە  "ئەوكاتە" 

ئەمەش  وەردەگرێت.  ئاباد"  "ئیسام  لە  پشتیوانی  جوندوڵاڵ 

وادەكات بتوانێت لە خاكی پاكستانەوە كاربكات.

هەر  كە  ڕەتیكردەوە،  بەتوندی  واشنتۆن  خۆیشیەوە  الی  لە 

مەبەستی  بە  كردبێت،  جوندوڵاڵ  پێشكەشی  پشتیوانییەكی 

فشاردروستكردن لەسەر ڕژێمی ئێران  و ملكەچكردنی بۆ ئیرادەی 

نێودەوڵەتی، سەبارەت بە پرۆژە ئەتۆمییەكەی. بەڵكو ئیدارەی 

بە  "جوندوڵاڵ"ی،  گرووپی    2010 نۆڤەمبەری  لە3ی  ئەمەریكا 

دواتر  كە  هەژماركرد.  تیرۆریستی  ڕێكخراوێكی  گرووپێك  و 

چەکدارانی جند اللە
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بەئامانجكردنی  هەڕەشەی  ڕێكخراوەكە  ئ��ەوەی  بووەهۆی 

وەك  بكات،  ئەفغانستان  پاكستان  و  لە  ئەمەریكا  هێزەكانی 

لە  تیرۆردا.  لیستی  لەناو  گرووپەكە،  دانانی  لەسەر  وەاڵمێك 

گرووپی  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەت��ی  2010دا  نۆڤەمبەری 

جوندوڵاڵی خستە ناو لیستی تیرۆریستان  و ئاماژەی بەوەدا، كە 

هەر لە دامەزراندنیەوە لە ساڵی 2003ەوە، چەندین كردەوەی 

ئەنجامداوە  و بووەتەهۆی كوشتن  و برینداركردنی هاوواڵتییان  و 

بەرپرسانی حكومی لە ئێران.

"ڕۆبرت بایر"یش، كە سااڵنێكی دوورودرێژ بوو، لەناو دەزگای 

پێشووتر،  كاریكردبوو   )CIA( ئەمەریكی  ناوەندی  هەواڵگریی 

ناوچەكە  لە  دەزگایە  ئەو  نووسینگەكانی  لە  پۆستی  چەندین 

وەرگرتبوو، جەختی لەوە كردەوە، كە تاران زانیاری نییە، لەسەر 

ئەوەی ئەمەریكا هەوڵیدابێت پەیوەندی بە جوندوڵاڵ بكات، لە 

سەردەمی والیەتی سەرۆك بۆش. هەروەها ڕوونیكردەوە، گەر 

هەرهەوڵێك بۆ پەیوەندیكردن لەگەڵ جوندوڵاڵ درابێت، ئەوا 

بەاڵم  ئێران،  لەسەر  بووە  زانیاری  كۆكردنەوەی  مەبەستی  بە 

ئیدارەی بۆش ئەوكاتە بیری  پێیڕاگەیاندووە: كە  سەرچاوەیەك 

لە مامەڵە كردن كردووەتەوە لەگەڵ ڕێكخراوەكە لە چوارچێوەی 

بگەڕێتەوە  ئەوەی  پێش  ئێران  دژی  سەرتاسەری  هەڵمەتێكی 

پەیوەندییە  بەهۆی  دووربخرێتەوە،  بەتەواوی  بیرۆكەكە   و 

لە  جگە  ئەمە  قاعیدە.  ڕێكخراوی  بە  جوندوڵاڵ  بەهێزەكەی 

ئەنجامدانی كودەتایەك دژی ویایەتە  لەسەر  نەبوونی گرەنتی 

یەكگرتووەكان  و هێرشكردنە سەر ئامانجێكی لە داهاتوودا.

بایر، ئاماژەی بەوەش كرد، كە هەواڵگریی پاكستانی پەیوەندی 

بە جوندوڵاڵ هەیە، بەاڵم یارمەتینەداوە لە دامەزراندنی  و هیچ 

بەڵگەیەكیش نییە، لەسەر ئەوەی فەرمانی جێبەجێكردنی هێرشی 

ڕابردوو  ماوەی  لە  ئاباد"  "ئیسام  لەوەش  جگە  پێكردبێت. 

ڕادەستی  دەستگیركردووە،  ڕێكخراوەكە  لە  ڕەگەزی  چەندین 

ئێرانی كردوونەتەوە.

سوپای )العدل(  و گرووپی جوندوڵاڵ
2010  و  ساڵی  لە  ڕیگی،  مالیك  عەبدول  لەسێدارەدانی  دوای 

ڕێكخراوی  دووس��ااڵ  ماوەی  تا  ڕێكخراوەكە،  پاشەكشەكردنی 

دادەن��را.  جوندوڵاڵ  كوڕی  بە  كە  پەیدابوون.  العدل"  جند   "

بوو،  ڕیگی  ڕەئ��وف  عەبدول  عدل  سوپای  وتەبێژی  چونكە 

فەرماندەیەكی ڕێكخراوی جوندوڵاڵ بوو. ئەمەش ئاماژەیەك بوو 

لەسەر بەدیاركەوتنی كیانێكی بەهێز، كە سوودی لە ئەزموونی 

جوندوڵاڵ چەكدار وەرگرتبوو.

كردەوە چەكدارییەكانی ڕێكخراوی جوندوڵاڵ 
ئەنجامیداون

دژی  چەكداری  ك��ردەوەی  چەندین  "جوندوڵاڵ"  ڕێكخراوی 

ئەندامانی پاسەوانانی شۆڕش  و بەرپرسانی ئێرانی ئەنجام داوە، 

لەوانە: ڕفاندنی شێخ جەواد تاهیری، نوێنەری ڕابەری شۆڕشی 

كرمانی  پارێزگای  فەهرج،  شاری  لە  خامەنەیی  عەلی  ئێرانی 

نزیك هەرێمی بلوچستان.

ڕفاندنی یەكەم بارمتە لە شاری "سرباز"
نۆ  ڕفاندنی  ئەنجامیدا،  جوندوڵاڵ  ڕێكخراوی  كردەوەی  یەكەم 

كەس بوو لە پاسەوانانی سەر سنوور لە شاری "سرباز" لەسەر 

سنووری ئێران �� پاكستانی لە بیست وهەشتی دیسەمبەری ساڵی 

زانا  لە  یەكێك  كردنی  ئازاد  داوای  سرباز  و  شاری  لە   2004

سوننییەكانی كرد لە بەرامبەردا.

لە فێبرایری ساڵی 2005 ئازادیان كردن. جێگری سیاسیی وەزیری 

دەوڵەت ئەوكاتە "عەلی جەنەتی" ڕایگەیاند: كە دەسەاڵتدارانی 

سنوورەكان  سەر  پاسەوانانەی  لەو  كەسیان  ح��ەوت  ئێرانی 

ئازادكردووە، لە دەستی ڕفێنەران لە شاری سرباز.

ئێرانیش لەو  ناوخۆی  بەشی پەیوەندییە گشتییەكانی وەزارەتی 

بەروارەدا ڕایگەیاند، كە بەهۆی گرتنەبەری زنجیرەیەك رێكاری 

كەسایەتیەكی  چەند  هەوڵی  زانیاری  و  ئەمنی  و  تەقەنی  و 

هەروەها  پاكستانی،  ناوخۆیی  ناوەند  و  دەوڵەتی  لەناو  دیار، 

بەتایبەتی  ئێرانی،  دەوڵەتی  ئەمنییەكانی  دەزگا  لە  كۆمەڵێك 

دوای ڕەوانەكردنی نێردەیەك بۆ پاكستان  و بەبێ  ئەوەی بەڵێنی 

هیچ دەستكەوتێك بدەن بە ڕفێنران، ئەو سەربازانە ئازادكراون.

كارەساتی قڕكردنی "تاسوكی"
لە16ی مارسی ساڵی 2005، گرووپی جوندوڵاڵ تاوانێكی قڕكردنیان 

ئەنجامدا،  زهدان  ناوچەی  لە  سنووری  "تاسوكی"  ناوچەی  لە 

بارهەڵگرێكی  دژی  ئێران،   � ئەفغانستان  سنووری  لەنزیك 

مالیك  عەبدول  سەرپەرشتیی  بە  هاوواڵتییان.  گواستنەوەی 

ڕیگی  و عەبدول حەمید ڕیگی برای �� ڕێكخراوەكە هێرشێكی 

هاواڵتی  و   21 كوشتنی  بووەهۆی  بارهەڵگرێك  و  سەر  كردە 

لە  ئەوكاتە  5 كەسیش.  بەبارمتەگرتنی  تر  و   10 برینداربوونی 
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ژمارەی ئەندامانی ڕێكخراوی گرووپی جوندوڵاڵ 

تا لەسێدارەدانی عەبدوڵاڵ ڕیگی لە ساڵی 2010 

ب���ە زیاتر ل���ە )2000( ش���ەڕكەر مەزندە دەكرا، 

دوای لەس���ێدارەدانی ئەوی���ش، حاج���ی محەمەد 

ڤهی���ر بلوچی  و عەبدولڕەئ���وف ڕیگی، وتەبێژی 

ڕاگەیاندنی ڕێكخراوەكە، سەركردایەتیان دەكرد

ئێران بە )قڕكردنی تاسوكی( ناسرا. 

ئەفسەرانی  ڕۆڵی  بەرجەستەكردنی  ڕێگەی  بە  كردەوەیان  ئەو 

پرۆسەیەكی  وەاڵمی  لە  كردەوەیەش  ئەو  جێبەجێكرد.  پۆلیس 

دەستگیركردن  و ئەشكەنجەدانی زیندانیاندا بوو، كە پاسەوانانی 

2006یش  یۆلیۆی  24ی  لە  داب��وو.  ئەنجامی  ئێرانی  شۆڕشی 

داواكاری گشتیی ئێران ڕایگەیاند: كە چوار كەس لە بارمتەكانی 

یان س�ێ  كەس  تەنیا دوو،  ئازادكران  و  "تاسوكی"  دۆسیەكەی 

ماونەتەوە بەدیلی.

لە30 یۆلیۆی 2006یش، وتەبێژی دەسەاڵتی جێبەجێكار )جەمال 

كەریمی(: دەرچوونی حوكمی لەسێدارەدانی بۆ دەستگیركراوێكی 

شوێنی  لە  حوكمەكەش  ڕاگەیاند.  تاسوكی  تاوانی  دۆسیەی 

ڕووداوەكە جێبەجێ  دەبێت. دواتر هیچ تاوانبارێكی تر نەدرایە 

دەست دەسەاڵتی جێیەجێكار لەسەر ئەو دۆسیەیە.

)ئەحمەدی  ئێران   پێشووتری  سەرۆكی  تیرۆركردنی  هەوڵی 

نەژاد(

ئێرانیاندا،  سەرۆكی  تیرۆركردنی  هەوڵی  ڕێكخراوی"جوندوڵاڵ" 

تێیدا  كە   ،2005 ساڵی  لە  بلوچستان  بۆ  سەردانێكی  لەمیانەی 

پاسەوانێك كوژرا  و یەكێكیش بریندار بوو.

بەرپرسێك لە وەزارەتی ناوخۆی ئێرانیش ئاشكرایكرد، كە دەزگا 

ئەمنییەكان توانیویانە شكست بەو هەوڵە بهێنن، كە لە ناوچەی 

كۆمەڵە  لەالیەن  ڕووی��داوە  بلوچستاندا  هەرێمی  لە  س��راوان 

لە  یەكێك  كوژرانی  بووەتەهۆی  كە  نەناسراو.  چەكدارێكی 

پاسەوانی سەرۆك  و برینداربوونی یەكێكی تریشیان بەسەختی.

ڕۆژنامەكەیانەوە  زاری  لەسەر  ئەحوازیش  سەرچاوەكانی 

ڕایانگەیاند: كە چەند ئۆتۆمبیلێكی یاوەریی كاروانەكەی سەرۆكی 

لە سەردانێكی  نەژادیان كردووە،  ئێرانی مەحمودی ئەحمەدی 

ناو  كەوتوونەتە  سوننی،  زۆرینەی  بلوچستانی  هەرێمی  بۆ 

 2005 دیسەمبەری  ل��ە15ی  چەكداران  لە  ژمارەیەك  بۆسەی 

ئەفسەرێك  هۆیەشەوە  بەو  جابهار"،   �� ڕێگای"سراوان  لەسەر 

كرمابدری"  "حجت  ناوی  بە  س��ەرۆك،  پاسەوانانی  تیمی  لە 

بریندار  بەسەختی  ئۆتۆمبیڵیكیش  شوفێری  لەدەستداوە،  گیانی 

گرووپی جوندوڵاڵی   2007 ساڵی  لە  ناوخۆش  وەزارەتی  بووە. 

بە هەوڵی جێبەجێكردنی كردەوەیەك بە ناوی "جاە جەمال" بۆ 

تیرۆركردنی سەرۆكی ئێرانی تاوانبار كرد، لە كاتی سەردانێكی 

بۆ پارێزگاكە.

لە بەیانەكەدا ئەوە ڕوونكراوەتەوە، كە پانێك بۆ تیرۆركردنی 

نەژاد داڕێژراوە، لەو سەردانەدا  و س�ێ  كەسیش بۆ جێبەجێكردنی 

كاتی  لە  پێیەی  بەو  ئ��ام��ادەك��راون.  خۆكوژی  كردەوەیەكی 

شاری"پیرانشهر"،كە  خەڵكی  بەردەم  لە  سەرۆك  گوتارەكەی 

شارێكی پارێزگای سیستان  و بلوچستانە، لە سەرۆك نزیكببنەوە، 

ئاشكراكرا و  پانەكە  بەاڵم  ئەنجامبدەن،  خۆكوژییەكە  كردەوە 

شكستیان پێهێنا.

ڕووداوەكەی دارزین:
ڕۆژی  لە   2006 ساڵی  ئەپریلی  لە13ی  دارزی��ن  ڕووداوەك��ەی 

لە  ڕووی��دا.  خولەك  یەك  بیست  و  س�ێ   و  كاتژمێر  شەممە 

دووریی 35 كیلومەتر لە دۆڵی "بم �� كرمان" لە دووڕیانی ڕێگای 

سەرچاوەكان  بەپێی   كوژران.  هاوواڵتی   21 تێیدا  "دارزی��ن". 

ئۆتۆمبێلیان  پۆلیسیان پۆشیوە  و چوار  ئەو كەسانە جل وبەرگی 

لەوێ  وەستاندووە، پاشان سەرنشینەكانیان هێناوەتەوە خوارەوە 

و گوللەیان لەسەریان داوە  و كوشتوویانن. بەاڵم لەو كاتەدا دوو 

كەس بەوێدا تێپەڕیون  و توانیویانە خۆیان دەرباز بكەن، سەرباری    

تەقەلێكردنیان. خۆیان گەیاندووەتەوە نزیكترین بنكەی پۆلیسی 

ناوچەی  ئەفسەرانی  كاتێكیش  ڕاگەیاندووە.  هەواڵەكەیان   و 

ڕووداوەكە،  بەدوای  گەڕاون  ناوچەكە  و  گەیشتوونەتە  دارزین 

كرمان"   �� "بم  ڕێگەی  لەسەر  چاڵێك  لەناو  تەرمیان  چەندین 

بەسەر  ڕۆژیش   87 نزیكەی  تێپەڕبوونی  دوای  دۆزیوەتەوە. 
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بهرمبهرئازادكردنیئهندامانیگرووپهكهی

بیۆگرافیای عه بدولمالیك ڕیگی
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تاوانەكەی دارزین، كەسێك بە ناوی "نەجیب عەلی كرزەئای" لە 

حەوتی ئۆگەستیسی 2006 لەسێدارەدراوە.

لەسێدارەدانی ئەفسەرێكی ئێرانی
كاسێتێكی  ڕێكخراوی جوندوڵاڵ  گرووپی  سەرەتای ساڵی 2006 

بەسەر  لەسێدارەدان  سزای  تێیدا  باڵوكردەوە،  تۆماركراویان 

شەهاب منصوری" ئەفسەر لە هەواڵگری ئێرانی" جێبەجێدەكەن، 

لە  كەسیش   12 برینداركردنی  كەس  و   26 كوشتنی  لە  جگە 

هەمان  بۆ   2006 مارسی  لە  ئیسامی  شۆڕشی  پاسەوانانی 

گرووپ. لە ئەپریلی 2006یش بزووتنەوەكە، كوشتنی 12 كەسی 

كرمان  ڕێگای"  لەسەر  ڕاگەیاند  ئێران  شۆڕشی  پاسەوانانی  لە 

بام".

كوژرانی 11كەس  و برینداربوونی 9 كەس لە هێزەكانی پاسەوانی 

شۆڕش لە تەقینەوەكانی "روستای دومك".

لەو كردەوانەی گرووپی جوندوڵاڵ ئەنجامیانداون: هێرش كردنە 

سەر بۆسەیەكی پاسەوانانی شۆڕش لە یۆنیۆی 2007 لە ناوچەی 

"روستای دومك" لە ناوچەی كورین �� ی سەر بە سیستان  و 

پاسەوانانی  لە  ئەفسەر   11 كوژرانی  بووەهۆی  كە  بلوچستان. 

سنوور  و برینداربوونی 9 ی تر.

ڕفاندنی 16 ئەفسەر لە سراوان
ئێرانی لە ناوچەی سراوان  ڕێكخراوی جوندوڵاڵ 16 ئەفسەری 

بەرامبەر  لە  ك��ردوون  دەستبەسەری  بارمتە  وەك  ڕفاند، 

ئازادكردنی ئەو ئەندامانەی خۆیان، كە لەالیەن دەسەاڵتدارانی 

ئێرانی دەستگیركراون، لە 14ی یەنایەری 2008.

گەورەترین  لە  یەكێك  جوندوڵاڵ  2009ش،  ئۆكتۆبەری  لە 

پرۆسەكانی ئەنجامدا، بە تەقاندنەوەی دیدارێكی جەماوەری بە 

ئیسامی  پاسەوانانی شۆڕشی  ئامادەبونی چەند سەركردەیەكی 

لە شاری زهدان، پایتەختی پارێزگای سیستان  و بلوچستان. كە 

بووەهۆی كوژرانی 29 كەس  و برینداربوونی نزیكەی 31 كەسی 

بۆمبڕێژكراوی  پشتێنێكی  خۆكوژێك  كاتێك  بەسەختی،  تریش 

سەركردەی  دیدارێكی  كاتی  لە  ئەمەش  تەقاندنەوە.  بەخۆیدا 

هۆزە سوننی  و شیعەكان لە ناوچەكە. كە بووەهۆی كوژرانی 

چەكی  فەرماندەی  جێگر  و  شوشتریو،  عەلی  ن��ور  عەمید 

محەمەد  عەمید  شۆرش  و  پاسەوانانی  هێزەكانی  لە  زەمینی 

پاسەوانانی شۆرش لە سیستان  و بلوچستان  زادە، فەرماندەی 

 و فەرماندەی پاسەوانان لە شاری ئەیرانشهر  و فەرماندەی لیوا 

ئەمیری مۆمنین لەو كردەوە خۆكوژییە.

تەقاندنەوەی حوسێنییەی عەلی كوڕی ئەبوتاڵیب
تەقاندنەوەی  ئەنجامیداوە،  جوندوڵاڵ،كە  گرووپی  دواكردەوەی 

لە  "زاهدان"  لە شاری  بوو  ئەبوتاڵیب  ئیمام عەلی  حوسێنییەی 

پارێزگای سیستان  و بلوچستان، پێش هەڵبژاردنە سەرۆكایەتییەكەی 

سەركەوت.  نەژاد  ئەحمەدی  پێشوو  سەرۆكی  تێیدا  كە  ئێران، 

 182 برینداربوونی  21 كەس  و  كوژرانی  بووەهۆی  تەقینەوەكە 

كەسی تریش.

لە بەیانی كۆمەڵێكیشدا لە بەرواری 29ی مایۆی 2009دا هاتووە: 

كردەوە  ئەو  ئەنجامدانی  لە  خۆی  بەرپرسیاریەتیی  جوندوڵاڵ 

لە  بوێرەكانیان  پیاوە  لە  یەكێك  كە  ڕاگەیاندووە،  خۆكوژییە 

ناوچەی سرباز لە بلوچستان ئەنجامیداوە، بە ناوی حافز عەبدول 

زاهدان.  لە  تاڵیب  كوڕی  عەلی  حوسێنییەی  لە  مەالزی  خالق 

ئەمەش وەكو وەاڵمدانەوەیەك بووە، لەسەر دەستگیركردنی چەند 

كەسێك لە كەمایەتییە سوننیەكان لە بلوچستان  و تۆڵەكردنەوەی 

ئەو كەسانەی ڕژێم لەسێدارەیداون.

گرووپەكە هەڕەشەی بەئامانجگرتنی "بەكرێگرتانی ڕژێمی" كرد، 

ئەگەر بلوچستان جێنەهێڵن  و جەختیان لەوە كردەوە، كە ئەو 

كارە هیچ پەیوەندییەكی بەو كەسانەوە نییە، كە لە ئێران بەهۆی 

سەرۆكی  كاتیشدا  هەمان  لە  لەسێدارەدراون.  پرۆسەیەوە  ئەو 

دەستگیركردنی  بلوچستان  سیستان  و  پارێزگای  لە  دادوەری 

كەسێكی بە تۆمەتی ئەو تەقینەوە ڕاگەیاند، ڕوونیشی كردەوە، 

بۆ  بەرهەڵستكار  گرووپی  بە  پەیوەندی  كەسە  ئەو  ڕەنگە  كە 

شۆرش هەبێت  و وتی: گرنگترین گرووپ كە ئەو جۆرە كردەوانە 

تا  ئێمە  بەاڵم  مالیكن،  گرووپەكەی  پارێزگا،  لە  دەدەن  ئەنجام 

بەڵگەیەك  كە  یەكاكەرەوە،  ئەنجامێكی  نەگەیشتووینەتە  ئێستا 

گرووپی  دەستی  لەسەر  تەقینەوەیە  ئەو  ئەوەی  لەسەر  بێت 

ناوبراو ئەنجامدرابێت.

دوای ئەو ڕووداوەش: نوێنەری زاهدان لە ئەنجوومەنی شوورای 

ئیسامی ، شەهریاری،  لەبارەی ڕووداوی ئەو تەقینەوەی زاهدان 

وەهابیەكانن  و  ڕووداوانە  ئەو  فاكتەری  دیارە  بەڕوونی  وتی: 

برینداركردنی هەستی شیعەكان یەكێكە لە گرنگترین ئامانجەكانی 

وەهابی  و سەلەفییەكان، بۆیە دەبێت گەل ئاگاداربكەینەوە، لە 

نەكەوتنەناو تۆڕی ئەو كودەتا  و دابەشبوونە قەومی  و ئایینییانەی، 
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كە لەالیەن دوژمنانەوە جێبەجێ  دەكرێن.

فەرماندەی شۆڕشی ئیسامیش، سەماحەتی ئایەتوڵاڵ خامەنەیی، 

پرسەنامەیەكیدا  لە  زاه��دان  تیرۆریستییەكەی  ڕووداوە  دوای 

ئاماژەی بە دەستتێكەاڵكردنی هەندێك سیاسی، لەگەڵ هەندێك 

هێز  و دەزگای سیخوڕییەوە بۆ خولقاندنی فیتنە  و كوشتنی برایانی 

ترمان، لەنێو موسڵمانان. جەختی لەسەر هۆشیاركردنەوەی گەل  و 

پێداچوونەوەی بەرپرسان  و ئاگاداربوون لە كودەتاكانی دوژمنان  و 

پاراستنی یەكڕیزیی یەكێتیی ئیسامی  و نیشتمانی كردەوە.

لە  تری  تەقینەوەیەكی  جوندوڵاڵ  2009ش  سێپتەمبەری  لە9ی 

یەكێك لەپێشانگاكانی پیشەسازیی كاری دەستی، لە شاری سرباز 

ئەدی جێبەجێ  كرد، بووە هۆی كوشتنی 41 كەس  و برینداربونی 

ئیمام  یۆنیۆی 2010ش ڕێكخراوەكە حوسێنییەی  لە  تریش.   250

بووەهۆی  تەقاندنەوە،  زهدان  شاری  لە  عەلی  كوڕی  حوسێنی 

كوژرانی 27كەس  و برینداربوونی  149 كەسی تریش.

دادگاییەكان:
لەسێدارەدانی 14 ئەندامی جوندوڵاڵ بەئاشكرا لەسەر 

قڕكردنەكەی تاسوكی
لە14ی یۆلیۆی ساڵی 2009 ئێران 14 ئەندامی ڕێكخراوی جوندوڵاڵی 

بە تۆمەتی "ئەنجامدانی هێرشی تیرۆرستی  و دەست بەسەرگرتنی 

بارمتەكان" سزادا. لەنێو ئەو تۆمەتبارانەش عەبدول حەمید ڕیگی، 

برای عەبدول مالیك ڕیگی دامەزرێنەری ڕێكخراوەكە  و 13 كەسی 

تریش لە ئەندامانی ئەو گرووپە. عەبدول حەمید هەر لەدوای   

حكومەتی  لەالیەن  ئێرانی  دەسەاڵتدارانی  بە  ڕادەستكرنەوەی 

پاكستانەوە، لە مایۆی 2077 لە ڕێككەوتنێكی نێوان ئەو دوو واڵتە 

دەستگیركرابوو. دادوەری گشتی لە پارێزگای سیستان  و بلوچستان 

ئەندامانی ڕێكخراوەكەی بە تۆمەتی )شەڕكردن  و تێكدان لەسەر 

ڕووداوەكەی  لە هەردوو  بێتاوان  هاوواڵتییانی  كوشتنی  خاك  و 

تاسوكی( تاوانباركرد  و سزای سێدارەی بەسەردا سەپاندن.

یشی   �� ڕیگی  مالیك  عەبدول  ئێران   2010ش  فێبراسری  لە 

دەستگیركرد. ڕابەری گرووپی جوندوڵاڵ  و برای عەبدول حەمید. 

دوای چەند مانگێك لە ڕاگەیاندنی بەرپرسیاریەتیی خۆیان لەسەر 

سەركردە  و  لە  كەس  دەیان  كوشتنی  خۆكوژییەكان  و  كردەوە 

فەرماندەكانی پاسەوانانی شۆڕشی ئێران.

ڕیگی دانینا بە هەبوونی پەیوەندی لەگەڵ ویایەتە یەكگرتووەكان 

 و واڵتانی ڕۆژئاوا. ل ەزنجیرەی س�ێیەمی دان پێدانانەكەشی وتی: 

ڕێكخراوێكی عەرەبی ئەهوازی ڕۆڵی نێوەندگیری گێڕاوە لەنێوان 

جوندوڵاڵ  و هاوپەیمانیی ناتۆ.

لەسێدارەدانیان  سزای  كە  ڕایانگەیاند:  ئێرانیش  دەسەاڵتدارانی 

بەسەر سێ  كەس سەپاندووە، لە ئەندامانی جوندوڵاڵ بە تۆمەتی 

پایتەختی  زهدانی  شاری  مزگەوتی  تەقاندنەوەی  لە  تێوەگان 

دانیشتووانەكەی  زۆربەی  كە  بلوچستان،  سیستان  و  هەرێمی 

سەر بە كەمایەتیی سوننین.

جێبەجێكردنی سزای لەسێدارەدان بەسەر ڕابەری 
گرووپی جوندوڵاڵ لە ئێران

گرووپی  ڕابەری  بەسەر  مردن  تا  لەسێدارەدانی  سزای  ئێران 

ڕیگی(دا،  مالیك  )عەبدول  بەرهەڵستكار  سوننی  جوندوڵاڵی 

دوای تاوانباركردنی بە تێوەگان لە هێرشە "تیرۆریستییەكان" و 

تاوانی تریش. ڕیگی دوای ڕاگەیاندنی بەرپرسیاریەتیی كوشتنی 

ئەفسەران  و ئەندامانی پاسەوانانی شۆڕش، لەالیەن گرووپەكەیەوە 

دەستگیركرا. دەسەاڵتدارانی ئێرانیش لە بەرەبەیانی ڕۆژی یەك 

شەممەی 20 یۆنیۆی 2010 سزای لەسێدارەدانی عەبدول مالیك 

زیندانی  لە  كرد،  جێبەجێ   جوندوڵاڵ  ڕێكخراوی  ڕابەری  ڕیگی 

"ئەیوین".

سەركردەی  ڕیگی،  كە:  ڕایگەیاند  تارانیش  گشتیی  دادوەری 

ڕۆژهەاڵتی  لە  شۆڕش  دژی  لە  بووە،  تیرۆریستی  گرووپێكی 

ڕێگەگرتن  و  ك��ردەوەی     چەندین  لە  بەرپرسیارە  واڵت  و 

ئەندامان���ی جوندوڵ���اڵ، ل���ە قەومیەت���ی بلوچی 

س���وننەن، ئەوانەی بەرهەڵس���تكاریی حكومەتی 

پاكس���تان  و ئەفغ���ان  و ئێ���ران  دەكەن، لەس���ەر 

مەزهەب  و داوای دادپەرەوەری  و هاوتابوون وەكو 

نه ته وه كان���ی تری ئێ���ران دەك���ەن، وەك بلوچ  و 

عەرەبی ئەهواز و چەند كەمایەتییەكی تر.
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دزینی چەكدار  و چاندنی بۆمب  و مین لە شوێنەگشتییەكان  و 

ئەنجامدانی  سەربازییەكان  و  هێزە  سەر  بۆ  چەكداری  هێرشی 

هەروەها  ئاژاوەنانەوە.  برینداركردن  و  كوشتن  و  ك��ردەوەی 

وتی: ڕێكخراوی جوندوڵاڵ لەژێر سەركردایەتیی ڕیگی هەر لە 

بەسەرگرتنی  دەست  ڕفاندن  و  كردەوەی   35 2003ەوە،  ساڵی 

لە25  زیاتر  هەروەها  تاوانبارە.  ئێرانی  بیانی  و  بارمتەی 

كردەوەی تۆقاندن  و 40 كردەوەی چەكداری  و ڕێگەگرتن، كە 

بووەتەهۆی گیان لەدەستدانی 154 كەس لە هێزە ئەمنییەكان  و 

برینداركردنی 320كەسی تریش.

هەروەها تاران چەندین جار ویایەتەیەكگرتووەكان  و پاكستانی 

بە پشتیوانیكردنی گرووپی جوندوڵاڵ تۆمەتبار كردووە، بەتایبەتی 

لەسەر كردەوە، خۆكوژییەكەی لە ئۆكتۆبەر ڕوویدا و بووەهۆی 

كوشتنی 42 كەس، لەنێویشیاندا ئەفسەرانی پاسەوانانی شۆڕشی 

ئێران.

لەسێدارەدانی 11 ئەندامی جوندوڵاڵ
سزای  بلوچستان  سیستان  و  پارێزگای  لە  ئێرانی  دەسەاڵتدارانی 

لەسێدارەدانیان بەسەر 11 ئەندام لە بلوچ بە تاوانی تێوەگان  و 

كاركردن لەگەڵ جوندوڵاڵ جێبەجێكرد.

سیستان  و  لە  دادوەری  دەسەاڵتی  سەرۆكی  حەمیدی  ئیبراهیم 

بلوچستان لەوكاتەدا ڕایگەیاند: سزای لەسێدارەدان بەسەر 11 ئەندام 

لە گرووپی جوندوڵاڵ جێبەجێكراوە لە زیندانی "زاهدان". چونكە 

ئەمنییەكانەوە  دەزگا  ئەندامانی  سەر  كرایە  هێرشەكەی  لەپشت 

واڵتیان  دامەزراوەكانی  تەقاندنەوەی  كردەوەی  چەندین  بوون، 

ئەنجامداوە، كە بووەتە هۆی كوشتنی هاوواڵتیی بێتاوان.

عەبدول مالیك ڕیگی دامەزرێنەر
عەبدول مالیك ڕیگی لە ساڵی 1982 لە شاری زاهدانی ئێرانی 

سەرەتایی  بڕوانامەی  تەواونەكردووە.  خوێندنی  لەدایكبووە. 

پاكستان.  لە  ئایینییەكان  قوتابخانە  ڕوویكردووەتە  وەرگرتووە، 

پاشان دەستیكردووە، بە مەشقكردن لەسەر چەك لە تەمەنی 12 

ساڵی لەگەڵ ڕێكخراوی "مەوال بەخش درخشان". كە گەیشتووەتە 

میللی  بەرهەڵستكاریی  بزووتنەوەیەكی  ساڵە  ن��ۆزدە  تەمەنی 

ناوی "جوندوڵاڵ" دژی ڕژێمی دەسەاڵتدارانی  دامەزراندووە، بە 

ئێران، لەپێناو وەدەستهێنانەوەی مافەكانی بلوچ  و ئەهلی سوننە 

لە سیستان  و بلوچستان  و ناوچە جیاجیاكانی سوننی.

ڕیگی قوتابییەكی سادە بووە، لە قوتابخانەی ئایینی. لەر تەمەنی 

حەڤدە ساڵی وتارێكی بە ناوونیشانی "عفە عائیشە" "أم المومنین" 

نووسیوە  و لەگ ۆڤاری بلوچی ناوخۆیی باڵویكردووەتەوە. دوای 

بووەتەوە،  زۆر  ئەشكەنجەكی  تووشی  دەستگیركراوە  و  ئەوە 

لەالیەن دەزگا ئەمنییەكانی ئێران. بۆیە كاتێك ئازاد بووە، تەنیا 

چاوی بەرهەڵستی كردنی چەكداری بینیوە، بۆ ڕزگاكردنی بلوچ 

لە سەركوتكردنی تائیفی.

لە تەمەنی 19 ساڵی بزووتنەوەی جوندوڵاڵی دامەزراندووە، كە 

تا دە سااڵ بەبەردەوامی خۆی لە سووچ  و كەلەبەرەكانی تاران 

دەشاردەوە، تا دەستگیركراوە دواجار.

چیاكانی  لە  خەباتكردن  لە  ژیانی  ساڵی  مالیك حەوت  عەبدول 

بلوچستان بەسەربردووە. كردەوەكەی 19 ئۆكتۆبەری 2009ش، كە 

لە سێدارەدانی عەبدولحەمید ریگی
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لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئێران ئەنجامدرا، بە یەكێك لە توندترین 

سەركردایەتیی  بە  جوندوڵاڵ،  گرووپی  كە  دادەنرێت،  كردەوە 

ڕیگی دژی حكومەتی ئێرانی جێبەجێی كردووە. كە تێیدا چەندین 

كوژران  و لەنێویشیاندا زیاتر لە15 ئەندام  و سەركردەی پاسەوانانی 

بێت  هەرنرخێك  بە  ئێران  وایكرد،  ئەمەش  تێدابوو،  شۆڕشی 

ڕیگی دەستگیر بكات.

گرووپی جوندوڵاڵ  چەند مانگێك دوای لەسێدارەدانی عەبدول 

مالیك ڕیگی سەركردەیان، كە لە كاتی گەشتێكی بۆ قرگیزستان 

دەستگیركرا، بە ڕێگەی ناچاركردنی فرۆكەكەی  و نیشتنەوەی لە 

بەندەر عەباس لە باشووری ئێران. كە چەندین سااڵ بوو ئێران 

هەوڵی دەستگیركردنی دەدا.

كۆنگرەیەكی  لە  موسڵحی(  )محەمەد  ئێران  هەواڵگریی  وەزیری 

ڕۆژنامەوانیدا, ئەو كاتە بە كەناڵەكانی ڕاگەیاندنی ئێرانی ڕاگەیاند: 

ئێران هەوڵی دەستگیركردنی دەدات،  پیاوەی چەند ساڵە  كە ئەو 

بە ڕێگەگرتن لە فڕۆكەكەی لە دوبەی بۆ قرگیسزتانی دەگواستەوە 

ناوی  بە  ئێرانیش  شوواری  ئەنجوومەنی  ئەندامێكی  كرا.  دەستگیر 

كە  ڕاگەیاند:  فەررمییەكانی  دەزگای هەواڵە  بە  دەهقان،  محەمەد 

عەرەبی  واڵتێكی  بۆ  پاكستانەوە  لە  گەشتێكی  ڕێگەی  لە  ڕیگی 

دەستگیركراوە.

هەروەها وتی: فڕۆكەكەی لەسەر ئاوی كەنداو فەرمانی نیشتنەوەی 

بەسەركراوە.  دەست  فڕۆكەكە  پشكنینی  دوای  ڕیگی  پێكراوە  و 

ئەنجامی  لە  ڕیگی  دەستگیركردنی  كە  كردەوە،  لەوە  جەختیشی 

ئێران  خایاندووە  و  مانگی  پێنج  كە  بووە،  پرۆسەیەكی هەواڵگری 

ئەنجامداوە.  كارەكەی  دەوروب��ەر  واڵتێكی  هیچ  یارمەتیی  بەبێ  

بەاڵم ویایەتەیەكگرتووەكان كە تاران بە پشتیوانیكردنی سەركردەی 

بزووتنەوەی جوندوڵاڵ تۆمەتباری دەكرد، لە الی خۆیەوە  و لەسەر 

زاری بەرپرسێكی گەورەیان ئەو تۆمەتانەی بە )درۆ( وەسفكرد.

ڕەگەزنامەیەكی  بە  ڕیگی  كە  ك��ردەوە،  لەوە  جەختی  موسڵحیش 

پێش  دابینكردووە  و  بۆی  ویایەتەیەكگرتووەكان  كە  ئەفغانی، 

پێیەی  ب��ەو  ب��ووە.  ئەمەریكی  بنكەیەكی  لە  دەستگیركردنیش 

لە  س��ەرب��ازی،  بەرپرسانی  بە  چ��اوی  جوندوڵاڵ  س��ەرك��ردەك��ەی 

هاوپەیمانیی ناتۆ كەوتووە لە ئەپریلی 2008.

عەبدول ڕەئوف ڕیگی �� یش برای ئەمیری ڕێكخراوی جوندوڵاڵ، لە 

الی خۆیەوە وتی: كە عەبدول مالیك بەدەست ڕادەستی حكومەتی 

ئێران كراوە، لەالیەن حكومەتی "عاصف زردای" لە پاكستان، نەك 

باسی  وەك  فڕۆكەكەی  وەستاندنی  یان  هەواڵگری،  پرۆسەیەكی 

لێوەدەكەن، هەروەها وتی هیچ ڕۆڵێكی پاندانان یان جێبەجێكار لە 

هەر قەبارەیەكی هەواڵگریدا بوونی نییە لەو بارەیەوە.

نامەی عەبدول مالیك ڕیگی بۆ شانشینی سعودیە )شا 
عەبدوڵالی كوڕی عەبودل عەزیز )مەلیكی كۆچكردوو(

بۆ  دەب��ەن،  عەبدوڵا  شا  بۆ  هانا  ئێرانی  جوندوڵاڵی  گرووپی 

}زگاركردنی ئەهلی سوننە لە دەست ئەحمەدی نەژاد...

سەركردەی گرووپی جوندوڵاڵی سوننی ئێرانی بەرهەڵستكار، عەبدول 

مالیك ڕیگی، هانای بۆ شا عەبدوڵای كوڕی عەبدول عەزیز بردووە، 

بۆئەوەی ئاگای لە مەسەلەی ئەهلی سوننە بێت لە ئێران. ئاماژەشی 

چەوساندنەوە  و  جۆری  دڕەندەترین  تووشی  چۆن  كردووە  بەوە 

دەستدرێژی كردنە سەر مافە مرۆیی  و ئایینییەكانیان دەبنەوە.

سااڵ هیچ  پێش سێ   دەڵێت:  عەبدوڵاڵ  شا  بۆ  نامەكەیدا  لە  ڕیگی 

خاڵێك نەبوو، لە جیهانی ئیسامی بە ناوی جەنگی سوننە  و شیعە، 

ئێرانە.  ڕژێمەكەی  دروستكردنی  لە  هەموو  ئاژاوانە  فیتنە  و  ئەو 

لە  بەشێكن  ئێران،  لە  سوننە  ئەهلی  بلوچی  و  موسڵمانی  گەلی 

ئێرانی  دەسەاڵتدارانی  كە  دڕندانەیە،  سیاسەتە  ئەو  قوربانییەكانی 

دوو  لە  ئێران  تاوانەكانی  دەڵێت:  هەروەها  دەك��ەن.  پەیڕەوی 

لە  گەنج  هەزار  دوو  لە  زیاتر  لەسێدارەدانی  بە  ڕابردوودا،  ساڵی 

ئەهلی سوننە تێپەڕاندووە، بە چەند پاساوێكی بێبنەما  و بێ  ئەوەی 

تر   شوێنێكی  هیچ  لە  ئەمەش  بكرێن،  دادپەروەرانە  دادگاییەكی 

ڕووینەداوە� تەنانەت لە فەلەستینی داگیركراویش....

جێبەجێ   "سرباز"ی  تەقینەوەكەی  سوننییەكەی  گرووپە  سەركردەی 

دەس���ەاڵتدارانی ئێران بە فەرم���ی جوندوڵاڵیان 

تاوانب���ار ك���رد ب���ە كارك���ردن ب���ۆ بەرژەوەندی 

ڕۆژئ���اوا و بە كرێگرتەی هەواڵگ���ری ئەمەریكایی 

)CIA( و مۆسادی ئیسرائیلی، بۆ شێواندنی ئەمن 

 و ئاسایشی ئێران.
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هۆزەكان  و  فەرماندەی  لە  ژم��ارەی��ەك  كە  ئێران،  لە  كردبوو 

وتی:  قوربانی،  بوونە  شۆرش  پاسەوانانی  گەورەفەرماندەكانی 

شارەكانی  لە  سوننەی  ئەهلی  مزگەوتی  چەندین  ئێران  ڕژێمەكەی 

مەشهەد  و شیراز  و صالح ئاباد  و سرباز ڕووخاندووە  و لەگەڵ خاك 

یەكسانی كردوون. جگە لە ڕووخاندنی قوتابخانەی ئایینی. جەختیشی 

لەوە كردەوە، كە هێزە ئێرانییەكان چەندین جار قورئانیان دڕاندووە 

 و فڕێیانداوەتە ناو مەزراكان، كە لە چەند شوێنێك وێنەی گیراوە 

 و بەڵگەیەكی ڕوون  و بەئازارە. ڕیگیش جەختی لەوە كردەوە، كە 

ژمارەیەك لە زانا ئایینییەكانی ئەهلی سوننە لە ئێران بە توندترین 

گەورەی  زانای  چوار  ڕاب��ردوو  ساڵی  لە  تەنیا  تیرۆركراون.  شێوە 

سوننی لەسێدارەدراون، ئەوانیش: شێخ محەمەد سویف مەالزهی، 

عەبدولرەحمان.  خەلیل  شێخ  سەالحەدین  و  شێخ  یوسف  و  شێخ 

چونكە بەرگرییان لە مەزهەب  و بیروباوەڕەكەیان كردووە.

كە  ئێران،  بلوچی  هەرێمی  ژنانی  كە  كرد،  لەوەش  باسی  ڕیگی 

ڕژێمی  دەستدرێژییەكانی  لە  بەدوورنەبوون  سوننین،  زۆرینەی 

كە  عەرەبییەكان،  واڵتە  لە  دەربڕی  خۆیشی  بێئومێدیی  ئێران  و 

ئەهلی  لەسەر  گفتوگۆكردنیان  وتووێژ  و  پێشنیازی  جارێكیش  تەنیا 

ئیدانەكردنی  بۆ  هەر  گەر  تەنانەت  نەكردووە،  ئێران  لە  سوننە 

دەستتێوەردانەكانی ئێرانیش بێت لە ناوچەكە، یان بۆ پشتیوانیكردنی 

براكانیان لە ئایین لەو واڵتە.

ڕیگی ئەوەی ڕوونكردووەتەوە، كە ڕژێمەكەی تاران  و سیاسەتەكانی 

پەیڕەوی دەكات، گەلی بلوچی ناچاركردووە چەك هەڵگرن  و بۆ 

بەرگریكردن لە خۆیان  و بەرهەڵستیكردنی ئەو سیاسەتە چەوسێنەرانەی 

لە دژیان ئەنجامدەدرێت. ئاماژەشی بەوە كردووە، كە بلوچ هیچ 

ڕێگەیەكی تری لە بەردەمدا نەماوە، تەنیا بەرگریكردن لە خۆیان. 

"حزبوڵاڵی  جەنگەكەی  بەردەوامی  هەڕەشەی  نامەكەیدا  لە  ڕیگی 

كردووە، بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی ئێران ئەگەر ڕژێمەكەی تاران 

ئامادەیی خۆی نیشاننەدات، بۆ پێدانی مافە زەوتكراوەكانی گەل  و 

ئەهلی سوننە لە ئێران.

سەركردەكەی گرووپی سوننی نامەكەشی بەو شێوەیە كۆتایی پێهێناوە: 

ئێمە داوا لە شكۆداری بەرێزتان دەكەین وەك فەرماندەیەكی واڵتانی 

لە  بلوچی  گەلی  سوننە  و  ئەهلی  مەسەلەی  لە  ئاگاتان  ئیسامی، 

ئێران بێت، چاوەڕێی  ئەوە لە شكۆمەندتان دەكەین، ڕژێمی ئێران 

ئاگادار بكەنەوە  و باوەڕی پێبهێنن تا دان بە مافەكانی ئەهلی سوننە 

 و گەلی بلوچی بنێت....

فەرماندەی ئێستای جوندوڵاڵ )محەمەد ڤهیر بلوچی(
دامەزرێنەرانی  لە  یەكێكە  ی  و   �� ڕیگی  مالیك  عەبدول  هاوڕێی 

جوندوڵاڵ. دوای لەسێدارەدانی ڕیگی لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئێران، 

هەشتاكانی  لە  ڕێكخراوەكە.  ئەمیری  بووەتە  2010ەوە  یۆلیۆی  لە 

سیستان  پارێزگای  هەرێمی  لە  لەدایكبووە،  ڕاب��ردوو  س��ەدەی 

پیانەكان  و  زۆربەی  بەشداریی  بلوچە.  بە  سەر  بلوچستان  و   و 

پرۆسەكانی ڕێكخراوی جوندوڵاڵی دژی هێزەكانی پاسەوانانی شۆڕشی 

ڕاگەیاندنەكان  و  لە  خۆی  ناسراوە  بەوە  بلوچی  كردووە.  ئێرانی 

پێشوو  سەركردەی  لە  وانەی  پێیەی  بەو  الدەدات.  دەركەوتنەكان 

وەرگرتووە، كە چەندین جار لەسەر شاشەی تەلەفزیۆنەكانی ئێران 

بەرهەڵستكار  و بیانی بەدیار دەكەوت.

بەاڵم لە سەردەمی ئەودا ڕێژەی پرۆسە  و كردەوە چەكدارییەكانی 

جوندوڵاڵی  ئێرانی.  دەوڵەتی  دژی  لە  لەپاشەكشەدایە  گرووپەكە، 

كە  )العدل(،  سوپای  بزووتنەوەی  بەدیاركەوتنی  لەگەڵ  هاوكات 

عەبدول ڕەحیم مەال زادە، ناسراو بە عەبدول مالیك ڕیگی دووەم، 

بەرەو دواوە ڕۆیشتووە.

تایبەت  چاودێرێكی  بە  پێویستی  بلوچستان  ناوچەی  ئاستەدا  لەو 

هەیە، چونكە لە تارانی پایتەخت دوورە. ناوچەیەكی دوورەدەستە 

بە  ئێران.  لە  تر  شارستانییەكانی  ناوچە  لەگەڵ  ب���ەروارود  بە 

لە  بێبەشبوون  پیشەیی  و  بێ   بێكاری  و  نەخوێندەواری  و  دەست 

فێركردن  پ��ەروەردە  و  تەندروستی  و  وەكو  خانییەكانی  ژێر  توانا 

وەك  ئابووری  الوازی��ی  هەروەها  دەناڵێنێت.  خۆشگوزەرانی   و 

پێگە  لە  جگە  ئ��اژەاڵ.  بەخێوكردنی  كشتوكاڵی  و  پیشەسازیی 

جوگرافیاكەی  و كەش و هەوا خراپەكەی، كە نیوە بیابانییە  و كەش  و 

هەوایەكی وشك  و گەرمی هەیە. بارانی كەم ل�ێدەبارێت. هەروەها 

ئابووری،  كولتووری  و  جیابوونەوەی  ناوچەكە  و  الوازیی  بەهۆی 

فاكتەرن  و  هەمووی  ئەمانە  گرتووەتەوە.  ناوچەكەی  هەموو  كە 

ئەفغانستان  و  پاكستان  و  لەگەڵ  هاوبەشەكەی  سنوورە  لە  جگە 

كارە تیرۆریستییەكانی گرووپە جیاجیاكان لە ناوچەكە، بووەتەهۆی 

وادەكات،  ئەمەش  كە  ناوچەكە،  لە  توندڕەوی  مەیلی  زیاتربوونی 

زیاتر پێویستی بە چاودێری هەبێت لەالیەن بەرپرسانی واڵتەوە.

سەرچاوە:
بوابة الحركات االسامیة   
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ڕابردووی گروپ و ڕەوتە سیاسییەكان 
لە سیستان و بلوچستان

لە فارسییەوە: جەواد حەیدەری
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لە سەرەتای دروستبوونی حزبە سیاسییەكانی بلوچستان، باس لە مافی دیاریكردنی لـ
چارەی خۆنووس���ین نەكرابوو، یان بە شێوەیەك لە شێوەكان لەناو پەیڕەوی ناوخۆی 
حزبەكاندا نەهاتبوو. س���ەرەتا گروو پ و الیەن و حزبەكانی بلوچس���تان تەنیا داوای 
ئەوەی دەكرد، كە نابێت هەموو دەسه اڵتەكان لە ناوەندا كۆبكرێتەوە و بە شێوەیەك 
لە ش���ێوەكان خوازیاری خودموختاری یان شێوەیەك لە فیدراڵی بوون، كە هەرچەند 

دركی دروستیان لەو بابەتە لەئارادا نەبوو.
دكتۆر هۆش���ەنگ نورایی كۆمەڵناس و چاالكی سیاس���ی بلوچ دانیشتووی بەریتانیا، 
لە ئەندامانی پێش���ووی ڕێكخراوی دیموكراتی گەل���ی بلوچ و ماوەیەكیش ئەندامی 
ڕێكخراوی پەیكار بووە، لە س���ەرەتای شۆڕش���ی گەالنی ئێران لەب���ارەی بارودۆخی 
بلوچەكان دەڵێت: "ڕەوتی سیاسییەكان هاوچەرخ كاریگەرییەكی زۆر لەسەر ڕووداو و 
پرس و پێشهاتەكانی بلوچ داناوە، هەرسەردەمێك لەژێر كاریگەری و بۆچوونەوەكانی 

باو بووە".

ڕوون و ئاش���كرایە، كە ڕەوتە سیاس���ییەكانی بلوچ لەم سااڵنانەی 

دواییدا هەروەك سەرەتای شۆڕشی 1979 نەیتوانیوە كاریگەرییەكی 

ئەفیونی) تلیاكی( لەس���ەر كۆمەڵگەی بل���وچ دابنێت، چونكە بە 

بۆچوونی دكتۆر نورایی لە چوار دەیەی ڕابردوودا شوناسی سیاسەت 

لەناو كۆمەڵگەی بلوچ النیكەم لە دەستی 50 خوێندەوار و كەسی 

خوێندەواردا بووە، كە بە باشی و دروستی درك و تێگەیشتیان لە 

چەمكی سیاسی و  دیموكراسی لەناو حزب و گرووپەكان نەبووە، 

بەاڵم لە ئێس���تادا زیاتر لە 100 ه���ەزار خوێندەوار و دەرچووی 

زانكۆی هەیە،لە ئاس���تە جیاوازەكاندا چاالكن و خاوەنی فیكر و 

بیرێكی كراوەن بۆئەوەی بتوانن چارەنووسی خۆیان دیاریبكەن. 

بە وتەی دكتۆر هۆش���ەنگ نورایی، دیاردەی ناس���یۆنالیزم لەناو 

بلوچەكان���ی ئێراندا، دیاردەیەكی نوێیە و لە شۆڕش���ی 1979 ی 

ئێران���ەوە وەرگیراوە، كە لەژێر كاریگەریی ڕەوتی چەپ لە ئێران 

و هەروەها بە یارمەتی���ی واڵتانی دەرەوە هاتووه تە ئاراوە.  لە 

س���ەرەتای دروستبوونی حزبی سیاس���ی لەناو بلوچەكانی ئێراندا 

باس لە ماف���ی دیاریكردنی چارەنووس لەناو پرۆگرام و پەیڕەوی 

ناوخۆی حزبەكانی بلوچس���تان نەبووە، نەخراوەتە ناو پرۆگرامی 

كارەوە و سەرەتا گرووپ و حزبەكانی بلوچ تەنیا خوازیاری ئەوە 

بوون، كە هەموو دەس���ەاڵتەكان لە ناوەند نەبێت و بە شێوەیەك 

لە شێوەكان خودموختاری، یان فیدراڵی بێت هەرچەند لەو كاتەدا 

ئەوان تێگەیشتنێكی ئەوتۆیان لەو چەمكانە نەبوو.  بە ڕای دكتۆر 

نورایی، پرس���ی ناسیۆنالیزم بەر لە شۆڕشی ئێران لە ساڵی 1979 

بەدەگمەن لەناو ڕۆشنبیران و كەسانی ئاكادیمیدا باسی لێوەدەكرا، 

یان دەهاتەگۆڕێ، لەو س���ەردەمەدا ژم���ارەی دەرچووانی زانكۆ 

و كەس���انی خاوەن بڕوانامەی بااڵی هەم���ووی 40 بۆ 50 كەس 

دەبوون. هەرچەند لەو سەردەمەدا بەرەی تەحریری بلوچستان، 

كە بە شێوەی گش���تی عێراق ڕێكی خستبوو و لەالیەن هەندێك 

لە ئاغاواتەوە لەوان میر عەبدی خان و دواتریش له الیه ن موس���ا 

خان موبارەكی س���ەركردایەتی دەكرا. ئەوان لە دەرەوەی واڵت 

بوون، لە بلوچس���تان ئامادە نەبوون. بەاڵم زۆربەی هەرەزۆری 

ڕۆش���نبیرانی چاالكی بلوچ پەیوەندییەكی ئەوتۆیان بەو بەرەیەوە 

نەبوو، هەندێكیان هەر باوەڕیان پێی نەبوو. 

زۆربەی ئەو بلوچانەی كە لە تاران خوێندبوویان و دانیش���تووی 

تاران بوون، لەگەڵ پەرەس���ەندنی چاالكی ڕادیۆییەكانی بلوچ لە 

دەرەوەی واڵت كۆبوون���ەوە و باب���ەت و ڕاپۆرتی���ان بۆ ڕادیۆ و 

تەلەفزی���ۆن ئامادەدەكرد. بەپێی ڕاپۆرت���ەكان بە لەبەرچاوگرتنی 

كەش���وهەوا و دۆخی سیاسیی ئەوكاتی ئێران هەندێك لە بابەت 

و ڕاپۆرتەكان لە س���ەر ویستی بەرپرسانی ئەمنیی ئەو كاتی ئێران 

ئامادەدەكرا. 

خودموختاریی بلوچس���تان لەناو كۆم���اری دیموكراتیكی گەالنی 

ئێران، هاوس���ۆزی و ڕۆحی هاوكاری لەگەڵ بزووتنەوە چەپ و 

دیموكراتیكەكەكانی ئێران و پشتیوانی لە شۆڕشی دژە ئیمپرایالیستی 

1979 لە ئامانجە هەر مەزنەكانی، ڕێكخراوی دیموكراتیكی گەلی 

بل���وچ بوو. دروش���می خودموختاری ببووە وێردی س���ەر زمانی 
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هەم���وو بلوچییەكان ل���ە كاتێكدا درك و تێگەیش���تنێكی ورد و 

قووڵیان لەو چەمكە نەبووە، ئەوەی بلوچەكان لەو س���ەردەمەدا 

دەیانویست پێدەچوو جۆرێك لە فیدراڵیزم بێت. 

ڕێكخراوی دیموكراتی بلوچس���تان لەژێر كاریگەریی بۆچوونەكانی 

لنین و ستالین دامەزرابوو نامیلكەیەكیشیان بەو ناوەوە دەردەكرد. 

لەو س���ەردەمەدا ڕێكخراوی دیموكراتێك، بەپێی لەبەرچاو گرتنی 

بارودۆخی ئ���ەوكات خۆیان بە ڕێكخراوێكی دژە ئیمپریالیس���تی 

دەزانی، هاوكات خۆیش���یان بە چەپ دەزان���ی و لە پرۆگرام و 

بەرنامەكانی���ان و چاالكیی���ە كردارییەكان���ی خۆیان، تێگەیش���تن 

و دركێكی ئەوتۆیان لە ناس���یۆنالیزم نەبوو. ئەو قس���ەیەش بەو 

مانایە نییە، كە كەسانی ناس���یۆنالیزم الیەنگرییان نەكەن و نەبنە 

هەوادار و الیەنگریان.  بە هیچ ش���ێوەیەك و لەژێر هیچ ناوێكدا 

مافی دیاریكردنی چارەنووس���ی گەالن، لەناو پرۆگرام و پەیڕەوی 

ناوخۆی ڕێكخراوی دیموكراتێكی گەلی بلوچستاندا نەبوو. لەدوای 

شۆڕش���ی گەالنی ئێران لە ساڵی 1979 تەنانەت حزبی دیموكراتی 

كوردس���تانی ئێران و هەندێك لە ڕێكخراوەكانی چەپی ئەوكات، 

باس���یان لە پرسی دیاریكردنی مافی چارەنووس لەناو بەرنامەكانی 

خۆیان���دا نەكردبوو،ئ���ەوكات باو باوی خودموخت���اری بوو، كە 

باس���ی لێوە دەكرا . ئەو خودموختارییەكەی كە ئەوكاتیش باسی 

لێوەدەكرا، هەمووان خوازیاری بوون بە ش���ێوەیەك لە شێوەكان 

لە فیدراڵیزمی ئێس���تا دەچوو. دروستكردنی سیستمێكی فیدراڵی 

لە ئێران پێش���تر لەالی���ەن ئەمریكا و بەریتانی���ا، لەپاش جەنگی 

جیهانی هاتبووەئاراوە، كە لەالیەن محەمەد موس���ەدیق بەتوندی 

دژایەتی كرا و ڕەتكرایەوە. لەئێستاش���دا چەند س���اڵێك باس لە 

پرسی فیدراڵی دەكرێت، ئەویش زیاتر لە دەرەوەی ئێران حزب و 

گرووپ و ڕێكخراوە سیاسییەكانی ئۆپۆزیسیۆن باسی لێوەدەكەن، 

خستوویانەتە ناو پرۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی خۆیان. 

ڕێكخراوی دیموكراتیك���ی گەلی بلوچ، ڕیفراندۆمه كەی ئێرانی لە 

س���اڵی 1979 هەروەها هەڵبژاردنەكانی ئەنجومەنی ش���ارەزایان 

) مجل���س خبرگان(ی بایك���ۆت كرد، بەاڵم ل���ە یەكەمین خولی 

هەڵبژاردنەكان���ی  پەرلەمانی ئێران بەش���داریكرد، پش���تگیرییان 

لە ئەحمەد حەس���ەن ڕەئیس���ی  و عەلیڕەزا ڕەحمانی كرد، كە 

هیچیان نەیانتوانی دەنگی پێویس���ت بەدەستبهێنن، بۆئەوەی ببنە 

ئەندامی پەرلەمانی ئێران.  یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكانی كە 

بووە هۆی ئەوەی كە ڕێكخراوی دیموكراتیكی گەلی بلوچس���تان 

بگەنە بنبەس���ت، ئ���ەوە بوو كە ئەوان درك و تێگەیش���تنیان لە 

بەها دیموكراتییەكان زۆر كەم بوو، هەروەها خەباتی سیاس���ی و 

مەدەنیان تێك���ەڵ كردبوو . دیموكراتیك هەم چەمكیكی ناڕوون 

بوو، بەالیانەوە و هەم ئەوەی كە چاالكییە سیاسییەكانیان لەگه ڵ 

چاالكیی���ە مەدەنییەكان تێكەاڵوكردب���وو، كە ئەمەش وای كردبوو 

كە تێگەیش���تنێكی ڕوون لەسەر مەس���ەلەكان نەبێت.  لە ساڵی 

1982 ب���ۆ س���اڵی 1985 دەورەی دووەمی چاالكی���ی بزووتنەوە 

ئازادیخوازەكانی بلوچس���تان ش���كڵی گرت، ك���ە زیاتر لە واڵتی 

پاكس���تان ڕێكخس���تنی بۆ دەكرا. لەو سەردەمەدا ڕژێمی بەعسی 

عێ���راق زۆر هەوڵیدا، كە لە ڕێگەی جماخان)لە س���ەركردەكانی 

پێشووی بەرەی تەحریری پاكستان( ئەو گرووپ و ڕێكخراوانەی، 

ك���ە مەیلیان هەیە كە ش���ەڕی چەك���داری بكەن ك���ۆ بكاتەوە، 

ئیمكاناتی دارایی و سەربازی بخاتە بەردەستیان بۆئەوەی لە دژی 

ئێران شەڕبكەن. لەو سەردەمەدا لەالیەن ئەفغانستان و لە ڕێگەی 

بلوچە ناسیۆنالیستەكانی پاكس���تانەوە ڕێككەوتنێك لەگەڵ دەزگا 

ئەمنییەكانی ڕووس���یا كرابوو، ژمارەیەكی بەرچاو لە بلوچەكانی 

ئێران لە ڕێگەی پاكس���تانەوە بە پەس���اپۆرتی ئەفغانی ڕەوانەی 

ڕووسیا كران، بۆئەوەی لەو واڵتە بخوێنن. 

 بەپێی هەندێك لە زانیارییەكان، دەورەی یەكەم خەباتی بزووتنە 

ئازادیخوازییەكانی بلوچ لە عێراق و میسر سەریهەڵدا و دامەزرا، 

دواتر بە هاوكاریی ڕژێمی بەعس درێژەی كێشا و خولی دووەمیش 

لە س���ەرەتای دەیەی 1980 لە پاكستان و ڕووسیا ڕێكخرا و كاری 

بۆ كرا. 

ڕێكخراوی دیموكراتیك گەلی بلوچس���تان لە بنەڕەتدا بە ئامانجی 

دژایەتیكردن���ی ئیمپریالیزم دامەزرا، ب���ەاڵم دواتر ئەو حزبانەی، 

ك���ە لەو جیابوون���ەوە لەوانە حزبی گەلی بلوچ، كە لە ئێس���تادا 

بارەگاكەی لە واڵتی س���وئیدە، هەرچەند وەك پێشینە خۆی سەر 

بە ڕێكخراوی دیموكراتی���ك دەزانێت، بەاڵم زۆرترین كۆمەك و 

هاوكاری لە ئەمریكا وەرگرتووە، ئەمەریكایەك كە وەك سیمبولی 

ئیمپریالیزمی جیهانی س���ەیردەكرێت، ئەو حزبە بەرنامەیەكی وا 

پیشاندەدات، كە بلوچستان واڵتێكی سەربەخۆیە بەاڵم لەژێر ڕكێفی 

ویایەتەیەكگرتووەكانی ئەمریكادایە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. 

هەندێكی تر پێیانوایە هاوتەریب لەگەڵ حزبە ناسیۆنالیس���تەكانی 

بلوچ، لەدوای شۆڕش���ی گەالن���ی 1979 لە ئێران هەندێك حزبی 

وەك یەكگرتووی موس���لمین دامەزراوە، كە لەڕاستیدا خوێندنەوە 

مامۆس���تایانی ئایینی سووننە بۆ سیاس���ەت. حزبە نەتەوەییەكانی 

بلوچستان زۆرترین كێشەیان لە گەڵ حزبی یەكگرتووی موسلمین 
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هەب���وو، هەرچەن���د حزبە نەتەوەی���ی و ناسیۆنالیس���تەكان لە 

دەرەوەی واڵت پشتگیری و پشتیوانی دەكران، لە یەكەمین خولی 

هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی ئێران لە بەرامبەر حزبی مامۆس���تایانی 

ئایینی واتە حزبی یەكگرتوویی موسلمین شكستیان هێنا. 

لە ئێس���تاداش لە دەرەوەی ئێس���تا بلوچەكانی ئێ���ران، باس لە 

بەرنامەی حكومەتی سیكۆالر دەكەن، كە لەالیەن زۆربەی گرووپ 

و حزبە ئۆپۆزس���یۆنەكانی بلوچ لە دەرەوەی واڵت دەخرێتەڕوو، 

باس���ی لێوە دەكرێت. بە پێچەوانەی ویستی كۆمەاڵنی مەزهەبی 

بل���وچ، كە زۆرینەی كۆمەڵگەی بلوچ پێكدەهێنێت، بەاڵم لەدوای 

چل س���اڵ چاالكی، هێشتا نەیانتوانیوە لەوبارەیەوە ڕێگەچارەیەك 

بدۆزنەوە. 

تا ئێستاش���ی لەگەڵدا بێت نوخبە سیاسییەكانی بلوچ، نەیانتوانیوە 

دركێكی دروس���ت و خوێندنەوەیەك دروس���ت ل���ە بارودۆخی 

بلوچستان و ئاوات و ئارەزوو و ویست و داخوازییەكانی بلوچیان 

هەبێت، ئەم تێنگەیشتنە وای كردووە كە ببێتە سەرەچاوەی كێشە 

و شكاندنی یەكتری، حزب و ڕێكخراوە سیاسییەكانی بلوچستان لە 

س���ەرەتای شۆڕشی 1979 ی ئێران ، هەركام لە حزب و الیەن و 

گرووپی سیاس���ی هەندێك ئامانجی سۆسیالیستی و ماركسیستی و 

كۆمۆنیسییان، بەبێ ئەوەی لێی تێبگەن لەناو پرۆگرام و بەرنامەی 

خۆیاندا هێنا،چونكە لێیتێنگەیش���تبوون بووەهۆی سەرلێش���ێواوی 

و كێش���ەی سیاس���ی لێكەوتەوە و لە ئێستاش���دا كێشەی سیاسی 

لەناو حزبە فیدراڵیستخوازەكان و ئەو حزبانەی، كە سەربەخۆییان 

دەوێت، لەچاو جاران زیاتر و زەقترە. 

مێژوو و پێگەی جوگرافی و سیاسیی سیستان و 
بلوچستان

پارێزگای سیس���تان و بلوچس���تان گەورەترن پارێزگای باشوور و 

ڕۆژهەاڵتی ئێرانه ، كە 180 هەزار و 726 كیلۆمەتری چوارگوشەیە 

و بەپێی سەرژمێرییەكانی س���اڵی 2016 ئاماری دانیشتووانی ئەو 

پارێزگای���ە 2 ملی���ۆن و 813 هەزار و 79 كەس���ە، ناوەندی ئەو 

سەاڵحەدین فاروقی، سەرکردەی سوپای ئەلعەدل
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پارێزگایە ش���اری زاهیدانە، ئەو پارێزگایە لە 19 قەزار و 36 شار 

و 43 ناحی���ە پێكهاتووە، كە گەورەترینی���ان قەزای زاهیدانە، كە 

ناوەندی ئەو پارێزگایەیە و بچووكترین شاری ئەو پارێزگایە شاری 

" سەربازە"، كە ئاماری دانیشتووانەكەی 1047 كەسە. 

بەش���ێك لەو پارێزگایە كەوتووه تە ئەفغانس���تان و  پاكس���تان و 

پارێزگای سیس���تان و بلوچستان 1100 كیلۆمەتر سنووری زەمینی 

لە گەڵ ئەفغانس���تان و پاكس���تان هەیە، 300 كیلۆمەتر سنووری 

لەگەڵ دەریای عوممان هەیە. بەندەری " چابەهار" لەو پارێزگایە 

هەڵكەوت���ووە، كە تەنیا بەن���دەری ئێرانە كە ڕێگای دەكاتەوە بۆ 

واڵتانی ئاسیای ناوەڕاست بۆئەوەی دەستیان بە ئاوی ئازاد بگات.

خەڵكی پارێزگای سیستان و بلوچستان لە دوو قەوم بلوچ و زابۆلی 

پێكهاتووە، كە بلوچەكان بە زمانی بلوچی قس���ەدەكەن، هاوكات 

چەندین شێوەزاری بلوچی قسەی پێدەكرێت و زۆربەشیان سوننە 

مەزهەبن، بەاڵم قەومی زابۆلی بە شێوەزاری زابۆلی قسەدەكەن، 

زۆربەشیان ش���یعە مەزهەبن. كەشوهەوای ئەو پارێزگاە گەرم و 

وشك و ڕێژەی بەفر و بارانبارین زۆر كەمە، هەرچەند زۆر جار 

ئەو پارێزگایە دەكەوێتە ژێر كاریگەریی كەش���وهەوای ناوچەیی و 

هەرێمی. 

زاهیدان ناوەندی ئەو پارێزگایەیە، لە ڕێگەی ئاسنەوە بەستراوەته وه  

بە ش���اری میرجاوەی پاكستان، لە ڕێگەی ئاسنی شاری كرمانەوە 

گرێدراوە بە هێڵی ئاس���نی ئێرانەوە، بڕیاریشە شاری زاهیدان لە 

ڕێگەی ئاس���نەوە ببەس���ترێتەوە بە پارێزگای خوراسان بەتایبەتی 

شاری مەشهەد. 

ئ���ەو پارێزگایە لە بواری بازرگانی و گواس���تنەوە و كش���توكاڵ و 

ش���وێنی گەش���تیاری و ش���وێنەواری مێژووی���ی، گرنگیی خۆی 

هەیە، س���ەرەڕای ئەمانە لەو پارێزگایە كێش���ەی كەمئاوی هەیە، 

بە ش���ێوەیەك هەندێك لە دانیش���تووانی ئەو پارێزگایە جاری وا 

هەیە بۆ بەدەس���تهێنانی ئاوی خواردن���ەوە دەبێت 4 كیلۆمەتر، 

بەپیادە بڕۆن بۆئەوەی ئاویان دەست كەوێت. كێشەیەك تری كە 

ئ���ەو پارێزگایە هەیەتی ئەوەیە كە ئ���ەو پارێزگایە گازی نییە، بە 

پێچەوانەی ئەوە كە سیستمی ڕاكشانی گاز بۆ هەموو پارێزگاكانی 

ئێران ڕاكێش���راوە، تەنیا پارێزگای سیس���تان و بلوچستان نەبێت، 

هۆكارەكەشی تا ئێستا نەزانراوە. 

هەندێك دەڵێن سیس���تان لە وش���ەی سجس���تان یان لە سكستان 

هاتووە، دەوترێت پێشتر لەو شوێنە قەومی" سكا" ژیاون .

سیس���تان و بلوچس���تان لە دوو ناوچەی سیس���تان و بلوچستان 

پێكهات���ووە، سیس���تان لە)زاب���ۆل و هیرمەند( و سیس���تان لە ) 

زاهیدان هەتا چابەهار( پێكهاتووە. بەشی باكووری ئەو پارێزگایە 

لە مێژوودا، بە س���ەرزەمینی ئۆس���توورەكان ناسراوە، لە كتێبی 

ئاڤێس���تا دا ئاماژەوە بەوە كراوە، كە ئەو سەرزەمینە یانزەیەمین 

سەرزەمینێك بووە، كە ئەهورامەزدا ڕووناكیی خۆی پێبەخشیوە. 

هەروەها ئەو شوێنە شوێنی لەدایكبوونی ڕۆستەم پاڵەوانی شانامە 

فیردەوس���ی بوو، مێژوونووس���ان پێیانوایە كە سیس���تان شوێنی 

لەدایكبوونی گرشاسب، یەكێك لە نەوەكانی كیومەرس-ە. قەومی 

س���كا س���اڵی 128 ی پێش زایین، هێرش���یان كردووەتە سەر ئەو 

ناوچەیە و داگیریی���ان كردووە و ماوەیەك ئەو ناوچەیە بە ناوی 

سكاستان ناوبانگی دەركردبوو. 

سیس���تان ناوێكی تری هەیە، ئەویش " نیم روز" )نیوەڕۆژ( –ە. 

ئەو ناوچەیە ش���وێنی دایكبوونی پاڵەوانەكانی وەك زاڵ، س���ام، 

ڕۆس���تەم-ە. ئەو ناوچەیە پێش ئیس���ام بەش���ێك لە دەسەاڵتی 

ئیمپراتۆر ساسانی بووە، بە دەستی ئەردەشیری بابەكان ڕزگاركراوە 

و دواتر لە ساڵی 233 كۆچی لەالیەن عەرەبەكانەوە داگیركراوە. 

دوای هاتن���ی ئیس���ام و داگیركردن���ی ئەو ناوچەی���ە لەالیەن 

عەرەب���ەكان، یەعقوبی لەیس���ی س���ەفاری فەرماندەیەكی ئێرانی 

توانیویەتی عەرەبەكان شكست پێبهێنێت، و لەبری زمانی عەرەبی 

زمانی فارسی كردووە بە زمانی ڕەسمی و حكومەتی سەفارییانی 

دروستكردووە، ماوەیەك دەسەاڵتی ئەو ناوچەیەی لەدەستدابووە 

و پاش حكومەت سەفارییان، حكومەتەكانی سامانی، غەزنەوی و 

خودموختاریی بلوچستان لەناو كۆماری دیموكراتی 

گەالنی ئێران، هاوسۆزی و ڕۆحی هاوكاری لەگەڵ 

بزووتن���ەوە چەپ و دیموكراتیكەكەكانی ئێران و 

پش���تیوانی لە شۆڕشی دژە ئیمپریالیستی 1979 

لە ئامانجە هەر مەزنەكانی، ڕێكخراوی دیموكراتی 

گەلی بلوچ بوو.



44

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەلجووقی بۆ ماوەیەك دەسەاڵتداری ئەو ناوچەیە بوون. 

شوێنە مێژووییەكان سیستان و بلوچستان
ئەو سەرزەمینە سەرزەمینێكی كۆنی مێژووییە و خاوەنی چەندها 

ش���وێنی مێژوویی و ش���وێنەواری كۆنە، لەوانە شاخی " خواجە" 

كە لە زمانی فارس���ی پەهلەوی " ئوشیدا" ی پێدەڵێن. بە مانای 

شاخی هەمیش���ەیی و هەتاهەتایی دێت. ئەو شاخە تەنیا شاخی 

بەرزی سیستان و بلوچستانە، كە لەالیەن زەردەشتییەكانەوە ڕێزی 

زۆری لێدەگیرێت، چونكە شوێنكەوتووانی ئەو ئایینە پێیانوایە، كە 

زەردەشت لەو شاخەوە دەردەكەوێت و دێت.  

لە قامووس و وشەنامەی " معین" لەبارەی وشەی بلوچ نووسراوە: 

گەلی بلوچ، گەلێكی ئێرانی سارانش���ین و ئ���ازا، كە لە ناوچەی 

سیس���تان و بلوچس���تان گیرس���اونەتەوە، ئەو ناوچەیە هەمیشە 

لەالیەن بلوچەكانەوە پارێزراوە، لە بەرامبەر نەیاران و دوژمنانیان 

بەرگریی زۆریان لە خۆیان كردووە، توانیویانە زمان و كولتووری 

خۆیان بپارێزن. 

لە س���ەردەمی ساس���انییەكانەوە، ئەو ناوچەیە بەشێك لە خاكی 

ئێران بووە، تا ئەوە كە لە س���ەدەی 19 دا ئەو ناوچەیە لەالیەن 

بەریتانیاوە بە دوو بەشی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا دابەشكراوە.

 

ڕێكخراوی سوپای  ئەلعەدل
ڕێكخراوی س���وپای  ئەلعەدل یان س���وپای یەكسانی، گرووپێكی 

میلیشیایی سەربازی، س���ەر بە سوننەكانە لە پارێزگای سیستان و 

بلوچستانی ئێران، كە ئەم گرووپە لەالیەن ئێرانەوە بە گرووپێكی 

تیرۆریستی دەناسرێت، لە كاتێكدا لەناو سوننەی دانیشتووانی ئەو 

ناوچەیە وەك گرووپێكی ڕزگار سەیردەكرێت.

ڕێكخراوی س���وپای ئەلعەدل س���ەر بە نەتەوەی بلوچە و لە دژی 

كۆماری ئیس���امیی ئێران، دەس���تیان داوەتە ش���ەڕی چەكداری. 

ئ���ەو گرووپە س���اڵی 2013 دام���ەزراوە، خاوەن���ی ئایدیۆلۆژیای 

جیهادگەرای���ی س���ەلەفین و سیاس���ەتیان دژایەتیكردنی كۆماری 

ئیس���امیی ئێرانه ، ئامانجیان بەدەس���تهێنانی مافی بلوچەكانە. لە 

ئێستادا سەركردەكەیان سەاڵحەدین فاروقییە، كە خەڵكی ناوچەی 

چەند چەکدارێکی سوپای ئەلعەدل
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ڕاسك-ە. 

س���وپای  ئەلعەدل ب���ەوە تۆمەتبارە، كە لەالی���ەن واڵتانی بیانی 

پشتیوانی و پشتگیری لێدەكرێت، بەپێی زانیارییەكان ئەلقاعیدە و 

حەرەكەی ئەنساری ئێران و جوندوڵاڵو پاكستان لە هاوپەیمانەكانی 

ئەو ڕێكخراوەن. 

س���وپای  ئەلعەدل دژی شەڕی ناوخۆی س���وریایە، هەر بۆیە بۆ 

بەرگریكردن لە ئۆپۆزیسیۆنی سووری دژی ئێران دەجەنگێت. دژی 

ئەوەیە كە ئێران دەست لە كاروباری ناوخۆی سوریا وەربدات. 

جۆری سیستمی ئۆرگانی سوپای  ئەلعەدل
 سوپای  ئەلعەدل لە سێ لقی سەربازی و عەسكەری پێكهاتووە، 

گرووپی س���ەربازی بە ن���اوی عەبدولمەلك م���ەالزادە، گرووپی 

سەربازی ش���ێخ زیایی و گرووپی س���ەربازی، بە ناوی مەولەوی 

نێعمەتوڵ���اڵ تەوحیدی. ئەو س���وپایە لقێكی ت���ری هەیە كە لقی 

هەواڵگرییە، كە ناوەكەی زوبێر ئیسماعیل زهییە. ئەم لقە لەگەڵ 

س���ێ لقەكەی سەربازی،  له  بەشە چاالكەكانی سوپای  ئەلعەدلە. 

هەڵبەت زوبێر ئیس���ماعیل زه���ی فەرماندەی لق���ی نێعمەتوڵاڵ 

تەوحیدی بوو، كە دواتر لە كردەوەیەكی سەربازیدا كوژرا. 

گەلی بلوچ لە ڕوانگەی سوپای  ئەلعەدل
س���ەبارەت بە نەت���ەوەی بلوچ دەڵێ���ت: گەلی بل���وچ گەلێكی 

ئاشتیخوازە و نەك شەڕخواز، گەلی بلوچ گەلێكە الیەنگری ئاشتی 

و ئارامی و ئاس���اییش و ئ���ازادی و مافەكانی مرۆڤه ، گەلی بلوچ 

گەلێكە كە دەیەوێت بەباش���ی مامەڵە لەگ���ەڵ هەموو گەلەكانی 

جیهان بكات. گەلی بلوچ بەنیازی ش���ەڕ و پێكدادان نییە لەگەڵ 

هیچ واڵت و گەلێك، لەوبارەیەش���ەوە مێژوو شایەتیی ئەوە، بۆ 

گەلی بلوچ دەدات. گەلی بلوچ لە بەرژەوەندییە نیشتمانییەكانی 

خۆی دەس���ت هەڵناگرێت، لە خۆی هەڵوێس���ت و پەرچەكردار 

نیش���اندەدات. گەلی بلوچ مافی خۆیەتی لە بەرامبەر بەتااڵبردنی 

سەروەت و سامان و ژێرخانی ئابووری، بەرگری لە خۆی بكات. 

مافی خۆیەتی لە بەرامبەر تاوان و كوش���ت و كوشتاری بەرگری 

ل���ە خۆی بكات، هەروەك چ���ۆن هەموو كەس مافی خۆیەتی لە 

خۆی بەرگری بكات. لە ئێس���تادا بلوچستان سەرقاڵی خەباتە بۆ 

دیاریكردنی مافی چارەنووس���ی خۆی، ڕێگەن���ادات نە دەوڵەتی 

بیانی و نە حكومەتی ناوخۆیی غەدری لێبكات. 

گەل���ی بلوچ س���ااڵنێكە زۆرە كە غەدری لێدەكرێ���ت، بەرزترین 

ئام���اری هەژاری و نەبوون���ی و نەداری و بێكاری و كوش���تنی 

سیس���تماتیك، بەس���ەر ئەو گەلەدا هاتووە. غەدری نەتەوەیی و 

مەزهەبی لێدەكرێت، س���ااڵنێكە دەیانەوێ���ت جوگرافیای ئەوان 

بگۆڕن و بەرەوڕووی جینۆسایدی نەژادی و مەزهەبی بوونەتەوە. 

هەوڵدەدرێت بۆ س���ڕینەوەی چ وەك فیزیكی و چ وەك كولتوور 

و چ وەك شوناس. 

گەلی بلوچ لەژێر هێڵی هەژاریی موتڵەق و ڕەها دەژی. ڕێگەیان 

پێنادرێت بەش���داری بكەن، لە بەڕێوەبردنی ناوچەی خۆیان و لە 

ئێستادا كەمتر لە %10 لە خەڵكی بلوچ لە دامودەزگا حكومییەكان 

دام���ەرزاون، ئەویش ب���ە پلەیەكی زۆر كەم و لە ش���وێنی زۆر 

خراپدا، بە ش���ێوەی گش���تی گەلی بلوچ هیچ ڕۆڵێكیان نییە، لە 

بەرنامەداڕش���تن و بڕی���ار و دام���ودەزگا حكومییەكاندا. بە ڕای 

ڕێكخراوی س���وپای  ئەلعەدل گەلی بل���وچ هاوواڵتیی پلە دوو و 

س���ێ، هەندێك جار وەك غەریبەیەك سەیردەكرێن، لە ئێستادا 

ڕۆژ ل���ەدوای ڕۆژ ئاماری هەژاری و نەداریی���ان بەرزدەبێتەوە، 

ئەمەش نیشانه ی مەزڵومییەتی ئەو گەلەیە. 

نە حكومەتی كۆماری ئیسامی متمانەی بە گەلی بلوچە، نە گەلی 

بلوچی���ش متمانەی بە حكومەتی ئێران هەیە. خەباتی گەلی بلوچ 

لەگەڵ خەباتی گەالنی تری چەوساوەی ئێران، لە كورد و تورك و 

توركمان و عەرەب و فارس و لەگەڵ مەزهەبە جیاوازەكانی وەك 

شیعە و سوننە و مەس���یحی و بەهایی تێكەڵ بووە، گرێدراوە و 

ڕێكخراوی دیموكراتی گەلی بلوچ، ڕیفراندۆمه كەی 

ئێرانی لە ساڵی 1979 هەروەها هەڵبژاردنەكانی 

ئەنجومەنی شارەزایان ) مجلس خبرگان(ی بایكۆت 

كرد، بەاڵم لە یەكەمی���ن خولی هەڵبژاردنەكانی  

پەرلەمانی ئێران بەش���داریكرد، پش���تگیرییان لە 

ئەحمەد حەسەن ڕەئیسی  و عەلیڕەزا ڕەحمانی 

كرد.
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ئایدیا دیپلۆماتیك

هەمووان هەوڵدەدەین بۆ سەقامگیربوونی دیموكراسی و سیستمی 

فیدراڵی، لەسەر بنەمای مافەكانی مرۆڤ.

 

هەنگاوە سەربازییەكانی سوپای  ئەلعەدل
ئەو سوپایه  لە ساڵی 2013 لە هەنگاوێكی سەربازییدا، هەڵیانكتایە 

س���ەر بنكەیەكی پاسەوانانی س���نوور لە ناوچەی " سەراوان" و لە 

ئەنجامدا 14 پاس���ەوانی سنووریان كوش���ت، 7 پاسەوانی تریشیان 

برینداركرد. چەكدارانی س���وپای  ئەلع���ەدل پاش ئەنجامدانی ئەو 

كردەوە س���ەربازییە، س���نووری نێوان ئێران و پاكستانیان بڕی و 

ڕوویان لە واڵتانی پاكس���تان كرد، ب���ۆ ماوەیەك لەو واڵتە خۆیان 

ش���اردەوە. دواتر سوپای  ئەلعەدل لە ڕاگەیەندراوێكدا ئامانج لەو 

كردەوە سەربازییەی ڕایگەیاند، ئاشكرایكرد كە لەبەر بەرگریكردن 

ل���ە گەنجانی بلوچ، ئەو كردەوەیەی���ان ئەنجامداوە. هەڵبەت لەو 

ڕاگەیەندراوەدا س���وپای  ئەلعەدل ئاماژەی بەوە كردبوو، ئامانجی 

لەو كردەوەیە س���ەربازییە جۆرێك تۆڵەكردن���ەوە لە ئێران بوو،     

بەهۆی ئەوەی كە دەست لە كاروباری ناوخۆی سوریای وەرداوە. 

لە كۆی 14 پاس���ەوانەی كە س���وپای  ئەلعەدل لە ناو س���ەراوان 

كوشتنی 12 یان سەرباز بوون و دوانیشیان ئەفسەر بوون.

تێكشكاندنی هێلیكۆپتەرێكی سوپای ئێران
فەوجی س���ەربازی ش���ێخ زیایی، ئاماژەی بەوە كردووە كە ئەوان 

ل���ە س���اڵی 2013دا، هێلیكۆپتەرەكەی س���وپای ئێرانیان لەنزیك 

شاری سەراوان خس���تووه تەخوارەوە، هەرچەند بەرپرسانی ئێران 

ڕایانگەیاندبوو،ك���ە ئ���ەو هێلیكۆپت���ەرە بەهۆی كێش���ەی فەننی 

كەوتووه تە خوارەوە، بەاڵم سوپای  ئەلعەدل ڕایانگەیاند لە تۆڵەی 

موش���ەكبارانی ماڵی مەال عومەر شاهۆزهی و كوشتنی ژمارەیەك 

هاوواڵتیی بلوچ، لەالیەن س���وپای ئیران���ەوە ئەو هێلیكۆپتەرەیان 

خستووه تە خوارەوە.

لە زستانی ساڵی 2013 دا سوپای  ئەلعەدل پێنج پاسەوانی ئێرانیان 

لەس���ەر س���نووری نێوان ئێران و پاكس���تان ڕفاند، دواتر وێنەی 

ئەو پێنج كەس���ەیان باڵوكردەوە، پاش���ان یەكێك لەو پێنج كەسە 

لەالیەن س���وپای ی ئەلعەدلەوە كوژرا، هەڕەشە لە كوشتنی چوار 

كەس���ەكەی تریش كرا. س���وپای  ئەلعەدل مەرجی بۆ ئازادكردنی 

ئەو چوار كەس���ه  ڕاگەیاند، دوایكرد ل���ە بەرامبەر ئازادكردنی 50 

زیندانی ئەندامی ئەو سوپایه، ئەو چوار كەسە ئازاددەكەن. سوپای 

ئەلع���ەدل ئام���اژەی بەوەش كردبوو، كە 250 هاوواڵتیی س���وننە 

سەرکردەیەکی سوپای ئەلعەدل
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لەالیەن س���وپای پاسدارانەوە دەس���تگیركراون، كە پەنجا كەس لە 

گیراوەكان لە ڕەگەزی مێینەن.

عاب���د فەتاح���ی س���ەرۆكی ئەوكاتی فراكس���یۆنی س���وننە لە 

پەرلەمانی ئێران، كردەوەكانی  سوپای ئەلعەدلی شەرمەزاركرد 

و ڕایش���یگەیاند: ڕفاندنی پاسەوانەكان كارێكی دزێوە، ئاماژەی 

بەوەش كردبوو، كە س���وپای ی ئەلعەدل نەك هەر سوننە نییە، 

بەڵكو هەر موس���ڵمانیش نین و ئ���ەوان وەك نوێنەرانی ئەهلی 

س���وننە، داوا لە هێزە چەكدارەكانی كۆماری ئیس���امی ئێران 

دەكەن، گرووپی س���وپای ئەلعەدل لەناوببەن، ئەگەر تەنانەت 

لەناو خاكی پاكستانیش���دا بێت. چونكە ئەو گرووپە دەیانەوێت 

بەو كارانە دووبەرەكی و ناكۆكی بخەنە ناو ش���یعە و س���وننە. 

ڕێككەوتنی نێوان پاكس���تان و ئێران
ل���ە زس���تانی 2013 ڕێككەوتنێكی ئەمنی لەنێوان بەرپرس���انی 

ئێران و پاكس���تان واژۆكرا، كە بەپێی ئەو ڕێككەوتنە هەردوو 

واڵت هەنگاوی ئەمنیی هاوبەش لەس���ەر سنوورەكانی نێوانیان 

ئەنجام���دەدەن، پاكس���تانیش ڕایگەیان���د، هەوڵەكانی خۆی بۆ 

گەڕاندنەوەی س���ەربازە ڕفێندراوەكانی ئێران دەخاتەگەڕ.

مەرجی س���وپای  ئەلعەدل  بۆ حكومەتی ئێران
س���وپای  ئەلئەلعەدل لە بەهاری 2014دا ل���ە ڕاگەیەندراوێكدا 

ئاش���كرایكرد، هەندێ���ك لە مامۆس���تایانی ئایین���ی داوایان لە 

س���وپای ئەلعەدل كردووە، كە ئەو س���ەربازانەی كە ڕفێندراون 

ئ���ازاد بكرێن، ئازادكردنی ئەو س���ەربازانە نیش���انەی ئەوەیە، 

كە س���وپای ئەلعەدل نیازپاكیی خ���ۆی و هەروەها ڕێزی خۆی 

بۆ مامۆس���تایانی ئەهلی س���وننە دەردەبڕێت، لە بەرامبەریشدا 

س���وپای ئەلعەدل داوای لە بەرپرس���انی ئێران كرد، كە هەموو 

ئەو كەس���انەی كە س���وننەن و لەالیەن ئێران���ەوە بەند كراون 

ئازادبكرێ���ن. 

كوش���تنی یەكێك لە س���ەربازەكان

لە ڕۆژی 4 ی مانگی نەورۆزی س���اڵی 2014 سوپای  ئەلعەدل، 

یەكێك لە س���ەربازە ڕفێندراوەكانی بە ناوی جەمشیدی دانایی 

فەڕی ئێعدام كرد، دواتر سوپای ی ئەلعەدل لە ڕاگەیەندراوێكدا 

ڕایگەیاند، بۆیە ئەو س���ەربازەیان كوش���تووە، لە تۆڵەی عەلی 

نارۆیی )برای یەكێك لە ئەندامانی س���وپای  ئەلعەدل بوو(، كە 

لەالیەن ئێرانەوە لەسێدارەدرا. ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان 

ئەو هەنگاوەی س���وپای ئەلعەدلی ئیدانەكرد.

كوش���تنی 7 پاس���ەوانی س���نوور 
لە ڕۆژی 17ی مانگی نەورۆزی س���اڵی 2015 هێزەكانی سوپای  

ئەلعەدل، لە ناوچەی " نگور" لەس���ەر س���نووری نێوان ئێران 

و پاكستان هەشت پاسەوانی س���نووری ئێرانیان كوشت، دواتر 

بەرەو پاكس���تان هەاڵتن. 

كوش���تنی 9 پاس���ەوانی لە س���نووری میرجاوە 
ڕۆژی 6ی مانگ���ی گواڵن���ی س���اڵی 2017 هێزەكانی س���وپای  

ئەلعەدل لەناو خاكی پاكس���تانەوە، بە چەكی دوورهاوێژ س���ێ 

ئەفس���ەر و 6 س���ەبازی پاس���ەوانی س���نووریان كوش���ت.

ئێ���ران ل���ە ڕاگەیەندراوێكدا وێ���ڕای پشتڕاس���تكردنی هەواڵە 

ڕایگەیان���د: س���وپای  ئەلع���ەدل هێرش���یان كردووه تە س���ەر 

پاسەوانەكانی س���نوور لە سەر سنووری نێوان ئێران و پاكستان 

و لە ئەنجامدا سێ ئەفسەر و 6 سەرباز كوژراون، سەربازێكیش 

لەالیەن س���وپای ی ئەلعەدلەوە بەدیل گیراوە.

هەنگاوەكانی ئێران لەدژی س���وپای  ئەلعەدل
پ���اش چەن���د كردەوەیەكی س���ەربازیی س���وپای  ئەلعەدل لە 

دژی پۆلی���س و س���وپای پاس���داران، دەزگای دادوەریی ئێران 

ل���ە هەنگاوێكدا 16 ئەندام���ی ڕێكخراوی س���وپای  ئەلعەدلی 

لەس���ێدارەدا. هەرچەن���د هەندێك پێیانوابوو، ك���ە ئێران ئەو 

16 كەس���ەی ل���ە تۆڵ���ەی كوش���تنی س���ەرۆكی دادگای زابول 

لەسێدارەداوە. حس���ێن زولفەقاری بەڕێوەبەری پۆلیسی سنوور 

س���ەبارە بە لەس���ێدارەدانی ئەو 16 ئەندامەی سوپای ئەلعەدل 

وتی: لەمێژە بڕیاری لەسێدارەدان بۆ ئەو 16 كەسە دەرچووە، 

دەرچوونی ئەو بڕیارە پەیوەندی بە هێرشەكانی ئەم دواییانەی 

س���وپای ئەلعەدلەوە نییە، چونكە پێش���تر دادگای ئێران بڕیاری 

بۆ ئەو 16 كەسە دەركردبوو، بەاڵم حوكمەكە لەالیەن دادگاوە 

ڕاگیرابوو، بۆئەوەی ڕۆژێك لە ڕۆژان بەر لێبوردنی ئیس���امی 

بك���ەون، ب���ەاڵم دوای ئەوەی، ك���ە بینرا س���وپای  ئەلعەدل 

ئامانجێك���ی تری هەیە، دادگا بڕیاری خۆی جێبەجێ كرد، وازی 

ل���ە لێب���وردن هێن���ا. 

س���ەرچاوە:
https://fa.wikipedia.org /
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"سوپای عەدل له  ئێران" 
تاران، سعودیەو پاكستان به  پشتیوانیكردنی

 گروپه كه  تۆمه تبار ده كات

لە عەرەبییەوە: شکۆ سابیر 



49

ژمارە )31-30( ئابی 2017

گرووپه كانی س���ه ر به  سوپای عه دل له  هه رێمی بلوچس���تان، چه ند ئۆپه رسیۆنێكی گـ
س���ه ربازییان له  دژی ئامانجه كانی ئێران ئه نجامدا، كه  بۆ خۆی هه ڕه ش���ه یه  له سه ر 
ئاساییشی ناوخۆی ئێران،   به تایبه تی له  ناوچه ی باشووری ڕۆژهه اڵت. بۆ نموونه  وه ك 
كوش���تنی )14( ئه ندامی سه ر به  سوپای پاسدارانی ئێران، كه  ده سه اڵتدارانی ئێرانی 
ناچاركرد، به توندی وه اڵمی ئه و گرووپانه  بده نه وه ، ئه وه ش له  ڕێگه ی له سێداره دانی 
)16( كه س له  زیندانیكراوه  بلوچییه كان، له  ش���اری زاهیدان. كه تیبه كانی س���ه ر به  
س���وپای عه دل، وه ك په رچه كردارێك له  به رامبه ر له س���ێداره دانی زیندانیه  بلوچه كان 
هه ستان به  كوشتنی یه كێك له  س���ه ركرده كانی سوپای پاسداران، به  ناوی )شه هیر 

ڕه ئیسی( له  ڕێگه ی دانانی كه مینێك بۆی له  شاری )جالق( له  هه رێمی بلوچستان. 

شیاوی باسكردنه  كه تیبه كانی سوپای عه دلی بلوچستان، كه وتوونه ته  

به ئامانجكردنی ئه فسه رانی سوپای پاسداران و زۆرێك له  ئه ندامانی 

س���ه ر به  هێزه كانی ئاساییش و سوپا و پۆلیس���ی ئێران. هه ندێك 

ل���ه و چه كدارانه ی س���وپای عه دل بۆ خۆپاراس���تن په نایان بردووه ، 

بۆ چوونه  ناو خاكی پاكس���تان، ئه مه ش وایك���ردووه  ڕاوه دوونان و 

چاودێریكردنی���ان له الیه ن هێزه كانی ئێرانه وه ، كارێكی قورس بێت. 

له  ڕاس���تیدا بوونی ڕۆڵی س���وپای عه دل، بووته  جێی مه ترسی بۆ 

ده س���ه اڵتدارانی ئێران، له به رئه وه ی كه  ش���ێوازی شه ڕكردنی ئه و 

گرووپ���ه  له  ش���ێوازی ڕێكخراوی قاعی���ده  زۆر نزیكه، به ڵكو خۆی 

وه ك به شێك له  ڕێكخراوی تیرۆریستی قاعیده  ده ناسێنێت. سوپای 

عه دل ده ڵێت، ك���ه  له  پێناو به ده س���تهێنانه وه ی مافه كانی خه ڵكی 

سوننه  له دژی ده سه اڵتدارانی  ئێران ده جه نگێت، و حكومه تی تاران 

تۆمه تبارده كات، له  په یڕه وكردنی چه ند پانێكی تائیفی له  هه رێمی 

سیستان و بلوچستان و هه موو ناوچه  سوننه  نشینه كانی تری ئێران، 

ب���ه اڵم به  بۆچوونی لێكۆڵه ره وان ئه م گرووپه  ته نیا وه ك گرووپێكی 

بچوك لێیناڕوانرێت، كه  هه س���تابێت ب���ه  ئه نجامدانی چه ند مانۆڕ 

و كرده وه یه كی س���ه ربازی، له  دژی ئامانجه كان له ناو ئێران له پێناو 

پارێزگاریكردن له  مافه كانی سوننه كان له و واڵته دا. 

سعودیه  - ئێران: ملمانێیه كی ئیقلیمی درێژخایه ن 

به پێی ڕاپۆرت و لێكۆڵینه وه كان شانشینی سعودیه ، هه ڵده ستێت به  

پێشكه ش���كردنی هاوكاری و كۆمه كی ماددی و لۆجیستی به  سوپای 

عه دل و بزووتنه وه ی )جند الله(، ئه وه ش له  ڕێگه ی ده زگای هه واڵگری 

پاكستانیه وه ، له  كاتێكدا كه  ئێران و پاكستان به هۆی سروشتی جیاوازی 

هه ردوو سیس���تمی سیاسی و ئه و سیاسه ته  جیاوازانه ی هه ریه كه یان 

پیاده یده ك���ه ن، په یوه ندییه كی ئاڵۆز و ناس���ه قامگیرییان هه یه . ئه م 

پشێوی و ئاڵۆزییانه  ده ستپێده كات، له  ڕێگه ی به ستنه وه ی سیاسه تی 

س���وپای پاكستان به  سیاسه ته كانی شانش���ینی عه ره بی سعودیه،  له  

ناوچه كه دا. له سه ر ئاس���تێكی تریش په یوه ندییه كانی نێوان ڕووسیا 

و ئێران زۆر به هێزه ، چونكه  ڕووس���یا سه رپه رشتیی دامه زراندن و 

په ره پێدانی وێس���تگه ی )بوش���ه هری( ئه تۆمی ئێران ده كات، جگه  

له وه ش ڕووسیا به  گه وره ترین هاورده كاری نه وتی ئێران داده نرێت. 

هاوكات له گه ڵ هه ڵكشانی پێگه ی هه رێمی و نێوده وڵه تیی ڕووسیا و 

گه ڕانه وه ی بۆ پێشه وه ی دره وشانه وه ، له سه ر گۆڕه پانی گۆڕانگارییه  

جیهانییه كان، كێش���ه یه كی مێژوویی له نێوان پاكس���تان و ڕووس���یا 

سه ریهه ڵداوه ، چونكه  پاكستان یه كێكه  له  گرنگترین ئه و كه نااڵنه ی كه  

پشتیوانی و هاوكاریی ئه و موجاهیدانه ی كردووه ، كه  به شداربوون 

له  تێكش���كاندنی یه كێتیی سۆڤێتی جاران له  ئه فغانستان. له  الیه كی 

ت���ره وه  لێكنزیكبوونه وه ی چین و ئێران ب���ۆ خۆی ئاماژه یه كی زۆر 

مه ترسیدارتره،  به الی پاكستانه وه ، به اڵم هه ڕه شه ی لێكنزیكبوونه وه ی 

نێ���وان چین و ئێران كاریگه ری و مه ترس���ی، له  لێكنزیكبوونه وه ی 

نێوان ڕووس���یا و ئێران كه متره، چونك���ه  هه ندێك له و بڕوایه دان، 

كه  وه ستانی پاكس���تان له  ڕیزی دژا یه تیكردنی هندستان به  یه كێك 

له  گرنگترین هۆكاره كانی ده س���تبه ردارنه بوونی چین له  پاكس���تان 

داده نرێت. 

له پاڵ هه ڕه ش���ه كانی ئێران له  پاكس���تان، به  به زاندنی سنووره كانی 

چوونه ناوه وه ی خاكه كه ی بۆ ڕزگاركردنی س���ه ربازه  ڕفێنراوه كانی، 

له الیه ن چه كدارانی بزووتنه وه ی س���وننیی سوپای عه دل، حكومه تی 

ئیسام ئاباد هۆشداریی توندی دایه  ئێران، له والیشه وه  نزیكبوونه وه ی 

نێ���وان ئێران – خۆرئاوا و گه یش���تن به  ڕێككه وتنی ئه تۆمی له گه ڵ 

گرووپ���ی ده وڵه تان���ی )1+5( و ك���ۆی ڕووداو و گۆڕانكارییه كانی 
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پێكهاته و ئامانجه كانی سوپای عه دل

 
گروپیسوپایعهدللهئێران،گروپێكیسوننهینهیاریئێرانییهلهههرێمیسیستانوبلوچستانلهناوچهیباشووریڕۆژههاڵتیئێران
ههڵكهوتووهولهدژیكۆماریئیسالمیئێرانكاردهكات،وهكخۆیاندهڵێنبۆبهدهستهێنانهوهیمافهكانیگهلیبلوچیوڕزگاركردنیئهو

ههرێمهلهدهستیدهسهاڵتدارانیتاران.

به دهستی بلوچی "جوندوڵاڵ"ی بزووتنهوهی ڕابهری ڕیگی عهبدولمالیك لهسێدارهدانی له مانگێك چهند لهدوای عهدل سوپای گرووپی
چاالكییهكانیكردهوه،دوایئهوهیلهكاتیههوڵدانیبۆههڵهاتنوسهفهركردنیبۆواڵتیقیرغیزستاندهستگیركرا،كاتێكفڕۆكهكهی

ناچاركرالهفڕۆكهخانهیبهندهرعهباسلهباشووریئێرانبنیشێتهوه.

بزووتنهوهیسوپایعهدلڕایگهیاندووهكه:لهپێناوبهدهستهێنانهوهیمافهكانیخهڵكیسوننهیئێرانلهدژیهێزهكانیئێراندهجهنگێت
ودهسهاڵتدارانیئێرانبهپرۆتستۆكردنیپالنهتائیفییهكانلهههرێمیسیستانوبلوچستانوناوچهسوننهنشینهكانیتریلهئێران

تۆمهتباردهكات.

ئهندامانیسوپایعهدلله27یتشرینییهكهمیساڵی2013دا،توانییان)14(پاسهوانیسنووربكوژنوله26ینۆڤهمبهری2013
زیندانی )16( وهاڵمدا له ئێران حكومهتی خوارهوه. بخهنه پاكستان سنووری لهسهر ئێران پاسدارانی سوپای به سهر هیلیكۆپتهرێكی

بلوچهكانیلهسێدارهدا.

عهبدولڕهحیممهالزادهسهركردهی)سوپایعهدل(ه،كهبهیاننامهكانیبهناویسهالحهدینفاروقیئهمیریسوپایعهدلباڵوكردووهتهوه.
مهالزادهلهساڵی1979لهشاری)ڕاسك(یسهربهپارێزگاریبلوچستانلهدایكبووه.

مهالزادهیهكێكهلهدیارترینسهركردهكانیبهرهیبهرهنگاربوونهوهیبلوچستاندادهنرێت،لهڕیزیبزووتنهوهی)جوندوڵاڵ(داكاریكردووه،
كهلهسهردهستیعهبدولمالیكڕیگیدامهزرێنراوه.

لهئێستادا)حاجیسهالحهدین(ڕابهرایهتییسوپایعهدلدهكات،لهبلوچستانولهسهرڕێبازیڕیگیبهردهوامه.

و تێكهڵی بههۆی ههیه، پاكستان بلوچستانی ناوچهی بلوچییهكانی هۆزه و خێڵ لهگهڵ توندوتۆڵی پهیوهندیی عهدل سوپای ڕابهری
خزمایهتییهوه،ئهوهشپشتیوانییهكیبههێزهبۆبلوچهكانیپاكستان،كهبهدهستچهوسانهوهوستهمكارییحكومهتیپاكستانهوهدهناڵێنن.

لهدوو دادهنرێت،كه بلوچستان پارێزگای له ئۆپهراسیۆنهكانیسوپایعهدل، و پهالمار بهپالنداڕێژهریستراتیژی )حاجیسهالحهدین(
ساڵیڕابردوودادهیانهێرشوپهالماریچهكداریلهدژیسوپایپاسدارانیئێرانولێپرسراوانوبهرژهوهندییهكانیئێرانلهسیستانو

بلوچستانئهنجامداوه.

بهپێیبهیاننامهوباڵوكراوهكانی،ئامانجیبنهڕهتییسوپایعهدلبریتییهلهیهكتاپهرستیلهژێرئااڵی)الالهاالالله(ووهدهرنانیههموو
سیماكانیبێباوهڕی،لهههمووخاكیبلوچستانیداگیركراولهئێران

لێدانوالوازكردنیدهزگایسهربازییئێران،لهسهرتاسهریههرێمیبلوچستانوشهڵهژاندنیسیستمیسیاسیوسهرقاڵكردنیلهسهر
ئاستیناوخۆیئێران

بهرگریكردنلهسوننهكانیههموودهوڵهتانیجیهانوداكۆكیكردنلهمافهكانیان

سهندنهوهیمافهزهوتكراوهكانیگهلیبلوچلهدهسهاڵتدارانیتارانوهك:مافیهاوواڵتیبوون،مافیزهوی،شكۆمهندی،مافهكانیمرۆڤ،
سامانیزهوتكراویخهڵكونههێشتنیبرسیكردنیخهڵك
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س���ه ر زوه ی له  قه یرانی سوریا، كه  ئێران و سعودیه  به  شێوه یه كی 

ڕاس���ته وخۆ، ده س���تێوه درانی تێداده كه ن، بوارێك���ی بۆ كێبڕكێ و 

دوژمنكاری لهنێوان هه ڵوێسته كانی هه ردوو واڵتدا دروستكردووه .  

هه رێمی بلوچستان له  چه ند ناوچه یه كی باشووری خۆرئاوای پاكستان 

و باشوری خۆرئاوای ئه فغانس���تان و خۆرهه اڵتی ئێران پێكهاتووه . 

ئه م ده وڵه تانه  له نێوان خۆیاندا، بلوچستانی گه وره یان دابه شكردووه . 

تێكڕای ڕووبه ری پارێزگای بلوچس���تان ده گات���ه  777.290 كیلۆمه تر 

چوارگۆشه  و پشتێنه  كه نارییه كه ی، كه  گه رووی هورموز )باب السام(

وه  تاكو ش���اری كه راچی له  پاكس���تان، به  درێژایی 1600 كیلۆمه تر 

درێژبووه ت���ه وه  و تێكڕای ژماره ی دانیش���توانی هه موو هه رێمه كه  

ده گات���ه )20( ملیۆن كه س، س���ه ره ڕای هه بوونی زیاتر له  700000 

بلوچی تر، كه  به سه ر واڵتانی فارس، توركمانستان، هندستان، كینیا، 

ته نزانیا و ده وڵه تانی عه ره بی و ده وڵه تانی خۆرئاوادا دابه ش���بوون. 

ئێران له  ساڵی 1928دا له  سه رده می كۆڵۆنیالیزمی به ریتانی هه رێمی 

سیستان و بلوچس���تانی داگیركرد، له  كاتێكدا ئێران له  چوارچێوه ی 

جوگرافیای خۆیدا، به  س���ێیه م گه وره  هه رێ���م له ڕووی ڕووبه ره وه  

ده یداته  قه ڵه م. پاكس���تان له  س���اڵی 1947دا ڕووب���ه ری 437.190 

كیلۆمه تر چوارگۆش���ه ی له  هه رێمی بلوچستان داگیركرد، هه روه ها 

ئه فغانستان له  س���اڵی 1893وه  80.000 كیلۆمه تر چوارگۆشه ی ئه و 

هه رێمه ی داگیر كردووه . 

دامه زراندنی سوپای عه دل 
له  ساڵی 2012دا گرووپێكی نه یار به  ناوی سوپای عه دل له  هه رێمی 

سیستان و بلوچستانی باشووری خۆرهه اڵتی ئێران دامه زرا، ئه وه ش 

دوای دوو س���اڵ ب���وو ل���ه  له س���ێداره دانی )عه بدولمالیك ریگی( 

ڕابه ری بزووتنه وه ی )جند الله( له  حوزه یرانی س���اڵی 2010 له الیه ن 

حكومه تی تاران���ه وه . له  دوای دانان���ی عه بدولڕه حیم مه الزاده  به  

ئه میری بزووتنه وه ی )جوندوڵاڵ(، له گه ڵ عه بدولڕه حیم ڕیگی برای 

عه بدولمالیك دامه زراندنی )سوپای عه دل(یان ڕایگه یاند، له  ڕێگه ی 

یه كخستنی گرووپ و بزووتنه وه  چه كدارییه كانی بلوچستان، كه  له  

دژی ده س���ه اڵتی ئێران ده جه نگن. سوپای عه دل گرووپێكی ئێرانیی 

چه كداریی نه یاره ، كه  له  پارێزگای سیستان و بلوچستان چه الكه . ئه و 

گرووپه  ڕایگه یاندووه،  كه  له پێناو به ده ستهێنانه وه ی مافه كانی گه لی 

بلوچ و س���وننه كان له  دژی هێزه كانی ئێران ده جه نگێت، له  كاتێكدا 

حكومه ت���ی تاران وه ك گرووپێكی تیرۆریس���تی ده یداته  قه ڵه م. له  

كۆتایی ساڵی 2012دا به یعه تیان به  مه الزاده  دا، بووه  ئه میری سوپای 

عه دل، كه  به یاننامه كانی به  ناوی سه الحه دین فاروقی باڵو بووه وه ، 

كه  یه كێكه  له  دیارترین سه ركرده كانی به ره نگاربوونه وه  له  بلوچستان، 

پێش ئه وه ش سه ركرده یه كی دیاری بزووتنه وه ی )جوندوڵاڵ( بوو. 

له  به رامبه ردا چاودێران له و بڕوایه دان، كه  س���وپای عه دل ناوێكی 

تازه ی گرووپی )جوندوڵاڵ(یه ، كه  ڕێكخراوێكی ئیس���امی سوننه ی 

ئۆپۆزس���یۆنه  و له  ساڵی 2013 دامه زراوه  و باره گاكه ی له  هه رێمی 

بلوچستانه ، له  باشووری خۆرهه اڵتی ئێران. ئه م گرووپه  ده ڵێت له پێناو 

به ده ستهێنانی مافه كانی موسوڵمانانی سوننه،  له  ئێران خه باتده كات. 

بلوچه كان ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كه ن، كه  هه رێمی سیستان و بلوچستان 

له الی���ه ن بنه ماڵه  مه غۆلییه  یه ك ل���ه دوای یه كه كان خوكمكراوه ، تا 

ئه و سه رده مه ی كه  له  سه ده ی شانزه یه مدا له الیه ن سه فه وییه كانه وه  

داگیركراوه ، پاشان له الیه ن كۆڵۆنیالیزمی به ریتانیاوه ، ئه و هه رێمه  له  

واڵتی ئه فغانس���تان دابڕێنراوه  و دواجار خراوه ته  سه ر خاكی ئێران. 

ئه م گۆڕانكارییه  مێژووییانه  كۆمه ڵێك ملمانێ و ناكۆكی سیاسی به  

باكگراوندی ئیتنی و تائیفی له و هه رێمه دا دروس���تكردووه ، كه  به  

حوكمی پێكهاته ی ئیتنی و نه ته وه یی و مه زهه بییه  ئاڵۆزه كه ی، پێگه  

جوگرافییه كه ی، بووه ته  ناوچه یه كی خاوه ن گرنگیی تایبه تی له  الی 

ده وڵه تی ئێران، به تایبه تی له م س���ااڵنه ی دواییدا، كه  دانیشتووانی 

هه رس���ێ به ش���ه كه ی هه رێمی بلوچس���تان  له  ئێران و پاكستان و 

ئه فغانستان، داوای جیابوونه وه یان له  خاكی ئه و ده وڵه تانه  كرد، به  

مه به ستی دروستكردنی ده وڵه تی بلوچستان. ئێران له  ساڵی 1928دا 

شانشینی  لێكۆڵینه وه كان  و  ڕاپ��ۆرت  به پێی 

پێشكه شكردنی  ب��ه   هه ڵده ستێت  س��ع��ودی��ه ، 

لۆجیستی  و  م���اددی  ك��ۆم��ه ك��ی  و  ه��اوك��اری 

)جند  ب��زووت��ن��ه وه ی  و  ع���ه دل  س��وپ��ای  ب��ه  

هه واڵگری  ده زگ��ای  ڕێگه ی  له   ئ��ه وه ش  الله(، 

پاكستانیه وه
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هه رێمی بلوچستانی ئێران خسته  سه رخاكی واڵته كه ، كه  به  یه كێك 

له  گه وره ترین پارێزگاكانی ئێران داده نرێت، له  كاتێكدا به ش���ێك له  

خاكی هه رێمه كه  له دوای دامه زراندنی ده وڵه تی پاكس���تان له  ساڵی 

1947دا خرایه  سه ر خاكی پاكستان، بوو به  یه كێك له  چوار هه رێمه  

گه وره كه ی. 

پێكهاته ی سوپای عه دل 
سوپای عه دل له  )3( كه تیبه ی سه ره كی پێكهاتووه ، كه  ناوی سێ له  

سه ركرده كانی ئه و گرووپه یان هه ڵگرتووه ، كه  له  ڕووبه ڕووبوونه وه ی 

س���ه ربازیدا له گه ڵ س���وپای ئێران كوژراون ئه وانیی���ش بریتین له : 

عه بدولمه لیك مه الزاده ، نیعمه توڵاڵ ته وحیدی، شێخ زیائی، سه ره ڕای 

بوون���ی كه تیبه یه كی ئه منی، كه  ئه رك���ی چاودێریكردن و ڕوانینه . 

س���ه رۆكی س���وپای عه دل په یوه ندیی به هێزی له گه ڵ خێڵ و هۆزه  

بلوچییه كاندا هه یه  له  ناوچه ی بلوچس���تانی پاكستان و هه ندێكیان 

په یوه ن���دی خزمایه تییان پێكه وه  كۆیانده كاته وه ، چه ند س���اڵێكیش 

له ناوییاندا ژیاوه . سه الحه دین فاروقی به  عه قڵی ستراتیژی گرووپی 

سوپای عه دل داده نرێت، له  هه رێمی بلوچستان. 

مه رجه عییه تی فیكریی سوپای عه دل
گرووپی س���وپای عه دل له س���ه ر پێگه ی فه رمیی خۆی له  )تویته ر( 

به م شێوه یه  خۆی ناس���اندووه : بزووتنه وه یه كی جیهادییه  له  واڵتی 

ف���ارس هه وڵده دات ب���ۆ ڕووخاندنی حكومه تی ئێ���ران و جێبه جێ 

كردنی ش���ه ریعه تی ئیس���امی. ل���ه  دیدارێكدا له گ���ه ڵ ڕۆژنامه ی 

الریاضی س���عودی كه  ل���ه  15ی ئابی س���اڵی 2015 باڵوكراوه ته وه ، 

سه ركرده ی س���وپای عه دل )س���ه الحه دین فاروقی( ڕایگه یاندووه،  

كه  گرووپه ك���ه ی بریتییه  له  ڕێكخراوێكی به رگریكار و س���ه ربازی، 

كه    له پێناو پاراس���تنی مافه  نیش���تمانی و دینییه كانی گه لی بلوچ و 

خه ڵكی سوننه  مه زهه ب له  ئێران. گرووپی سوپای عه دل دروشمی 

"جیهاد له پێناو به ده س���تهێنانه وه ی م���اف"ی به رزكردووه ته وه ، له  

به یاننامه  و باڵوكراوه كانیدا ده س���ه اڵتدارانی ئێران تۆمه تبارده كات، 

ب���ه  په یڕه وكردنی چه ند پانێكی تائیفی له  هه رێمی بلوچس���تان و 

ناوچه كانی تری سوننه نش���ین له  ئێران. سه ركرده ی گرووپه كه  له و 

چاوپێكه وتنه دا ده شڵێت: حكومه تی تاران گه لی بلوچی له  سیستمی 

ده سه اڵتدا به ش���داری پێناكات، به ڵكو به  ئامانجی لێدانی ناسنامه ی 

نه ته وه یی و دین و خاكه كه ی، س���ته مكاری له  به رامبه ر بلوچه كاندا 

كردووه . 

دیارترین كرده وه كانی سوپای عه دل 
گرووپی س����وپای ع����ه دل چه ندین هێرش و په الم����اری له  دژی هێزه  

ئاساییشییه كانی ئێران ئه نجامداوه . 

- بۆ نموونه  له  23ی تش����رینی یه كه می س����اڵی 2013دا توانیی )14( 

سه ربازی سوپای پاسداران بكوژێت.

-  له  26ی تش����رینی دووه می هه مان ساڵدا، ئه و گرووپه  پشتڕاستی 

كرده وه،  كه  هیلیكۆپته رێكی سوپای ئێرانی خستووه ته  خواره وه . 

- له  23ی ئاداری ساڵی 2014دا ئه ندامێكی سه ر به  سوپای پاسدارانی 

ئێرانی له سێداره دا.

- له  6ی شوباتی 2016دا توانیی، )5( كه سی ئێرانی له نزیك سنووره كانی 

نێوان ئێران - پاكستان بڕفێنێت و بیانگوازێته وه  بۆ ناو پاكستان. 

- یه كێ����ك له  دیارترین ئه و كرده وانه ی س����وپای ع����ه دل، كه  ئێرانی 

نیگه رانك����رد، له  26ی نیس����انی 2017دا بوو له  ناوچه ی میرجاوه ، كه  

تیایدا )10( كه س����ی سه ر به  سوپای پاسداران كوژران، كه  سیان له وانه  

ئه فسه ر بوون. 

هه ر له  مانگی نیس����انی 2017دا حكومه تی ئێران هۆشداریدا به وه ی، 

كه  به  بنكه  و باره گاكانی ئه و تیرۆریس����تانه  ده دات، ئه گه ر پاكس����تان 

به ره نگارییان نه بێته وه . ئه م هۆش����دارییه ی تاران دوای چه ند ڕۆژێك 

بوو له و هێرش����ه ی گرووپی سوپای عه دا بۆ س����ه ر سوپای پاسداران. 

له و باره یه وه  محه مه د باقری، س����ه رۆكی ده س����ته ی ئه ركانی سوپای 

ئێران وتی: "ناوچه  س����نورییه كانی نزیك پاكستان بووه ته  جێ مۆڵگه 

 و حه ش����ارگه  و شوێنی مه ش����قپێكردن و چه كداركردنی تیرۆریستان". 

له ڕاستیدا پاكستان به به رده وامی ڕه تیده كاته وه ، كه  چه كدارانی سوپای 

عه دل له س����ه ر خاكه كه ی هه بن، یاخود خاكی پاكس����تان وه ك خاڵی 

ده س����تپێكردن بۆ په الماردانی ئێران به كاربهێنن، به اڵم له  به رامبه ردا 

تاران داواده كات، پاكستان زانیاریی ته واوی ده رباره ی گرووپی سوپای 

عه دل، له ناو پاكس����تان پێبدات بۆئه وه ی ڕێ����كاری گونجاو له  دژییان 

بگرێته به ر و سنووریان بۆ دابنێت.  

سه رچاوه كان: 
ماڵپه ڕی )الجزیره (، پێگه ی )ساسه  پۆست(، سایتی ئۆرێنت   
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