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قەیــراىن  لــە  بریتییــە  عێــراق  هەنووکەیــى  قەیــراىن 

ــە ســەر  ــى دەوڵەتێــک، کــە خــۆى زاڵ دەکات ب دەرکەوتن

خواســت و ئامانجــەکاىن حیزبــەکان و گروپــە چەکــدارەکان 

و  خواســت  دەیەوێــت  دەوڵەتێکــە  مافیاکانــدا،  و 

ــنوورى  ــە س ــکات، ک ــن ب ــان دابی ــەکاىن هاواڵتیی داواکاریی

کۆمەاڵیەتییەکانیــان  دامــودەزگا  و  سیاســییەکان  هێــزە 

ــان  ــاش پێویســتی و خواســتەکاىن خۆی ــدوە و زۆر ب تێپەڕان

دەزانــن لــە ڕێگــەى بەرزکرنــەوەى دروشــمى )نیشــتاممنان 

ــە و  ــیرەت و تائیف ــە عەش ــاى وای ــش مان ــت(، ئەمەی دەوێ

ــان شکســتیان  حیــزب و بانــد و مافیــاى چەکــدار هەمووی

خــواردوە و لــە دابینکــردىن ژیانکــردن بــۆ هاواڵتییــان، 

لەبــەر ئــەوەى کــە ئــەم ژیانــە نوێیــە پێویســتى بــە 

کەمــر،  لــەوە  نــەک  هەیــە،  مۆدێــرن  دەوڵەتێکــى 

هاواڵتیــى عێراقیــش لــە ماوەیەکــى کەمــدا لــە واتــا و 

ــەرهەڵدان و  ــەر س ــە س ــردىن ل ــەکاىن پێداگریک دەرئەنجام

دروســتبووىن دەوڵەتێکــى مۆدێــرن تێگەییشــتوە. ئــەوە 

ــت،  ــە چــاک دەزانێ ــەم هاواڵتیی ــە، ئ ــەىت هاواڵتیبوون دەوڵ

ــیى  ــرن مەترس ــەىت مۆدێ ــتکردىن دەوڵ ــتى دروس ــە خواس ک

ــاگەرداىن  ــى پاش ــۆ دۆخ ــێت ب ــەر بکێش ــە س ــەوەى هەی ئ

یــان هەنگاونــان بــەرەو دیکتاتۆریــەت، هــەر وەک لــە 

ئەزمــووىن ڕابــردووى عێــراق و دەوڵەتــە دراوســێکانیدا 

ڕووی داوە، بــەاڵم هەبــووىن متامنــە بــە هێــزى کاریگــەرى 

هەمــوو  لــە  هاوســەردەمیبوون  ڕەوىت  و  میکانیــزم 

بــە  باوەڕبــوون  هەروەهــا  گەورەتــرە،  مەترســییەکان 

پێویســتى سەرکێشــیکردن لــە پێنــاو چوونەنــاو ســەردەمى 

و  ڕوح  بــە  و  کــرداری  شــێوەیەکى  بــە  هاوچەرخــەوە 

فیکــرەوە تەنهــا ئامــراز نییــە، هــەر ئەمەیــە کــە پــاڵ 

ــەن و داواى  ــەرکێىش بک ــا س ــت ت ــەوە دەنێ ــە هاواڵتییان ب

مافەکانیــان بکــەن. 

ــتەکاىن  ــە کەرەس ــەوە، ک ــا ڕوون بێت ــە ت ــاڵ بەس ــانزە س ش

ــت  ــەوەى پش ــە و ئ ــرن خراپ ــەىت مۆدێ ــدىن دەوڵ دامەزران

بــەو کەرەســتە خــراپ و بەســەرچوانە ببەســتێت پێویســتە 

بەرگــەى دەرئەنجامــەکاىن داڕووخــاىن ســەربانە قورســەکان 

بــە ســەر ســەریدا بگرێــت، هۆشــدارییەکاىن بــۆ هاواڵتییــان 

و ترســاندنیان لــە ئەنجامــەکاىن هەرەســهێنان دادى نــادات. 

زۆرێــک لــە گــەالن ســوور بــوون لــە ســەر نــەک بــە تەنهــا 

ڕووخانــدىن  و  تێکــدان  بەڵکــوو  کۆشــک،  ڕووخانــدىن 

ئەوانــەى  بــە ســەر ســەرى  پەرســتگاکانیش  تەنانــەت 

تیایــدان و بازرگانیــىش تێــدا دەکــەن. پێویســتى و خواســتە 

هاوچەرخــەکاىن هاواڵتییــان تەنهــا لــە ســایەى دەوڵەتێکــى 

مۆدێرنــدا نەبێــت بــەدى نایــات، بــە جۆرێــک کــە ســەردە 

ڕەت  چــەک  فرەجــۆرى  و  تێبپەڕێنێــت  مێژووییــەکان 

ــرى  ــەى دەمارگی ــە هاوکێش ــت ک ــک بێ ــەوە، دەوڵەتێ بکات

بێــت،  زاڵ  ســەریدا  بــە  و  تێپەڕێنێــت  خەلــدووىن 

ئێمە لێرەدا پێویستیمان بە گوتنى چەند وتەیەکى ڕەها هەیە لە هەوڵدانمان بۆ تێگەییشتن 
لە قەیرانى دەوڵەتدارى لە عێراق. یەکێک لەم وتانە ئەمەیە، دەوڵەت )هەر دەوڵەتێک( ناکرێت 
تەنها لەو کاتەدا سەرکەوتوو بێت، کە لەگەڵ سەردەمى شارستانی گشتیدا دەستوپەنجەى 
نەرم کردبێت، لەبەر ئەوەى کە لە بۆشایی یان دابڕاندا ناژی، نە لە کۆمەڵگەکەى خۆى کە 
پەیوەستە بە یاساکانى گەشەسەندنى کۆمەاڵیەتى و نە لە ژینگەى نێودەوڵەتى. واتا دەوڵەت 
لە ئەنجامى هەبوونى بۆشایى لەگەڵ کۆمەڵگەکەیدا هەرەس ناهێنێت، بەڵکوو ئەوەى ئێستا 

دەگوزەرێت هەمووى دەرئەنجامى هەلومەرجێکى مێژوویى و شارستانییە. 

,,



ئایدیا دیپلۆماتیك62

(عێراق لە ماىضیعە بااڵی هەرجەعی) بیۆگرافیای عەلی سیستاًی  

ˇ
 ًاوی تەواوی ئایەتىڵاڵ )عەلی ئەلحسێٌی سیستاًی( 

، لە ضاری ًەجەف ژیاًێنی زۆر ئاسایی بەسەر دەباتذاجیهاًیەمێنە لە گەورەتریي هەرجەعەماًی ضیعە لە   پێگەی دییٌی 
 ساڵی لەدایل بىوى  0321ئابی ساڵی ي 3

خۆرهەاڵتی ئێراى –هەضهەد  ضاری ىبىوضىێٌی لەداین   
 هەڵنەوتٌی  سیستاًی لەًاو خێساًێنی ئاییٌپەروەر و پابەًذ گەورە بىوە، مە چەًذیي پیاوی ئاییٌی تێذا پەروەردە مراوە

ًاوی سیستاًیًاز دەگەڕێتەوە بۆ ضاری سیستاًی باضىری خۆرهەاڵتی مۆهاری ئیسالهی ئێراى، مە لە ضىێٌی لەدایل بىوًی ًسینە   
ئەو عەهاهە ڕەضەی دەیپۆضێت ئاهاژەیە بۆ ئەوەی ڕەچەڵەمی بٌەهاڵەمەیاى دەچتەوە سەر ئیوام عەلی مىڕی 

 ئەبی تالیب )چىارەم خەلیفەی ئیسالم(
هۆماری پۆضیٌی 

 عەهاهەی ڕەش
باومی ئاراستەی مردووە بۆ خىێٌذًی زاًستی حەوزەی ضیعی و ئاهادەی واًەماًی زاًای ضیعە هیرزا  0330ساڵی 

ضاری  0340هەهذی ئەسفەهاًی و هیرزا هاضن قەزویٌی بىوە و لە ڕووی زاًستی دیٌییەوە پێگەیطتىوە. ساڵی 
اسن ئەلخىئی و حسێي ئەلحلی قىهی بەرەو ًەجەف جێهێطتىوە و بىوەتە قىتابی زاًایاًی ضیعە ئەبىلق  

سەرەتای فێربىوى 
 و پلەی زاًستی

ماروباری هەرجەعیەت و حەوزەی عیلوی لە  ، سیستاًی بەرپرسیارێتی0331لە دوای هردًی ئەلخىئی لە ساڵی 
 ًەجەف گرتە دەست

بەرپرسیارێتی 
 دییٌی

سیی بنات و ئاهادەش ًییە بە پێی الیەًگرەماًی، سیستاًی ًایەوێت بەضذاری هیچ ڕێنخراوو مارێنی سیا
چاوپێنەوتي لەگەڵ هیچ مەسایەتیەمی ئەهەرینیذا بنات. لە سەردەهی حىموی سەدام حسێي بەضذاری 

سیاسەتی ًەمردووە و لەبەر ئەوەی چۆمی بۆ داواماًی حنىهەتی بەعس داًەداوە لەو سەردەهەدا لەژێر چاودێری 
 و هێطتٌەوەی بەزۆردا بىوە

 
 مارواًی سیاسی

ەی سیستاًی لە دوای ڕوخاًی ڕژێوی بەعس زیاتر دەرمەوت بەهۆی هەڵىێستە ضایستەماًیەوە، مە ًاوو پێگ
ساڵی ڕابردوو  01ًەیارەماًی پێیاًىایە پاڵپطتی لە پرۆژەی ئەهەرینا لە عێراق دەمات. سیستاًی لە هاوەی 

سیاسی عێراقذا پرۆسەی  تىاًیىیەتی مۆًترۆڵی زۆرێل لەو گروپ و جىواڵًەوە ضیعییاًە بنات، مە لە
 دەرمەوتىوى

قۆًاغی دوای 
 ڕووخاًی بەعس

سیستاًی ژهارەیەك متێب و تىێژیٌەوەی ًىسیىە، گرًگتریٌیاى )هٌهاج الصالحیي(، ضرح العروە الىپقی، الرافذ 
 فی غلن االصىه و چەًذیي متێبی تریص

 بەرهەهەماًی
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ــن،  ــە ڕاســتى هــاواڵىت ب ــدا ب دەوڵەتێــک کــە هەمــوان تێی

ــە ســایەیدا  نــە ســەر گــەورەى تێــدا بێــت و نــە کۆیلــە، ل

هیــچ کــەس و گروپێــک لــە ســەرووى یاســاوە نەبــن، 

دەوڵەتێــک بێــت دەســتەوتاقمێکى پیــرۆزى تێــدا نەبێــت، 

کێبڕکــێ  مەعنەوییەکانیــان  و  مــاددى  بــە چەکــە  کــە 

ــوارى شــەقامەکانیان و  ــە لێ ــەن ل ــدا بک ــەڵ هاواڵتییان لەگ

خانــوە هەڕەمەکییەکانیــان. ئەمانــە دروشــم نیــن، بەڵکــوو 

شــتانێکن پێویســتە هێــزەکاىن ســەر بــە دەســەاڵت لــە 

پێــش هاواڵتییــان بیزانــن، هــەر لەبــەر ئەمەیــە، دەوڵــەت 

لێپێچینــەوەى  بــۆ  ئاســانکاریکردن  کەوتوەتــە  بەپەلــە 

یاســایى لــە هەندێک لەوانــەى گرنگى تایبەتیــان پێ دراوە، 

ــەکان وا دەخوازێــت،  ــە جەماوەریی ــەاڵم ئێســتا داواکاریی ب

کــە هەمــوان چــۆک بــۆ یاســا دابــدەن. کۆمەڵــگا لــە 

بــوو،  بێــزار  سیاســییەکان  پیرۆزکــراوە  زۆریوبۆریــى 

ــتە  ــەن و دارودەس ــاکان دەک ــە یاس ــە ب ــە گاڵت ــەى ک ئەوان

و فەرمانبــەرە بچووکەکانیــان دەنێــرن بــۆ لێپرســینەوە 

کاتێــک قەیرانەکــە پــەرە دەســێنێت. هــەر چەندێــک 

تەمــەىن داماڵینــى پیــرۆزى کورتــر بێــت، تووڕەیــی کەمــرە 

و زیانــەکاىن هەرەســهێنان ســنووردار و کەمــرە، هەروەهــا 

ــرە.  ــەندنەوەش کەم ــتى تۆڵەس ئاس

سەرچاوە: 
سایتى ڕۆژنامەى )الصباح(ى عێراقى 



تەونى هەزاران ساڵەى 
شارستانیەتى عێراق

چارەنووسێکی نادیار و 
فەرمانڕەوایەتیەکی شکستخواردوو
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شــەرعیەتبوونی  لــە  گومــان  ناتوانێــت  کەســێک 

لەبــەر  هەبێــت،  عێــراق  جەمــاوەرى  داواکارییــەکاىن 

ئاســتێکى  نوێنەرایەتیــى  خۆپیشــاندانەکان  ئــەوەى 

ــەوەى  ــە ل ــەن، جگ ــک دەک ــتەکاىن خەڵ ــتەى خواس شاییس

ســەقفى واقیعییانەیــە بــۆ پیشــانداىن پێداویســتییەکاىن 

ژیــاىن خەڵــک، کــە دەبێــت هــاواڵىت لــە هــەر دەوڵەتێکــدا 

بکرێــت. دەســتەبەر  بــۆی 

شــێوازێکە  ئاشــتیخوازانە،  خۆپیشــاندانی  بــاوە  وەک 

بــۆ فشارخســتنە ســەر حکوومەتــەکان بــە مەبەســتى 

چارەســەرکردىن ئــەو قەیرانانــەى بەرۆکــى واڵتیــان گرتــوە، 

هەروەهــا ڕێگەیەکــە بــۆ گەییشــن بــە وەاڵمدانــەوەى 

ڕێــژەى  کەمکردنــەوەى  و  خەڵــک  ڕەواکاىن  خواســتە 

بێباکییــەکان. پێدەچێــت مەترســیى ڕاســتەقینە بــە کەمــى 

و وردەوردە ســەر هەڵبــدات، بــە جۆرێــک کــە لەگــەڵ 

ئاڕاســتە و ڕەوتــە ئاشــتییانەییەکاندا پێچەوانەیــە، بەڵکــوو 

هــەوڵ دەدات بــۆ تێکەڵکــردىن کارتــەکان و زیادکــردىن 

الداىن  دەکەوێتــەوە  لێــى  ئــەوەى  بۆیــە  قەیرانــەکان، 

خۆپیشــاندانەکانە لــە ڕێــڕەوى ئاشــتییانەى ، کــە کوشــن و 

وێرانکــردىن بــە دوادا دێــت. 

لــە ڕێگــەى  نەجــەف  لــە  دیینــى  گــەورە مەرجەعــى 

حســێنییەکانەوە  لــە  هەینــی  نوێــژى  بڵندگــۆى 

بــە  پابەندبــوون  پێویســتتى  بــۆ  کــردوە  بانگەشــەى 

خۆپاراســن  و  خۆپیشــاندانەکان  ئاشــتییانەى  شــێوازى 

ــا  ــەروەریى یاس ــەر س ــکردنە س ــاگەرداىن و هێرش ــە پاش ل

و پەنابــردن بــۆ بەکارهێنــاىن توندوتیــژى و وێرانکــردىن 

ــش  ــەر ئەوەی ــە س ــى ل ــەکان. پێداگری ــودەزگا فەڕمیی دام

ــۆڕاىن چاوەڕوانکــراو  ــردوە، »چاکســازیى ڕاســتەقینە و گ ک

لــە سیســتمى بەڕێوەبــردىن عێــراق پێویســتە بــە ئاشــتییانە 

ئــەوەى  پاشــاگەرداىن.  و  توندوتیــژى  نــەک  بدرێــت، 

داواکاریــى ڕەواى هەیــە، لــە هەمــان کاتیشــدا دەتوانێــت 

هەســت بــە بەرپرســیارێتى بــکات لــە بەرانبــەر گیــاىن 

دامودەزگاکانیــش،  و  بەرژەوەندییەکانیــان  و  خەڵــک 

بۆیــە ناکرێــت کەمەندکێــش بکرێــت بــۆ نــاو ئاگــرى 

لەگــەڵ  یاســاکان، چونکــە  پێشــێلکردىن  پاشــاگەرداىن و 

ناوەرۆکــى داواکارییــەکاىن خۆپیشــاندەران  جەوهــەر و 

هەندێــک  هەڵچــووىن  پێدەچێــت  ناگرێتــەوە.  یــەک 

ــان و  ــى ژی ــارەکان و هەلومەرج ــتى فش ــک و رسوش خەڵ

فشــارە ســایکۆلۆژییەکان، کــە بــە دەســتییانەوە دەناڵێنــن، 

ــە پشــت بەشــێک  ــەى ل ــەو فاکتەران ــت ل ــر بێ یەکێکــى ت

وەســتاون.  خۆپیشــاندانەکان  پاشــاگەردانییەى  لــەو 

هەمــوو ئــەو کاربەدەســت و ســەرکردانەى ئەمــڕۆ حکومى 

لــە ســەردەمى ڕژێمــى دیکتاتۆریــدا  عێــراق دەکــەن، 

لــە دەرەوە بــوون، بــەاڵم لــە دواى 2003 دەســەاڵتیان 

ــاوەن  ــە خ ــان ب ــەوان خۆی ــدا ئ ــە کاتێک ــرا، ل ــت ک ڕادەس

لە حەوت ساڵى ڕابردوودا بەغدا و چەند شارێکى ترى باشوور، ناڕەزاییى جەماوەریى بەهێزیان 
بەخۆوە بینى، لە دژى بێکارى، خراپیى خزمەتگوزاری، گەندەڵى و لەدەستدانى یاسا. 

 خۆپیشاندانەکانى عێراق لە هاوینى ساڵى 2012 و هاوینى ساڵى 2015 و ساڵى 2018 و 
دواترینیان خۆپیشانەکانى تشرینى  2019 بەدەر نەبوون لە توندوتیژى و دەستدرێژیکردنە 
سەرجەم  و  نــاوەرۆک  و  شێواز  ڕووى  لە  کە  تایبەتى.  و  گشتى  موڵگى  و  دامودەزگا  سەر 

داواکارییەکانەوە. ئەو خۆپیشاندانانە جیاوازییەکى ئەوتۆیان لە نێواندا نییە. 

,,
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 2019بیۆگرافیاى خۆپیشاوداوەکاوي عێراق 

 
  

 2019یەکي تشریىي یەکەمي  دەستپێکردوي خۆپیشاوداوەکان

 شۆڕشي بیستي دوەم عێراقییەکان بە چي واوزەدیان کردوە

 پارێسگاى عێراقي گرتۆتەوە 7بەغداى پایتەخت و  ڕووبەرى جوگرافی

  

  

 گروگتریه داواکارى و ئاماوجەکاوي

 دابیىکردوي خسمەتگوزاریە سەرەکییەکان

 دابیىکردوي دەرفەتي کار

 چوووە دەرەوەى ئێران لە عێراق

 گۆڕیىي سیستمي پەرلەماوي بۆ کۆمارى

 هەموارکردوەوەى دەستورى عێراق

 ئەوجامداوي چاکسازى و دادگایی کردوي بەرپرسە گەودەڵەکان

  

 گروگتریه هۆکارەکاوي

 کەمبوووەوەى تەزووى کارەبا

 خراپي ئاوى خواردوەوە و بەرزبووەوەى بێکارى و هەژارى

 خراپي خسمەتگوزارییە تەودروستي و کۆمەاڵیەتییەکان

 زۆربوووي میلیشاکاوي سەر بە ئێران

 کۆوترۆڵکردوي ئابوورى عێراق لە الیەن ئێراوەوە

 گۆڕەپاوي تەحریر، بیىاى چێشتخاوەى تورکي، گۆڕەپاوي )الخالوی( دیارتریه پێگەکاوي خۆپیشاوذەران

ى كاووووي 2ژمارەى کوژراوەکان تا 
 2019یەکەمي 

 ( کوژراو هەیە زۆریىەیان گەوجه400وسیکەى )

ى تشریىي 20ژمارەى بریىذارەکان تا 
 دوەم

( بریىذار لە سەرجەم پارێسگاکاوذا بە سەدان 19000زیاتر لە )
 کەسیش دەستگیر کراون

دیارتریه فشار و لێکەوتەکاوي لەسەر 
 حکوومەتي عێراق

بە گشتي تووڕەیي و بەهێسى خۆپیشاوذاوەکان حکوومەتەکەى 
عادل عەبذولمەهذى واچار کرد کۆمەڵێک بڕیارى بە پەلە 
دەربکات بە ئاراستەى ئەوجامذاوي چاکسازى و لێپرسیىەوە لە 
گەوذەڵکاران و دامەزراوذوي گەوجان و چاکردوي ئاستي 

 خسمەتگوزاریە بىەڕەتییەکان
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حــەق و قوربــاىن دەزاىن، پاشــان لــە نــاو ســایکۆلۆژیاى ئــەم 

خــۆ بــە قوربانــی زانینــەوە هەســتى خۆبەخــاوەن مــاف و 

ــەورەى کێگــى دەســەاڵت  بەدەســتهێناىن پشــکى هــەرە گ

ــان  ــە پێی ــوو، چونک ــت ب ــە ال دروس ــان ل ــاماى عێراقی و س

ــم  ــو ڕژێ ــان ســەر ب ــى ی ــى عێراق ــان هاواڵتی ــوو ملیۆن وا ب

بــوون یــان ملکەچــى بــوون، بەڵکــوو بــە دیــدگاى ئــەوان 

ــەم  ــە. ل ــان نیی ــاىف هاواڵتیبوونی ــە م ــان عێراقیی ــەو ملیۆن ئ

ــە  ــە ب ــتە تازان ــەو کاربەدەس ــتکردىن ئ ــۆنگەیەوە هەس س

خۆبەخــاوەن مافهەڵێنــان تــا ئــەو ئاســتەى عێــراق بــە 

ــدا  ــوان خۆیان ــە نێ ــە ل ــەر بۆی ــن، ه ــان بزان ــى خۆی موڵک

ــەو  ــامان و ل ــەوەى س ــە کۆکردن ــرد و کەوتن ــیان ک دابەش

ــان  ــان و ماڵومنداڵی ــەڕى خۆی ــردوودا بەوپ ــاڵەى ڕاب 16 س

ڕەفاهیەتــەوە ژیــاون، ئەوەیــش لــە ســەر حســاىب 7 ملیــۆن 

ــەڵ  ــن، لەگ ــدا دەژی ــى هەژاری ــر هێڵ ــە ژێ ــە ل ــى، ک عێراق

ئــەوەى کــە داهاتــەکاىن نــەوىت عێــراق لــەو ماوەیــەدا یەک 

تریلیــۆن دۆالر بــوە )هــەزار ملیــار دۆالر(، کــە بەســە بــۆ 

ــە شــەڕێکى کارەســاتبار  ــە ل ــک ک ــەوەى دەوڵەتێ بونیادنان

ــوە.  ــازى ب دەرب

کارلێککردنــە  و  ئاڵــۆزە  ئــەم هاوکێشــە  ئەنجامــى  لــە 

ســتەمکاریی  و  هــاواڵىت  بێدەرەتانیــى  ســایکۆلۆژییەدا، 

فەرمانــڕەوا بەرجەســتە بــوە، کــە یارمەتیــدەر بــوە لــە 

ــۆ کەســێکى ســتەمکار،  ــى دەســەاڵتدارى سیاســی ب گۆڕین

ســەرکردەى  و  دەســەاڵتدارەکان  الى  لــە  منوونــە  بــۆ 

ــوە  ــت ب ــەک دروس ــیی بڕوای ــامى سیاس ــەکاىن ئیس حیزب

واتاکــەى ئەمەیــە: لــە ڕووى ڕۆحییــەوە خەڵکــى بــە کۆیلــە 

بکــەن. لــە ڕاســتیدا تاکڕەویکــردىن فەرمانــڕەواکاىن ناوچــەى 

هەروەهــا  عێــراق،  ســاماىن  و  دەســەاڵت  بــە  ســەوز 

ــزب  ــوان حی ــە نێ ــەت ل ــەزراوەکاىن دەوڵ ــکردىن دام دابەش

و الیەنــە سیاســییەکان و ســەرۆکى کوتلــەکان و گــروپ 

ــى  ــۆ واڵتێک ــراق ب ــى عێ ــدا و گۆڕین ــە چەکدارەکان و تاقم

تارێنــى ســەلیقە و داهێنانــەکان، ئــەو هەســتەى لێــوە 

ــراون  ــەش ک ــان هــاواڵىت بێب ــە ملیۆن ــە ب ــوە، ک دروســت ب

ــەاڵم  ــتامن، ب ــرى نیش ــە خێروبێ ــان ل ــاىف ڕەواى خۆی ــە م ل

ــان و  ــزەى گەنج ــەوە بەهێ ــەو کاردان ــەى ئ دەرئەنجامەک

ــت  ــەقامەکاندا دەبیرنێ ــە ش ــە ل ــە، ک ــوازاىن عێراق ئازادیخ

ــە  ــە ل ــتا دۆخەک ــد. ئێس ــەاڵتداراىن لەرزان ــەرىش دەس و ع

ســایەى هاوکێشــەیەکى دوو جەمســەری ســایکۆلۆژی – 

کۆمەاڵیەتیــدا تەقیوەتــەوە، کــە لــە ئەنجامــى دروســتبووىن 

ــەوەى  ــوان ن ــە نێ ــووڵ ل ــى ق ــرى و گاپێک ــى فیک کەلێنێک

ــوە،  ــت ب ــدا دروس ــاىن نوێ ــەوەى گەنج ــەاڵتداران و ن دەس

ــراو و  ــران و داخ ــڕ قەی ــیى پ ــى سیاس ــوان عەقڵێک ــە نێ ل

ــر  ــەى ژی ــى گەنجان ــەڵ عەقڵێک ــردوو، لەگ ــتەى ڕاب وابەس

ــۆ ئاییندەیەکــى گــەش دەڕوانێــت، بــەم  و کــراوەدا، کــە ب

یــەک  کــە هەرگیــز  نــەوەن،  دوو  ئــەوان  شــێوەیەیش 

ــدا ڕوو  ــە نێوانیان ــن ل ــەردەوام بەریەککەوت ــەوە و ب ناگرن

دەدات. 

پرســیارە جەوهەرییــە ئەمەیــە: ئەمــە چــۆن ڕووی دا، واتــە 

ئــەم خۆڕادەســتکردنە بــە ڕاپەڕینێکــى داستانئاســا؟

ــوە  ــدى ب ــووىش بێئومێ ــى ت ــان کۆمەڵگــەى عێراق ــێ گوم ب

ــردوودا  ــە ڕاب ــە ل ــاوە، ک ــکارى نەم ــە گۆڕان ــەى ب و متامن

کۆمەڵگەیەکــى پــڕ ملمانــێ و ناســەقامگیرى دروســت 

ــوە،  ــوا ب ــییش بێهی ــە پرۆســەى سیاس ــا ل ــردوە، هەروەه ک

کــە هــاوکار بــوە لــە دروســتبووىن دڕدۆنگــى و دابــڕان لــە 

نێــوان پێکهاتەکانــدا و ڕووبــەرى ملمانێــکاىن فراوانــر کرد، 

گــەورە مەرجەعــى دیینى لە نەجــەف لە ڕێگەى 
بڵندگــۆى نوێــژى هەینی لــە حســێنییەکانەوە 
بانگەشــەى کــردوە بــۆ پێویســتى پابەندبوون 
بــە شــێوازى ئاشــتییانەى خۆپیشــاندانەکان و 
خۆپاراستن لە پاشــاگەردانى و هێرشکردنە سەر 

سەروەریى یاسا 

,,
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ــان  ــى بڕیاردانی ــییەکان کۆنرۆڵ ــە سیاس ــدا حیزب ــە کاتێک ل

ــەکاىن  ــە یەکلەدوایەک ــوو حکوومەت ــە هەم ــە ل ــردوە، ک ک

ڕەنگــى  الوازییەکــەى  حســێن  ســەدام  دواى  عێراقــى 

داوەتــەوە و نەیتوانیــوە ئــەو ڕێگەچارانــە پێشــکەش بکات، 

کــە عێــراق لــە کەنــارى هەڵدێرانــەوە بــەرەو ســەقامگیرى 

ــدە دژوار ــتێکى هێن ــە گەییشــتە ئاس ــا دۆخەک ــت ت بەرێ

ســیامیەکى تــرى خۆپیشــاندانەکاىن عێــراق بریتییــە لــە 

ــووەى  ــە کەڵەکەب ــوو بێهیوایی ــەو هەم ــەوە ل خۆبەتاڵکردن

لــە ڕۆژگارەکاىن حکوومــەىت  لــە بنەڕەتــدا  هەیــە، کــە 

نــورى مالیکــى-وە ســەریان هەڵــداوە، پاشــان لــە ســایەى 

کەڵەکــە  زیاتــر  عەبــادى-دا  حەیــدەر  حکوومەتەکــەى 

بــوون، بەاڵم ئەنجامــە پێشــبینیکراوەکاىن خۆپیشــاندانەکاىن 

ئــەو ســەردەمە و ئــەم ســەردەمەى ئێســتا لــە یەکــر 

ناچــن، چونکــە بــاردودۆخ و ئایینــدەى بــووىن پێگــەى 

بیــاىن لــە گۆڕەپــاىن عێــراق و شــێوازەکاىن مامەڵەکــردن 

نــەوە  تەمــەىن  و  خۆپیشــاندان  گۆڕەپانــەکاىن  لەگــەڵ 

ــە.  ــى هەی ــێوە جیاوازی ــان ش ــە هەم ــداربوەکانیش ب بەش

نــەوەى پێداگریــکار لــە ســەر ئەنجامــداىن گــۆڕان، کــە هەر 

لــە قۆناغــى منداڵییــەوە لەگــەڵ ئــەو بێهیواییــە ڕاهاتــوون 

و ئێســتا ئــەم نەوەیــە گــەورە بــوە و پێگەییشــتوە و 

توانــاى دەرککــردىن بــە چــاک و خــراپ هەیــە، هەروەهــا 

ئاراســتەکاىن  دیاریکــردىن  و  خۆبەڕێوەبــردن  لەســەر 

ــا ڕاهاتــووە، کــە  ــە بەکارهێنــاىن سۆشــیال میدی کارکــردن ب

هیــچ ســەر و ڕابەرێکــى کاســیکى و الیەنێکــى حکوومــى 

دەبینیــن  ئــەوە  لەبــەر  بــکات،  کۆنرۆڵــى  ناتوانێــت 

خۆپیشــاندانەکان هیــچ ســەر و ســەرکردەیەکى نــارساو 

و سپۆنســەر و الیەنێکــى ســیاىس نییــە، کــە ئاراســتەى 

بــکات و لــە پشــتیەوە بوەســتێت و ئاراســتەى بــکات، 

ــوەرەکان  ــوو پێ ــە هەم ــن ب ــاندانەکاىن ترشی ــە خۆپیش بۆی

ــە دژى  ــراق ل ــى عێ ــە خۆپیشــاندانەکاىن پێشــووى خەڵک ل

گەندەڵــى و ســتەمکارى و بێباکــى دەســەاڵتداران جیــاوازە. 

جۆشــدانێکى  هێــزى  فاکتەرێکــە  ئەمــە  ڕاســتیدا  لــە 

زیاتــرى بــە خۆپیشــاندانەکان بەخشــیوە، بــە تایبــەىت 

لــە بەغــداى پایتەخــت، کــە لــە بەرژەوەندیــى هێــزە 

دواى  تایبــەىت  بــە  نییــە،  پەیوەندیدارەکانــدا  ئەمنییــە 

ــانێک  ــەوەى کەس ــە دۆزین ــوو ل ــەرکەوتوو نەب ــەوەى س ئ

تــا مامەڵەیــان لەگەڵــدا بــکات، جگــە لــە گەنجانێکــى 

ــە  ــڕە ل ــان پ ــدان و ناخی ــە تەمــەىن گوڵ ــە ل ــت، ک زۆر نەبێ

ــەو  ــکارى، ب ــۆ گۆڕان ــەوە و خواســت ب ــاىن بەرەنگاربوون گی

ــان باشــە و زۆر  ــان پێی ــار دەکــەن، کــە خۆی شــێوەیە ڕەفت

ئازادانــە بــە هەســتێکى بەهێــزەوە دەیانەوێــت و هیــوا بــۆ 

نیشــتیامنێکى پــڕ دادپــەروەرى و پــڕ هیــوا و بەدیهێنــەرى 

ئاواتەکانیــان دەخــوازن. 

لەدەســتداىن متامنــە بــە دەســەاڵت گەورەتریــن خاڵــى 

هاوبەشــە بــۆ پەرەســەندىن خۆپیشــاندانەکاىن خەڵکــى 

عێــراق، لــە کاتێکــدا ئەگــەر دەوڵــەت هیــچ ڕێگەچارەیەکى 

بەپەلــە نەدۆزێتــەوە بــۆ نەهێشــتنى ناڕەزایەتییــەکان، 

ــت  ــر ناتوانێ ــە ئی ــى دژوار، ک ــتوەتە دۆخێک ــە گەییش بۆی

ــکات.  ــبینى ب پێش

    

سەرچاوەکان: 
ســایتى ڕۆژنامــەى )المثقف(، ســایتى )الصباح(، 

ســکاى نیــوز عەرەبى 



ئاییندەى حەشدى 
شەعبى لە عێراق

لە نێوان هاوکێشەى 
سەروەرى دەوڵەت 

و ملمالنێى تەوەرە 
دەستڕۆیشتوەکاندا

یەکەى توێژینەوە سیاسییەکان
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و  بەغــدا  بــۆ  پۆمپیــۆ  مایــک  ســەردانى 
تــاران  وەاڵمدانــەوەى 

بەئامانجگرتنــی حەشــدى شــەعبى لــە دواى ســەردانە 

دەرەوەى  وەزیــرى  پۆمپیــۆ  مایــک  کتوپڕەکــەى 

ــۆ  ــارى 2019دا، پۆمپی ــە ئای ــدا ل ــۆ بەغ ــوو ب ــکا ب ئەمەری

عــادل  بــە  داوە  گرینگــى  زانیاریــى  ســەردانەیدا  لــەو 

ئێــران  مووشــەکانەى  ئــەو  دەربــارەى  عەبدوملەهــدى 

ڕادەســتى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبى کــردوون، کــە 

ئاســتى تیژڕەویــى هەندێکیــان دەگاتــە 700 کیلۆمەتــر، 

عێــراق  بێایەنیــى  ســنوورى  گەشــەکردنە  ئــەم  بۆیــە 

ــوان  ــراىن بەردەوامــى نێ ــوەى قەی ــە چوارچێ ــت ل دەبەزێنێ

تــاران و واشــنتۆن. پۆمپیــۆ بــە ئاشــکرا هەڕەشــەى ئــەوەى 

کــردوە، ئەگــەر بەغــدا ئــەو مووشــەکانە لــە حەشــدى 

وێرانکــردىن  ڕووبــەڕووى  ئــەوە  دانەماڵێــت،  شــەعبى 

دەکاتــەوە. پێشــبینى دەکرێــت ئــەو فشــارانەى واشــنتۆن 

بــوو لــە پشــت دەرکــردىن مەرســوومێکى تێروتەســەل 

حەشــد  هێــزەکاىن  لکانــدىن  بــۆ   2019 تەمــووزى  لــە 

بــە ســوپای عێراقــەوە، کــە بــە کۆتاییهاتنــى لــە ڕووى 

تــەواوى  بــە  یەکەســەربازییەکانەوە  و  ســەرکردایەىت 

ــت.  ــێ دێ ــى پ ــدا کۆتای ــەکاىن عێراق ــاو هێزەنیزامیی ــە ن ل

بــۆ  کار  گوتــی،  مەرســوومەکەیدا  لــە  عەبدوملەهــدى 

پاراســتنى حەشــدى شــەعبى دەکات لــە گرفتــى ناوخۆیــى 

ــۆ ئــەو فشــارانەى،  ــدا ب ــە ئاماژەیەکــى ڕوون و دەرەکــى، ل

ــە  ــەبارەت ب ــەوە س ــەى دەکرێت ــەڕووى حکوومەتەک ڕووب

ــەڵ  ــاوکات لەگ ــەعبى ه ــدى ش ــزەکاىن حەش ــەوەى هێ مان

هەڵکشــاىن زیاتــرى قەیــراىن نێــوان ئەمەریکا–ئێــران. هــەر 

ــە حەشــدى شــەعبى  ــی ســەر ب ــەى گروپەکان ــد زۆرب چەن

ــەاڵم  ــەن، ب الیەنگــرى مەرســومەکەى عەبدوملەهــدی دەک

ــى  ــە )کەتائیب ــە ل ــە بریتیی ــران، ک ــە ئێ ــک ل ــى نزی هێزێک

و  دەرکــرد  پێچەوانــەى  بەیاننامەیەکــى  حیزبولــا( 

ســەرکۆنەى هەڵوێســتى حکوومەتەکــەى عەبدوملەهدیــى 

کــرد و بــە چۆکــداداىن بــۆ پیانگێڕیــى ئەمەریــکا لــە 

بەرانبــەر هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبى دایــە قەڵــەم.

ــان  ــەعبى و پێوەندیی ــدى ش ــەکاىن حەش ــە ناوخۆیی ئاریش

ــەت  ــەڵ دەوڵ لەگ

ــە 6ى  ــاء( ل ــەوەى )النجب ــاندێکى جوواڵن ــەوەى ش دواى ئ

ئــاب ســەرداىن تــاراىن کــرد، ناوچــەى ئەبوودەشــیر لــە 

ــەوەی  ــدا تەقین ــان مانگ ــە 12ى هەم ــدا ل ــوورى بەغ باش

ــیاکاىن  ــە میلیش ــەر ب ــەکەکاىن س ــەک و مووش ــۆگاکاىن چ ک

حەشــدى بــە خــۆوە بینــى، هــەر ئــەو ســاتە گومــان خرایــە 

ــف  ــدا یووس ــان کات ــە هەم ــەو کارە. ل ــل ل ــەر ئیرسائی س

داواى  )النجبــاء(  جوواڵنــەوەى  ســەرکردەى  ئەلنــارسى، 

هەڵوەشــاندنەوەى ســوپاى عێراقــى کــرد و بــە ســوپایەکى 

)بەکرێگیــراو( وەســفى کــرد، داوایــىش کــرد تەنها پشــت بە 

هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبى ببەســرێت بــۆ پارێزگاریکردن 

دەکرێت  گومان  عێراق،  لە  شەعبى  حەشدى  بارەگاکانى  سەر  کرایە  هێرش   2019 ئابى 
ئیسرائیل لە پشت ئەو هێرشانەوە بێت، کە هاوکات بوو لەگەڵ فشارى ئەمەریکا تا حەشدى 
شەعبى بخرێتە ژێر دەسەاڵتى حکوومەتى عێراقەوە و لە کاریگەریى ئێران دوور بخرێنەوە. 
بەئامانجکردن و هێرشانە ترسى الى سیاسەتمەدارانی عێراق دروست کرد،  ئەو  ڕاستیدا  لە 
نەبادا عێراق ببێتە گۆڕەپانى ململالنێیەکى نێوان ئەمەریکا – ئیسرائیل لە الیەک و ئێران 
لە الیەکى تر. بە دیوێکى تردا ئەو هێرش و پەالمارانە بۆ سەر بارەگاکانى حەشدى شەعبى 
ئاییندەى ئەو هێزانەى هێنایەوە بەرباس و ئەو پرسیارەى ورووژاندوە، کە  بابەتى  دووبارە 
لە  بێت  بەردەوام  دەتوانێت  کەى  تا  عێراق  حکوومەتى  سەرۆکى  عەبدولمەهدى  عادل  ئایا 
دەستپێوەگرتنى گۆچانەکە لە ناوەڕاستیەوە، لە کاتێکدا فشارەکانى ئەمەریکا و ئێرانییەکان 
لە سەر عەبدولمەهدى لە هەڵکشاندایە بۆ ئەوەى هەڵوێستى جددیى لە بەرانبەر ئەو ئاستەنگە 

,,وەربگرێت.
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بــە  بەرفــراواىن  ناڕەزایەتییەکــى  ئەمەیــش  لــە عێــراق، 

دواى خۆیــدا هێنــا و زۆرێــک لــە ســەرکردەکاىن حەشــدى 

ــڕن.  ــان دەربب ــووىن خۆی ــرد بێبەریب ــار ک ــەعبیى ناچ ش

چەنــد ئاماژەیــەک لــە ســەر شــانۆى سیاســیى عێــراق بــەم 

ــبوون  ــووىن دابەش ــە هەب ــەبارەت ب ــن س ــە دەرکەوت دوایی

ــە  ــەت ب ــەعبى تایب ــدى ش ــااڵى حەش ــتەى ب ــاو دەس ــە ن ل

هەڵوێســتوەرگرتن لــە قەیراىن ئێــران و دروســتبووىن نیگەراىن 

ــزەکاىن  ــردىن هێ ــرىف بەئامانجک ــووىن کێ ــەر زیادب ــە هەمب ل

ــووک و  ــوورى کەرک ــی باش ــە ئامرلی ــەرەتا ل ــە س ــد، ک حەش

ــە 19 و  ــران ل ــە ســنوورەکاىن ئێ ــک ل ــەى نزی ــزگاى دیال پارێ

ــرد.  ــێ ک ــدا دەســتى پ ــە دواى یەک ــووزى 2019 ب 28ى تەم

ئــەو تەقینەوانــەى لــە نــاو بــارەگا و ســەربازگەکاىن حەشــدى 

شــەعبى لــە نزیــک بنکــەى ئاســامنیى بەلــەد لــە باکــوورى 

ــەو  ــووىن ئ ــە ڕووىن ب ــان دا، ب ــدا ڕووی ــە 20ى ئاب ــدا ل بەغ

ــان دەدات.  ــبوونە پیش دابەش

ئەبوومەهــدى موهەندیــس، جێگــرى ســەرۆکى دەســتەى 

حەشــدى شــەعبی، تۆمەتێکــى ڕاشــکاوانەى ئاراســتەى 

ئــەو  پشــت  لــە  کــە  کــرد،  ئیرسائیــل  و  ئەمەریــکا 

ــەوەى کــرد  ــەوەن، بەڵکــوو هەڕەشــەى  وەاڵمدان پەالماران

بــە چەکــى »زۆر پێشــکەوتووتر«. پاشــان فالــح ئەلفەیــاز، 

ســەرۆکى دەســتەى حەشــدى شــەعبى بەیاننامەیەکــى 

دەرکــرد و خــۆى بێبــەرى کــرد لــە لێدوانــەکاىن جێگرەکەى، 

ــتەوە  ــەوە بەس ــەم بارەی ــتى ل ــدوان و هەڵوێس ــوو لێ بەڵک

کەســێک  هــەر  یــان  عێــراق  وەزیــراىن  ســەرۆک  بــە 

ــە  ــدات. ئەم ــەوە ب ــەو بارەی ــدوان ل سەرپشــکى دەکات لێ

بــۆ خــۆى گورزێکــى ڕاســتەوخۆ بــوو بــەر ئەبوومەهــدى 

ــە  موهەندیــس کــەوت، کــە خــاوەىن پێگەیەکــى بەرفراوان

ــەى  ــەرى قاســم ســولەیامىن مامەڵ ــدا و وەک نوێن ــە بەغ ل

ــت.  ــدا دەکرێ لەگەڵ

ئەنجادانى چاکسازى و گۆڕینى دەسەاڵت دروشمى پانى خۆپیشاندانەکانە
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پێکهاتە و بەشەکانى حەشدى شەعبى 
بــە گشــتى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبى بــە ســەر 3 بەشــدا 

ــوون:  دابەش ب

ــد  ــردىن چەن ــە دواى داگیرک ــتەوخۆ ل ــەم: ڕاس ــەىش یەک ب

ناوچەیەکــى فــراواىن باکــوورى خۆرئــاواى  عێــراق لــە الیەن 

ــە  ــەزراوە، ک ــراىن 2014 دام ــە حوزەی ڕێکخــراوى داعــش ل

ــراق  ــوپاى عێ ــتیکردىن س ــۆ پاڵپش ــش ب ــداراىن خۆبەخ چەک

ــى  ــتاىن مەرجەع ــەىل سیس ــەوەى ع ــۆ وەک ئ ــە خ دەگرێت

ــا  ــردوە، هەروەه ــاىس ک ــەف ب ــە نەج ــیعەکان ل ــااڵى ش ب

ــەدر و  ــەدا س ــى موقت ــاوى دیین ــە پی ــەر ب ــداراىن س چەک

ــرن  ــە بەشــێکى ت ــەرى ڕەوىت ئەلحیکم ــم ڕاب ــار حەکی عەم

ــە.  ــەم هێزان ل

ــەو  ــش ئ ــە پێ ــیایانەى ل ــەو میلیش ــن ل ــەىش دوەم: بریتی ب

ــە  ــان هەی ــارساون، ڕۆڵی ــەوە ن ــوون و ب ــژوە دروســت ب مێ

لــە شــەڕى ســووریا و پشــتیوانیکردىن ئەســەد و زیاتــر بــە 

)حەشــدى وەالىئ( نــارساون، کــە باوەڕیــان بــە قەڵەمــڕەوى 

ڕابــەرى بــااڵى ئێــران عــەىل خامنــەىئ و ســەرکرایەتییەکەى 

هەیــە. 

بــەىش ســێیەم: ئــەم بەشــە تێکەڵەیەکــە لــەو چەکدارانــەى 

ســەر بــە بەرپرســان و سیاســییەکاىن عێراقــن، وەک نــورى 

مالیکــى ســەرۆک وەزیــراىن پێشــووترى عێــراق و ســەرکردە 

ســوننەکاىن وەک مەشــعان جبــورى و ئەســیل نوجێفــى. لــە 

ڕاســتیدا هــەر یەکــە لەمانــە هەڵوێســتى جیاوازیــان هەیــە 

بــە پێــى بەرژەوەندییەکانیــان. کێشــەى حکوومــەىت عێــراق 

لەگــەڵ بــەىش دوەمــى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبییە، 

ــەاڵم خــاوەىن چــەک  ــرە، ب ــد ژمارەیشــیان کەم هــەر چەن

و جبەخانــەى گەورەتــر و مەشــق و  شــارەزایى باشــرن و 

ــراق و ســووریا  ــە عێ ــە، کــە ل ــۆز(ى هەی یەکــەکاىن )کۆمان

پێگەیــان هەیــە.  

شەڕى بە لەجیاتى 
ــزەکاىن  ــەر هێ ــکردنە س ــردن و هێرش ــەى بەئامانجک پرۆس

عەبدوملەهــدى  عــادل  بــە  پاڵــى  شــەعبى  حەشــدى 

ــک  ــد هەنگاوێ ــا چەن ــا، ت ــراق ن ــەىت عێ ــەرۆکى حکووم س

بگرێتــە بــەر بــۆ دانــاىن کۆتوبەنــدى جۆراوجــۆر لــە ســەر 

چاالکیــی میلیشــیاکان. پێدەچێــت جــوواڵىن عەبدوملەهــدى 

ــت،  ــدا بێ ــر فشــارى هەڵوێســتەکاىن ڕاى جەماوەری ــە ژێ ل

کــە داواى ڕوونکردنــەوەى ڕاســتەقینە دەکات ســەبارەت بە 

هــۆکارى تەقاندنــەوەى کــۆگاکاىن حەشــدى شــەعبى و ئــەو 

بەیاننامــە توندانــەى لــە الیــەن موقتــەدا ســەدر و عەمــار 

ــراق  ــەىت عێ ــە حکووم ــان ل ــە داوای ــران، ک ــم دەرک حەکی

ــت.  ــرى هەبێ ــتێکى ڕوون ــیەیەدا هەڵوێس ــەم دۆس ــرد ل ک

ــەوەدا  ــاىب 2019دا هەڵوێســتى خــۆى ل ــە 30ى ئ ســەدر ل

کــورت کــردەوە، پێویســتە بــە سەرپەرشــتیی نێودەوڵەتیــش 

لێکۆڵینــەوە بکرێــت، هــاوکات لەگــەڵ ئەگــەرى تێــوەگاىن 

ــى حەشــدى  ــۆگاکاىن چەک ــە بۆردومانکــردىن ک ــل ل ئیرسائی

شــەعبى، هۆشــداریىش دا لــە لێــدواىن ســۆزدارانە و داواى 

ــى  ــتۆگرتنى باج ــە لەئەس ــەوە ل ــراق دوور بخرێت ــرد عێ ک

ــەى  ــەو هێزان ــۆ هەڵوێســتى ئ ــدا ب ــە ئاماژەیەک ــا، ل بێبنەم

لەگــەڵ سیاســەىت ئێــران کۆکــن، بــەاڵم عەمــار حەکیــم بــە 

ــى  ــۆگاى چەک ــە ک ــەى نەکرێت ــرد واڵتەک ــکرا داواى ک ئاش

ــران، هەروەهــا  ــۆ ئێ ــدا ب ــە ئاماژەیەک ــک، ل ــچ دەوڵەتێ هی

داواىش کــرد ئاســامىن عێــراق نەبێتــە کاروانســەراى فڕۆکــە 

ــدا  ــە ئاماژەیەکی ــر، ل ــداىن دەوڵەتێکــى ت ــۆ لێ ــەکان ب بیانیی

ئەمەریــکا.  یەکگرتــوەکاىن  ویایەتــە  و  ئیرسائیــل  بــۆ 

لــە  لــە ڕاســتیدا ئەمــە پێشــکەوتنێکى سەرنجڕاکێشــە 

ڕازى  کــە  عێراقییــەکان،  شــیعە  ســەرکردە  هەڵوێســتى 

نیــن عێــراق بکرێتــە گۆڕەپــاىن شــەڕى نێــوان ئێــران و 

ــە الیــەن و واشــنتۆن و هاوپەیامنــەکاىن  هاوپەیامنــەکاىن ل

لــە الیەکــى تــرەوە، ئەمەیــش بــۆ خــۆى ئاماژەیەکــى 

بەرچــاوە لــە ســەر هەبــووىن بەرەیەکــى شــیعیى سیاســیی 

ــە.  ــران نیی ــى، کــە ســەر ئێ عێراق

کوژانەوەى گڵۆپى حەشد 
ــەن  ــە الی ــراق ل ــى عێ ــارداىن خاک ــەڵ پەالم ــاوکات لەگ ه

داعــش لــە هاوینــى ســاڵى 2014، حەشــدى شــەعبى 

پشــتیوانییەکى  پێکهاتەکانیــەوە  و  هێــز  هەمــوو  بــە 

ــەىت  ــە تایب ــێ کــرا، ب ــراوان و گــەورەى ل ــى بەرف جەماوەری
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ــە  ــش ل ــەوە، ئەوەی ــەن شــیعەکاىن باشــوورى عێراق ــە الی ل

بەرەنگاربوونــەوەى  لــە  ســوپا  شکســتهێناىن  ئەنجامــى 

چەکــداراىن داعــش لــە موســڵ و ناوچــەکاىن خۆرئــاواى 

ــەوەى ســوپاى  ــارە بونیاتنان ــەاڵم پرۆســەى دووب ــراق، ب عێ

عێــراق، کــە لــە شــەڕەکاىن ڕزگارکــردىن موســڵ لــە دەســتى 

داعــش لــە ســاڵى 2017دا گەییشــتە لوتکــە، دووبــارە شــکۆ 

بــۆ ســوپاى عێــراق و هێــزى بــژاردە گەڕایــەوە لەبــەر 

ــەى  ــە بەرانبەریشــدا پێگ ــراق، ل ــەىل عێ ــوو گ ــدى هەم دی

جەماوەریــى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبى پاشەکشــەى 

کــرد لەبــەر ڕۆشــنایى ئــەو ڕووبەڕووبوونەوە سیاســییانەدا، 

کــە بوونــە هــۆى شکســتى حکوومەتەکــەى حەیــدەر 

عەبــادى و پاشــان ڕووخــاىن، بــەاڵم هێــز و تاقمــەکاىن ســەر 

ــارە  ــا دووب ــەڕان ت ــوێ دەگ ــى ن ــە دەرفەتێک ــران ل ــە ئێ ب

ــراىن  ــە قەی ــزى پێشــەوە، هــەر بۆی ــۆ ڕی ــەوە ب بیانگەڕێنێت

گــەرووى هورمز-یــان بــە دەرفەتێکــى گرنــگ زاىن لــە 

ــەرى  ــە پاڵن ــش ب ــان، ئەوەی ــاىن ئامانجەکەی ــاو بەدیهێن پێن

ئێــران بــوو تاکــو چەکــدارە عێراقییــەکان هەڵبنێــت ڕۆڵــى 

ــە  ــەوە لەگــەڵ واشــنتۆن، ب ــە ڕووبەڕووبوون ــڕن ل ــااڵ بگێ ب

تایبــەىت هــاوکات لەگــەڵ هاتنەنــاوەوەى ئیرسائیــل بــۆ نــاو 

هێڵــى قەیرانەکــە. لــە دیــدى عێراقییەکانــدا، ئیرسائیــل بــە 

ــەرەىب  ــە زەوى ع ــت، چونک ــى دادەنرێ ــى مێژووی دوژمنێک

لــە فەلەســتین داگیــر کــردوە و عێــراق لــە ســاڵەکاىن 1948 

و 1967 و 1973 بەشــداریى شــەڕەکاىن لــە دژى ئیرسائیــل 

کــردوە، تــا دەکاتــە بۆردومانکــردىن دەزگاى ئەتۆمــى عێراق 

لــە ســاڵى 1981 لــە الیــەن ئیرسائیــل و موشــەکبارانکردىن 

ئیرسائیــل لــە الیــەن عێراقــەوە لــە کاىت شــەڕى کەنــداوى 

ــاڵى 1991.  س

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەیشــدا، ئاراســتەیەکى عێراقى ســەری 

ــى  ــووڵ نــاکات کــە چەنــد الیەنێک ــەوە قەب ــداوە ئ هەڵ

ئیرسائیــل  بەرەنگاربوونــەوەى  بــە  تایبــەت  دەرەکــى 

بڕیــارى نیشــتامنیى عێــراق قــۆرخ بکــەن. ئــەم ڕەوتــە 

ــەرەڕاى  ــرد س ــى ک ــتدرێژییەکاىن ئیرسائی ــەرکۆنەى دەس س

ــرەوە ڕازى  ــى ت ــە الیەک ــەاڵم ل ــەک، ب ــە الی ــاوەکاىن ل پاس

ــار لەســەر شــوێن و کاىت  ــراق بڕی ــاىت عێ ــە ب ــران ل ــە ئێ نیی

ڕووبەڕووبوونــەوە بــدات، کــە خزمــەت بــە ئەجێندایەکــى 

ناعێراقــی دەکات، کــە ناوەرۆکەکــەى بریتیــە لــە هەوڵــداىن 

ــە  ــاىت ل ــە لەجی ــەڕێکى ب ــاو ش ــە ن ــراق بخات ــا عێ ــران ت ئێ

ڕێگــەى پێــداىن مووشــەک، کــە بــۆ بەرگرىکــردن لــە ئێــران 

ــراق.  ــەوەک عێ ــت ن ــە کار دەهێرنێ ب

و  پێگــە  لــە  گــەورە  پاشەکشــەکردنێکى  ســەرئەنجام 

الیەنگیریکــردىن میلیشــیاکاندا دروســت بــوە، بــەو هۆیەوە 

ئایەتولــا کازم ئەلحائیــرى، کــە لــە ئێــران نیشــتەجێیە 

دەزانێــت  پێویســتى  بــە  و  دەرکــردوە  فەتوایەکــى 

ــەدا  ــەو بەرەنگاربوونەوەی ــەعبى ل ــدى ش ــزەکاىن حەش هێ

بپارێزرێــن، تەنانــەت ئەگــەر پێویســت بــە ڕاگەیانــدىن 

ــە  ــکا ل ــزەکاىن ئەمەری ــەر هێ ــە بەرانب ــکات ل ــەڕیش ب ش

تەنانــەت  ئەلحائیــرى  فەتوایــەى  ئــەم  بــەاڵم  عێــراق، 

ــەوە  ــە ڕووى دیینی ــە ل ــدا، ک ــەو جەماوەرەیش ــو ئ ــە نێ ل

پابەنــدە گرنگیــى پــێ نــەدرا، بەڵکــوو گــۆڕا بــۆ هۆکارێکــى 

ــرى و گەییشــتە  ــەر ئەلحائی ــۆ هێرشــکردنە س ــە ب پێچەوان

ــەرکردەیەکى  ــە س ــک ک ــە جۆرێ ــردىن، ب ــتى گاڵتەپێک ئاس

ــەىل ناچــار  ــس خەزع ــارى حەشــدى شــەعبى وەک قەی دی

لــەو  بــکات ڕێــز  بــوو بانگەوازێــک دەربــکات و داوا 

ــرى  ــر ئەلحائی ــرە بگرێــت. لەمەیــش زیات ــە پی ــاوە دینیی پی

پاشەکشەکردنێکى گەورە لە پێگە و الیەنگیریکردنى 
میلیشــیاکاندا دروســت بوە، بەو هۆیــەوە ئایەتولاڵ 
کازم ئەلحائیرى، کە لە ئێران نیشتەجێیە فەتوایەکى 
دەرکردوە و بە پێویستى دەزانێت هێزەکانى حەشدى 
شەعبى لەو بەرەنگاربوونەوەیەدا بپارێزرێن، تەنانەت 
ئەگەر پێویســت بــە ڕاگەیاندنى شــەڕیش بکات لە 

,,بەرانبەر هێزەکانى ئەمەریکا 
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ــۆ  ــە کۆکردنــەوەى پشــتیواىن ب هیــچ ســەرکەوتوو نەبــوو ل

هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبى. 

سیاسەتەکانى عەبدولمەهدى
ــە،  ــەو ملمانێیانەی ــەر ئ ــە س ــى زۆر خراوەت ــەوەى فۆک ئ

ــاران و  ــوان ت ــە نێ ــراق ل ــانۆى عێ ــەر ش ــە س ــتا ل ــە ئێس ک

ــى عــادل  ــە ســەر ڕۆڵ ــەىت ل ــە تایب واشــنتۆن بەردەوامــە، ب

ئەبدوملەهــدى. ئــەو لــە الیــەک ئاراســتەى ئیســامییە، 

سیاســییەکى عێراقــى نزیکیشــە لــە تــاران، بەاڵم لــە الیەکى 

تــرەوە خــۆى بــە ناسیۆنالیســتێکى عــەرەىب دەزانێــت، 

پێــش ئەوەیــش کەســێکى چــەپ بــوە و بەشــێک لــە ژیــاىن 

لــە واڵتــاىن خۆرئــاوا بــە ســەر بــردوە و تێکەڵــى بــوە. لــە 

ــن،  ــراىن دەزان ــردىن ئێ ــە الیەنگریک ــارەکاىن ب ــدا نەی کاتێک

ســوپاى پاســداران ئــەو ئاماژانــەى بــۆ دەنێرێــت کــە 

هێامیــە بــۆ ڕازى نەبــوون لــە زۆرێــک لــە هەڵوێســتەکاىن. 

لــە ڕاســتیدا عەبدوملەهــدى بــە هێــواىش ســەرژمێریى ئــەو 

هێــز و تاقامنــە دەکات کــە ســەر بــە ئێرانــن، لــە هەمــان 

کاتیشــدا پشــت دەبەســتێت بــەو بەشــەى حەشــد، کــە لــە 

ــەوە  ــى تریش ــە الیەک ــن، ل ــەوە نزیک ــتەکاىن خۆی هەڵوێس

هەڵوێســت وەردەگرێــت لــە دژى ئابڵۆقــەداىن ئێــران و 

ــە  ــەت ل ــەرۆکى حکووم ــەوە س ــەر ئ ــردىن، لەب بەئامانجک

چەنــد بۆنەیەکــى جیــاوازدا خــۆى دەبینێتــەوە، کــە ناچــارە 

ئــەو بڕیارانــە بــدات، کە پێگــەى ئێران و جووڵەى واشــنتۆن 

ســنووردار دەکات، بــۆ منوونــە وەک بڕیــارى دەرکــردىن 

ــارەکان  ــاو ش ــەعبى لــە ن ــى حەشــدى ش ــۆگاکاىن چەک ک

جەنگــى  فڕۆکــەواىن  مۆڵــەىت  قەتیســکردىن  بڕیــارى  و 

ئەمەریــکا لــە دەســت نووســینگەکەى خــۆى، بــە تایبــەىت 

لــە دواى ئــەو تەقینەوەیــەى ســەربازگەیەکى حەشــداى لــە 

بەلــەد کــردە ئامانــج. عەبدوملەهــدى ڕووبــەڕووى گرفتــى 

زیاتریــش بوەتــەوە لــە ڕووى بەردەوامبــوون لــە ســەر ئــەم 

پەیــڕەوەى، کــە بــە هۆیــەوە متامنــەى ئێــران لــە دەســت 

دەدات و متامنــەى واشــنتۆنیش بــە دەســت ناهێنێــت. 

لــە هەمــان کاتــدا عەبدوملەهــدى ڕووبــەڕووى فشــارێکى 

زیاتــر بوەتــەوە لــە الیــەن ڕاى گشــتیى عێراقــی و پیــاواىن 

ــم  ــار حەکی ــەدر و عەم ــەدا س ــاودارى وەک موقت ــى ن دین

ــزەکاىن  ــە دژى هێ ــرەوە، چونکــە ل ــزە سیاســییەکاىن ت و هێ

حەشــدى شــەعبى دەســتى بــە جووڵــە کــردوە، نــەک تەنهــا 

ــۆى  ــە ه ــوو ب ــەکان، بەڵک ــیەى چەک ــە دۆس ــەبارەت ب س

ــان  ــەىت و ئابووریی ــى ســیاىس و کۆمەاڵی گەشەســەندىن ڕۆڵ

لــە ناوچــە ئازادکــراوەکان لــە دەســتى داعــش، بــە تایبــەىت 

موســڵ. لــەم قۆناغــەدا ئێــران هــەوڵ دەدات بارگرژییەکــە 

ــەعبى  ــدى ش ــەکاىن حەش ــدى و باڵ ــوان عەبدوملەه ــە نێ ل

ســەر بــە خــۆى هێــور بکاتــەوە، ئەوەیــش لــە تــرىس ئەوەى 

بارودۆخــى  لــە  پــاڵ واشــنتۆن  عەبدوملەهــدى بچێتــە 

ــران،  ــەڵ ئێ ــتیار لەگ ــى هەس ڕووداىن بەرەنگاربوونەوەیەک

هــەر ئەمەیشــە هــۆکارى بێدەنگبــووىن ئەبوومەهــدى 

موهەندیــس بــە شــێوەیەکى کاىت لــە پێنــاو خۆپاراســن لــە 

ــوودا.  ــە داهات ــەک ل ڕووبەڕووبوونەوەی

دواى ئــەوەى عێــراق لــە چوارچێــوەى بەرەنگاربوونــەوەى 

ڕێکخــراوى داعــش یەکبوونێکــى نیشــتامىن پیشــان دا و 

ــەاڵم  ــودەزگاکاىن، ب ــەوەى دام ــە بونیادنان ــرد ب ــتى ک دەس

ــە  ــراق ل ــرىس ســەروەریى عێ ــە پ ــەک ســەبارەت ب ناکۆکیی

بەرانبــەر هــەر دوو پێگــەى ئێــراىن و ئەمەریکیــدا ســەری 

هەڵــداوە »بــە ئەندازەیەکــى کەمریــش ســعوودیە لــە 

هەوڵــەکاىن بەردەوامــە تــا پێگەیــەک بــۆ خــۆى لــە عێــراق 

دروســت بــکات«. هەروەهــا بابــەىت وابەســتەیى سیاســیى 

حەشــدى شــەعبى یەکێکــە لــە گرنگریــن شــێوازەکاىن 

ــى  ــەوە کاریگەرییەک ــە دڵنیاییی ــە ب ــێ، ک ــە و ملمان کێش

ــە  ــە ل ــراق و لەوانەیش ــدەى عێ ــەر ئایین ــە س ــزى ل بەهێ

ــت.  ــە گشــتى دابنێ ــەرەىب ب ســەر خۆرهــەاڵىت ع
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